Π.3.2.5Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο,
ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε
30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε

Αρταία Δλληνική Γλώζζα και Γραμμαηεία
Γ΄ Λσκείοσ
Θεμαηική ενόηηηα:
Θοσκσδίδη «Περικλέοσς Δπιηάθιος» 2.36, 2-3
Σίηλος:
“Αὐηόσθονερἔθςμεν”: ἐνἀπσῇἦν ὁ μῦθορ
σγγραθή: ΛΑΜΠΡΟ ΠΟΛΚΑ
Δθαρμογή: ΚΑΑΝΓΡΑ ΜΠΔΨΚΑΚΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

Θεζζαλονίκη 2014

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
πξνηεξαηφηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε
νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο
πφξνπο.
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η .Ν. ΚΑΕΑΕΖ
ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.1. Δθπαηδεπηηθάζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε.
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ
Τπεχζπλνη ππν-νκάδαο εξγαζίαο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο δεπηεξνβάζκηαο: Λάκπξνο Πφιθαο,
Κνζκάο Σνπινχκεο
ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
http://www.greeklanguage.gr
Καξακανχλα 1 – Πιαηεία θξα Σ.Κ. 55 132 Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε
Σει.: 2310 459101, Φαμ: 2310 459107, e-mail:centre@komvos.edu.gr
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

Τίηλορ
“Αὐηφρζνλεοἔθπκελ”: ἐλἀξρῇἦλὁκῦζνο
Δημιοςπγόρ
Λάκπξνο Πφιθαο
Δθαρμογή ζεναρίοσ
Καζζάλδξα Μπετθάθε
Διδακηικό ανηικείμενο
Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία
(Πποηεινόμενη) Τάξη
Γ΄ Λπθείνπ
Χπονολογία
Αχγνπζηνο 2014
Υρόνος εθαρμογής:
Από 27 Ηανοσαρίοσ ως 4 Απριλίοσ 2015
Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα
Θνπθπδίδε «Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο», 2.36, 2 - 3
Διαθεμαηικό
Όρη
Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα
Χπονική διάπκεια
6 δηδαθηηθέο ψξεο (1ψξα γλσξηκία κε ηα εξγαιεία θαη 5 ψξεο εθαξκνγή)
Χώπορ
Η. Φπζηθφο ρψξνο:
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Δληφο ζρνιείνπ: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο
ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: googledocs, Edmodo
Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηνχληαη: ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο
έλαο θεληξηθφο εμππεξεηεηήο κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ έμη
ππνινγηζηηθνί ζηαζκνί εξγαζίαο. Όινη νη ππνινγηζηέο έρνπλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν.
Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ Κεθαιαίνπ
36 ηνπ «Δπηηαθίνπ» ηνπ Θνπθπδίδε θαη λα έρεη ζπδεηήζεη κε ηνπο καζεηέο ηνπο ηνλ
θνηλφ ηφπν ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο θαη ηηο αλαθιάζεηο ηνπ ζην ζήκεξα. Δπίζεο,
ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη λα αμηνπνηεί ηα έγγξαθα google θαη λα έρεη ζπζηεκαηηθά
πξνεηνηκάζεη φινπο ηνπο πφξνπο (ςεθηαθά θείκελα, εηθφλεο θαη βίληεν) πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο.Θα πξέπεη εμάιινπ λα δηαζέηεη ζρεηηθή πείξα ζε
νκαδνζπλεξγαηηθέο ηερληθέο κάζεζεο κέζσ ηνπ ππνινγηζηή θαη λα έρεη αζθήζεη
πξνεγνπκέλσο ηνπο καζεηέο ηνπ ζηηο ηερληθέο απηέο. Σέινο, απαξαίηεηε είλαη ε
ζπζηεκαηηθή θαη θξηηηθή γλψζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ κχζν ηεο
απηνρζνλίαο ησλ Αζελαίσλ θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ ζηα θείκελα θαη ηηο
εηθνλνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο, θαζψο επίζεο λα δηαζέηεη ηελ εηνηκφηεηα λα
ηξνπνπνηήζεη παγησκέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ απηνρζνλία πνπ θπθινθνξνχλ σο
απηνλφεηεο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηα ζρεηηθά βνεζήκαηα.
Οη καζεηέο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ ινγαξηαζκνχο ζην google θαη λα
έρνπλ κε ινγαξηαζκνχο ηνπο εμαζθαιηζκέλε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα google, φπνπ
ζπλεπεμεξγάδνληαη ζε νκάδεο πξνδηακνξθσκέλα αξρεία κε θχιια εξγαζίαο θαη
ζρεηηθέο νδεγίεο.Θα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ αθνκνηψζεη ηελ χιε ζρεηηθά κε ηνλ
«Δπηηάθην» (Κεθ. 36) ηνπ Θνπθπδίδε θαη λα επηζπκνχλ λα δνθηκαζηνχλ ζε
ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο δνθηκέο κε ηηο ΣΠΔ ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ.
Πξφβιεςε ηνπ ζελαξίνπ είλαη λα δηαθέξνπλ, θαηά ην δπλαηφλ, σο πξνο ηα γλσζηηθά
ηνπο ζηηι, ηα εζλνηηθά θαη ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
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Εθαπμογή ζηην ηάξη
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζην ηκήκα Γ1 ηνπ Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ
Λπθείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο-Ρέζπκλν.
Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι
Λάκπξνο Πφιθαο, Γ΄ Λπθείνπ, Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία
“Αὐηφρζνλεοἔθπκελ”: ἐλἀξρῇἦλ ὁ κῦζνο.
Το ζενάπιο ανηλεί
Σν ζελάξην απηφ δελ αληιεί πιηθφ θαη ηδέεο απφ θάπνην άιιν ζελάξην δηδαζθαιίαο.
Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ην ζελάξην απηφ, κε αθνξκή ηελ εθινγηθεπκέλε κπζνινγηθή αλαθνξά γηα ηελ
απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ ζηνλ “Πεξηθιένπο Δπηηάθην” ηνπ Θνπθπδίδε (Κεθ. 36. 23), νη καζεηέο “απνθπζηθνπνηνχλ” ηνλ κχζν πνπ έιεγε φηη νη πνιίηεο ηεο
δεκνθξαηηθήο πφιεο-θξάηνπο “πξνέξρνληαλ απφ ηελ ίδηα ηε γε” ή φηη “θαηνηθνχζαλ
ζπλερψο ηελ ίδηα γε” (εθδνρή ηνπ Θνπθπδίδε), δηεξεπλψληαο ηελ θαηαζθεπαζκέλε επηλνεκέλε ιεηηνπξγία πνπ δηαδξακάηηζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
Αζελαίσλ θαηά ηα αξραία ρξφληα, θαη εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ηελ θαηαγσγή ησλ
Νενειιήλσλ ζήκεξα. ην πιαίζην απηφ νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο ζην
αλνηρηφ ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ησλ εγγξάθσλ google, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξψηα
έλα εξκελεπηηθφ ιεμηθφ φξσλ γηα ηνλ “απηφρζνλα”. Γηα ην πεηχρνπλ απηφ, ειέγρνπλ
θαη ζπγθξίλνπλ ζηα ιεμηθά θαη ηα ζψκαηα θεηκέλσλ (αξραηνειιεληθά - κεζαησληθά λενειιεληθά) ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ηεο ιέμεο θαη θέξλνπλ ζην θσο αλαινγίεο,
δηαθνξέο, αληηζηξνθέο θαη εηεξνζεκίεο ηεο ζην γισζζηθφ παξειζφλ θαη παξφλ ηεο
Διιεληθήο.Δμεηάδνληαο, χζηεξα, δηαθεηκεληθά ηε ζπκβησηηθή ζρέζε κχζνπ θαη ιφγνπ
πεξί απηνρζνλίαο ζε αξραηνειιεληθά θεηκεληθά είδε (ην Έπνο, ηελ Ηζηνξία, ηε
Ρεηνξηθή θαη ηελ Σξαγσδία), νη καζεηέο αλαδεηθλχνπλ ηε δηπιή, ηδενινγηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ζρεηηθνχ κχζνπ ζηνλ αζελατθφ (θαη φρη κφλν) ρξφλν: ηελ
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“νκνηνγελνπνηεηηθή” αθελφο, πνπ έλσλε ηνπο εηεξνγνγελείο Αζελαίνπο, θαη ηε
“δηαθνξνπνηεηηθή” αθεηέξνπ, ε νπνία ηνπο δηέθξηλε αμηνινγηθά απφ ηνπο “άιινπο”
(πνπ ζεσξνχληαη “εηζαγφκελνη” κέζα ζηελ ίδηα ηνπο ηε ρψξα), δηθαηνινγψληαο
κάιηζηα

ηελ

“θαιπκκέλε”

επηζεηηθή

ζπκπεξηθνξά

απέλαληί

ηνπο.

Σέινο,

αμηνινγψληαο ηξφπνπο πξφζιεςεο θαη εξκελείαο ζήκεξα ηνπ “απηφρζνλα” Αζελαίνπ
πνιίηε, ζρεηηθψλ αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ, θαη ειέγρνληαο, γεληθφηεξα, ηε
“ζεακαηηθή” πξνβνιή ηνπ ζην δηαδίθηπν, νη καζεηέο παίξλνπλ ζέζε γηα ην αλ, θαηά
πφζν θαη πψο νη Νενέιιελεο ζήκεξα πηνζεηνχλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο
πξνγνληθνχο ηνπο “απηφρζνλεο”.
Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο
Χο πξνο ην εξκελεπηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην, ην ζελάξην απηφ ζηεξίδεηαη ζηε
ζέζε φηη ε απηνρζνλία, ζπλδένληαο ηνπο αλζξψπνπο κε ηε γε ζε κηα ζρέζε γνλέακεηέξαο θαη παηδηνχ, δελ αληαλαθιά βηνινγηθέο ζρέζεηο ζπγγέλεηαο, αιιά φηη
αληίζεηα: είλαη θαηαζθεπαζκέλε-επηλνεκέλε έλλνηα, πνπ νξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί
εζλνηηθέο ηαπηφηεηεο. Ζ θαηαζθεπή απηή απνδίδεη ζηα πνιηηηζκηθά θξηηήξηα (ηε
γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηελ παηδεία, ηηο παξαδφζεηο), πνπ ζπληεινχλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ
ηεο απηνρζνλίαο, ηδηφηεηεο θπζηθέο (Forsdyke, 2012: 121-123). Mε ην παξάδεηγκα
ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο ζηα θιαζηθά ρξφληα, ην νπνίν επηθαιείηαη ν νξζνινγηζηήο
Θνπθπδίδεο, κέζα απφ ηε θσλή ηνπ Πεξηθιή, ζηνλ “Δπηηάθην” (Κεθ. 36, 2-3), νη
καζεηέο ζην ζελάξην απηφ αλαδεηθλχνπλ ηε ρξήζε ηνπ σο κέζνπ λνκηκνπνίεζεο ηεο
αζελατθήο εγεκνλίαο, πνπ παξείρε ζηελ αζελατθή ηδενινγία γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ
αζελαίνπ πνιίηε κηα ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ζεκειίσζε (Loraux, 1992: 52).
Ζ δηεξεχλεζε ηεο απηνρζνλίαο ησλ αξραίσλ Αζελαίσλ ζην ζελάξην δελ γίλεηαη
κφλν γηα λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο πηπρέο ελφο αξραηνγλσζηηθνχ ζέκαηνο, αιιά
θπξίσο γηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηε δηαρξνληθή ηνπ εκβέιεηα σο κχζνπ πνπ
ζπλεηέιεζε θαη ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε θαη ηεο δηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, φπσο θαη
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ησλ άιισλ, αλζξψπσλ, ιαψλ, θξαηψλ θαη εζλψλ. ην πιαίζην απηφ κε ηε
δηαθνξνπνηεηηθή ηεο αηρκή, ν κχζνο ηεο απηνρζνλίαο ππνζηήξημε ζπρλά ζηελ ηζηνξία
ξαηζηζηηθέο δηαθξίζεηο. Οη καζεηέο, πξηλ αξρίζνπλ ην ζελάξην απηφ, ρξήζηκν είλαη λα
πιεξνθνξεζνχλ, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ “Δπηηαθίνπ” ηνπ Θνπθπδίδε (Κεθ.
36, 2-3), γηα ην πψο ζηε λεφηεξε επξσπατθή ηζηνξία ε γεξκαληθή ηαπηφηεηα ησλ
εζληθνζνζηαιηζηψλ έπξεπε λα αλαδεηεζεί ζηε ζπλέρεηα κηαο θπιήο, παξνχζαο επί
γεξκαληθνχ εδάθνπο απφ ηελ απγή ησλ ρξφλσλ. Καη φηη απηή ε “ζπλέρεηα”
ζηεξίρζεθε ζηνλ ηζηνξηθφ Σάθηην, ν νπνίνο ην 98 κ.Υ. δηαηχπσζε κηαλ ηδέα
θιεξνλνκεκέλε απφ ηνπο Έιιελεο:
Πηζηεύσ όηη νη Γεξκαλνί είλαη απηόρζνλεο θαη δελ έρνπλ αλακηρζεί κε απνίθνπο ή
κε θηινμελνύκελνπο, πνπ πξνέξρνληαη από άιινπο ιανύο.
Οη Γεξκαλνί, ζεκεηψλεη εδψ ν Chapoutot (2012: 32), “έρνπλ γελλεζεί κφλνη
ηνπο (“απηφ-”), ρσξίο πξνζζήθε, ζπκβνιή ή κείμε κε εμσγελείο πιεζπζκνχο, ζηε
δηθή ηνπο γε (ρζψλ). Όπσο νη Αζελαίνη, νη νπνίνη ζεκειίσλαλ ηε ζπλείδεζε ηεο
ππεξνρήο ηνπο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ιαψλ ζηελ πεπνίζεζε φηη ήηαλ απηφρζνλεο θαη
φρη αιινγελείο άπνηθνη, φπσο νη Λαθεδαηκφληνη γηα παξάδεηγκα πνπ πξνήιζαλ απφ
ηελ Κάζνδν ησλ Γσξηέσλ”. Πξφζζεηεο, ζχγρξνλεο, εζληθηζηηθέο θαη απνηθηνθξαηηθέο,
αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο αλά ηνλ θφζκν, πνπ ζηεξίρζεθαλ ζηελ αξραηνειιεληθή
κπζνηδενινγία ηεο απηνρζνλίαο (Geschiere, 2009, Detienne, 2005) έρνπλ επεξεάζεη
ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ.
ην ζελάξην απηφ νη πξνεγνχκελνη φξνη “πεπνίζεζε” (ηνπ Chapoutot, 2012) θαη
“κπζνηδενινγία” (ηνπ Detienne, 2005) γηα ηελ απηνρζνλία αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ
κχζν. Ο φξνο “κχζνο” ζπκππθλψλεη ζην ζελάξην ηηο ηζηνξίεο πνπ έιεγαλ νη Αζελαίνη
κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ζηνπο “άιινπο”, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά
ηνπο (ην πνηνη είλαη) κέζα απφ ηελ θαηαγσγή ηνπο (ην απφ πνχ ήξζαλ) (Forsdyke
2012: 124, Parker, 1987: 182-183).
Ζ απηνρζνλία, ζθνπφο είλαη λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο φηη ιεηηνχξγεζε
αζθαιψο πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά, κε ηελ έλλνηα φηη ιέμεηο, εηθφλεο θαη πξαθηηθέο
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αμηνπνηήζεθαλ γηα λα πνπλ θάηη γηα ηελ Αζήλα σο πνιηηηθή νληφηεηα, κεέλαλ ηξφπν
σζηφζν πνπ έιεγε φηη ε Αζήλα επεηδή, κεηαμχ άιισλ, είλαη πνιχ παιηά πφιε
(ηνἀξραηόηαηνλἔζλνο, θαηά ηνλ Ζξφδνην), είλαη θαη ε αλψηεξε καδί κε ηνπο
θαηνίθνπο ηεο, θαη φηη απηφ δελ είλαη “ηδέα” ησλ Αζελαίσλ αιιά ε ίδηα ε “αιήζεηα”.
“Όζν αξραηφηεξε είλαη κηα θπιή, ηφζν θαζαξφηεξε είλαη θαη άιιν ηφζν -ζα
πξνζζέζνπκε εκείο- έρεη εμεπγεληζηεί”, ζεκεηψλεη ν Detienne (2005: 111). Δμάιινπ,
κχζνο θαη ιφγνο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ απηνρζνλία, βξηζθφληνπζαλ ζπρλά φρη ζε
κηα ζρέζε πξννδεπηηθήο εμέιημεο (απφ ηνλ κχζν ζην ιφγν) αιιά ζε ζπκβησηηθή (ν
κχζνο κέζα ζηνλ ιφγν θαη αληίζηξνθα), αιιεινζπκπιεξψλνληαο δειαδή ν έλαο ηνλ
άιιν (Cohen, 2000: 88-90). Καη απηφ ζπκβαίλεη, φπσο δηαπηζηψλνπλ νη καζεηέο ζην
ζελάξην απηφ, ζηνπο απνζξεζθεπηηθνπνηεκέλνπο, θαηά άιια, επηηαθίνπο ιφγνπο,
φπνπ ν κχζνο κπνξεί λα εγθαηαιείπεηαη, κεξηθψο ηνπιάρηζηνλ, σζηφζν ηε ζέζε ηεο
ηξνθνχ θαη Παξζέλνπ ζεάο Αζελάο ηελ παίξλεη ε “απνζεσκέλε” δεκνθξαηηθή
Αζήλα, κεηαζρεκαηίδνληαο ηνπο πνιίηεο ηεο ζε “αδέιθηα”, κέζσ ηεο εμίζσζεο ηεο
ηζνγνλίαο κε ηελ ηζνλνκία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε απηνρζνλία, φπσο θαη αζελατθή
δεκνθξαηία, ιεηηνχξγεζε ζαλ νδνζηξσηήξαο (Shapiro, 1998: 131) ησλ θνηλσληθψλ
αληζνηήησλ. Ο κχζνο βέβαηα ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο, ζπλεηδεηνπνηνχλ ζην
ζελάξην νη καζεηέο, είρε θαη έρεη θφζηνο, πξνθαιψληαο ηε ιήζε ηεο πξαγκαηηθήο
θαηαγσγήο θαη ηεο ηζηνξίαο. Ο Rosivach (1987: 296) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: “ε
απνπζία κλήκεο ησλ Αζελαίσλ γηα ηε δηθή ηνπο κεηαλάζηεπζε κεηαζρεκαηίζηεθε ζε
ζεηηθή παξαδνρή φηη θαηνηθνχζαλ αλέθαζελ ζηελ Αηηηθή”.
Σν ζελάξην ηέινο απηφ απνθεχγεη λα ππνδείμεη φηη ν κχζνο ηεο απηνρζνλίαο
ηφηε θαη ζήκεξα ήηαλ εληαίνο θαη κνλνζήκαληνο. Αληίζεηα, νη καζεηέο
αληηιακβάλνληαη φηη ε απηνρζνλία πέξαζε απφ ηελ νκνηνγελνπνηεηηθή ηεο θάζε (ζηα
αξρατθά κέρξη ηε θιαζηθά ρξφληα), ζπλδένληαο θπξίσο ηνπο Αζελαίνπο κεηαμχ ηνπο,
ζηε δηαθνξνπνηεηηθή ηεο θάζε (θαηά ηα θιαζηθά ρξφληα, κεηά θπξίσο ηνπο
Πεξζηθνχο πνιέκνπο), φπνπ δηεθδίθεζαλ ηελ αλσηεξφηεηά ηνπο απφ ηνπο “άιινπο”,
γηα λα ππνρξεσζνχλ ζην ηέινο (θαηά ηα κεηαθιαζηθά ρξφληα) λα επηζηξέςνπλ ζηελ
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νκνηνγελνπνηεηηθή θάζε, έπεηηα απφ ηα απαλσηά νιηγαξρηθά πξαμηθνπήκαηα, ηηο
ηπξαλλίδεο θαη ηνπο εκθπιίνπο πνιέκνπο (Forsdyke, 2012). Σηο ηζηνξηθέο απηέο
θάζεηο νη καζεηέο αληρλεχνπλ κέζσ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ, ηα νπνία εμάιινπ είλαη
δπλαηφλ, κε θαηάιιειε αμηνπνίεζε, λα αλαδείμνπλ, παξά ηα φζα αλαθέξνπλ ηα
αξραηνειιεληθά ιεμηθά, πσο θαη ε ζεκαζία ηεο ιέμεο “αὐηφ-ρζσλ” παξέκελε δίζεκε,
κε πξνεγνχκελε ηε ζεκαζία “είκαη /θαηάγνκαη απφ ηελ ίδηα γε” θαη επφκελε (ζηα
θιαζηθά θαη έπεηηα ρξφληα) “είκαη / πξνέξρνκαη απφ ηελ ίδηα ηε γε” (Rosivach, 1987:
299-301). Σν “αὐηφ-”, δειαδή, θαζφξηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ αζελατθφ “εαπηφ”.
Δπίζεο, ην ζελάξην απηφ πξνηείλεη λα απνθεπρζεί ε ζχλδεζε ηεο απηνρζνλίαο
κε ηελ εξεκία, ηελ ηάμε θαη αξκνλία ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο. Γηαηί ην αληίζεην
κάιινλ ζπλέβαηλε: ν κχζνο ηεο απηνρζνλίαο αληαλαθινχζε ηνπο θφβνπο γηα
θνηλσληθέο αλαηξνπέο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα μεζπάζνπλ, κεηά θπξίσο ηηο
κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιεηζζέλε, πνπ αλαθάηεςε γλήζηνπο Αζελαίνπο, μέλνπο θαη
κέηνηθνπο ζηε δεκνθξαηηθή θνηλσλία ηεο Αζήλαο (Connor, 1994: 37-39). Γεγνλφο
πνπ επέβαιε ην κέηξν ηνπ Πεξηθιή, ην 450-1, κε ην νπνίν πεξηνξηδφηαλ ην δηθαίσκα
ηνπ πνιίηε κφλν ζε φζνπο είραλ θαη ηνπο δχν γνλείο γλήζηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο
(Blok, 2014: 270-272, Loraux, 1992: 169). Αλ νη καζεηέο θαηαλνήζνπλ κε ην
ζελάξην απηφ φηη αθφκε θαη ζήκεξα ην “ξίδσκα” αλζξψπσλ θαη νκάδσλ ζηε γε ηνπο
είλαη θαη πξντφλ θξίζεσλ (θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, ηδενινγηθψλ) παξά θπζηνινγηθή,
λνζηαιγηθή επηζηξνθή ζηε κεηέξα-γε, ζα ήηαλ θη απηφ θάπνην θέξδνο.
Χο πξνο ηελ πηνζεηνχκελε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, ζηνλ βαζκφ πνπ νη
δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ εθηεινχληαη ζην πξνθείκελν ζελάξην ζπλεξγαηηθά, ζηα
έγγξαθα google, ηεξνχληαη νη γεληθέο αξρέο ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο κε ηελ
Τπνζηήξημε ηνπ Τπνινγηζηή (CSCL) (Stahlet. al., 2006), ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη
ζηνηρεία απφ ηηο επνηθνδνκηζηηθέο (θνηλσληθέο) πξνζεγγίζεηο κάζεζεο (Crook, 1994)
θαη ηελ “εγθαζηδξπκέλε”/ situative learning (Lave&Wenger 2005). Ζ κάζεζε ζην
πιαίζην απηφ αληηκεησπίδεηαη σο ελεξγή δηαδηθαζία πνπ νηθνδνκείηαη πξννδεπηηθά,
κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ, ελψ ε γλψζε πξννδεχεη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο
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ζε έλα απζεληηθφ θνηλσληθφ πιαίζην, φπνπ νη καζεηέο, κε βάζε ηηο θαηάιιειεο
ζρεδηαζηηθέο επηινγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζπλεξγάδνληαη ζε εηθνληθέο θνηλφηεηεο
πξαθηηθήο, αμηνπνηψληαο πςεινχ επηπέδνπ γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, γξακκαηηζκνχο
θαη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ εθηεινχλ ζην ζελάξην ζπλνιηθά ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο
(θαη φρη πέληε, θαζψο ν ρξφλνο πνπ ππήξρε ζηε δηάζεζή καο δελ ήηαλ επαξθήο).Χο
πξνο ηνλ εηδηθφηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδνληαη, πξνυπνηίζεηαη φηη νη 24
καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Γ ηάμεο ελφο Λπθείνπ, κε ηε δηακεζνιαβεηηθή παξνπζία
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηαθξίλνληαη ζε 6 νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ κειψλ, πνπ ρξήζηκν
είλαη λα δηαθέξνπλ σο πξνο ην θχιν, ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο, ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ηα ζηηι κάζεζεο. Οη νκάδεο, γηα λα
εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ζπκβνπιεχνληαη ειεθηξνληθφ θχιιν νδεγηψλ
ζηα έγγξαθα google. Δπεηδή θάζε δξαζηεξηφηεηα απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο επί
κέξνπο έξγνπ, ην θχιιν νδεγηψλ είλαη έλα γηα φιεο ηηο νκάδεο, πεξηιακβάλεη σζηφζν
ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμχ ηνπο εξγαζίεο πνπ εθηειεί θάζε νκάδα ρσξηζηά. Έηζη νη
καζεηέο έρνπλ κπξνζηά ηνπο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ φιεο ηηο νκάδεο ζε
κία δξαζηεξηφηεηα. Απφ ην ςεθηαθφ θχιιν νδεγηψλ νη νκάδεο παξαπέκπνληαη ζηα
ςεθηαθά θχιια εξγαζίαο, πνπ πεξηέρνπλ δεδνκέλα ελφο πξνο επίιπζε πξνβιήκαηνο,
αξραηνειιεληθά θείκελα κε κεηαθξάζεηο, εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη πεδίν
πνπ ην ζπκπιεξψλνπλ κε παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ηνπο νη νκάδεο. ηνλ
ζρεδηαζκφ ζπλεξγαζίαο ησλ νκάδσλ έρεη θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα ηε ζηελή
αιιειεμάξηεζε θαη ζπλππεπζπλφηεηα ησλ νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη θάζε
θνξά έλα νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα.
ε θάζε δξαζηεξηφηεηα νη νκάδεο ιεηηνπξγνχλ δηαδνρηθά σο Γξακκαηηθνί,
Αλζξσπνιφγνη θαη Κνηλσληνιφγνη. Οη ξφινη απηνί αληηζηνηρνχλ ζην έξγν πνπ
εθάζηνηε επηηεινχλ. Αλ επηζπκεί ν εθπαηδεπηηθφο, κπνξεί λα θαζνξίζεη ζην
εζσηεξηθφ θάζε νκάδαο εηδηθνχο ξφινπο: α) ηνπ εθπξνζψπνπ-ζπληνληζηή, ν νπνίνο
αληαιιάζζεη απφςεηο θαη απνξίεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο ηνπ είηε κε ηνλ
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εθπαηδεπηηθφ είηε κε κέιε άιισλ νκάδσλ· β) ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ, ν νπνίνο
θαηαγξάθεη/ζεκεηψλεη εθθξεκή δεηήκαηα θαη αληηδξάζεηο ηεο νκάδαο ηνπο ζηα
δεηνχκελα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γ) ηνπ ρεηξηζηή, ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη ην πιηθφ ηεο
νκάδαο ζηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα θαη κέζα, δ) ηνπ παξνπζηαζηή, ν νπνίνο
αλαιακβάλεη, φπνηε δεηεζεί, ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο νκάδαο ηνπ.
Σέινο, ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ καζεηψλ γίλεηαη «δηακνξθσηηθά» απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, ηα επηκέξνπο θξηηήξηα ηεο νπνίαο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. ζην ηέινο
ηεο πεξηγξαθήο θάζε δξαζηεξηφηεηαο.
Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο:
● Να δηαπηζηψζνπλ, θξίλνληαο δηαζέζηκεο ζρεηηθέο πεγέο, πσο ε απηνρζνλία,
ηφζν ζην αξραηνειιεληθφ παξειζφλ φζν θαη ζήκεξα, δελ αλαθέξεηαη ζε
βηνινγηθέο ζρέζεηο ζπγγέλεηαο αιιά φηη ζπληζηά «κχζν», ν νπνίνο
δηακνξθψζεθε ζηαδηαθά θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζε παξαιιαγέο, πξνθεηκέλνπ
λα δηαησλίζεη θαη λα πξνσζήζεη ηαπηνηηθέο ζρέζεηο θαη καδί αμηνινγηθέο
δηαθξίζεηο ησλ αλζξψπσλ ζε “αλψηεξνπο” θαη “θαηψηεξνπο”.
● Να αληηιεθζνχλ φηη δηαρξνληθά ν κχζνο ηεο απηνρζνλίαο ιεηηνχξγεζε θαη
ιεηηνπξγεί δηπιά: “νκνηνγελνπνηεηηθά”, ζθπξειαηψληαο ηνπο ζηελνχο
δεζκνχο ελφηεηαο κηαο θνηλφηεηαο-εζλφηεηαο, αιιά θαη “δηαθνξνπνηεηηθά”,
δηθαηνινγψληαο ζπρλά επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηνλ, ππνδεέζηεξν
θαη “κε θαζαξφ”, “άιινλ”.
● Να θαηαλνήζνπλ φηη ε έλλνηα ηνπ “απηφρζνλα”, παξά ηνλ ζηεξεφηππν
ραξαθηήξα ηεο, ππήξμε θαη είλαη έλλνηα ξεπζηή, ιεηηνπξγψληαο σο κέζν
απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη εηεξνπξνζδηνξηζκνχ, ε εκθάληζε θαη ε εμέιημε ηεο
νπνίαο

επλνείηαη,

θαιιηεξγείηαη

θαη

δηαδίδεηαη

γηα

ζπγθεθξηκέλνπο,

πνιηηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο, ιφγνπο

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ
& Αθλητιςμοφ

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ
δραςτηριότητεσ
Γ΄ Λυκείου «Αθηναίοι αυτόχθονεσ: ἐνἀρχᾔἦν ὁ μῦθοσ »
ελίδα 11 από 38

● Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη εξκελείεο πνπ δίλνπλ ηα ιεμηθά δελ
αληηζηνηρνχλ επαθξηβψο κε ηηο ρξήζεηο ηνπο ζηα θείκελα, θαη φηη νη ζεκαζίεο
φξσλ, φπσο ν «απηφρζσλ», είλαη ζπρλά ακθίζεκεο ζηε ρξήζε, πνπ
εμειίζζνληαη κέζα ζηνλ ρξφλν θαη αιιάδνπλ ην λφεκά ηνπο ζηα θεηκεληθά
είδε θαη ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν
● Να αληηκεησπίδνπλ ηνλ κχζν ηεο απηνρζνλίαο απφ ζχγρξνλε, θξηηηθή
απφζηαζε

θαη,

απνθσδηθνπνηψληάο

ηνλ,

λα

ππνδεηθλχνπλ

ηελ

θαηαζθεπαζηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηε ζπληήξεζε, εδξαίσζε θαη πξνψζεζε
αληζνηήησλ θαη ζρέζεσλ εμνπζίαο
● Να αλαζηνραζηνχλ φηη ε δηαρξνληθή εκβέιεηα ηνπ κχζνπ ηνπ απηφρζνλα
ζπλεηέιεζε θαη ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ηαπηνηήησλ, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηθή ηνπο, θαη φηη απνθξχπηεη ηνλ εθάζηνηε άληζν,
ηεξαξρεκέλν ραξαθηήξα ηνπο, εκπνδίδνληαο καδί ηελ αλαίξεζή ηνπο.
Γνώζειρ για ηη γλώζζα
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο:
● Να γλσξίζνπλ ηε ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο
“απηφρζσλ”, θαζψο επίζεο ην επξχ πεδίν ζεκαζηψλ (θπξηνιεθηηθφ θαη
κεηαθνξηθφ, πεξηγξαθηθφ θαη αμηνινγηθφ) θαη αλαθνξάο ηεο (ζε αλζξψπνπο,
θαηαζηάζεηο, ρψξνπο θαη πξάγκαηα).
● Να ζπζηνηρίδνπλ ηηο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ κε ηα θαηάιιεια θεηκεληθά
παξαδείγκαηα θαη αληίζηξνθα: λα κπνξνχλ λα εληάζζνπλ θεηκεληθά
παξαδείγκαηα ζε γεληθέο ζεκαζηνινγηθέο θαηεγνξίεο.
● Να αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθή πνπ είρε θαη έρεη ε ζεκαζία θαη ε ρξήζε
ηεο ιέμεο “απηφρζσλ” ζε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε θαηά ηελ θιαζηθή
αξραηφηεηα (ηζηνξηνγξαθία, ξεηνξηθή, ηξαγσδία), ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο, θαζψο επίζεο ηε ζπλάξηεζή ηεο απφ ηνλ ηδενινγηθφ θφζκν θαη ηελ
πξφζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ
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● Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηα θελά, ηα ράζκαηα θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ
αλάκεζα ζηνπο πεξηνξηζηηθνχο θαη ζπκππθσκέλνπο αλαγθαζηηθά νξηζκνχο
πνπ δίλνπλ ηα ιεμηθά ζπζηήλνληαο ηνλ «απηφρζνλα» θαη ζηηο εθαξκνζκέλεο
ιεηηνπξγίεο ηνπ φξνπ ζηα θείκελα.
Γπαμμαηιζμοί
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο:
● Να αζθεζνχλ ζηε ζχλζεηε θαη επέιηθηε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ Λεμηθψλ
θαη ησλ σκάησλ Κεηκέλσλ ηεο Αξραίαο, ηεο Μεζαησληθήο θαη ηεο Νέαο
Διιεληθήο Γιψζζαο, πξνζαξκφδνληαο ηελ έξεπλά ηνπο κε ζπγθεθξηκέλνπο
ζηφρνπο θαη εζηαζηαζκέλα επξήκαηα πνπ απαηηεί ε εξγαζία ηνπο.
● Να εληζρχζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαληνχλ ζην δηαδίθηπν, θαζψο επίζεο ζηελ θξηηηθή ηνπο απνηίκεζε, ψζηε λα
ζπληάζζνπλ κε βάζε απηέο πξνζσπηθφ θαη ππεχζπλν ιφγν.
● Να θαηαλνήζνπλ φηη ε παξαγσγή πβξηδηθψλ θαη πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ δελ
κεηψλεη, αιιά απμάλεη ηε δπζθνιία σο πξν ηε ζπλνρή θαη ζπλέρεηα ησλ
κέζσλ, ηα νπνία πξέπεη, κε νηθνλνκία θαη θαηάιιειε επεμεξγαζία, λα
ρξεζηκνπνηνχληαη.
● Να κεηέρνπλ ζην έξγν θαη ηνλ θφζκν ησλ “εηδηθψλ”, δηθαηνινγψληαο θαη
ειέγρνληαο ηηο απφςεηο ηνπο
● Να πξνβαίλνπλ ζε θξηηηθέο εξκελείεο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ
ζπιιακβάλεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε απηνρζνλία ζην δηαδίθηπν ζήκεξα, κέζσ
δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ (θεηκέλσλ, εηθφλσλ ή βίληεν) ειέγρνληαο
ην λφεκά ηνπο, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο ηερληθέο πεηζνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαη εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο ηεο επηβίσζήο ηνπ ζρεηηθνχ κχζνπ απφ ηα αξραία
ρξφληα κέρξη ζήκεξα
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● Να απνηηκνχλ ηελ πνηφηεηα θαη λα αζθνχλ ππεχζπλε θξηηηθή ζηελ ηδενινγηθή
ιεηηνπξγία ηνπ δηδαθηηθνχ ιφγνπ σο πξνο ηελ αξραηνειιεληθή απηνρζνλία,
πνπ θπθινθνξεί ζην δηαδίθηπν ζήκεξα.
● Να εμαζθεζνχλ ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πβξηδηθψλ θεηκέλσλ δνπιεχνληαο
ζε νκάδεο, ζε αλνηρηά ςεθηαθά πεξηβάιινληα, πνπ επηβάιινπλ ηελ
αιιειεμάξηεζε θαη ζπλππεπζπλφηεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα ηελ
παξαγσγή ελφο έξγνπ.
Διδακηικέρ ππακηικέρ
ην πξνθείκελν ζελάξην απηφ νη καζεηέο:
● πξνζεγγίδνπλ ην καζεζηαθφ πιηθφ κέζσ δηαινγηθψλ ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο,
κεηαμχ ηνπο ή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ,
● εκπιέθνληαη ζε δηεξγαζίεο αλαιπηηθέο, ζπλζεηηθέο, κεηαγλσζηηθέο θαη
αμηνιφγεζεο (είηε ηνπ δηθνχ ηνπο έξγνπ είηε ησλ άιισλ),
● αλαδεηνχλ

θαη

εληνπίδνπλ

ζηνρεπκέλα

πιεξνθνξίεο,

γηα

λα

ηηο

επεμεξγαζηνχλ, κεηαζρεκαηίδνληάο ηεο ζε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή γλψζε,
● κειεηνχλ, θξίλνπλ θαη ζπγθξίλνπλ ειεθηξνληθά “θείκελα”, κνλνηξνπηθά αιιά
θαη πνιπηξνπηθά, απνηηκψληαο ηελ ηδενινγία ηνπο,
● δνθηκάδνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, δηνξζψλνληαο θαη ζπκπιεξψλνληαο ν έλαο
ηνλ άιινλ,
● θαηεπζχλνληαη, γεληθφηεξα, ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρνπζψλ γλψζεσλ,
αληηιήςεσλ θαη ηαπηνηήησλ ηνπο κε λέεο, ζε κηα θαηεχζπλζε πξννδεπηηθή,
θξηηηθή θαη ππνςηαζκέλε, πέξα απφ απηφ πνπ λνκίδνπλ φηη ηζρχεη θαη φηη
κπνξνχλ λα θαηνξζψζνπλ.
Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ

Αθεηηπία
Σν ζελάξην απνκπζνπνηεί ηε θξάζε ηνπ “Δπηηαθίνπ” ηνπ Θνπθπδίδε (Κεθ. 36, 2-3)
«ηὴλγὰξρψξαλνἱαὐηνὶαἰεὶνἰθνῦληεοδηαδνρῇηῶλἐπηγηγλνκέλσλ
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ηνῦδεἐιεπζέξαλδη’ ἀξεηὴλπαξέδνζαλ», ηελ νπνία ζηηο Δξκελεπηηθέο εκεηψζεηο ην
ζρνιηθφ εγρεηξίδην εξκελεχεη σο εμήο:
Οἱαὐηνὶαἰεὶνἰθνῦληεο·έλαο από ηνπο ζπλεζέζηεξνπο ιόγνπο εζληθήο ππεξεθάλεηαο
ησλ Αζελαίσλ ήηαλ ε απηνρζνλία ηνπο (θάηη πνπ δεκηνπξγεί ζηελόηεξεο ζρέζεηο,
κεηέξαο-παηδηώλ, αλάκεζα ζηε ρώξα θαη ηνπο θαηνίθνπο), πνπ έπαηξλε ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο Σπαξηηάηεο, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Σπάξηε ύζηεξα
από πεξηπιαλήζεηο.
Μαδί κε ηηο δηαθεηκεληθέο παξαπνκπέο ηεο, ζηηο νπνίεο παξαπέκπνληαη
δάζθαινη θαη καζεηέο, ε εξκελεία απηή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ είλαη απιψο
«δηαπηζησηηθή», πνπ ππνλνεί φηη νη Αζελαίνη, επεηδή νη ίδηνη ζεσξνχζαλ ηνπο
εαπηνχο ηνπο απηφρζνλεο απφ παιηά, θακάξσλαλ γηα ηελ αλσηεξφηεηά ηνπο απηή
απέλαληη ζηνπο παξηηάηεο, πνπ ήηαλ Γσξηείο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν, είλαη
θάπσο δηαθνξεηηθή: ε απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ δελ ήηαλ παξά έλαο κχζνο, κηα
ηδενινγηθή θαηαζθεπή, πνπ ζπγθξνηήζεθε κάιηζηα αξγά, γχξσ ζην 470 π.Υ., κεηά
ηελ εηζβνιή ησλ Γσξηέσλ, γηα λα δηθαηνινγήζεη εμ πζηέξνπ (κε ηελ αλάθιεζε
επηιεγκέλσλ

ζξεζθεπηηθψλ

παξαδφζεσλ

θαη

κπζνινγηθψλ

εθδνρψλ)

ηελ

αλσηεξφηεηα ησλ Αζελαίσλ απέλαληη ζηνπο αληηπάινπο ηνπο (Rosivach, 1987: 296297). Καη απηφ βέβαηα δελ ζήκαηλε φηη νη Αζελαίνη ήηαλ πξαγκαηηθά απηφρζνλεο, πνπ
απνζησπάηαη ζην ζρνιηθφ εξκήλεπκα. Γηα απηφ θαη ζην πξνθείκελν ζελάξην
δηεξεπλάηαη πψο αθξηβψο δηακνξθψζεθε κέζα ζηνλ ρξφλν ε «ζπλήζεηα» απηή ησλ
Αζελαίσλ (δει. πνηα ήηαλ αθξηβψο ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηεινχληαλ θαη ηα
νπνία ηε ζπλφδεπαλ) θαη θπξίσο γηαηί ν ζπγθεθξηκέλνο απηφο «θνηλφο ηφπνο»
αμηνπνηνχληαλ

απφ

ηνπο

Αζελαίνπο

ηφηε

θαη

ζπλερίδεη

λα

αμηνπνηείηαη,

παξαιιαγκέλνο, απφ ηνπο Νενέιιελεο «απνγφλνπο» ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα.
Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο
Αλ ην ζρνιείν απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο πνιηηηζκηθήο
«νκνηνγελνπνίεζεο» (Λέθθαο, 1992: 118), ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο
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Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο, εηδηθφηεξα θείκελα φπσο ν «Δπηηάθηνο» ηνπ Θνπθπδίδε,
είλαη πξφζθνξν κέζν γηα ηε δηακφξθσζε θνηλήο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζηνπο
ζεκεξηλνχο καζεηέο. ηελ πξννπηηθή απηή, φπσο νη Αζελαίνη ηνπ Πεξηθιή άθνπγαλ
φηη έπξεπε, θακαξψλνληαο γηα ηελ απηνρζνλία ησλ πξνγφλσλ ηνπο, λα ζπλερίδνπλ λα
κάρνληαη ελαληίνλ ηνπ Γσξηέα εηεξφρζνλα παξηηάηε θαη νη ίδηνη κε «αξεηή»
ππεξαζπηδφκελνη κε ηε δσή ηνπο ηα κνλαδηθά πεπξαγκέλα θαη ηδαληθά ηεο
δεκνθξαηηθήο πφιεο ηνπο, έηζη θαη νη καζεηέο ζήκεξα θαινχληαη έκκεζα κε ηε
δηαπηζησηηθή αλάγλσζε ηνπ «Δπηηαθίνπ» λα ζθεθηνχλ θαη λα πξάμνπλ ιίγν πνιχ ην
ίδην θαη αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκά ηνπο λα ππεξαζπίδνληαη ην ρψκα ηεο παηξίδαο
ηνπο απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε ππνδεέζηεξε απεηιεηηθή θπιή. Γηα λα επηηεπρζεί
απξφζθνπηα ε ζπλέρεηα απηή, αζελατθή πφιηο-θξάηνο θαη ζεκεξηλή παηξίδα
ρξεηάδεηαη λα επελδπζνχλ κε πεξηερφκελεο ηδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο “θπζηθέο”, πνπ
είλαη εληαίεο, δηαρξνληθέο θαη αλαιινίσηεο νληφηεηεο, εληαγκέλεο κέζα ζ’ έλαλ
“άρξνλν ρξφλν”, εθηφο ηζηνξίαο.
ην πιαίζην απηφ ε απηνρζνλία, αληί λα ζεσξείηαη κηα κνξθή επηλνεκέλεο
παξάδνζεο, έλαο κχζνο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, πνπ αλαπαξήγαγε (κε
δηάθνξεο κνξθέο θαη παξαιιαγκέλεο ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο), ζε ζπγθεθξηκέλεο
ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο
ζρέζεηο ησλ Αζελαίσλ (ηαπηνηηθέο θαη δηαθνξνπνηεηηθέο), εμηδαληθεχεηαη ζε
πνιηηηζκηθφ κέγεζνο θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θπζηνινγηθφ, εκπεηξηθφ δεδνκέλν. «Ζ
νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κχζνπ είλαη λα κεηακνξθψλεη ηελ ηζηνξία ζε θχζε»,
γξάθεη ν Ρνιάλ Μπαξη (1979: 227). Καη ν κχζνο ηεο απηνρζνλίαο ιέεη ρνληξά φηη,
απφ ηα αξραία ρξφληα κέρξη ζήκεξα, νη “απζεληηθνί” ζεκεξηλνί Έιιελεο έρνπλ
γελλεζεί απφ γνλείο, θαη εθείλνη απφ γνλείο θαη πξνγφλνπο, κε ηα ίδηα αλά ηνπο
αηψλεο “ειιεληθά” απηφρζνλα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζεκαίλεη φηη είραλ θαη έρνπλ απφ
ηε γέλλεζή ηνπο ζρέζε θπζηθή αλάκεζά ηνπο.
Με ηε ινγηθή απηή, ην “δίδαγκα” απφ ηε «δηαπηζησηηθή» αλάγλσζε ηνπ
«Δπηηαθίνπ» είλαη φηη νη ηαπηφηεηεο ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ δελ είλαη πνιιέο
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εηεξνγελείο, άληζεο θαη ηεξαξρεκέλεο, αιιά, φπσο ησλ Αζελαίσλ ηνπ Πεξηθιή, κία,
θνηλή, αδηάζπαζηε, δηαρξνληθά αλαιινίσηε θαη εληαία, αθνχ φινη είκαζηε παηδηά ηεο
ειιεληθήο γεο, κεηέξαο θαη παηξίδαο. Ζ κεηαθίλεζε ηεο απηνρζνλίαο απφ ηελ ηζηνξία
ζηε θχζε εκπνδίδεη ηφζν ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ ζχγρξνλν, δηθφ ηνπο θφζκν,
φζν θαη ηε γλσξηκία ηνπο κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, αθνχ θαη νη δχν θφζκνη, ζε ζηελή
αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο, ηνχο παξνπζηάδνληαη ζηαηηθνί, εμηδαληθεπκέλνη θαη
ακεηαθίλεηνη.
Με ην πξνθείκελν ζελάξην επηρεηξείηαη ινηπφλ ε αλαίξεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο
απηήο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο, εθαξκφδνληαο ηε ζέζε φηη «ν αλαγλψζηεο ησλ κχζσλ
νθείιεη, γηα λα κελ επαλαιακβάλεη απιψο ηνλ ειιεληθφ ιφγν, λα αξλεζεί ηνλ
εγθισβηζκφ κέζα ζηνλ ιόγν απηφλ» (Loraux, 1992: 31). Καη ην ζελάξην απηφ
απνθιίλεη απφ ηνλ ηζρχνληα, ζεσξεηηθφ θαη δηδαθηηθφ, ιφγν (ι.ρ. ηακνπιάθεο,
2013), ν νπνίνο αξθείηαη ζε δηαπηζησηηθέο αλαθνξέο, απνζησπψληαο ην αμηνινγηθφ
θαη “παξακπζεηηθφ” απφζεκα ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο. Όζνλ αθνξά, εηδηθφηεξα,
ην πψο θαη ην γηαηί ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο, ππνδεηθλχεηαη κε ην πξνθείκελν
ζελάξην φηη ν Θνπθπδίδεο, καδί κε άιινπο ξήηνξεο (θαη φρη κφλν), εμίζσλαλ ηελ
απηνρζνλία κε ηελ αδηάιεηπηε θαηνρή ηνπ αηηηθνχ εδάθνπο απφ ηνπο Αζελαίνπο,
λφκηκνπο θαηνίθνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο πνιίηεο άιισλ πφιεσλ, ηνπο παξηηάηεο γηα
παξάδεηγκα, πνπ ήηαλ κεηαλάζηεο κέζα ζηελ ίδηα ηνπο ηε ρψξα. Ο κχζνο απηφο
δήισλε ηελ ελδειέρεηα ηεο αζελατθήο εμνπζίαο κέζσ ησλ δηαδνρηθψλ γελεψλ
(Loraux, 1992: 70-71) , θαιψληαο ηνπο Αζελαίνπο λα ζπλερίδνπλ λα πεζαίλνπλ γηα
ηελ ππεξάζπηζε ηεο αηηηθήο γεο, πνπ ήηαλ ηαπηφρξνλα κεηέξα θαη παηξίδα.
Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ
Με ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ησλ εγγξάθσλgoogle,
ησλ πξνζζέησλ ηνπ (Addons) θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνππαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο
καζεηέο, κε βάζε έλα πξνδηακνξθσκέλν πιαίζην εξγαζίαο (εδψ ηα θχιια νδεγηψλ
θαη ελ κέξεη ησλ θχιισλ εξγαζίαο), λα ζπλεξγάδνληαη ζηνλ ίδην ρξφλν,ζρνιηάδνληαο

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ
& Αθλητιςμοφ

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ
δραςτηριότητεσ
Γ΄ Λυκείου «Αθηναίοι αυτόχθονεσ: ἐνἀρχᾔἦν ὁ μῦθοσ »
ελίδα 17 από 38

ζην πιαίζην ησλ νκάδσλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα δηνξζψλνπλ θαη λα αλαζηνράδνληαη ην
έξγν ηνπο, θαη λα δεκνζηεχνπλ ζην δηαδίθηπν ην ηειηθφ πξντφλ ηνπο. Οη καζεηέο
ζπλεξγάδνληαη, εμάιινπ, ζε έλα επαξθψο δνκεκέλν, απιφ, ππεξθεηκεληθφ αιιά θαη
δηαδξαζηηθφ, πεξηβάιινλ, πνπ δελ απαηηεί καθξνρξφληα εμάζθεζε, κε βάζε ην νπνίν
κπνξνχλ λα ρηίζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, αληαπνθξηλφκελνη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ (Denton, 2012, Zhouet. al., 2012). Όζν γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, κπνξεί λα παξαηεξεί ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπο, ή λα επεκβαίλεη σο
ζχκβνπινο θαη θαζνδεγεηήο, φπνηε ρξεηάδεηαη.
Κείμενα
Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ
Θνπθπδίδε, Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο, Ζιίαο ππξφπνπινο. Γ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ.
Γεληθήο Παηδείαο. Αζήλα: ΟΔΓΒ, 2010.
ΘνπθπδίδεΠεξηθιένπο Δπηηάθηνο. Γ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ. Γεληθήο Παηδείαο. Μηθξ.
Αγγ. Βιάρνο. Αζήλα: ΟΔΓΒ, 2010, Κεθ. 36-42.
Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ
1. Απφ ηνλ “Πεξζέα”:
● Παπζαλίαο.Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.27.3
● Ζξφδνηνο.Ιζηνξίεο, 8.44
● Απνιιφδσξνο.Βηβιηνζήθε, 3.14.1
● Παπζαλίαο.Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.24.7
● Παπζαλίαο.Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.18.2.
● Απνιιφδσξνο.Βηβιηνζήθε, 3.14.6
● Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.26
● Παπζαλίαο, Διιάδνο Πεξηήγεζεο, 1.26.5 & 6
● Απνιιφδσξνο.Βηβιηνζήθε, 3.15.1-5
● Παπζαλίαο, Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.27.2
● Παπζαλίαο.Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.2.6
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● Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.24.5
● Ζζίνδνο. Θενγνλία, 104
● Ζξφδνηνο. Ιζηνξίεο, 8.55
● Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.24.7
● Παπζαλίαο, Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.26.6
● Παπζαλίαο,Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.28.4
● Απνιιφδσξνο.Βηβιηνζήθε, 1.3.6
● Δπξηπίδεο. Ίσλ, 1
● Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.14.6
2. Απφ ηηο Φεθίδεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, ΚΔΓ]
● Ζξφδνηνο.Ιζηνξίεο. 4.197.1-2
● Ζξφδνηνο, Ιζηνξίεο, 8.73.1-3
● Ζξφδνηνο, Ιζηνξίεο, 1.172.1-2
● Ζξφδνηνο. Ιζηνξίεο, 7.61.1-3
● Ζξφδνηνο. Ιζηνξίεο, 8.144.1-2
3. Απφ ηα έγγξαθα google:
● Οκήξνπ, Ιιηάδα. Μεηάθξαζε. Η. Θ. Καθξηδήο - Ν. Καδαληδάθεο. Αζήλα, 1955
[Β 546-554]
● Θνπθπδίδνπ Ιζηνξίαη. Η–ΗΗ. 2ε έθδ. Μηθξ. Δ. Κ. Βεληδέινο.

Αζήλα:

Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, [1940] 1960. [Θνπθπδίδεο. Ιζηνξία, 6.2.1-2 ]
● Θνπθπδίδεο. Ιζηνξία, 1.2.1-6
● Λπζίαο. ΗΗΗ, Οη παλεγπξηθνί ηνπ ιόγνη. Μηθξ., πεξ., ζρφιηα, εξκ. Γ.Α. Ράπηεο.
Θεζζαινλίθε: Εήηξνο, 2004. [Κεθ. 3-70 ]
● Πιάησλ. Μελέμελνο ή επηηάθηνο εζηθόο. Μηθξ. Ο. Πεξδηθίδεο. Αζήλα:
Κάθηνο, 1993. [ 237b3-246b ]
● Γεκνζζέλεο. Δπηηάθηνο, Κεθ. 4-31. Σα θεθ. 4-24 πξνέξρνληαη απφ ην
Αλζνιόγην Αξραίσλ Διιεληθώλ Κεηκέλσλ. Μηθξ. Α. Σπθιφπνπινο – Δπηκ. Γ.
Ηαθψβ. Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 2006. Σα θεθάιαηα 25-31 πξνέξρνληαη
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απφ ην Οη επηηάθηνη ιόγνη ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο. Μηθξ., Δπηκ., Θ. Γ.
Μαπξφπνπινο. Αζήλα: εθδ. “Πφληνο”, 2007.
● Ηζνθξάηεο. Παλεγπξηθόο- Φίιηππνο. Μηθξ., εηζ., ζεκ.,

η. Μπαδάθνπ-

Μαξαγθνπδάθε. Β’ Γπκλαζίνπ. Αζήλα: ΟΔΓΒ, 1967 [Κεθ. 21-25 & 47-50]
● Δπξηπίδεο. Ίσλ. Μηθξ.: Θ. Γ. Μαπξφπνπινο. Θεζζαινλίθε: Εήηξνο, 2008
[258-280,585-592, 654-663]
● Δπξηπίδεο. Απνζπάζκαηα. 2. Μηθξ. Φηινινγηθή Οκάδα Κάθηνπ, 2003
[Δξερζεύο, 1-55]
Υπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό
Βίληεν
● Ηζηνξία-Βηνινγία-Απηνρζνλία. Σν dna ησλ Διιήλσλ
● Ζ νλνκαζία ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ
● Ζ Γελεηηθή Ηζηνξία ησλ Καηνίθσλ ηεο Διιάδαο: Σν DNA ησλ Διιήλσλ
● Σν απηφρζνλ θαη κέγαλ Γέλνο
● Ση ιέεη ν Ηζνθξάηεο & πψο ηνλ εξκελεχνπλ θάπνηα ζήκεξα
● Απηφρζνλεο, έιιελεο ζενί ή εηζαγφκελα πξντφληα;
● Διιεληθή γιψζζα θαη ηλδνεπξσπατθή απάηε
● Ο Iζνθξάηεο γηα ηελ απηνρζνλία ησλ Διιήλσλ
Ιζηνζειίδεο
● Δπηηνκή ηνπ Μεγάινπ Λεμηθνχ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ησλ H.G.
Liddell& R. Scott (εθδ. Πειεθάλνο 2007)
● Δπηηνκή Λεμηθνχ Κξηαξά
● Λεμηθφ ηεο θνηλήο λενειιεληθήο
● ψκα Νέσλ Διιεληθψλ Κεηκέλσλ
● Βηθηιεμηθφ
● Perseus: Word frequency information for αὐηφρζσλ
● “Απηνρζνλία - ηζαγέλεηα”
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● Φπιεηηθά.

Μειέηε

ηεο

θπιεηηθήο

αλζξσπνινγίαο.Έρεη

ζεκαζία

ε

απηνρζνλία;Απηνρζνλίαακψκνπ ζπιιήςεσο
● Ο ζχγρξνλνο κχζνο ηεο “Μαχξεο Αζελάο”
● Ζ Διιεληθή Γιψζζα θαη ν κχζνο ησλ Ηλδνεπξσπαίσλ
● Έιιελεο απηφρζνλεο ή εηεξφρζνλεο. Σν δήηεκα ηεο θαηαγσγήο ησλ Διιήλσλ
● Απ’ ηα ρψκαηα βγαικέλνη, έλαο αξραίνο ζχγρξνλνο κχζνο
● Πεξί θαηαγσγήο ησλ Διιήλσλ
● Βαζηιείο ηεο Αξραίαο Αζήλαο
● Γίνδνο.Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Αζήλαο. Ο Μχζνο
● Ο Μχζνο ηεο Αξραίαο Αζήλαο
● Ώζηε ππήξρε θαη άιινο Κέθξνπαο ζηελ αξραηφηεηα;
● Οη “Απηφρζνλεο”
● Ζ κπζνινγηθή παξάδνζε ηεο γελεαινγίαο ηνπ Έιιελα
● Ζ ηζηνξία ηεο Αξραίαο Αζήλαο
● Ζ ζρέζε ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θήβαο κε ηελ Αίγππην
● Ζ ηέρλε ζηελ Διιάδα
● Έξξσζν
● Ζ ιαηξεία ησλ θηδηψλ ζηελ αξραία Διιάδα
● Φηδάλζξσπνη (Δξπεηφκνξθνη) θαη ε πάιε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Γαίαο-Υζψλ
● Σν Δξερζείν θαη νη κχζνη γχξσ απν ηνλ λαφ
● Ο Κέθξνπαο
● Κέθξνπαο θαη Δξηρζφληνο: νη πξνπάηνξεο ηεο Αηηηθήο
● Θεά Αζελά
● Φηινινγηθά. Έλα blog γηα καζεηέο θαη γηα φζνπο αγαπνχλ ηε κάζεζε
● Hellenica. Διιεληθά
● ΔΚΖΒΟΛΟ. Δπηηάθηνο: αλάιπζε
● Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο. Παξνπζίαζε 36
● “Σα έρεη φια”
ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ
& Αθλητιςμοφ

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ
δραςτηριότητεσ
Γ΄ Λυκείου «Αθηναίοι αυτόχθονεσ: ἐνἀρχᾔἦν ὁ μῦθοσ »
ελίδα 21 από 38

● Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο: εξκελεπηηθέο ζεκεηψζεηο. Θέκαηα γηα κειέηε Δξσηήζεηο.
● Δίλαη Έιιελεο φζνη είλαη «κεηέρνληεο ηεο ειιεληθήο παηδείαο»;
● Ηζνθξάηεο θαη ειιελαξάδηθεθνπηνξαπηηθή
● Ηζνθξάηεο
● Οἱηῆοἠκεηέξαο παηδείαο κεηέρνληεο εἶλαηἝιιελεο
● Ζ νηθνπκεληθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο κε φρεκα ηε γιψζζα
● Ο Ηζνθξάηεο θαη ε αιήζεηα
● Ηζνθξάηεο “Παλεγπξηθφο” 50. “Ση ζεκαίλεη Έιιελαο”
● Ση ιέεη πξαγκαηηθά ν Ηζνθξάηεο γηα ηνπο κεηέρνληεο ηεο Διιεληθήο παηδείαο!
Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ
ΦΑΖ 1ε: «Πξνεξρφκελνη “απφ ηελ ίδηα ηε γε”, ή “απφ ηελ ίδηα γε;»
Γξαζηεξηφηεηα 1ε. Σίηινο: «Δξκελεπηηθφ ιεμηθφ ηνπ απηφρζνλα θαη ηεο αζελατθήο
απηνρζνλίαο». Ρφινη: καζεηέο. Πφξνη: Λεμηθά θαη ψκαηα Κεηκέλσλ (“Φεθίδεο” “Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα”), δηαδίθηπν, “Πεξζέαο”, έγγξαθα google. Υψξνο:
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο.
Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ, κε βάζε
ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζηα έγγξαθα google), εξεπλνχλ, σο
Γξακκαηηθνί, ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ηεο ιέμεο “αὐηφρζσλ” (δηαρξνληθά θαη
ζπγρξνληθά) ζε ειεθηξνληθά ιεμηθά θαη ζε ζρεηηθά ψκαηα Κεηκέλσλ. ηε ζπλέρεηα
θαηαγξάθνπλ ηα επξήκαηά ηνπο ζε ςεθηαθφ Φχιιν εξγαζίαο κε πξνδηακνξθσκέλνπο
Πίλαθεο (ζηα έγγξαθα google) θαη θαηαιήγνπλ ζε δηαπηζηψζεηο σο πξνο ηε ζεκαζία
θαη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ “απηφρζσλ” ζηα αξραία, κεζαησληθά θαη λέα ειιεληθά.
Τπνινγίδνληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, νη ζεκαζίεο θαη νη ρξήζεηο ησλ ζπλσλχκσλ, ησλ
αλησλχκσλ θαη ησλ παξάγσγσλ ηεο ιέμεο “απηφρζσλ” ηφζν ζηε ζπγρξνληθή φζν θαη
ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Σειηθφ πξντφλ ησλ εξγαζηψλ ησλ έμη
νκάδσλ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ςεθηαθνχ εξκελεπηηθνχ ιεμηθνχ, πνπ πεξηιακβάλεη

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ
& Αθλητιςμοφ

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ
δραςτηριότητεσ
Γ΄ Λυκείου «Αθηναίοι αυτόχθονεσ: ἐνἀρχᾔἦν ὁ μῦθοσ »
ελίδα 22 από 38

ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ηεο έλλνηαο “απηφρζσλ” θαη γεληθφηεξα ηεο απηνρζνλίαο ζηελ
ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Οη εξγαζίεο ησλ έμη νκάδσλ γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ ιεμηθνχ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. πγθεθξηκέλα:
Ζ 1ε νκάδα εξεπλά ηηο ζεκαζίεο θαη ηηο παξαιιαγέο ηεο αξραηνειιεληθήο
ιέμεο “αὐηφρζσλ” (ζηελ “Δπηηνκή ηνπ Αξραηνειιεληθνχ ιεμηθνχ ησλ Liddell-Scott,
ζην εμήο: LS” θαη ηα ψκαηα αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ ησλ Φεθίδσλ θαη ηεο
Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα). Διέγρεη ηελ εμέιημε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρεηηθήο
έλλνηαο ζηα αξραία ρξφληα θαη θπξίσο ηηο αζπκβαηφηεηεο πνπ παξαηεξνχληαη
αλάκεζα ζηνλ νξηζκφ ηεο ιέμεο ζηα ιεμηθά θαη ηηο ρξήζεηο ηεο ζηα θιαζηθά θεηκέλα,
επηζεκαίλνληαο ηελ ακθίζεκε θαη, γεληθφηεξα, ηε ξεπζηή ηεο ζεκαζία.
πκπιεξψλεη, κε βάζε ηα δεηνχκελα ηνπ Φχιινπ Οδεγηψλ, ην Φχιιν εξγαζίαο κε
ηνλ πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθφ Πίλαθα ζηα έγγξαθα google θαη πξνβαίλεη ζηε
ζχληαμε ζρεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ (γεληθψλ αιιά θαη εηδηθψλ, θπξίσο σο πξνο ηνλ
ηξφπν πνπ δειψλεηαη ε απηνρζνλία ζηνλ «Δπηηάθην» ηνπ Θνπθπδίδε, 2.36, 2-3).
Ζ 2ε νκάδα εξεπλά ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ “αὐηφρζσλ” ζηα
αξραία ειιεληθά, επαγσγηθά, κεηαβαίλνληαο απφ παξαδεηγκαηηθέο ρξήζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ φξνπ ζε δέθα ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ηνπ
«Πεξζέα» ζηηο ζεκαζίεο πνπ δίλνληαη ζηελ Δπηηνκή ηνπ Αξραηνειιεληθνχ ιεμηθνχ
ησλ LS. πγθξίλνληαο ρξήζεηο θαη ζεκαζίεο, ζπκπιεξψλεη, κε βάζε ηα δεηνχκελα
ηνπ Φχιινπ Οδεγηψλ, ην Φχιιν εξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθφ Πίλαθα
ζηα έγγξαθα google θαη πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε ζρεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ (γεληθψλ
αιιά θαη εηδηθψλ, θπξίσο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ δειψλεηαη ε απηνρζνλία ζηνλ
«Δπηηάθην» ηνπ Θνπθπδίδε, 2.36, 2-3).
Ζ 3ε νκάδα εξεπλά ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ “απηφρζσλ” ζην
ιεμηθφ ηεο Μεζαησληθήο Διιεληθήο Γιψζζαο “Δπηηνκή Λεμηθνχ Κξηαξά”,
ζπγθξίλνληαο ζεκαζίεο θαη παξαδεηγκαηηθέο ρξήζεηο ηεο ζρεηηθήο έλλνηαο ζηε
κεζαησληθή ειιεληθή κε απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Δπηηνκή ηνπ Αξραηνειιεληθνχ
ιεμηθνχ ησλ LS θαη ηα αξραηνειιεληθά ψκαηα Κεηκέλσλ ησλ Φεθίδσλ θαη ηεο
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Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. πκπιεξψλεη, κε βάζε ηα δεηνχκελα ηνπ Φχιινπ
Οδεγηψλ, ην Φχιιν εξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθφ Πίλαθα ζηα έγγξαθα
google θαη πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε ζρεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ (γεληθψλ αιιά θαη
εηδηθψλ, θπξίσο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ δειψλεηαη ε απηνρζνλία ζηνλ «Δπηηάθην»
ηνπ Θνπθπδίδε, 2.36, 2-3).
Ζ 4ε νκάδα εξεπλά ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ “απηφρζσλ” ζην
Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο θαη ελδεηθηηθά ζηα ψκαηα Κεηκέλσλ ηεο Πχιεο
γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. πγθξίλεη ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο αλάκεζα ζηα αξραία θαη
ηα λέα ειιεληθά θαη ζπκπιεξψλεη κε βάζε ηα δεηνχκελα ηνπ Φχιινπ Οδεγηψλ, ην
Φχιιν εξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθφ Πίλαθα ζηα έγγξαθα google,
πξνβαίλνληαο ζηε ζχληαμε ζρεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ (γεληθψλ αιιά θαη εηδηθψλ,
θπξίσο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ δειψλεηαη ε απηνρζνλία ζηνλ «Δπηηάθην» ηνπ
Θνπθπδίδε, 2.36, 2-3).
Ζ 5ε νκάδα εξεπλά ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ “απηφρζσλ”
ζπζηεκαηηθά ζηα ψκαηα Νενειιεληθψλ Κεηκέλσλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή
Γιψζζα. πγθξίλεη ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ηεο ιέμεο ζηα ηξία δηαθνξεηηθά ψκαηα
Κεηκέλσ, εμεγεί αλαινγίεο θαη θπξίσο δηαθνξέο θαη ζπκπιεξψλεη, κε βάζε ηα
δεηνχκελα ηνπ Φχιινπ Οδεγηψλ, ην Φχιιν εξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν
ζρεηηθφ Πίλαθα ζηα έγγξαθα google, πξνβαίλνληαο ζηε ζχληαμε ζρεηηθψλ
δηαπηζηψζεσλ.
Σέινο, ε 6ε νκάδα εξεπλά ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ “απηφρζσλ” ζε
ηξία ιεμηθά, ζην Βηθηιεμηθφ, ζηελ Δπηηνκή ηνπ Λεμηθνχ ησλ LSθαη ην Λεμηθφ ηεο
Κνηλήο Νενειιεληθήο, εληνπίδνληαο ραξαθηεξηζηηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε ζεκαζία
θαη ηε ρξήζε ηεο ιέμεο “απηφρζσλ” ζηα ηξία ιεμηθά. πκπιεξψλεη κε βάζε ηα
δεηνχκελα ηνπ Φχιινπ Οδεγηψλ, ην Φχιιν εξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν
ζρεηηθφ Πίλαθα ζηα έγγξαθα google, πξνβαίλνληαο ζηε ζχληαμε ζρεηηθψλ
δηαπηζηψζεσλ.
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Απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έμη πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ έμη νκάδσλ
αλακέλεηαη λα δηαπηζησζεί γεληθά απφ ηνπο καζεηέο φηη: ν φξνο «απηφρζσλ» θαη
γεληθφηεξα ε απηνρζνλία ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
πεξηγξάθεη, νκνηνγελνπνηεί θαη δηαθνξνπνηεί νκάδεο αλζξψπσλ ζηαδηαθά, ζε κηα
πξννπηηθή εμαηξεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθή (φζν πξνρσξνχκε απφ ηα αξραία ζηα
λεφηεξα ρξφληα), ζχλζεηε, ξεπζηή θαη δίζεκε, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πεξηφδνπο, ηα
θεηκεληθά είδε θαη ηα εηδηθφηεξα ζπκθξαδφκελά ηνπο.
Αμηνιφγεζε: νη καζεηέο αμηνινγνχληαη σο πξνο ηελ θαηάιιειε αληηζηνίρεζε
θαη ηε ζχγθξηζε ζεκαζηψλ κε παξαδείγκαηα ζηα ιεμηθά θαη ηα ζψκαηα θείκελσλ, ηνλ
εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ζπλσλχκσλ θαη αλησλχκσλ κε ηα παξαδείγκαηα ηνπο,
ηελ επζηνρία θαη πιεξφηεηα ησλ δηαπηζηψζεσλ ηνπο, ηελ επαγσγηθή θαη παξαγσγηθή
ηνπο ηθαλφηεηα ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ζχλζεζε ησλ δηαπηζηψζεψλ
ηνπο.
Γξαζηεξηφηεηα

2ε.

Σίηινο:

«Απηφρζνλεο

ιανί

θαη

Αζελαίνη

ζε

αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο». Ρφινη: καζεηέο.
Πφξνη: έγγξαθα google. Υψξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο
ψξεο.
Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο ησλ
ηεζζάξσλ, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψληνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζηα έγγξαθα
google), κειεηνχλ σο Αλζξσπνιφγνη, πξψηα πψο ν φξνο «απηφρζσλ» θαη γεληθφηεξα
ε απηνρζνλία ρξεζηκνπνηείηαη ζε αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο
γξακκαηείαο (ηελ ηζηνξηνγξαθία, ηε ξεηνξηθή θαη ηελ ηξαγσδία). Σα θείκελα απηά,
ζηα νπνία παξαπέκπνληαη νη έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ, ζπγθξνηνχλ Φχιιν εξγαζίαο
ζηα έγγξαθα google. Οη καζεηέο, αθνχ δηαβάζνπλ ηα ζρεηηθά θείκελα, πξνβαίλνπλ,
ζηε ζπλέρεηα, ζε εξκελεπηηθνχ ηχπνπ εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ην πψο θαη γηαηί ν
ιφγνο απηψλ ησλ θεηκέλσλ ζπλδέζεθε κε ηελ “θαζαξφηεηα”, ηελ αλσηεξφηεηα ησλ
Αζελαίσλ θαη ηελ αθνκνησηηθή δχλακε ηεο πφιεο ηνπο, δηαθξίλνληάο ηνπο απφ ηνπο
“άιινπο”, πνπ ηνπο ζεσξνχζαλ κεηνίθνπο κέζα ζηελ ίδηα ηε ρψξα ηνπο. Σηο
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εξκελεπηηθέο εμεγήζεηο ηηο δίλνπλ νη έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ ζε εηδηθφ πιαίζην, ζην
ηέινο ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο ησλ εγγξάθσλ google. Οη εξγαζίεο ησλ έμη νκάδσλ
ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. πγθεθξηκέλα:
Ζ 1ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα
έγγξαθα google), απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φχιιν εξγαζίαο,
αθνχ πξψηα κειεηήζεη ηξία απνζπαζκαηηθά θείκελα ηνπ Ζξνδφηνπ θαη έλα ηνπ
Θνπθπδίδε. ηα θείκελα απηά νη δχν ηζηνξηθνί εθθξάδνπλ ηελ ππνθεηκεληθή ηνπο
άπνςε ζρεηηθά κε ηνλ “απηφρζνλα” ραξαθηήξα δηαθφξσλ ιαψλ. Οη καζεηέο κειεηνχλ
ηα ζρεηηθά θείκελα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο θαη ζπληάζζνπλ ζην ηέινο ηνπ, κε βάζε ηα
εξσηήκαηα ηνπ Φχιινπ Οδεγηψλ, ηηο απαληήζεηο ηνπο.
Ζ 2ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα
έγγξαθα google), απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φχιιν εξγαζίαο,
αθνχ πξψηα κειεηήζεη έλα θείκελν ηνπ Θνπθπδίδε θαη δχν ηνπ Ζξνδφηνπ. ηα
θείκελα απηά ν κελ Θνπθπδίδεο εμεγεί πψο θαη γηαηί ε πεξηνρή ηεο Αζήλαο
απνηεινχληαλ αλέθαζελ απφ απηφρζνλεο θαηνίθνπο, ρσξίο λα εμαηξεί εληειψο ηηο
κεηαλαζηεχζεηο, ελψ ν Ζξφδνηνο θηινμελεί ιφγνπο Αζελαίσλ, νη νπνίνη επαίξνληαη
αθελφο γηα ηελ αξραηφηεηα ηνπ “έζλνπο” ηνπο θαη ηελ απηνρζνλία ηνπο θαη αθεηέξνπ
ππεξαζπίδνληαη, απέλαληη ζηνπο βαξβάξνπο, ην “φκαηκνλ”, ην “νκφγισζζνλ”, θαὶ
“νκφζξεζθνλ” ηνπ ειιεληζκνχ. Οη καζεηέο κειεηνχλ ηα ζρεηηθά θείκελα ηνπ Φχιινπ
εξγαζίαο θαη ζπληάζζνπλ ζην ηέινο ηνπ, κε βάζε ηα εξσηήκαηα ηνπ Φχιινπ
Οδεγηψλ, ηηο απαληήζεηο ηνπο.
Ζ 3ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα
έγγξαθα google), απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φχιιν εξγαζίαο,
αθνχ πξψηα κειεηήζεη ην επαηλεηηθφ κέξνο ησλ δχν “Δπηηαθίσλ” ηνπ Θνπθπδίδε θαη
ηνπ Λπζία. Οη καζεηέο κειεηνχλ ζπγθξηηηθά ηα δχν επαηλεηηθά κέξε ησλ ξεηνξηθψλ
ιφγσλ, εληνπίδνπλ αλαινγίεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμαίξεηαη
ην παξειζφλ ηεο αζελατθήο πφιεο-θξάηνπο θαη εηδηθφηεξα ν κχζνο ηεο απηνρζνλίαο
ησλ Αζελαίσλ πξνγφλσλ, θαη εξκελεχνπλ πξφζζεηεο φςεηο ηεο αλσηεξφηεηαο θαη ηεο
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αθνκνησηηθήο δχλακεο ηεο αζελατθήο πφιεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο
“άιινπο”.
Ζ 4ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα
έγγξαθα google), απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, ζε Φχιιν εξγαζίαο, αθνχ
πξψηα κειεηήζεη ην επαηλεηηθφ κέξνο ηνπ “Μελέμελνπ” ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ
“Δπηηαθίνπ” ηνπ Γεκνζζέλε. Οη καζεηέο κειεηνχλ ζπγθξηηηθά ηα δχν επαηλεηηθά
κέξε ησλ ξεηνξηθψλ ιφγσλ, εληνπίδνπλ αλαινγίεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν εμαίξεηαη ην παξειζφλ ηεο αζελατθήο πφιεο θαη εηδηθφηεξα ε
απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ, θαη εξκελεχνπλ πξφζζεηεο φςεηο ηεο αλσηεξφηεηαο, ηεο
ππεξνςίαο θαη ηεο αθνκνησηηθήο δχλακεο ηεο αζελατθήο πφιεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο
ζε ζρέζε κε ηνπο “άιινπο”.
Ζ 5ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα
έγγξαθα google), απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φχιιν εξγαζίαο,
αθνχ πξψηα κειεηήζεη ην επαηλεηηθφ κέξνο απφ ηνλ “Δπηηάθην” ηνπ Τπεξείδε θαη
δχν ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ ηνλ “Παλεγπξηθφ” ηνπ Ηζνθξάηε. Οη καζεηέο
κειεηνχλ ζπγθξηηηθά ηα δχν επαηλεηηθά κέξε ησλ ξεηνξηθψλ ιφγσλ, εληνπίδνπλ
αλαινγίεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμαίξεηαη ην παξειζφλ ηεο
αζελατθήο πφιεο θαη εηδηθφηεξα ε απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ, θαη εξκελεχνπλ
πξφζζεηεο φςεηο ηεο αλσηεξφηεηαο θαη ηεο αθνκνησηηθήο δχλακεο ηεο αζελατθήο
πφιεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο “άιινπο”.
Σέινο, ε 6ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα
έγγξαθα google), απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φχιιν εξγαζίαο,
κειεηά ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ δχν ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε, ηνλ “΄Ησλα”
θαη ηνλ “ζπαξαγκέλν” “Δξερζέα”. Οη καζεηέο ζηε ζπλέρεηα εληνπίδνπλ αλαινγίεο θαη
δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμαίξεηαη ε απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ, θαη
εξκελεχνπλ εηδηθέο, εηξσληθέο ηξνπέο θαη εθηξνπέο ηνπ κχζνπ αζελατθήο
απηνρζνλίαο ζην ηξαγηθφ είδνο. Σν έξγν ησλ καζεηψλ ππνζηεξίδεηαη απφ απφζπαζκα
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ηεο νκεξηθήο “Ηιηάδαο”, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ γελάξρε ηεο θνηλφηεηαο ησλ
Αζελαίσλ, ηνλ Δξερζέα.
Απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έμη πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 6 νκάδσλ
αλακέλεηαη λα δηαπηζηψζνπλ νη καζεηέο ηνλ ζρεηηθφ θαη ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα
πνπ έρεη ε απηνρζνλία ζηα ηζηνξηνγξαθηθά θείκελα σο κέζν απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη
εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο δηαθφξσλ ιαψλ, θαζψο επίζεο ηα πξψηα ίρλε
απηνρζνληζκνχ θαη επγνληζκνχ ησλ Αζελαίσλ. Έκθαζε δίλεηαη απφ ηνπο καζεηέο
ζηελ εθινγίθεπζε ηεο απηνρζνλίαο θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή απνπζία ηνπ “κπζψδνπο”
ζηνηρείνπ ζηελ ηζηνξηνγξαθία, ζε αληίζεζε πξνο ηελ πξννδεπηηθψο απμαλφκελε
πξνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ κχζνπ ζηνπο επηδεηθηηθνχο ιφγνπο ηεο ξεηνξηθήο (επηηαθίνπο
ιφγνπο θαη παλεγπξηθνχο). ηε ξεηνξηθή ν κχζνο αλαθαηεχεηαη κε ηνλ ιφγν, ελψ
εκθαλίδνληαη πξφζζεηα ξεηνξηθά ζηνηρεία πνπ ηνλίδνπλ ηε κνλαδηθφηεηα, ηελ
θαζαξφηεηα, ηελ αλσηεξφηεηα, ηελ ππεξνπηηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ αθνκνησηηθή
δχλακε ηεο αζελατθήο πφιεο-θξάηνπο. Σέινο, ζηηο δχν ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε νη
καζεηέο δνθηκάδνληαη σο πξνο ην θαηά πφζν κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη καδί λα
αμηνινγήζνπλ ηηο αλαηξνπέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ κχζν ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο
θαη ηνλ εηξσληθφ ηνπ αληίρηππν ζηα πνιηηηθά δξψκελα θαη ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα
ηεο επνρήο.
Αμηνιφγεζε: νη καζεηέο αμηνινγνχληαη ζε δεμηφηεηεο ζχγθξηζεο, αλάιπζεο θαη
ζχλζεζεο

δεδνκέλσλ

θαη

δηαθνξεηηθψλ

απφςεσλ

πνπ

θπθινθνξνχλ

ζηα

αξραηνειιεληθά θείκελα σο πξνο ηνλ κχζν ηεο απηνρζνλίαο, θαζψο επίζεο ζηελ
ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θξηηηθά θαη απνκπζνπνηεηηθά φζνλ
αθνξά ηελ απηνρζνλία αλάκεζα ζην ηφηε θαη ην ζήκεξα.
Γξαζηεξηφηεηα 3ε. Σίηινο: «Υξήζεηο θαη θαηαρξήζεηο ηνπ κχζνπ ηεο
αζελατθήο απηνρζνλίαο ζην δηαδίθηπν». Ρφινη: καζεηέο. Πφξνη: επηιεγκέλεο
ηζηνζειίδεο απφ ην δηαδίθηπν, έγγξαθα google. Υψξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.
Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο.
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Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε 6 νκάδεο, κε
βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζηα έγγξαθα google),
αμηνινγνχλ, σο Κνηλσληνιφγνη, κε δηαβαζκηζκέλα θξηηήξηα ηελ αμηνπηζηία ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ κεηαδίδνπλ φζνλ αθνξά ηνλ κχζν ηεο αζελατθήο
απηνρζνλίαο θαη ηηο αλαθιάζεηο ηνπ ζην ζήκεξα ζπγθεθξηκέλνη πφξνη ηνπ δηαδηθηχνπ.
Οη καζεηέο, εμνλνκάδνληαο ηνπο πφξνπο κε ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπο, ηνπο
βαζκνινγνχλ σο πξνο ηελ θξηηηθή, ηελ ελεκεξσηηθή θαη ηελ πξνπαγαλδηζηηθή ηνπο
δηάζηαζε, παίξλνληαο, επηπξφζζεηα, πξνζσπηθή ζέζε ζε δηαδηθηπαθέο έξηδεο πνπ
αλαθέξνληαη ζε ππεξνπηηθέο ζεσξίεο ηνπ παλειιεληζκνχ. ην ηέινο ηνπ Φχιινπ
εξγαζίαο δηθαηνινγνχλ ηηο ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηνπο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
ζέζεηο. Οη εξγαζίεο ησλ 6 νκάδσλ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά αιιά φρη
ηαπηφζεκα. πγθεθξηκέλα:
Ζ 1ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα
έγγξαθα google), φπνπ δίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζχλδεζκνη νθηψ πφξσλ ηνπ
δηαδηθηχνπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ κε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθή ζθφπεπζε ζην
ζήκεξα ηνλ φξν ηεο αξραηνειιεληθήο απηνρζνλίαο, θαηαηάζζεη ζε Πίλαθα ηνπ
Φχιινπ εξγαζίαο ηα πεξηερφκελα “θείκελα” αλάινγα κε ηνλ θξηηηθφ, ηνλ απιψο
ελεκεξσηηθφ θαη ηνλ πξνπαγαλδηζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, αηηηνινγψληαο ηηο
ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηεο.
Ζ 2ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα
έγγξαθα google), φπνπ δίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζχλδεζκνη νθηψ πφξσλ ηνπ
δηαδηθηχνπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ κε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθή ζθφπεπζε ζην
ζήκεξα κπζνινγηθέο πηπρέο ηεο αξραηνειιεληθήο απηνρζνλίαο, θαηαηάζζεη ζε
Πίλαθα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο ηα πεξηερφκελα “θείκελα” αλάινγα κε ηνλ θξηηηθφ, ηνλ
απιψο ελεκεξσηηθφ θαη ηνλ πξνπαγαλδηζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, αηηηνινγψληαο ηηο
ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηεο.
Ζ 3ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα
έγγξαθα google), φπνπ δίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζχλδεζκνη νθηψ πφξσλ ηνπ
ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ
& Αθλητιςμοφ

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ
δραςτηριότητεσ
Γ΄ Λυκείου «Αθηναίοι αυτόχθονεσ: ἐνἀρχᾔἦν ὁ μῦθοσ »
ελίδα 29 από 38

δηαδηθηχνπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ κε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθή ζθφπεπζε ζην
ζήκεξα

εηθνλνγξαθηθέο

αλαπαξαζηάζεηο

ηνπ

κχζνπ

ηεο

αξραηνειιεληθήο

απηνρζνλίαο, θαηαηάζζεη ζε Πίλαθα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο ηα πεξηερφκελα “θείκελα”
δειψλνληαο ηελ πξνηίκεζή ηεο πνηνπο πφξνπο ζα ρξεζηκνπνηνχζε (πεξηζζφηεξν,
ιηγφηεξν ή θαζφινπ), ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα έπξεπε λα ηνπο αμηνπνηήζεη γηα
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. ην ηέινο ε νκάδα αηηηνινγεί ηηο ηεξαξρεκέλεο επηινγέο
ηεο.
Ζ 4ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα
έγγξαθα google), φπνπ δίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζχλδεζκνη νθηψ πφξσλ ηνπ
δηαδηθηχνπ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ εξκελεπηηθά ζρφιηα γηα ηελ απηνρζνλία ησλ
Αζελαίσλ ζηνλ “Δπηηάθην” ηνπ Θνπθπδίδε (2.36), θαηαηάζζεη ζε Πίλαθα ηνπ
Φχιινπ εξγαζίαο ηα πεξηερφκελα “θείκελα” αλάινγα κε ηνλ θξηηηθφ ή ηνλ
δηαπηζησηηθφ ηνπο απιψο ραξαθηήξα, δειψλνληαο ηελ πξνηίκεζή ηεο πνηνπο πφξνπο
ζα ρξεζηκνπνηνχζε (πεξηζζφηεξν, ιηγφηεξν ή θαζφινπ), ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα
θαηέθεπγε γηα βνήζεηα, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζεη ηε ζπγθεθξηκέλε θξάζε γηα ηελ
απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ ζηνλ “Δπηηάθην” ηνπ Θνπθπδίδε. ην ηέινο ε νκάδα
αηηηνινγεί ηηο ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηεο.
Ζ 5ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα
έγγξαθα google), φπνπ δίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζχλδεζκνη νθηψ πφξσλ ηνπ
δηαδηθηχνπ, νη νπνίνη εξκελεχνπλ, κεηαθξάδνληαο αλαιφγσο, έλα ραξαθηεξηζηηθφ
απφζπαζκα απφ ηνλ “Παλεγπξηθφ” (§ 50) ηνπ Ηζνθξάηε φζνλ αθνξά γηα ην πνηνη
έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη Έιιελεο, αλαγλσξίδνπλ ζε Πίλαθα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο
δχν θχξηεο αληίπαιεο ζέζεηο θαη ζπληάζζνπλ δηθαηνινγεκέλα ζην ηέινο ηε δηθή ηνπο.
Σέινο, ε 6ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα
έγγξαθα google), φπνπ δίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζχλδεζκνη νθηψ πφξσλ ηνπ
δηαδηθηχνπ κε βηληενπαξνπζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ κχζν ηεο αξραηνειιεληθήο
απηνρζνλίαο θαη ηηο αλαθιάζεηο ηνπ ζην ζήκεξα απνηηκνχλ φςεηο ηεο ξεηνξηθήο θαη
ηεο ηδενινγίαο ηνπο. Δηδηθφηεξα: α) θαηά πφζν αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά θαη ηζηνξηθά
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ή αλαπαξάγνπλ ηνλ κχζν ηεο απηνρζνλίαο, ππνβάιινληαο ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή ην
κήλπκα ηεο δηαρξνληθήο ηνπ ζπλέρεηαο ην νπνίν κάιηζηα νθείιεη λα αθνινπζήζεη; β)
αλ ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηα βίληεν (θείκελν, εηθφλεο, ήρνο) “δέλνπλ” αξκνληθά
ή είλαη αηαίξηαζηα ην έλα κε ην άιιν, γ) αλ, εληαγκέλα ζην γεληθφηεξν πιαίζην πνπ
ηα θηινμελεί, νη βηληενπαξανπζηάζεηο πείζνπλ γηα ηελ αλαγλσζηκφηεηά ηνπο θαη πξνο
πνηα (κε βάζε ηα ξεηνξηθά ηνπο ζηνηρεία) ηδενινγηθή θαηεχζπλζε. Ζ απνηίκεζε ησλ
βηληενπαξνπζηάζεσλ ιακβάλεη ππφςε ηεο ην αλ θαη θαηά πφζν νη ίδηνη νη καζεηέο ζα
ηηο επέιεγαλ γηα λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζε κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Αμηνιφγεζε: νη καζεηέο αμηνινγνχληαη δηακνξθσηηθά σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά
ηνπο λα ππνζηεξίδνπλ δηθαηνινγεκέλα κηα πξνζσπηθή ηνπο ζέζε, θαζψο επίζεο ζην
θαηά πφζν κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ, λα δηαβαζκίζνπλ θαη λα θξίλνπλ ηξφπνπο
ξεηνξηθήο θαη ηδενινγίαο ησλ κέζσλ, εληάζζνληάο ηα ζηα ζπγθείκελά ηνπο.
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ

Γραζηηριόηηηα 1η:
Φχιιν Οδεγηψλ γηα ηηο νκάδεο 1-6
Φχιιν Δξγαζίαο γηα ηηο νκάδεο 1-6
Γραζηηριόηηηα 2η:
Φχιιν Οδεγηψλ γηα ηηο νκάδεο 1-6
Κείκελα & Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 1
Κείκελα & Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 2
Κείκελα & Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 3
Κείκελα & Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 4
Κείκελα & Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 5
Κείκελα & Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 6
Γραζηηριόηηηα 3η:
Φχιιν Οδεγηψλ γηα ηηο νκάδεο 1-6
Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 1
Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 2
Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 3
Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 4
Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 5
Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 6
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Ε. ΑΛΛΔΔΚΓΟΥΔ

ην ζελάξην ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ: α) ζχγρξνλεο αληηζηξνθέο ηεο
απηνρζνλίαο, φπνπ νη ηζαγελείο θάηνηθνη, ζε δηάθνξα κέξε ηνπ πιαλήηε (ι.ρ. ζηελ
Απζηξαιία), δελ είλαη δηψθηεο, αιιά δησθψκελνη ησλ “κεηνίθσλ”, β) ηξφπνη
αληηκεηψπηζεο ηεο “εηεξφρζνλεο” ηαπηφηεηαο πνιιψλ καζεηψλ ζην ζεκεξηλφ
ζρνιείν, γ) λνζηαιγηθέο θαη “παξακπζεηηθέο” αλαγσγέο ζηηο “ξίδεο” θαη ηηο
“απαξρέο” ηνπ Διιεληζκνχ ζηνλ ςεθηαθφ θαη δηαδηθηπαθφ ιφγν, δ) θπθινθνξία ηνπ
κχζνπ ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο ζηελ αξραία ειιεληθή θσκσδία (Αξηζηνθάλεο)
θαη ζηνλ θηινζνθηθφ ιφγν (Πιάησλαο).
Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ

Ζ δηδαθηηθή απηή πξφηαζε ελδέρεηαη λα εθηξαπεί ζε πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ
δηαπηζηψζεηο, αλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ ππνδεηθλχεη θάζε θνξά ζηνπο καζεηέο ηελ
επηβεβιεκέλε, δξαζηηθή, απνκπζνπνηεηηθή παξέκβαζή ηνπο ζην πιηθφ πνπ
αμηνπνηνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Σν ηκήκα ζην νπνίν εθαξκφζηεθε ην ζελάξην είρε ην πιενλέθηεκα φηη
απαξηίδεηαη απφ καζεηέο κε πξνζπκία θαη θαιή δηάζεζε. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη
δελ έρνπλ επηιέμεη ηε Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε, επνκέλσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε
επαθή ηνπο κε ηα αξραία ειιεληθά έρεη ζηακαηήζεη ζηελ Α’ Λπθείνπ. Με απηφ ην
δεδνκέλν κπνξεί ζε γεληθέο γξακκέο λα ραξαθηεξηζηεί ζεηηθή ε αληαπφθξηζε ησλ
καζεηψλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ.
Όζνλ αθνξά ζηελ 1ε δξαζηεξηφηεηα: νη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ
εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηα Googledogs, νπφηε θαη
ρξεηάζηεθε κία δηδαθηηθή ψξα, πξνθεηκέλνπ λα ηα γλσξίζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε
ηε ρξήζε ηνπο. Ζ ρξήζε ησλ εγγξάθσλ Google εληππσζίαζε ηνπο καζεηέο, πξάγκα
πνπ ηνπο έδσζε ψζεζε λα δνπιέςνπλ κε πξνζπκία. Γήισζαλ βέβαηα πσο ηνπο
δπζθφιεςε πξαθηηθά λα έρνπλ κπξνζηά ηνπο αλνηγκέλα ηαπηφρξνλα 3-4 αξρεία θαη
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ηζηνζειίδεο (Φχιιν νδεγηψλ, Φχιιν εξγαζίαο, Ζιεθηξνληθά Λεμηθά θηι.) θαη λα
πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζπλερψο απφ ην έλα ζην άιιν. Χζηφζν, ζηαδηαθά
εμνηθεηψζεθαλ θαη δελ ην ζεψξεζαλ ηειηθά σο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ εξγαζία
ηνπο.Πάλησο, θάπνηνη δπζθνιεχηεθαλ αξθεηά λα δηαθξίλνπλ ηηο ιεπηέο δηαθνξέο θαη
λνεκαηηθέο απνρξψζεηο ηνπ φξνπ «απηφρζσλ» ζηα θείκελα. Γνχιεςαλ επζπλείδεηα
φιεο νη νκάδεο. Δηδηθά νη καζεηέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε
Φηινζνθηθέο ρνιέο έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηα ειεθηξνληθά ιεμηθά.
ηε 2ε δξαζηεξηφηεηα ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ δελ ήηαλ ηφζν έληνλν.
Οινθιεξσκέλεο εξγαζίεο παξέδσζαλ κφλν 4 απφ ηηο 6 νκάδεο, ελψ νη ππφινηπεο δχν
δελ θαηφξζσζαλ λα παξνπζηάζνπλ ζρεδφλ θακία πξφνδν. ην Φχιιν Οδεγηψλ ηεο
6εο νκάδαο έγηλαλ θάπνηεο αιιαγέο: νη εξσηήζεηο 3, 4, 6, 7 (ζχκθσλα κε ηελ
αξίζκεζε ηνπ αξρηθνχ Φχιινπ Οδεγηψλ) αθαηξέζεθαλ απφ ην Φχιιν Οδεγηψλ πνπ
δφζεθε θαηά ηελ εθαξκνγή. Απηφ ζπλέβε, γηαηί νκάδα ησλ καζεηψλ πνπ ζα
επεμεξγάδνληαλ ην ζπγθεθξηκέλν Φχιιν Δξγαζίαο δελ είρε κεγάιε άλεζε ζηελ
θαηαλφεζε/ ζρνιηαζκφ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ. Ίζσο,

βέβαηα, ζα ρξεηαδφηαλ λα

ππάξρνπλ πην εθηελή απνζπάζκαηα ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ, πξάγκα πνπ ζηελ
εθαξκνγή ηνπ ζα δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα κε ηελ επάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ.
ηελ 3ε δξαζηεξηφηεηα αληαπνθξίζεθαλ κφλν νη δχν απφ ηηο έμη νκάδεο.
Πξέπεη, βέβαηα, λα ιεθζεί ππφςε πσο ε δξαζηεξηφηεηα απηή έγηλε ζηηο 26/3 θαη ζηηο
2/4, δειαδή δχν εβδνκάδεο, πξηλ θιείζνπκε γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα. Σελ πεξίνδν
απηή απνπζίαδαλ ζρεδφλ νη κηζνί καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο. Έρσ ηελ αίζζεζε πσο αλ
είρακε νινκέιεηα, ε εξγαζίεο ζα πξνρσξνχζαλ πην απνηειεζκαηηθά.
ην αξρηθφ ζελάξην πξνβιεπφηαλ νη καζεηέο, δεκηνπξγψληαο ζπλεξγαηηθά κηα
εηθνλνγξαθεκέλε κπζνινγία ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία
γηα ηνπο βαζηθνχο “πξσηαγσληζηέο” ηνπ ζρεηηθνχ κχζνπ (ζεφηεηεο, κπζηθνχο
βαζηιείο θαη ηφπνπο ιαηξείαο), λα απνζπκβνινπνηνχλ ην “ξίδσκα” ησλ Αζελαίσλ
ζηε γε ηνπο, πνπ αλαπαξαζηάζεθε σο ηξνθφο-κεηέξα θαη παηξίδα. Χζηφζν, ιφγσ
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ησλ αζθπθηηθά κηθξψλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο απνθαζίζηεθε
λα κελ πινπνηεζνχλ.
Πάλησο, ε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ –παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα– άθεζε πνιιέο
ζεηηθέο εληππψζεηο θαη κηα πνιχ επράξηζηε αίζζεζε ζηνπο καζεηέο. Γνχιεςαλ
νκαδηθά θαη ζπλεξγαηηθά θαη ζίγνπξα –φζν ην επέηξεπε ην άγρνο θαη ε πίεζε πνπ
αληηκεησπίδνπλ– κε θαιή δηάζεζε. Δμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ζα ήηαλ θαιφ λα
δηδάζθνληαη πνιιά καζήκαηα ζε ηέηνηα βάζε θαη φηη αλ δελ ππήξρε ην άγρνο ησλ
εμεηάζεσλ ζα αληαπνθξίλνληαλ θαη απηνί θαιχηεξα.
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