Π.3.2.5 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ,
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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

Τίηλορ
Ξέλεο ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο. Μέξνο 2ν: Ζ λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο
Εθαπμογή ζεναπίος
ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ.
Δημιοςπγία ζεναπίος
ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ
Διδακηικό ανηικείμενο
Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία
Τάξη
Α΄ Λπθείνπ
Χπονολογία
Απφ 10-03-2014 έσο 01-04-2014
Σσολική μονάδα
2ν Γεληθφ Λχθεην εξξψλ
Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα Διδακηική/Θεμαηική Ενόηηηα
Αξραίνη Έιιελεο Ηζηνξηνγξάθνη: Θνπθπδίδνπ, «Ιστορίαι» Γ 76-79
Διαθεμαηικό
Ναη
Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα
Η. Φηινινγηθήο Εψλεο
Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία [Λχθεην]
Νενειιεληθή Γιψζζα
Χπονική διάπκεια
9 (3+6) δηδαθηηθέο ψξεο
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Χώπορ
Η. Φπζηθφο ρψξνο:
Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.
ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki ηνπ καζήκαηνο θιπ..
Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ απαηηείηαη αξρηθά ζπζηεκαηηθή
εμνηθείσζε ηνπ δηδάζθνληνο κε ην ινγηζκηθφ «Ζ λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο», ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα θαηεπζχλεη ηνπο καζεηέο ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζηε δηδαθηηθή
αμηνπνίεζή ηνπ. Παξάιιεια, ηφζν ν εθπαηδεπηηθφο φζν θαη νη καζεηέο πξέπεη λα
θαηέρνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν θαη ρεηξηζκνχ εθαξκνγψλ
γξαθείνπ. Δπεηδή ε πξνζέγγηζε ησλ ελνηήησλ απηψλ ζα έρεη επαλαιεπηηθφ
ραξαθηήξα, επηβάιιεηαη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζελαξίνπ, λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
απνηειεζκαηηθή γισζζηθή θαηάθηεζε ηνπ θεηκέλνπ ζε πςειφ βαζκφ, θαζψο, φπσο
ζα δηαπηζησζεί, ζην ζελάξην αμηνπνηνχληαη φιεο ζρεδφλ νη ιέμεηο ηνπ αξραίνπ
θεηκέλνπ. Σν ζελάξην πξνυπνζέηεη, επίζεο, εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην
πεξηβάιινλ εξγαζίαο Wiki θαη πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ νκαδνζπλεξγαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο εξεπλεηηθνχ ηχπνπ. Πξνηείλεηαη, επίζεο, ην ηκήκα λα είλαη
νκνηνγελέο, ρσξίο κεγάιεο απνθιίζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε.
Ζ αίζνπζα δηδαζθαιίαο πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ ππνινγηζηή, βηληενπξνβνιέα
θαη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν, ελψ ην εξγαζηήξην πξέπεη λα δηαζέηεη νθηψ πεξίπνπ
ζχγρξνλεο κνλάδεο ζηηο νπνίεο ζα έρεη εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθφ «Ζ λαπκαρία ηεο
Κέξθπξαο» θαη δηαδίθηπν πςειήο ηαρχηεηαο (γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εξγαζίαο ζε
πεξηβάιινλ Wiki).
Εθαπμογή ζηην ηάξη
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε.
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Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι
ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ: «Ξέλεο ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο. Μέξνο 2ν: Ζ λαπκαρία
ηεο Κέξθπξαο», Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία, Αξραίνη Έιιελεο
Ηζηνξηνγξάθνη: Θνπθπδίδνπ, «Ιστορίαι», Α΄ Λπθείνπ, 2013.
Το ζενάπιο ανηλεί
—
Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ην πξνθείκελν επαλαιεπηηθνχ ραξαθηήξα ζελάξην νη καζεηέο, παξαθνινπζψληαο
ηελ νπηηθνπνηεκέλε απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ Θνπθπδίδεο, «Ιστορίαι» Γ 76-79», ηε
ζπγθξίλνπλ κε ηελ εηθφλα πνπ νη ίδηνη είραλ ζρεκαηίζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κεηαθξαζηηθήο θαηάθηεζεο ηνπ θαη ειέγρνπλ αλ ην ινγηζκηθφ βξίζθεηαη ζε αγαζηή
ζχκπλνηα κε ην αξραίν θείκελν ή αλ ππάξρνπλ ππνθεηκεληθέο νπηηθέο γηα ηηο νπνίεο
ζα κπνξνχζαλ λα ππνδείμνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σελ νπηηθνπνίεζε παξέρεη
ην ινγηζκηθφ «Ζ λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο» πνπ έρεη ζρεδηαζηεί πάλσ ζηα βήκαηα ηνπ
αξραίνπ θεηκέλνπ. Μάιηζηα, πξηλ απφ θάζε κεηαβνιή πξνεγείηαη ην αξραίν θείκελν,
πνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αληίζηνηρε λενειιεληθή κεηάθξαζε, ψζηε ε πηζηφηεηα
ηεο νπηηθνπνίεζεο λα είλαη αληρλεχζηκε θαη ειέγμηκε. Αθνχ, ινηπφλ, παξαηεξήζνπλ
ην ινγηζκηθφ θαη κεηνπζηψζνπλ ζε εηθφλα ηα λνήκαηα ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ,
δηαδηθαζία πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ αιιεινπρία ησλ
γεγνλφησλ θαη ηνλ ξφιν θαη ηε δξάζε ησλ πξνζψπσλ, ζηε ζπλέρεηα, κε κηα ζεηξά
ζπλζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ηηο αλαξηήζνπλ ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο ζα
δηεξεπλήζνπλ ηνλ ξφιν θαη ηε ζπκβνιή ησλ πξσηαγσληζηψλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα,
ζα απνηηκήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δξάζε ηνπο, ζέηνληαο θξίζηκα εξσηήκαηα
ζρεηηθά κε ηα αίηηα θαη ηα θίλεηξα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. πκπεξηθνξέο θαη
πξαθηηθέο

εθείλεο

ηεο

επνρήο

ζα

αλαδεηεζνχλ

απηνχζηεο

ή

ειαθξψο

«κεηαιιαγκέλεο» ζηελ επνρή καο, πξνζθέξνληαο γφληκν πεδίν γηα πξνβιεκαηηζκφ
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θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ αλζξψπηλε
θχζε.
Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο
Ζ εκπεηξία δηδάζθεη φηη, παξφιν πνπ νη δηδάζθνληεο επηκέλνπλ αξθεηά ζηε
δηδαζθαιία ηνπο ζρεηηθά κε δηάθνξα ζέκαηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηά πνπ κέλνπλ
ζηνπο καζεηέο σο θεθαιαηνπνηεκέλν γλσζηηθφ ή κεηαγλσζηηθφ απνηέιεζκα είλαη
ειάρηζηα. Σν γεγνλφο απηφ, ελδερνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζε πνιιά θαη
δηάθνξα αίηηα, απεηθνλίδεη φκσο εχγισηηα φηη ε γλψζε είηε δελ είλαη ειθπζηηθή είηε
αθήλεη αδηάθνξν ηνλ καζεηή. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ζα κπνξνχζε κε
θάπνηνλ ηξφπν ε γλψζε λα θαηαγξαθεί αλεμίηεια ζηε ζπλείδεζε θαη λα εγραξαρζεί
ζηε κλήκε ηνπ καζεηή. Τπάξρεη ε αληίιεςε φηη ην θαη’ αίζζεζε αληηιεπηφ
απνηππψλεηαη πην έληνλα θαη αθνκνηψλεηαη σο θαηαγεγξακκέλε εκπεηξία. Ζ γλψζε
πνπ απνζεθεχεηαη σο αθεξεκέλε πιεξνθνξία θαη δε ζπζρεηίδεηαη κε άιιεο
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ βαζκηαία απνρξσκαηίδεηαη θαη
ζηαδηαθά πεξλά ζηε ιήζε. Αληίζεηα, αλ ε γλψζε ζπλδεζεί κε θάπνηνπ είδνπο
εξέζηζκα ή θάπνηα εκπεηξία, νη πηζαλφηεηεο λα ελζσκαησζεί ιεηηνπξγηθά ζηε
γλσζηηθή δνκή ηνπ αηφκνπ απηφκαηα πνιιαπιαζηάδνληαη.
ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην αλαθεθαιαησηηθνχ ραξαθηήξα κε δηαζεκαηηθέο
πξνεθηάζεηο, θπξηαξρεί ε ηδέα ηεο νπηηθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αξραίνπ
θεηκέλνπ, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο. Σν
ινγηζκηθφ απηφ αθνινπζεί πηζηά ηα βήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ησλ ελνηήησλ Γ 76 -79 ησλ
«Ιστοριών» ηνπ Θνπθπδίδε.

ηηο ελφηεηεο απηέο, ν Θνπθπδίδεο αλαθέξεηαη ζηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ησλ
Πεινπνλλεζίσλ ζηε ζπαξαζζφκελε απφ ηνλ εκθχιην Κέξθπξα, κε ζηφρν λα
απνηξέςνπλ ηε δεκηνπξγία ηεηειεζκέλσλ ζην λεζί θαη λα ηελ πξνζδέζνπλ ζην άξκα
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ηεο ζπκκαρίαο ηνπο. Δίρε πξνεγεζεί ε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ησλ Αζελαίσλ κε ηνλ
ζηφιν ηαρείαο επέκβαζεο πνπ δηαηεξνχζαλ ζηε Ναχπαθην ππφ ηελ εγεζία ηνπ
Νηθφζηξαηνπ. Ο ζηφινο ησλ Πεινπνλλεζίσλ (πελήληα ηξία πινία) απφ ηελ Κπιιήλε
κεηαθέξεηαη αηθληδηαζηηθά ζηα χβνηα θαη απφ εθεί εμαπνιχεη λαπηηθή επίζεζε
ελαληίνλ ηεο Κέξθπξαο. Οη Κεξθπξαίνη, παληθφβιεηνη θαη ζε θαηάζηαζε απφιπηεο
ζχγρπζεο, αγλνψληαο ηηο ππνδείμεηο ησλ Αζελαίσλ αληηπαξαηάζζνπλ ηειηθά έλαλ
ζηφιν εμήληα πινίσλ. Ζ θαθή νξγάλσζε, ε εηεξνρξνληζκέλε θαζέιθπζε ησλ πινίσλ,
ηα κεηθηά (νιηγαξρηθνί - δεκνθξαηηθνί) πιεξψκαηα, ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη
θπξίσο ην πεζκέλν εζηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απεηξία έπιεμαλ αλεπαλφξζσηα ην
αμηφκαρν ηνπ θεξθπξατθνχ ζηφινπ, πξνάγγεινη ηεο δηαγξαθφκελεο ήηηαο. ηνλ
αληίπνδα νη Αζελαίνη, έρνληαο κφλν δψδεθα πινία, κε άξηζηε ηαθηηθή θαη
εληππσζηαθέο θηλήζεηο αληηπεξηζπαζκνχ, ζπγθεληξψλνπλ πάλσ ηνπο ηνλ θχξην φγθν
ησλ δπλάκεσλ ηνπ ερζξνχ θαη απνζνβνχλ ηελ παλσιεζξία ησλ Κεξθπξαίσλ κε ηελ
ειεγρφκελε ππνρψξεζή ηνπο. Αιιά θαη ε εγεζία ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ ζηφινπ
απνδεηθλχεηαη θαηψηεξε ησλ πεξηζηάζεσλ, θαζψο δελ εθκεηαιιεχεηαη ην ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα πνπ απέθηεζε κέζσ ηνπ αηθληδηαζκνχ, παξά ηηο ππνδείμεηο ηνπ
Βξαζίδα.
Ζ πεξηγξαθή ηεο λαπκαρίαο απφ ηνλ Θνπθπδίδε απνηειεί έλα πξαγκαηηθφ
κλεκείν ιφγνπ. Μέζα ζε ιίγεο γξακκέο αλαδεηθλχεηαη ε εθθξαζηηθή δεηλφηεηα ηνπ
ηζηνξηθνχ, πνπ αηρκαισηίδεη ηνλ αλαγλψζηε θξαηψληαο ηνλ δηαξθψο ζε αγσλία. Με
κηα εληππσζηαθή ιηηφηεηα πνπ, φκσο, δελ παξαβιάπηεη ηελ αθξίβεηα θαη ηε
ζαθήλεηα, μεδηπιψλεηαη κπξνζηά καο ε δηεηζδπηηθή καηηά, ε νμπδέξθεηα, αιιά θαη ην
βάζνο ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο ηνπ ηζηνξηθνχ. Σα θξαζηηθά κέζα πνηθίινπλ θαη νη
ιέμεηο ελζσκαηψλνληαη ζην ξείζξν ηνπ ξπζκνχ, ρσξίο θακηά απψιεηα ηεο εζσηεξηθήο
ηνπο πλνήο. Σίπνηα δε θαληάδεη ηπραίν, ν νξζνινγηζκφο ζην απφγεην θαη ν
ληεηεξκηληζκφο ζπλαληά ζηνλ Θνπθπδίδε ηελ θνξπθαία ηνπ έθθξαζε.
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Ο ηίηινο ηνπ ζελαξίνπ είλαη «Ξέλεο ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο. Μέξνο 2ν - Ζ
λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο». Σν 1ν κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ επηηπρή επέκβαζε ησλ
Αζελαίσλ κε δψδεθα πινία θαη επηθεθαιήο ηνλ Νηθφζηξαην, πνπ ρεηξίζηεθε ηελ
θαηάζηαζε κε δηπισκαηηθή καεζηξία θαη ζπάληα αλζξσπηά. Ζ δεχηεξε επέκβαζε ησλ
Πεινπνλλεζίσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ βαζκφ ηεο επηηπρίαο ηεο γηα ηνπο εηζβνιείο,
έρεη σο θνξπθαίν γεγνλφο ηε λαπκαρία, ηελ νπνία ν Θνπθπδίδεο πεξηγξάθεη κε
ιεπηνκέξεηεο. Σνλίδεηαη, δειαδή, ην «μέλεο», θαζψο ε Κέξθπξα κεηαηξέπεηαη ζε
ζέαηξν ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζε Αζήλα θαη πάξηε, ηνλίδεηαη ην είδνο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο, αιιά θαη ε θνξχθσζε ηεο αληηπαξάζεζεο κε ηε δηεμαγσγή
ηεο λαπκαρίαο.
Αλακέλεηαη, ινηπφλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ νη καζεηέο
λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ην αξραίν θείκελν, λα δηαιερζνχλ ζε δηάθνξα επίπεδα καδί
ηνπ, λα ζέζνπλ εξσηήζεηο θαη λα επηρεηξήζνπλ λα δψζνπλ επινγνθαλείο ή πεηζηηθέο
απαληήζεηο. Σν ζελάξην πξνυπνζέηεη φηη ζα έρεη πξνεγεζεί ε γισζζηθή θαηάθηεζε
ηνπ θεηκέλνπ θαη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηε κεηάθξαζε θαη ηα
ζρφιηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Ζ ελαζρφιεζε κε ην ινγηζκηθφ πξνβιέπεηαη λα
γίλεη ζε έλα ζπλερφκελν δίσξν θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ζα είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο
νκάδεο. ηε ζπλέρεηα, ζα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε ησλ νκάδσλ θαη ελαζρφιεζε κε
εξεπλεηηθνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηηρ ςποβοηθούμενηρ
ανακάλςτηρ ηηρ γνώζηρ με ζηαδιακή ενίζσςζη ή ςποσώπηζη (αληίζηνηρα) ηηρ
ςποζηήπιξηρ ή ηηρ διαμεζολάβηζηρ ηος διδάζκονηορ. Ζ ελίζρπζε, αξρηθά,
πξνζθέξεηαη κε ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. Έηζη, ν καζεηήο, αθνχ κειεηήζεη
πξψηα ιέμε πξνο ιέμε ην θείκελν θαη ην θαηαλνήζεη, παξαηεξεί, ειέγρεη θαη
αμηνινγεί ην απνηέιεζκα ηεο νπηηθνπνίεζεο. Απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία αλακέλεηαη ε
ζε βάζνο θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, πνπ ζα απνηειέζεη ην ζηαζεξφ έδαθνο γηα ηε
δηεμαγσγή δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε άμνλα πεξηθνξάο ηηο ελέξγεηεο, ηε
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ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ δξψλησλ ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ. Ζ δεχηεξε
ελίζρπζε ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνδεγεηηθφ ραξαθηήξα ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο, πνπ
παξαπέκπνπλ ζε έλα επξχηαην θάζκα αληηθξνπφκελσλ ή αιιεινζπκπιεξνχκελσλ
πιεξνθνξηψλ απαξαίηεησλ γηα ηε δηαδηθαζία δφκεζεο ηαπηφηεηαο θξηηηθψλ
ππνθεηκέλσλ ηα νπνία απνξξίπηνπλ ηηο απζεληίεο θαη ελαληηψλνληαη ζε θάζε
δνγκαηηθή γλψκε ή θξίζε.
Ζ αθνινπζεηέα κέζνδνο είλαη η ομαδοζςνεπγαηική. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε
έλα ηππηθφ ηκήκα Α΄ Λπθείνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ δεθαέμη θαη είθνζη επηά καζεηψλ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ν αξηζκφο ησλ είθνζη επηά είλαη απαγνξεπηηθφο. Θα
κπνξνχζε, φκσο, λα πινπνηεζεί άλεηα ζε έλα ηκήκα είθνζη ηεζζάξσλ καζεηψλ νη
νπνίνη ζα ρσξηζηνχλ ζε έμη νκάδεο (6Υ4=24). Σα θξηηήξηα ζρεκαηηζκνχ ησλ νκάδσλ
ζα ηα θαζνξίζεη ν δηδάζθσλ κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ηνπ ζελαξίνπ, ηε δηαζπνξά ησλ
δεμηνηήησλ

θαη

ηελ

επηζπκία

ησλ

καζεηψλ.

Υψξνο

ζπλάληεζεο

θαη

αιιεινηξνθνδφηεζεο ησλ νκάδσλ ζα είλαη ν εηθνληθφο ρψξνο Wiki, φπνπ νη νκάδεο
ζα αλεβάδνπλ ηα θείκελα πνπ ζα παξαγάγνπλ θαη γεληθά ζα αλαξηήζνπλ ην πιηθφ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ
Με ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ επηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο:


Να θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο έλα θνξπθαίν ηζηνξηθφ γεγνλφο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Κέξθπξα θαη λα απνηηκήζνπλ ηνλ ξφιν θαη ηε
ζπλεηζθνξά ησλ πξσηαγσληζηψλ ζηελ ηειηθή έθβαζε.



Να θαηαλνήζνπλ φηη ην ζηνηρείν ηνπ αηθληδηαζκνχ ζηνλ πφιεκν, φηαλ
αμηνπνηείηαη ζσζηά, δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο.



Να θαηαλνήζνπλ φηη ν θφβνο θαη ν παληθφο είλαη θαθνί ζχκβνπινη θαη
νδεγνχλ ζε αδηθαηνιφγεηα θαη αλεπίηξεπηα ιάζε.
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Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε εκπεηξία θαη νη ηερληθέο δεμηφηεηεο ζπλζέηνπλ
έλα αμηφινγν κείγκα, πξνάγγειν επηηπρίαο.



Να γλσξίζνπλ ηηο θξπθησξίεο θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ
επηθνηλσληψλ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα.



Να θαηαλνήζνπλ φηη ζε δπλακηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηαρέσο ελαιιαζζφκελα
πεξηβάιινληα νη άλζξσπνη επηβάιιεηαη λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά
θαη ηε δξάζε, αμηνπνηψληαο πξνο φθειφο ηνπο ηηο κεηαβνιέο κε ζηφρν ην
ζπιινγηθφ θαη αηνκηθφ φθεινο θαη ηελ απνηξνπή δπζκελψλ εμειίμεσλ.



Να θαηαλνήζνπλ φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη θαλείο «εξ ετέρων
φιλόσοφος», λα αμηνπνηεί δειαδή ηελ εκπεηξία θαη λα δηδάζθεηαη απφ ηα

ιάζε ηνπο.


Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε απνθαζηζηηθφηεηα θαη ε δηζηαθηηθφηεηα
κπνξνχλ θαηά πεξίζηαζε λα έρνπλ εμίζνπ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ραξαθηήξα.



Να θαηαλνήζνπλ φηη αθφκε θαη νη πην κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ζα κπνξνχζαλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, αθφκε θαη λα «κεηαιιάμνπλ»
ηνλ ξνπ ηεο ηζηνξίαο.



Να θαηαλνήζνπλ φηη ε ζχλεζε, ε κεηξηνθξνζχλε θαη ε λεθάιηα ζηάζκηζε ησλ
δεδνκέλσλ νδεγνχλ ζηηο βέιηηζηεο επηινγέο θαη απνηξέπνπλ θαθνηνπηέο.

Γνώζειρ για ηη γλώζζα
Με ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ επηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο:


Να εμνηθεησζνχλ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο σο
θεηκεληθνχ είδνπο.



Να θαηαλνήζνπλ ηελ ελαιιαγή ησλ παξειζνληηθψλ ρξφλσλ ζην πιαίζην ηεο
ηζηνξηθήο αθήγεζεο θαη λα ηνπο ζπζρεηίζνπλ κε ηε δηάξθεηα ησλ ηζηνξηθψλ
ζπκβάλησλ ή πξάμεσλ.
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Να θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνξηθνχ ελεζηψηα θαη λα ηε
ζπζρεηίζνπλ κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ηζηνξηθνχ λα πξνζδψζεη ελάξγεηα,
δσληάληα θαη δχλακε ζηνλ ιφγν ηνπ.



Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν ησλ επηξξεκαηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ζηελ απφδνζε
ιεπηψλ λνεκαηηθψλ απνρξψζεσλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζαθήλεηα θαη ηελ
αθξίβεηα ηνπ εθθεξφκελνπ ιφγνπ.



Να θαηαλνήζνπλ ηελ ηερληθή ηεο παξάιιειεο αθήγεζεο θαη λα ηε
ζπζρεηίζνπλ κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ηζηνξηθνχ λα παξνπζηάζεη ηαπηφρξνλα
αιιεινηξνθνδνηνχκελεο

ζπκπεξηθνξέο

θαη

αιιεινεπεξεαδφκελεο

–

αιιεινεμαξηψκελεο ελέξγεηεο.


Να θαηαλνήζνπλ ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αθήγεζε θαη ηελ
πεξηγξαθή θαη λα πξνβαίλνπλ ζε επρεξή αλαγλψξηζή ηνπο.



Να εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο παξαγξάθσλ θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ ζα παξαγάγνπλ.



Να εμνηθεησζνχλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πνιπηξνπηθήο γξαθήο θαη λα
θαηαλνήζνπλ φηη ηα εθπεκπφκελα κελχκαηα δελ είλαη κφλν ιεθηηθά θαη φηη
πνηθίινη ζεκεησηηθνί πφξνη ελδερνκέλσο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ
επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο.

Γπαμμαηιζμοί
Με ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ αλακέλεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο:


Να θαηαλνήζνπλ ηηο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο γλψζεο θαη λα
ζπγθξίλνπλ ηα πξντφληα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε ηα εθθεξφκελα ή
ππνδεινχκελα λνήκαηα απφ άιιεο κνξθέο γλσζηηθήο απεηθφληζεο.



Να αζθεζνχλ ζηνλ γισζζηθφ θαη θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, ζπζρεηίδνληαο ην
πεξηερφκελν θαη ηηο εθάζηνηε επηινγέο κε θάπνηνλ ζηφρν πνπ ππεξεηείηαη.



Να αζθεζνχλ ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πξντφλησλ ιφγνπ.
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Να

θαηαζηνχλ

ππεχζπλνη

θαη

λα

εζηζζνχλ

ζηελ

αιιειεπίδξαζε,

ζπλεηζθέξνληαο έκπξαθηα θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα.


Να δηαιέγνληαη κε ην αξραίν θείκελν ζε δηάθνξα επίπεδα, ζέηνληαο
εξσηήκαηα θαη αληρλεχνληαο απαληήζεηο.



Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο νξζήο θαη δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ
ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ ΣΠΔ γεληθφηεξα.



Να αμηνινγνχλ ηε ζπλεηζθνξά ησλ ινγηζκηθψλ θαη ησλ λνεηηθψλ εξγαιείσλ
ζηελ θαηαζθεπή ή ηελ πξφζιεςε ηεο γλψζεο.



Να κεηαζρεκαηίζνπλ θαηά πεξίζηαζε ηηο «ηαπηφηεηέο» ηνπο ζηελ πνξεία γηα
ηελ

θαηάθηεζε

ηνπ

γισζζηθνχ

θαη

θαη’

επέθηαζε

ηνπ

θξηηηθνχ

γξακκαηηζκνχ.
Διδακηικέρ ππακηικέρ
χκθσλα κε ην ζελάξην νη καζεηέο, γλσξίδνληαο ήδε ην αξραίν θείκελν θαη ηε
κεηάθξαζή ηνπ, ην επαλαπξνζεγγίδνπλ ζε επίπεδν νπηηθνπνίεζεο θαη πξνζπαζνχλ λα
ζπλδέζνπλ ηελ εηθφλα πνπ είραλ νη ίδηνη λνεξά ζρεκαηίζεη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα
γεγνλφηα κε απηφ πνπ παξαθνινπζνχλ ζην ινγηζκηθφ. Τπάξρνπλ πνιιά ζεκεία ζηα
νπνία εθ ησλ πξαγκάησλ ε νπηηθνπνηεκέλε απφδνζε παξνπζηάδεη έληνλα
ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία νη καζεηέο θαινχληαη λα εληνπίζνπλ θαη λα
αληηπξνηείλνπλ πην «αληηθεηκεληθέο» εθδνρέο. Έηζη, ινηπφλ, πξνάγεηαη ε ζεηηθή
ζηάζε ηνπ καζεηή απέλαληη ζηε γλψζε, κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο παξαηήξεζεο, ηεο
θηλεηνπνίεζεο ηεο ζθέςεο θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο θαληαζίαο ηνπ. Παξάιιεια,
ελεξγψληαο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο, ν καζεηήο απνβάιιεη ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά
ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ζπλεηζθέξεη αιιειεπηδξψληαο ζηε δπλακηθή ηεο νκάδαο ηνπ.
Απηφ ζπκβαίλεη, θπξίσο, ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ ζελαξίνπ, φηαλ νη δεμηφηεηεο ηεο
ζπλεξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηάζε ηεο απηελέξγεηαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο
βξίζθνπλ νπζηαζηηθφ πεδίν έθθξαζεο θαη αλάδεημεο.
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Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ

Αθεηηπία
Αθεηεξία ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο απνηειεί ε δηαπίζησζε φηη πνιιέο θνξέο ε
πξνζέγγηζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα ζέηεη ηελ
θαηάθηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε δεχηεξε κνίξα. Θεσξείηαη ζρεδφλ απηνλφεην πσο
φπνηνο γλσξίδεη γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ θαη κεηάθξαζε, απηφκαηα είλαη ζε ζέζε λα
δηαηξέρεη ζε κεηαγλσζηηθφ επίπεδν θαη ηελ νπζία ηνπ πεξηερνκέλνπ, ελψ απηφ δε
ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ξεθηλψληαο απφ απηή ηε δηαπίζησζε,
θξίζεθε ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηνλ έιεγρν
ηνπ βαζκνχ θαηάθηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, θπξίσο φκσο λα δηεξεπλεζεί ην αλ θαη ζε
πνην βαζκφ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαηάιιειν εξγαιείν πνπ ζα
βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή πξφζιεςε ηνπ λνήκαηνο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη
ηελ απνηχπσζή ηεο σο κφληκεο εκπεηξίαο βησκαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ καζεηή κε ην
ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν.
Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο
Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε δε δηαηαξάζζεη ηα ηζρχνληα ζην ζρνιείν, θαζψο
πξφθεηηαη γηα πξνζπέιαζε θαζαξά θεηκελνθεληξηθή. Πξφθεηηαη γηα κηα επαλαιεπηηθή
ελφηεηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ εκπέδσζε, ηελ νπζηαζηηθή πξφζιεςε θαη ζηε δηεξεχλεζε
πνηθίισλ παξακέηξσλ κε αθνξκή πιεξνθνξίεο ή ππαηληγκνχο ηνπ θεηκέλνπ.
Απνκέλεη ζηνλ δηδάζθνληα λα δηδάμεη κε βήκα γνξγφ ηε κεηάθξαζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζεί πνιχηηκνο ρξφλνο γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο πνπ πξνυπνζέηεη είλαη
ζπλήζεο πιένλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα δε ζπληζηά
πξσηνηππία. Καηά ηε γλψκε καο, ε πξσηνηππία ηεο πξφηαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ
απφπεηξα νπζηαζηηθήο πξφζιεςεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο.
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Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ
ην παξφλ ζελάξην νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επίπεδν νπηηθνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ
κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Ζ λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο», πνπ έρεη
θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα ηελ αλαθεθαιαησηηθή πξνζπέιαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ελφηεηαο. Σν ινγηζκηθφ επηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη ηνλ
ξπζκφ πξνζπέιαζήο ηνπ. Παξάιιεια, ην ινγηζκηθφ ζέηεη εξσηήκαηα ηα νπνία ζα
πξέπεη λα απαληήζνπλ νη καζεηέο θαη ζε θάπνηα ζεκεία έρεη θαη δηαδξαζηηθή
δηάζηαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ν έιεγρνο ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία θηλνχληαη ηα
πινία. (Δηθφλεο)
ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο (Βηθηπαίδεηα, Αξρείν
ΔΡΣ: Μνπζείν Σειεπηθνηλσληψλ ΟΣΔ, Μνπζείν Αξραίαο Διιεληθήο Σερλνινγίαο)
γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη καζεηέο ζα απαληήζνπλ
ζε απηφκαηα βαζκνινγνχκελν ηεζη θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηνλ εηθνληθφ ρψξν
Wiki γηα αιιειεπίδξαζε θαη αλάξηεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο.
Δπίζεο, νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θεηκεληθψλ εηδψλ κε
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο σο εξγαιεία ζπλεξγαηηθήο δπλακηθήο ζπγγξαθήο.
Ζ εθηηκψκελε ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζπλίζηαηαη ζηελ βάζηκε πξνζδνθία φηη ζα
θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο παξαζχξνληάο ηνπο ζε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη φηη
ζα ζπκβάινπλ ζηε ζθαηξηθή ζέαζε ελφο θνξπθαίνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο.
Κείμενα
Κείμενα ζσολικών εγσειπιδίυν
Αξραίνη Έιιελεο Ηζηνξηνγξάθνη Α΄ Λπθείνπ:
- Θνπθπδίδνπ, «Ηζηνξίαη» Γ 76-78 θαη Γ 79-80
Έθθξαζε – Έθζεζε Α΄ Λπθείνπ: Πεξηγξαθή θαη Αθήγεζε.
Κείμενα εκηόρ ζσολικών εγσειπιδίυν
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Θνπθπδίδεο, «Ιστορίες» 3.76.1-3.78.3 θαη 3.78.4-3.78.5. ην Thucydidis Historiae Η–
ΗΗ. 1942. Ed. H. S. Jones & J. E. Powell. Οxford: Clarendon Press [Πχιε γηα ηελ
Διιεληθή Γιψζζα - Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο].
Υποζηηπικηικό/εκπαιδεςηικό ςλικό
Βίνηεο
Φεθηαθφ Αξρείν ηεο ΔΡΣ: «Μεηά-Μνπζείν», πεξίνδνο 2ε, Δπεηζφδην 10: Μνπζείν
Σειεπηθνηλσληψλ ΟΣΔ (δηάξθεηα 45΄22΄΄). θελνζεζία: Παλαγηψηεο Μπαξδάθνο,
Γηεχζπλζε

παξαγσγήο:

Γεκνζζέλεο

Απγέξεο,

Αξρηζπληάθηεο-Δπηζηεκνληθφο

ζχκβνπινο: Βίθπ Μπαθαηάθε, Γεκνζηνγξαθηθή έξεπλα: Μαξηαιέλα ππξνπνχινπ
[πεγή: “Dailymotion”].
Ιζηοζελίδερ
Δθπαηδεπηηθή εθαξκνγή: «Ζ λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο» [πεγή: «Φηινινγηθά Βήκαηα
ζην Web». Ηζηνρψξνο ηνπ η. Παπαθσλζηαληίλνπ - Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν].
Διιεληθή Βηθηπαίδεηα [Διεχζεξε Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα].
Google Earth [Πξφγξακκα δηαδηθηπαθήο γξαθηθήο απεηθφληζεο ηεο Γεο]
«Ζ θαηαζθνπεία ζηελ Αξραία Διιάδα» [πεγή: «Διιεληθφ Αξρείν» (αλαδεκνζίεπζε
άξζξνπ ηεο Αληηγφλεο Καξάιε απφ ηελ εθεκεξίδα «Έζλνο»)].
Μαξθαλησλάηνο, Γ. Γ. 2013. «Σα Κεξθπξατθά θαη ε λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο (Ζ
θιηκάθσζε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ ζην βφξεην Ηφλην, 427 π.Υ.)», πεξ.
«ηξαηησηηθή Ηζηνξία», ηεχρνο 194, Μάξηηνο 2013, 25-33 [πεγή: «Φηινινγηθά
Βήκαηα ζην Web». Ηζηνρψξνο ηνπ η. Παπαθσλζηαληίλνπ - Παλειιήλην ρνιηθφ
Γίθηπν].
Μνπζείν Αξραίαο Διιεληθήο Σερλνινγίαο Κ. Κνηζαλά: Οη ηειεπηθνηλσλίεο ησλ
αξραίσλ Διιήλσλ [Γήκνο Πχξγνπ Ζιείαο].
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« (Γη)άζεκα ηζηνξηθά πξφζσπα (Βξαζίδαο)»: [πεγή: «Φηινινγηθά Βήκαηα ζην Web».

Ηζηνρψξνο ηνπ η. Παπαθσλζηαληίλνπ - Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν].
Φηινινγηθά Βήκαηα ζην Web [Ηζηνρψξνο ηνπ η. Παπαθσλζηαληίλνπ - Παλειιήλην
ρνιηθφ Γίθηπν]

[28/06/2014]

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ
Σν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζην ηκήκα Α1 ηνπ ζρνιείνπ καο ην νπνίν αξηζκεί είθνζη έμη
καζεηέο. Γελ δηδάζθσ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, αιιά κνπ ην παξαρψξεζε γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ζελαξίνπ αζκέλσο ε ζπλάδειθνο ηελ νπνία θαη επραξηζηψ απφ απηή
εδψ ηε ζέζε.
χκθσλα κε ην ζπληάθηε ηνπ ζελαξίνπ, «έρεη

πξνεγεζεί ε ζπζηεκαηηθή

(παξαδνζηαθή) δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ Γ 76-78 θαη 79 κε ξπζκφ έλα θεθάιαην αλά
δηδαθηηθή ψξα. ην πιαίζην απηήο ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ
ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηε κεηάθξαζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ θαη λα ην
έρνπλ επεμεξγαζηεί ζε επίπεδν γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθνχ θαη ιεμηινγίνπ. Γηα θάζε
ελδερφκελν ην αξραίν θείκελν θαη ε κεηάθξαζή ηνπ επαλέξρνληαη ζην ινγηζκηθφ, φρη
γηα λα δηδαρζνχλ ζπζηεκαηηθά, αιιά γηα λα αμηνπνηεζνχλ σο αθεηεξία γηα ηελ
πινπνίεζε ζπλζεηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.»
Έηζη, ινηπφλ, ζηηο 10 Μαξηίνπ 2014 μεθίλεζα ηε δηδαζθαιία κε
εκηπαξαδνζηαθφ ηξφπν ησλ ελνηήησλ 76-79, ψζηε λα γλσξίζσ ηνπο καζεηέο θαη λα
ηνπο πξνεηνηκάζσ γηα ηε δεχηεξε αλαθεθαιαησηηθή πξνζέγγηζε κέζσ ηνπ ζελαξίνπ.
Ζ ζπλάδειθνο, φηαλ κε παξνπζίαζε ζην ηκήκα ηεο, εμήγεζε ζε γεληθέο γξακκέο
ζηνπο καζεηέο ηεο ην είδνο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη ηνπο παξνπζίαζε έλα
ρξνλνδηάγξακκα γηα ην επφκελν εηθνζαήκεξν.
ηηο ηξεηο ψξεο πνπ δηέζεζα γηα ηε γισζζηθή θαη κεηαθξαζηηθή πξνζπέιαζε
ηνπ θεηκέλνπ είρα ηελ επθαηξία λα γλσξίζσ ηνπο καζεηέο θαη λα αληρλεχζσ ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζσ ην εχξνο θαη ην βάζνο ηεο εκπινθήο
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ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ. ηε θάζε απηή, ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο
ηνπ θεηκέλνπ, ππνγξάκκηζα κε έκθαζε θάπνηα ζεκεία ηα νπνία επαλέξρνληαη ζην
ζελάξην θαη ππαηλίρζεθα θάπνηα άιια πνπ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο.
Έρσ ηελ αίζζεζε φηη ππήξμε έλα είδνο γλσζηηθήο θαη ςπρνινγηθήο πξνεηνηκαζίαο
ησλ καζεηψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί αδηαπξαγκάηεπηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία
παξφκνησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Γηαπίζησζα φηη ζην ηκήκα ππήξραλ καζεηέο
ηεζζάξσλ ηαρπηήησλ. Τπήξραλ έμη πνιχ θαινί καζεηέο, νθηψ θαινί, νθηψ κέηξηνη
θαη 4 κε ειάρηζην ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο
ηάμεο. Ζ ζρέζε ηνπο κε ηηο ΣΠΔ δελ ήηαλ ε επηζπκεηή, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ
ήηαλ θαη απνθαξδησηηθή. Αθνχ νινθιήξσζα ηε δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ 76-78 θαη
δηαπίζησζα φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ έρεη θαηαθηήζεη ην θείκελν ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, πξνρψξεζα ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. Σνπο εμήγεζα ηε ζηνρνζεζία θαη ηα κεζνδνινγηθά βήκαηα
θαη πξνρψξεζα ζην ζρεκαηηζκφ ησλ έμη νκάδσλ (ηέζζεξηο ησλ ηεζζάξσλ καζεηψλ
θαη δχν ησλ πέληε). Απνπζίαδαλ θάπνηνη καζεηέο (ζηε δνθηκαζηηθή παξέιαζε θαη
ζηε ρνξσδία ζηα πιαίζηα ησλ πξνεηνηκαζηψλ γηα ηελ 25ε Μαξηίνπ) ηνπο νπνίνπο
ελέηαμα ζε νκάδεο, ρσξίο λα γλσξίδσ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ειπίδνληαο ζηε ζεηηθή
αληαπφθξηζή ηνπο, πξάγκα πνπ ζηε ζπλέρεηα ζε γεληθέο γξακκέο έγηλε.
Δίρα ήδε δεκηνπξγήζεη θαη ην ζρεηηθφ Wiki ζην νπνίν έθαλα εγγξαθή ηνπο
καζεηέο σο ρξήζηεο κε ηα αλαγθαία δηθαηψκαηα. Δθηχπσζα ηνπο θσδηθνχο ησλ
καζεηψλ, θαη ηνπο κνίξαζα κε ηελ έλαξμε ηνπ ζελαξίνπ. Σνπο ηφληζα ηε
ζπνπδαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ «θίλεζε» ζην Wiki, λα ζπλνκηινχλ κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο ζπλδηακνξθψλνληαο ην πεξηερφκελν θαη λα πξνβαίλνπλ ζε θξηηηθφ
ζρνιηαζκφ. Άιισζηε, ζην ζεκείν απηφ δηαθνξνπνηείηαη θαη ε ζπγθεθξηκέλε
δηδαθηηθή πξαθηηθή απφ εθείλεο κε ηηο νπνίεο έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή νη
καζεηέο.
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Σα Αξραία Διιεληθά ζηελ Α΄ Λπθείνπ δηδάζθνληαη πέληε ψξεο ηελ εβδνκάδα.
Οη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο νινθιεξψζεθαλ ζε ηέζζεξηο
δηδαθηηθέο ψξεο (ηξεηο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ε ηέηαξηε ζην ζρνιηθφ
εξγαζηήξην) ηελ Παξαζθεπή 14 Μαξηίνπ.
Ζ Α΄ Φάζε, δηάξθεηαο ηξηψλ δηδαθηηθψλ σξψλ (δχν ζπλερφκελεο θαη κία
παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα), πινπνηήζεθε ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην ηε Γεπηέξα 19
Μαξηίνπ θαη ηελ Σξίηε 20 Μαξηίνπ 2014. Δίρα ήδε απνζεθεχζεη ζηελ Δπιθάνεια
Δπγαζίαρ θάζε ππνινγηζηή ην 1ν Φχιιν Δξγαζίαο θαη ην ινγηζκηθφ «Ζ λαπκαρία ηεο
Κέξθπξαο», ρσξίο λα ην εγθαηαζηήζσ. Σελ εγθαηάζηαζε ηελ έθαλαλ νη ίδηνη ζε δχν
ιεπηά πεξίπνπ, ρσξίο λα ζπλαληήζνπλ θακηά δπζθνιία. Σνπο έδσζα, επίζεο, ηνλ
ςεθηαθφ ζχλδεζκν απφ ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα «θαηεβάζνπλ» ην ινγηζκηθφ ζηνλ
ππνινγηζηή ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ην κειεηήζνπλ θαη λα ην επεμεξγαζηνχλ θαη
απφ ην ζπίηη, ζε ζπλζήθεο άλεζεο θαη ραιαξφηεηαο.
Απφ ηελ αξρή ηνπο έδσζα ην 1ν Φχιιν Δξγαζίαο πνπ είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο
νκάδεο θαη ζε έληππε κνξθή, γηα λα κπνξνχλ φινη νη καζεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
απηφ αλά πάζα ζηηγκή. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Φχιιν απηνχ έρνπλ σο βαζηθφ άμνλα
ην ινγηζκηθφ «Ζ λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο».
Αξρηθά, δήηεζα απφ ηηο νκάδεο λα εγθαηαζηήζνπλ ην ινγηζκηθφ θαη λα
πξνζαξκφζνπλ ην ζχζηεκα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
δεμηφηεηα είλαη ηδηαίηεξα απαξαίηεηε ζήκεξα ζε κηα θνηλσλία πνπ απνθαιείηαη
«θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο». Σν ινγηζκηθφ εθηειείηαη ζσζηά ζε αλάιπζε νζφλεο
1024x768. Οη καζεηέο δελ γλψξηδαλ πψο πξνζαξκφδεηαη ε αλάιπζε νζφλεο, ην
έθαλαλ φκσο εχθνια αθνινπζψληαο ηηο πξνθνξηθέο νδεγίεο κνπ.
Οη καζεηέο άλνημαλ ην ινγηζκηθφ θαη παξαθνινχζεζαλ κε πξνζνρή ηελ πνξεία
ηνπ. Σνπο δήηεζα λα απνζεθεχνπλ (κε ηε κέζνδν Print Screen ή κε ην Δπγαλείο
Αποκομμάηυν ησλ Windows) ζε κνξθή εηθφλαο ηα ζηηγκηφηππα ηνπ ινγηζκηθνχ ζηα
νπνία έπξεπε λα δψζνπλ απαληήζεηο ή ηα ζεκεία εθείλα κε ηα νπνία δηαθσλνχζαλ σο
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πξνο ηελ απφδνζή ηνπο απφ ην ινγηζκηθφ. Παξάιιεια, ηνπο δήηεζα λα πξνζέρνπλ
θαη ηηο νδεγίεο γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, πνπ άιινηε γίλεηαη απηφκαηα θαη
άιινηε πξνυπνζέηεη ηελ έγθξηζε ηνπ ρξήζηε. Οη εξσηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη
θαηά βάζε απιέο θαη ζρεηίδνληαη κε ηα πξνβαιιφκελα ζηελ νζφλε, θάπνηεο φκσο
πξνυπνζέηνπλ ηελ αλάθιεζε άιισλ γλψζεσλ ή ηελ άζθεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Με
ηε δξαζηεξηφηεηα απηή έρσ ηελ αίζζεζε φηη ππήξμε κηα δεχηεξε «αλάγλσζε ηνπ
θεηκέλνπ» ππφ ην πξίζκα ηνπ θξηηηθνχ παξαηεξεηή.
Πάλσ ζην απνζεθεπκέλν ζηηγκηφηππν νη καζεηέο ζα έπξεπε λα ελζσκαηψζνπλ
ηελ απάληεζή ηνπο κε ςεθηαθφ ηξφπν θαη λα ηελ αλαξηήζνπλ ζην Wiki. Ζ
δηαδηθαζία απηή αξρηθά ηνπο δπζθφιεςε, σζηφζν ζηε ζπλέρεηα φια εμειίρζεθαλ
νκαιά θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο. Αθνινπζεί έλα ζηηγκηφηππν απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο πνπ πεξηέρεηαη θαη ζηα ηεθκήξηα απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε.
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Ζ επφκελε (ίζσο ε πην νπζηαζηηθή) δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζελαξίνπ ζχκθσλα κε
ηνλ ζπληάθηε ηνπ ζελαξίνπ «εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία λα αλαδεηήζνπλ
ηνλ βαζκφ πηζηφηεηαο ηεο νπηηθνπνίεζεο, δηαβαίλνληαο ηα κνλνπάηηα ηεο ινγηθήο θαη
ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο. Κάζε απφπεηξα νπηηθνπνίεζεο αλαπφδξαζηα εκπεξηέρεη
ηνλ ππνθεηκεληθφ παξάγνληα. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ην ινγηζκηθφ ηα πελήληα
ηξία πινία ησλ Πεινπνλλεζίσλ θηλνχληαη πξνο ηελ Κέξθπξα κε ζπγθεθξηκέλε
ηαρχηεηα θαη ζε ηξεηο ζεηξέο ησλ δεθανθηψ πινίσλ. Οη καζεηέο, ινηπφλ,
επηρεηξεκαηνινγψληαο κπνξνχλ είηε λα ζπκθσλήζνπλ είηε λα δηαθσλήζνπλ κε απηήλ
ηελ ππνθεηκεληθή επηινγή θαη λα αληηπξνηείλνπλ θάηη πην νξζφ, πην ξεαιηζηηθφ. Δίλαη
ζαθέο φηη κε απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα επηρεηξείηαη λα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο αθνξκέο
γηα γφληκν πξνβιεκαηηζκφ θαη γηα θξηηηθή ζθέςε. ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα,
νη καζεηέο αζθνχληαη θαη ζηνλ πξνζρεδηαζκέλν πξνθνξηθφ ιφγν, αθνχ ζηελ
νινκέιεηα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο επηινγέο ηνπο.»
Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπκθψλεζαλ κε ηελ ππάξρνπζα νπηηθνπνίεζε
ππήξμαλ, φκσο, ηξεηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ηεθκήξηα. Δλδεηθηηθά
παξαηίζεηαη ε αθφινπζε εηθφλα:
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Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ ζπληάθηε ηνπ ζελαξίνπ
έρεη σο ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε δχν θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ, θαηά ηα νπνία
νη πξσηαγσληζηέο, πνπ είλαη άλζξσπνη ζαλ θαη καο κε πάζε θαη αδπλακίεο,
αλαζεσξνχλ ηε ζηάζε ηνπο θαη αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ ηαθηηθή ηνπο, φηαλ βξίζθνληαη
αληηκέησπνη κε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο. Αξρηθά, νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε
έλαλ πιαζηφ δηάινγν αλάκεζα ζε έλαλ Πεινπνλλήζην λαχηε θαη ηνλ Βξαζίδα ηελ
θξίζηκε ψξα ηεο λαπκαρίαο πνπ ε έληαζε θαη ε αγσλία ζπλέρεη ηηο ςπρέο ησλ
δξψλησλ πξνζψπσλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, έξρνληαη ζε επαθή κε έλαλ δεχηεξν δηάινγν,
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αλάκεζα ζε θάπνηνλ αγγειηαθφξν, ηνλ Αιθίδα, θαη ηνλ Βξαζίδα, φηαλ βξίζθνληαη
κπξνζηά ζε δπζκελείο εμειίμεηο. Οη δηάινγνη είλαη ζηελ αξραία ειιεληθή. Αλ θάλεη
θαλείο θιηθ πάλσ ζηνλ δηάινγν, ηφηε εκθαλίδεηαη ε λενειιεληθή ηνπ απφδνζε. Οη
καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ έλαλ ζχληνκν πίλαθα κε θάπνηεο απιέο εξσηήζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνπο δχν πιαζηνχο δηαιφγνπο. Με ηε βνήζεηα ησλ δηαιφγσλ
θσηίδνληαη αζέαηεο πηπρέο ησλ γεγνλφησλ, θπξίσο φκσο αλαδεηθλχεηαη ε αλζξψπηλε
δηάζηαζε ηεο ηζηνξίαο κέζσ θάπνησλ ζηηγκηνηχπσλ ηεο δξάζεο ησλ ηζηνξηθψλ
ππνθεηκέλσλ.
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή δηεμήρζε θπξίσο ζε πξνθνξηθφ επίπεδν, αθνχ νη
καζεηέο εχθνια αλαγλψξηζαλ ηα ζπλνκηινχληα πξφζσπα θαη ζπλέδεζαλ ηα ιεγφκελά
ηνπο κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία. Δλδηαθέξνλ, σζηφζν, παξνπζίαζε ε
επφκελε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηθαλνπνηεηηθά φιεο ζρεδφλ νη
νκάδεο. Οη νκάδεο ζπλέζεζαλ έλαλ ζχληνκν πιαζηφ δηάινγν κε θάπνηα πξφζσπα πνπ
ζα επέιεγαλ νη ίδηνη ζηα πιαίζηα θάπνηνπ επίκαρνπ πεξηζηαηηθνχ πνπ εληάζζεηαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία. χκθσλα κε ηνλ ζπληάθηε ηνπ ζελαξίνπ «νη
καζεηέο θαινχληαη λα ζπλζέζνπλ νη ίδηνη κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο έλαλ παξφκνην
δηάινγν αλάκεζα ζηνλ Αιθίδα θαη ζηνλ Βξαζίδα, νη νπνίνη ζπδεηνχλ πεξί ηνπ
πξαθηένπ ηελ επνκέλε ηεο λαπκαρίαο.» Δπεηδή φκσο απηφ είλαη αξθεηά δεζκεπηηθφ,
ηνπο άθεζα ειεχζεξνπο λα επηιέμνπλ εθείλνη ηα πξφζσπα θαη ηε ζπγθπξία, αξθεί λα
ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην ραξαθηήξα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πξνζψπσλ. Οη δηάινγνη
αλαξηήζεθαλ ζην Wiki θαη εγψ αλέιαβα λα ηνπο βνεζήζσ κεηαθέξνληάο ηνπο ζηελ
αξραία ειιεληθή, πξάγκα πνπ άξεζε πάξα πνιχ ζηνπο καζεηέο. ηα ηεθκήξηα απφ
ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε πεξηέρνληαη θαη νη έμη δηάινγνη. Δλδεηθηηθά εδψ παξαηίζεηαη
έλαο σο αξρείν εηθφλαο απφ ην Wiki.
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Ζ Α΄ Φάζε νινθιεξψζεθε κε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα θαη ηελ παξνπζίαζε
ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ. ην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πξνθιήζεθε θαη
γφληκνο δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ
ηελ φιε πξνζπάζεηα, σζηφζν θάπνηνη καζεηέο απνπζίαδαλ φρη απφ ην ζρνιείν, αιιά
απφ ηελ αίζνπζα, θαζψο είραλ αλειαζηηθέο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο σο
ζπληειεζηέο ηεο ζρνιηθήο ενξηήο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 25εο Μαξηίνπ. ππφ ηελ
επνπηεία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο.
Σα ηειεπηαία δέθα ιεπηά ηεο νινκέιεηαο, πνπ ηειηθά έγηλε δίσξε, ηα δηέζεζα
ζηελ ελεκέξσζε γηα ην δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο. Σν δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο πνπ
πινπνηείηαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ δηδαθηηθψλ σξψλ, εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε
δξαζηεξηφηεηεο

ζπγθεθξηκέλεο
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«επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο». Σηο ηαπηφηεηεο απηέο ηηο απέδσζα ζηηο νκάδεο, ρσξίο
λα γλσξίδσ κε ζηγνπξηά ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο ησλ καζεηψλ κνπ.
Έηζη, ινηπφλ, δηακνξθψζεθαλ νη έμη νκάδεο:


Ζ νκάδα ησλ Βηνγξάθσλ



Ζ νκάδα ησλ Φηινιφγσλ-Γισζζνιφγσλ



Ζ νκάδα ησλ Αλαιπηψλ-Γηαθσηηζηψλ



Ζ νκάδα ησλ Σερλνιφγσλ



Ζ νκάδα ησλ Γεσγξάθσλ-Γεσιφγσλ



Ζ νκάδα ησλ Ννκηθψλ.

Πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο νινκέιεηαο κνίξαζα α Φχιια Δξγαζίαο ζηηο νκάδεο,
ψζηε νη καζεηέο, γλσξίδνληαο ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο ηνπο,
ελδερνκέλσο λα επηρεηξήζνπλ θάπνηα πξνεξγαζία.
Σν ζελάξην ζπλερίζηεθε ζηηο 27 Μαξηίνπ θαη νινθιεξψζεθε ηε Γεπηέξα 1
Απξηιίνπ κε ηε δεχηεξε ζχγθιεζε ηεο νινκέιεηαο. Σν πιηθφ πνπ παξήγαγαλ νη
νκάδεο πεξηέρεηαη ζηα ηεθκήξηα θαη είλαη αλαξηεκέλν θαη ζην νηθείν Wiki. ε γεληθέο
γξακκέο, ην δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο ζεσξήζεθε δπζθνιφηεξν απφ ην πξψην, θαζψο
νη καζεηέο δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε εξεπλεηηθνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο. ηηο
γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ ζπληάθηε ηνπ
ζελαξίνπ αθνινπζεηέα πνξεία θαη παξεκβάιιεηαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ην ζρφιην
απφ ηελ εθαξκνγή.
Ζ πξψηε νκάδα (Βηνγξάθνη) έρεη σο έξγν ηελ παξνπζίαζε ελφο ζχληνκνπ
βηνγξαθηθνχ γηα κηα θαιχηεξε γλσξηκία κε ηα δξψληα πξφζσπα. Χο πην ζεκαληηθφ
πξφζσπν ζεσξείηαη ν Βξαζίδαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ πνζφηεηα
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν, ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα
πξφζσπα. Γηα ηελ επθπΐα θαη ηε ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηα ηνπ Βξαζίδα ν Θνπθπδίδεο
αθήλεη θάπνηνπο επδηάθξηηνπο ππαηληγκνχο. Εεηείηαη, ινηπφλ, απφ ηελ νκάδα ησλ
Βηνγξάθσλ λα απνηηκήζνπλ ην κέγεζνο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ζπλεθηηκψληαο ην
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έξγν θαη ηε δξάζε ηνπ. Αλακέλεηαη κε απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα λα θσηηζηνχλ ηα
ηζηνξηθά ππνθείκελα θαη λα ζπλδεζεί ε θήκε ηνπ θαζελφο κε ηελ ηζηνξηθή ηνπ
δηαδξνκή, πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ είλαη πάληα παξάιιειε.
Σσόλιο από ηην εθαπμογή
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή πινπνηήζεθε ζρεηηθά εχθνια απφ ηελ νκάδα, θαζψο ην
πεξηερφκελν ησλ δχν πεγψλ είλαη αξθεηά δηαθσηηζηηθφ. Σφζν ην άξζξν ηνπ ηάζε
Παπαθσλζηαληίλνπ φζν θαη ε πεγή απφ ην «Παγθφζκην Βηνγξαθηθφ Λεμηθφ»
πξνζέθεξαλ άθζνλν πιηθφ θαη ηξνθή γηα ζθέςε. Οη καζεηέο ζε πξνθνξηθφ επίπεδν,
βέβαηα, εμέθξαζαλ ηελ απνξία ηνπο, πψο έλα πξφζσπν κε ηέηνηα δξάζε θαη παξνπζία
έκεηλε ζηελ αθάλεηα θαη δελ έηπρε ηεο ηηκήο θαη ηεο αλαγλψξηζεο πνπ ηνπ αλαινγεί.
Γηα ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν νη πιεξνθνξίεο είλαη
ιηγνζηέο θαη νη αλαθνξέο ζην δηαδίθηπν ζπάληεο, νπφηε θάπνηα απφ ηα βηνγξαθηθά
είλαη ηδηαίηεξα ιαθσληθά.
Οη επφκελεο δχν δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ απνθιεηζηηθά σο
εξγαιείν ζπγγξαθήο. Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ έλα απνδηνπνκπαίν
πξφζσπν θαη λα ηνπ ρξεψζνπλ αηηηνινγεκέλα ιάζε θαη παξαιείςεηο. Δίλαη ζαθέο φηη
ε θακπάλα ρηππά γηα ηνλ Αιθίδα, ηνπ νπνίνπ νη επηινγέο έκκεζα απνδνθηκάδνληαη
θαη απφ ηνλ ηζηνξηθφ. Καιφ είλαη ην πεξηερφκελν ηεο ζε βάξνο ηνπ
επηρεηξεκαηνινγίαο λα ηεζεί ππφςε ηεο νκάδαο ησλ Ννκηθψλ, ψζηε λα ην
αμηνπνηήζνπλ ζηε ζχληαμε ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ. Σέινο, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα
ζπζρεηίζνπλ ηελ απνθζεγκαηηθή θξάζε ηνπ Δπξηπίδε «ἐμπειρία τε τῆς ἀπειρίας
κρατεῖ» κε ηα πεξηζηαηηθά πνπ αθεγείηαη εδψ ν Θνπθπδίδεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο

απηέο πξνυπνζέηνπλ ελεξγεηηθή θαηάθηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο θαη
ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο
αμηνπνίεζεο ζπλδπαζηηθψλ γλψζεσλ. Οη απαληήζεηο αλαξηψληαη ζην Wiki ηνπ
καζήκαηνο.
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Σσόλιο από ηην εθαπμογή
Γελ έκεηλα ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ απάληεζε ηεο νκάδαο ζην πξψην
εξψηεκα. Ζ απάληεζε είλαη αζαθήο θαη αηεθκεξίσηε. Δλψ φια νδεγνχλ ζηνλ Αιθίδα
νη επζχλεο επηξξίπηνληαη ζηνπο Κεξθπξαίνπο θαη ζε απηνχο θαηαινγίδνληαη
εγθιεκαηηθά ιάζε θαη παξαιείςεηο. Παξάιιεια, ππάξρεη θαη κπέξδεκα ζρεηηθά κε
ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ πνπ είρε θάζε πιεπξά. Σν κέινο ηεο νκάδαο πνπ ζπλέηαμε
απηή ηελ απάληεζε απνδείρζεθε ηειηθά ν αδχλακνο θξίθνο. Δμππαθνχεηαη φηη δελ
είρε πιένλ λφεκα ε επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα ησλ Ννκηθψλ πνπ ζα έπξεπε λα
ζπληάμεη ην θαηεγνξεηήξην ηνπ Αιθίδα. Αληίζεηα, ππήξμε ηθαλνπνηεηηθφο
ζπζρεηηζκφο ηνπ γλσκηθνχ «ἐμπειρία τε τῆς ἀπειρίας κρατεῖ» κε ηα πεξηζηαηηθά
πνπ αθεγείηαη εδψ ν Θνπθπδίδεο.
Ζ δεχηεξε νκάδα (Γισζζνιφγνη-Φηιφινγνη) έρεη σο έξγν ηελ αλίρλεπζε ηεο
ζρέζεο αλάκεζα ζην πεξηερφκελν θαη ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ ηζηνξηθνχ, πνπ
δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο
ηεο αθεγεκαηηθήο ηζηνξηνγξαθίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη εδψ ζπκίδνπλ θάπσο ηα
παξαδνζηαθά πξφηππα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ σο εξγαιείν ζπγγξαθήο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζα αλαδεηεζεί ε αηηηαθή ζρέζε ησλ γεγνλφησλ ζηελ «Ιστορία» ηνπ
Θνπθπδίδε, ν ζπζρεηηζκφο ησλ ελεξγεηψλ κε ηα θίλεηξα θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ
πξνζψπσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ιεηηνπξγία ηεο παξάιιειεο αθήγεζεο, ε
ιεηηνπξγία ησλ ρξφλσλ ηνπ ξήκαηνο ζην αθεγεκαηηθφ απνηέιεζκα θαη ε ζπκβνιή
ησλ πξνζδηνξηζκψλ ζηελ επίηεπμε ηεο θεηκεληθήο ζαθήλεηαο θαη αθξίβεηαο. ην
ηέινο, ζα θαηαηάμνπλ ην απφζπαζκα ηνπ Θνπθπδίδε πνπ αλαθέξεηαη ζηε λαπκαρία
ηεο Κέξθπξαο ζηα πεξηγξαθηθά ή ζηα αθεγεκαηηθά θεηκεληθά είδε, εθαξκφδνληαο
γλψζεηο πνπ ήδε θαηέρνπλ απφ ην κάζεκα Έθθξαζε - Έθζεζε. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ
πηλάθσλ είλαη σο δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά εχθνιε, ελψ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ζα
αλαξηεζεί ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο.
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Σσόλιο από ηην εθαπμογή
Οη δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο νκάδαο είραλ ηελ αλακελφκελε κνξθή κε θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζπληνκία θαη ηελ ηάζε γηα αθξίβεηα. Πεξηέρνληαη απηνχζηεο ζηα
ηεθκήξηα, φπσο αλαξηήζεθαλ ζην Wiki. ε γεληθέο γξακκέο ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα
εξγάζηεθε κε δήιν θαη κεξάθη θαη έκεηλα απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε
ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ηε δηαθξηηηθή ηεο παξνπζία.
Σελ ηξίηε νκάδα απνηεινχλ νη Αλαιπηέο-Γηαθσηηζηέο. Αλ κειεηήζεη θαλείο ην
θείκελν, ζα δηαπηζηψζεη φηη θάπνηα ζεκεία παξακέλνπλ ζθνηεηλά ή δεκηνπξγνχλ
απνξίεο. Οη αλαιπηέο αλαιακβάλνπλ ηελ επίιπζε έμη απνξηψλ είηε κε γλψκνλα ην ηη
είλαη ινγηθφ λα έρεη ζπκβεί, είηε ζπλδπάδνληαο γλψζεηο απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
επηζηεηνχ. Πξφθεηηαη γηα αμηφινγεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ζε
πνιιά επίπεδα θαη θνηλσλνί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο πξέπεη λα γίλνπλ φινη ν καζεηέο.
Σσόλιο από ηην εθαπμογή
Ζ νκάδα απηή, απνηεινχκελε κφλν απφ αγφξηα, εξγάζηεθε κεζνδηθά θαη
πξνζπάζεζε λα απαληήζεη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απνξίεο πνπ δηαηππψζεθαλ. Κάπνηα
ζεκεία ηα ζπδεηήζακε καδί θαη ζεσξψ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηθαλνπνηεηηθφ. Σν
πιηθφ πνπ παξήγαγαλ πεξηέρεηαη ζηα ηεθκήξηα.
Ζ ηέηαξηε νκάδα (Δξεπλεηέο-Σερλνιφγνη) έρεη σο ζέκα ηηο «θξπθησξίεο» θαη,
θαη’ επέθηαζε, ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληψλ απφ ηελ αξραηφηεηα
σο ηηο κέξεο καο. Σν ζρεηηθφ βίληεν ηνπ Μνπζείνπ Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΟΣΔ κε ηελ
ακεζφηεηα θαη ηε δχλακε ηνπ ήρνπ θαη ηεο εηθφλαο ηνχο παξέρεη θξίζηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο θξπθησξίεο θαη γηα ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Χζηφζν, πξέπεη
λα εμαζθαιηζηνχλ ζηελ νκάδα ζπλζήθεο απξφζθνπηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ βίληεν
κε ηνλ ήρν ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. πκπιεξσκαηηθά ε νκάδα αληιεί πξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο απφ ην Μνπζείν ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Σερλνινγίαο κε ηειηθφ ζηφρν
ηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο πνιπηξνπηθήο παξνπζίαζεο κε ηελ αμηνπνίεζε
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ηνπ νπηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ άληιεζε απφ ηηο δπν πξναλαθεξζείζεο
πεγέο. Θα θαηαλνήζνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πνιπηξνπηθήο
έθθξαζεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ νπζηαζηηθή πξφζιεςε ησλ λνεκάησλ.
Έρνληαο ήδε πιεξνθνξίεο γηα ηηο θξπθησξίεο, νη καζεηέο ηεο νκάδαο απηήο
επαλέξρνληαη ζην ινγηζκηθφ θαη επαλεμεηάδνπλ ηε ζέζε ζηνλ ρψξν ησλ θξπθησξηθψλ
πχξγσλ ηνπ ινγηζκηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο. Καηαγξάθνπλ
ηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ηνπο κε ηε ζπλνδεία επηρεηξεκάησλ. Σν πιηθφ αλαξηάηαη
ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο.
Σσόλιο από ηην εθαπμογή
Αλ θαη ζηελ νκάδα απηή είρα ελαπνζέζεη ηηο πεξηζζφηεξεο ειπίδεο κνπ,
ζεσξψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο σο ηελ «αηξαμηφλ» ηνπ ζελαξίνπ, δηαςεχζηεθα
νηθηξά. Καηά θαλφλα απνπζίαδαλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζελαξίσλ, ελψ
εμάληιεζαλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ βίληεν θαη
αλάισζαλ ην ρξφλν ηνπο ζε αηέξκνλεο παξειθπζηηθέο ζπδεηήζεηο. Ζ νκάδα απηή κε
απνγνήηεπζε πιήξσο. Ίζσο λα έρεη λα θάλεη θαη κε ηε ζχλζεζή ηεο θαη λα θέξσ θαη ν
ίδηνο επζχλεο γηα ηνλ θαθφ ζπληνληζκφ θαη ηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο νκάδαο. Απφ ηηο
ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο πινπνίεζαλ κφλν κία θαη θαηά ζπλέπεηα απνθιείζηεθαλ
απφ ηελ νινκέιεηα, ζηελ νπνία απιά αλαθέξζεθε ην πεδίν ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο
ηνπο.
Ζ πέκπηε νκάδα (Γεσιφγνη-Γεσγξάθνη). Όπσο είλαη γλσζηφ, κηα ηζηνξηθή
πξάμε δηαθξίλεηαη απφ ην ζηνηρείν ηεο πξφζεζεο θαη ζπλδέεηαη κε θάπνην ρξνληθφ
ζεκείν, κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη κε θάπνηνλ ηφπν.
Ηδηαίηεξα ν ρψξνο κπνξεί λα απνβεί θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έθβαζε κηαο
ηζηνξηθήο πξάμεο. Δπνκέλσο, γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ γεγνλφησλ είλαη
αλαγθαία θαη ε γλψζε ησλ γεσγξαθηθψλ παξακέηξσλ. ηελ πεξίπησζή καο
ζπκβαίλεη θάηη παξφκνην κε ηελ πεξηνρή ησλ Θεξκνππιψλ, θαζψο νη γεσινγηθέο
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κεηαβνιέο έρνπλ αιινηψζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ηνπίνπ ζηνλ ηζζκφ ηεο Λεπθάδαο. Σα
χβνηα ι.ρ. πξνζθέξνληαη γηα νξκεηήξην, ε Λεπθίκκε γηα ιεειαζία, νη αθηέο γηα
αζθαιή απνρψξεζε θιπ. Ζ νκάδα ησλ Γεσγξάθσλ ζα αζρνιεζεί κε ηελ παξνπζίαζε
ησλ ηνπνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζα θσηίζεη δχν πεξηζηαηηθά πνπ απιψο
αλαθέξνληαη ζην θείκελν, δειαδή ην πεξηζηαηηθφ ηεο Ναππάθηνπ κε ηνλ ζηξαηεγφ
Φνξκίσλα θαη ηελ επηρείξεζε ηνπ Αιθίδα ζηελ Ησλία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
Μπηηιελαίσλ.
Σα θείκελα πνπ ζα παξαγάγνπλ έρνπλ πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα, αθνχ
ζπλνδεχνληαη απφ θαηαηνπηζηηθνχο ράξηεο, θαη ζα αλαξηεζνχλ ζην Wiki ηνπ
καζήκαηνο.
Σσόλιο από ηην εθαπμογή
Ζ νκάδα απηή πιεηνδφηεζε αξρηθά ζε πξνζπκία, αιιά ζηε ζπλέρεηα δελ
επέδεημε ηνλ αλάινγν δήιν. Οη απαληήζεηο ηνπο απιέο, φπσο θαη νη ζπλνδεπηηθνί
ράξηεο. Χζηφζν, πινπνίεζαλ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ δίλνληαο απαληήζεηο
έζησ θαη απιντθέο. Γηα άιιε κηα θνξά απνδείρζεθε φηη ε λέα γεληά είλαη
«αγεσγξάθεηε» θαη φηη αδπλαηεί λα ζπλδέζεη ηα γεγνλφηα κε ηνλ ρψξν θαη ηηο
ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. ε θάπνηα ζεκεία κάιηζηα ηα κέιε ηεο νκάδαο δελ απέθπγαλ ηνλ
πεηξαζκφ ηεο κεζφδνπ Ανηιγπαθή - Δπικόλληζη.
Ζ έθηε νκάδα (Ννκηθνί). Σελ απνηπρία θαλείο δελ ηελ αλέρεηαη θαη φπνηνο
παξηηάηεο επεδείθλπε νιηγσξία, ελδερνκέλσο λα θηλδχλεπε κε ηελ επηζηξνθή ηνπ
ζηε πάξηε. Ο Ξελνθψληαο αλαθέξεη φηη ν βαζηιηάο Κιεφκβξνηνο, γηα λα κελ
θαηεγνξεζεί αξγφηεξα ζηε πάξηε, ζχξζεθε νπζηαζηηθά ζηε κάρε ησλ Λεχθηξσλ
θαη ππέζηε παλσιεζξία, ελψ ν Παπζαλίαο θαηεγνξήζεθε φηη κε ηελ θαζπζηεξεκέλε
άθημή ηνπ έθεξε επζχλε γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Λπζάλδξνπ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο
Αιηάξηνπ. Ζ νκάδα ησλ Ννκηθψλ, εμεηάδνληαο ιέμε πξνο ιέμε ην θείκελν ηνπ
Θνπθπδίδε, αλαθεξχζζεη ηνλ ληθεηή ηεο λαπκαρίαο ηεθκεξηψλνληαο ηελ απάληεζή
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ηεο θαη κε πιηθφ πνπ αληιεί απφ ςεθηαθέο πεγέο. ηε ζπλέρεηα, ζπληάζζεη ηξία
θείκελα: ην θαηεγνξεηήξην ελαληίνλ ηνπ Αιθίδα, ηελ απνινγία ηνπ Αιθίδα θαη ηελ
εηπκεγνξία ηνπ δηθαζηεξίνπ. Δδψ είλαη ζαθέο φηη ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα βνεζήζεη
ηελ νκάδα, δεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε λνκηθήο
νξνινγίαο. Βέβαηα, σο γεγνλφο δελ αλαθέξεηαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε. Θα κπνξνχζε,
φκσο, λα έρεη ζπκβεί κε βάζε άιια ηζηνξηθά παξάιιεια. Σν θαηεγνξεηήξην
αλακέλεηαη λα δείμεη φηη ε επηθξάηεζε ησλ Πεινπνλλεζίσλ ζηε λαπκαρία ηεο
Κέξθπξαο ήηαλ πνιχ πηζαλή θαη φηη ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη άξδελ ηα δεδνκέλα.
Αλακέλεηαη, δειαδή, νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη αθφκε θαη κία ιεπηνκέξεηα ζα
κπνξνχζε λα αιιάμεη ηνλ ξνπ ηεο ηζηνξίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα
ελζπλαηζζεηηθνχ ραξαθηήξα θαη πεξηερνκέλνπ αλήθεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
«ελαιιαθηηθήο» ηζηνξίαο, πνπ θαιιηεξγεί ηελ θξίζε θαη απαηηεί πξνεγκέλν ηξφπν
ζθέςεο θαη πςειέο δεμηφηεηεο. Σν πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαξηάηαη ζην
Wiki ηνπ καζήκαηνο.
Σσόλιο από ηην εθαπμογή
Ζ νκάδα απηή ζεσξψ φηη αληαπνθξίζεθε κε επηηπρία ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο.
Παξήγαγε θαη ηα ηξία θείκελα ζε γιψζζα πνπ ζα ηε ραξαθηήξηδα «λνκηθή», ρσξίο λα
έρνπλ θάπνηα βνήζεηα, ηνπιάρηζηνλ απφ κέλα. πλέηαμαλ, ινηπφλ, ην θαηεγνξεηήξην
ελαληίνλ ηνπ Αιθίδα, ζπλέζεζαλ ηελ απνινγία ηνπ θαη πξνρψξεζαλ ζηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο πνπ ήηαλ θαηαδηθαζηηθή. Σα ηξία θείκελα ηα νπνία πξνζσπηθά ζεσξψ
αμηφινγα πεξηέρνληαη ζηα ηεθκήξηα απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε.
Ζ Β΄ Φάζε νινθιεξψζεθε ηελ Σξίηε 1 Απξηιίνπ κε ηε ζχγθιεζε ηεο
νινκέιεηαο, αθνχ κεζνιάβεζε ην αββαηνθχξηαθν. Παξαζρέζεθε έηζη ρξφλνο γηα
έλα «ξεηνπζάξηζκα» ησλ απαληήζεσλ ή θαη γηα κηθξνβειηηψζεηο, σο απνηέιεζκα ηεο
επίλνηαο. Ζ νινκέιεηα ζπλήιζε ζηελ αίζνπζα ηνπ ηκήκαηνο θαη αμηνπνηήζεθε
θνξεηφο ππνινγηζηήο θαη βηληενπξνβνιέαο. Ζ κία ψξα δελ έθηαζε κε απνηέιεζκα λα
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απαηηεζεί θαη ρξφλνο απφ ηελ επφκελε ψξα. Πξνθιήζεθε γφληκνο δηάινγνο ζε κηα
πξνζπάζεηα λα απνηηκεζεί ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο. Γελ έκεηλα
ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ νινκέιεηα, θαζψο ειάρηζηνη πξφζεραλ ηηο
παξνπζηάζεηο ησλ άιισλ θαη ζπδεηνχζαλ γηα ηε δηθή ηνπο παξνπζίαζε. Υξεηάζηεθε
κάιηζηα ζε δχν ηξεηο πεξηπηψζεηο λα πξνρσξήζσ ζε επηπιήμεηο. ην ηέινο,
πξνέηξεςα ηηο νκάδεο λα δνπλ μαλά γηα αλαηξνθνδφηεζε ζην Wiki ηηο εξγαζίεο ησλ
νκάδσλ θαη λα αθήζνπλ θαη θάπνην ζρνιηαζηηθφ απνηχπσκα, θάηη πνπ κάιινλ δελ
έγηλε, φπσο δηαπηζηψζεθε ζηε ζπλέρεηα.
Αμηνινγψληαο ζπλνιηθά ην εγρείξεκα θαηέιεμα ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα:


Σν ινγηζκηθφ απνδείρζεθε εχρξεζην ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζηελ
πινήγεζε θαη ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ ηεο ελφηεηαο, ηνλ θσηηζκφ αζέαησλ
πηπρψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ θαη ησλ θηλήηξσλ ησλ ηζηνξηθψλ
ππνθεηκέλσλ.



To

Wiki

ιεηηνχξγεζε

ηθαλνπνηεηηθά

σο

ρψξνο

επηθνηλσλίαο,

ζπλδηακφξθσζεο, δηακνηξαζκνχ θαη αλαηξνθνδφηεζεο


Ζ πνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ είλαη κελ ηθαλνπνηεηηθή,
απνδεηθλχεη σζηφζν φηη ππάξρεη πνιχο δξφκνο αθφκε γηα λα δηαλπζεί,
ψζηε λα θζάζνπκε ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.



Ο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο ησλ έμη σξψλ ίζσο νξηαθά λα κελ επαξθεί
θαη θαιφ είλαη ππνινγηζηεί κία επηπιένλ δηδαθηηθή ψξα.
 Ζ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην ζχληνκν θαη αληηπξνζσπεπηηθφ

(απηφκαηεο βαζκνιφγεζεο) ηεζη. πνπ θπκάλζεθε κεζνζηαζκηθά ζην 83%
πηζηνπνηεί ηελ ηθαλνπνηεηηθή πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ
καζεηψλ.
 Ζ ζπλνιηθή εηθφλα θαη παξνπζία ησλ καζεηψλ ηφζν ζην εξγαζηήξην
φζν θαη ζηελ νινκέιεηα ππήξμε ελζαξξπληηθή θαη δελ ρξεηάζηεθε παξά ζε
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ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ε δηθή κνπ παξέκβαζε γηα απνθαηάζηαζε ηνπ
θιίκαηνο ή γηα επίιπζε δηελέμεσλ. Ζ δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία ππήξμε, πιελ
ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, εκθαλήο, πξάγκα πνπ απνηππψζεθε θαη ζηα
ζπιινγηθά δεκηνπξγήκαηα ησλ νκάδσλ.
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ

1ο Φύλλο Δργαζίας κοινό για όλες ηις ομάδες
Να θαηεβάζεηε θαη λα εγθαηαζηήζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ην ινγηζκηθφ «Ζ
λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο» θάλνληαο θιηθ εδψ. Βεβαησζείηε φηη ε ηξέρνπζα αλάιπζε
ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή ζαο είλαη 1024 x 768 γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ
ινγηζκηθνχ. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, λα θάλεηε ηελ
αλαγθαία ηξνπνπνίεζε. Ζ εθαξκνγή εθηειείηαη απφ ην κελνχ Έναπξη →
Ππογπάμμαηα. Μπείηε ζην ινγηζκηθφ «Ζ λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο» θαη αθνινπζήζηε
ηηο νδεγίεο πινήγεζεο, γηα λα παξαθνινπζήζεηε ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ησλ
ελνηήησλ 76-78 θαη 79 ηνπ 3νπ βηβιίνπ ησλ «Ιστοριών» ηνπ Θνπθπδίδε.
1. Ζ απνζηνιή ζαο είλαη δηπιή:
α) Λακβάλνληαο ππφςε ην αξραίν θείκελν θαη ηε κεηάθξαζή ηνπ, λα
απαληήζεηε ζε φια ηα εξσηήκαηα θαηαλφεζεο ή εκπέδσζεο πνπ ζπλνδεχνπλ
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ.
β) Να επηζεκάλεηε ηα ζεκεία εθείλα ζηα νπνία, θαηά ηε γλψκε ζαο, ην
ινγηζκηθφ δελ απνδίδεη πηζηά ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Να αηηηνινγήζεηε
ηελ απάληεζή ζαο, ππνδεηθλχνληαο θαη ηνλ νξζφ ηξφπν απφδνζήο ηνπ.
2. α) ην ινγηζκηθφ παξεκβάιινληαη έλζεηα θαη πιαζηνί δηάινγνη. Οη δηάινγνη
απηνί είλαη ζηελ αξραία ειιεληθή θαη, αλ θάλεηε θιηθ πάλσ ηνπο, ζα δείηε ηε
λενειιεληθή απφδνζή ηνπο. Αθνχ ηνπο κειεηήζεηε κε πξνζνρή, λα
ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
1ν πξφζσπν

2ν πξφζσπν

3ν πξφζσπν

Πνηα είλαη ε

Τπάξρνπλ

επηθνηλσληαθή

ζηνηρεία

πεξίζηαζε;

ξεαιηζκνχ;

Γηάινγ
νο 1νο
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Γηάινγ
νο 2νο

β) ηε ζπλέρεηα, ζα ζπληάμεηε έλαλ δηθφ ζαο πιαζηφ δηάινγν αλάκεζα ζηνλ
Αιθίδα θαη ηνλ Βξαζίδα, φηαλ ην πξσί ηεο επνκέλεο ηεο λαπκαρίαο, ζπδεηνχλ
πεξί ηνπ πξαθηένπ γηα λα θαηαιήμνπλ ηειηθά ζηελ απφβαζε ηεο Λεπθίκκεο. Ο
δηάινγνο λα έρεη ηελ έθηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ δηαιφγσλ θαη λα παξνπζηάδεη
ξεαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο δηάινγνο ζα είλαη γξακκέλνο ζηε λέα
ειιεληθή, γηα λα κεηαγξαθεί ζηελ αξραία ειιεληθή ζηε ζπλέρεηα κε ηε
βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ή ηεο θαζεγήηξηάο ζαο. Όιεο ηηο εξγαζίεο λα ηηο
αλαξηήζεηε ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο.
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2ο Φύλλο Δργαζίας
1Ζ ΟΜΑΓΑ: ΒΗΟΓΡΑΦΟΗ
1. Σα επψλπκα πξφζσπα πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα
είλαη ν Νηθφζηξαηνο, ν Αιθίδαο, ν Βξαζίδαο θαη ν Δπξπκέδνληαο.
Αμηνπνηψληαο πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν (θπξίσο ηελ ειιεληθή
Βηθηπαίδεηα) λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα γηα ηνλ
θαζέλα. Κάζε βηνγξαθηθφ λα απνηειεί θαη κία δηαθάλεηα ελφο αξρείνπ
παξνπζίαζεο.
2. Μειεηψληαο ην αθηέξσκα ηεο ηζηνζειίδαο «Φηινινγηθά βήκαηα» ζηνλ
ζηξαηεγφ Βξαζίδα, (ΗΗΗ) λα πξνβείηε ζε κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ κε βάζε ην έξγν ηνπ. Θεσξείηε δηθαηνινγεκέλν ηνλ
ζαπκαζκφ γηα ην πξφζσπφ ηνπ; Σα ζπκπεξάζκαηα ζαο λα ηα θαηαγξάςεηε ζε
έλα ζχληνκν θείκελν επηρεηξεκαηνινγίαο.
3. ε πνηνλ απφ ηνπο ηέζζεξηο πξσηαγσληζηέο ζα κπνξνχζαηε λα ρξεψζεηε ιάζε
ζηηο εθηηκήζεηο ή ζηελ ηαθηηθή πνπ εθάξκνζε; Να αηηηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο.
4. ηνλ Δπξηπίδε (TGF, Fr. 619,3, πηζαλφλ απφ ηε ρακέλε ηξαγσδία ηνπ
«Πηλεύς») απαληά ε απνθζεγκαηηθή δηαηχπσζε «ἐμπειρία τε τῆς ἀπειρίας
κρατεῖ». Πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ζην ζπγθεθξηκέλν

απφζπαζκα ησλ «Κερκυραϊκών» ηνπ Θνπθπδίδε; Να ελεκεξψζεηε ζρεηηθά
ηελ νινκέιεηα κέζσ κίαο ζχληνκεο πξνθνξηθήο εηζήγεζεο.
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2ο Φύλλο Δργαζίας
2Ζ ΟΜΑΓΑ: ΓΛΧΟΛΟΓΟΗ-ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ
1. ηνλ Θνπθπδίδε ν ξφινο ησλ ζεψλ θαη ηνπ παξάγνληα ηεο ηχρεο είλαη
απνρξσκαηηζκέλνο. Δίλαη θαλεξφ φηη ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ
επελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ αηηίσλ, νπφηε ζα κπνξνχζαλ θαη λα πξνβιεθζνχλ,
π.ρ. «καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ' ὀλίγας προσπίπτοντες
ἐταλαιπώρουν τὸ καθ' αὑτούς·», δειαδή νη Κεξθπξαίνη εθδήισλαλ ηηο

επηζέζεηο ηνπο αλνξγάλσηα θαη κε ιίγα πινία (αίηην) θαη έηζη δεηλνπαζνχζαλ
(απνηέιεζκα). Παξάιιεια, ν Θνπθπδίδεο ζπλνδεχεη ηελ θαηαγξαθή ησλ
ελεξγεηψλ, είηε κε ην θίλεηξν είηε κε ην ζθνπφ ηνπο. Π.ρ. Οη Πεινπνλλήζηνη
έζπξαλ ηα πινία ηνπο απφ ηνλ ηζζκφ ηεο Λεπθάδαο (ελέξγεηα) γηα λα κελ
πέζνπλ πάλσ ζηνπο Αζελαίνπο, αλ πήγαηλαλ απφ ηα αλνηρηά: «καὶ
ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες
ὀφθῶσιν». ην πιαίζην απηήο ηεο αλάγλσζεο λα ζπκπιεξψζεηε ηνπο

παξαθάησ πίλαθεο κε ιέμεηο ή θξάζεηο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ.

Αίτιο

Αποτέλεσμα

Ενέργεια

Αιτιολόγηση/ερμηνεία
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Ενζργεια

κοπόσ

2. Ο Θνπθπδίδεο ζηνλ άμνλα ηνπ αθεγεκαηηθνχ ρξφλνπ θαίλεηαη λα εθαξκφδεη
ηελ ηαθηηθή ηεο ιεγφκελεο «παξάιιειεο αθήγεζεο». Να εμεγήζεηε απηήλ ηε
κέζνδν ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα απφ ην θείκελν.
3. Ο Θνπθπδίδεο ρξεζηκνπνηεί ζηελ ηζηνξηθή ηνπ αθήγεζε ηνλ αφξηζην, ηνλ
παξαηαηηθφ θαη ηνλ ηζηνξηθφ ελεζηψηα. Να γξάςεηε απφ δχν παξαδείγκαηα
γηα θάζε ρξφλν θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ηνπ.
4. Ο Θνπθπδίδεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ρξεζηκνπνηεί
ζχλζεηεο ιέμεηο θαη πνιινχο εκπξφζεηνπο πξνζδηνξηζκνχο. Να γξάςεηε απφ
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δχν παξαδείγκαηα γηα θάζε πεξίπησζε θαη λα εμεγήζεηε κε πνηνλ ηξφπν
ζπκβάιινπλ ζηελ αθξίβεηα ηεο απφδνζεο ζπγθεθξηκέλσλ λνεκάησλ.
5. Αθνχ ιάβεηε ππφςε ζαο πιεξνθνξίεο απφ ην κάζεκα Έθθξαζε – Έθζεζε ηεο
Α΄ Λπθείνπ (ελφηεηεο Πεξηγξαθή θαη Αθήγεζε ηηο νπνίεο έρεηε ήδε
δηδαρζεί), λα εληάμεηε ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε
δηεμαγσγή ηεο λαπκαρίαο, ζην είδνο ηεο αθήγεζεο ή ηεο πεξηγξαθήο. ε θάζε
πεξίπησζε λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
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2ο Φύλλο Δργαζίας
3Ζ ΟΜΑΓΑ: ΑΝΑΛΤΣΔ-ΓΗΑΦΧΣΗΣΔ
Μειεηψληαο ην θείκελν ππάξρνπλ θάπνηεο απνξίεο ηηο νπνίεο ε νκάδα ζαο ζα πξέπεη
λα επηιχζεη.
Απορία 1η. Πψο πιεξνθνξήζεθαλ νη Πεινπνλλήζηνη ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ Κέξθπξα
θαη απνθάζηζαλ ηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε;
Απορία 2η. Πψο νη Αζελαίνη πιεξνθνξήζεθαλ ηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ησλ
Πεινπνλλεζίσλ θαη έζπεπζαλ λα ηελ αλαραηηίζνπλ κε ηα εμήληα πινία ηνπ
Δπξπκέδνληα; Μπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ππήξρε δίθηπν αληηθαηαζθνπείαο (βι.
θαη εδψ).
Απορία 3η. α. Γλψξηδαλ ή δε γλψξηδαλ νη Πεινπνλλήζηνη φηη νη νιηγαξρηθνί
Κεξθπξαίνη βξίζθνληαλ εθηνπηζκέλνη ζην λεζί Βίδν; Πνηα πηζηεχεηε φηη ζα
κπνξνχζε λα ήηαλ ε εμέιημε αλ νη Πεινπνλλήζηνη ηνπο είραλ απειεπζεξψζεη;
β. Ση αθξηβψο έθαλαλ ζηε Λεπθίκκε νη Πεινπνλλήζηνη θαη πνηεο επηπηψζεηο γηα ηνπο
Κεξθπξαίνπο ζα κπνξνχζε λα έρεη απηφ;
Απορία 4η. Πψο νλνκάδεηαη θαη πνηα ε ζθνπηκφηεηα ηεο ηαθηηθήο πνπ αθνινχζεζαλ
νη Αζελαίνη ζηε λαπκαρία; ηελ απάληεζή ζαο κπνξείηε λα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο
απφ ην αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνχ «ηξαηησηηθή Ηζηνξία» ζηε λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο
(ζει. 9).
Απορία 5η. Ζ επέκβαζε ηνπ Νηθφζηξαηνπ θαη ηνπ Αιθίδα έρνπλ θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά; Να εληνπίζεηε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν
ηζηνξηθά πεξηζηαηηθά.
Απορία 6η. Οη Αζελαίνη κε δψδεθα πινία αληηκεηψπηζαλ κε επηηπρία πνιιαπιάζηα
ερζξηθά. Αληίζεηα, ζηνπο Αηγφο πνηακνχο (είθνζη ηξία ρξφληα αξγφηεξα) κε εθαηφλ
νγδφληα πινία γλψξηζαλ ηελ παλσιεζξία απφ ηνλ Λχζαλδξν. Ση δίλεη ηειηθά ηηο λίθεο
ζηνλ πφιεκν;
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Να επηιχζεηε ηηο παξαπάλσ απνξίεο κε ζχληνκα ελεκεξσηηθά θείκελα ηα νπνία ζηε
ζπλέρεηα ζα αλαξηήζεηε ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο. Σα θείκελα, αλ ην θξίλεηε
ζθφπηκν, κπνξείηε λα ηα ζπλνδεχεηε κε εηθφλεο, δηαγξάκκαηα ή ράξηεο.
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2ο Φύλλο Δργαζίας
4Ζ ΟΜΑΓΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΔ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΗ
1. Ο Θνπθπδίδεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ξεκαηηθφ ηχπν «ἐφρυκτωρήθησαν» καο
πιεξνθνξεί γηα ηνλ πην δεκνθηιή ίζσο ηξφπν επηθνηλσλίαο ησλ αξραίσλ.
Βέβαηα, ζηηο κέξεο καο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ εθκεδελίζεη ηηο
απνζηάζεηο, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο άκεζεο απξφζθνπηεο επηθνηλσλίαο κε
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε.
2. Ζ απνζηνιή ηεο νκάδαο ζαο είλαη δηπιή:
o α) Αθνχ πινεγεζείηε ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Μνπζείνπ Αξραίαο
Διιεληθήο Σερλνινγίαο (ελφηεηα: Οη ηειεπηθνηλσλίεο ησλ αξραίσλ
Διιήλσλ) θαη αθνχ παξαθνινπζήζεηε κε πξνζνρή ην βίληεν ηνπ
Μνπζείνπ Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΟΣΔ, λα δεκηνπξγήζεηε κηα
πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε κε ηελ νπνία ζα ελεκεξψζεηε ηνπο
ζπκκαζεηέο ζαο αδξνκεξψο γηα ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηελ
αξραηφηεηα έσο ζήκεξα θαη αλαιπηηθά γηα ην ζχζηεκα ησλ
θξπθησξηψλ.
o β) Να κεηαβείηε ζην ινγηζκηθφ «Ζ λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο» θαη λα
επαλεμεηάζεηε ηε ζέζε ησλ θξπθησξηθψλ ζηαζκψλ, ιακβάλνληαο
ππφςε θαη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google
Earth. Αλ ζπκθσλείηε κε ηε ζέζε πνπ ππνδεηθλχεη ην ινγηζκηθφ γηα
ηνπο δχν θξπθησξηθνχο ζηαζκνχο, λα εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο θαη αλ
δηαθσλείηε, λα ην θαηαγξάςεηε καδί κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζαο.
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2ο Φύλλο Δργαζίας
5Ζ ΟΜΑΓΑ: ΓΔΧΛΟΓΟΗ-ΓΔΧΓΡΑΦΟΗ
1. Οη Πεινπνλλήζηνη είραλ σο νξκεηήξην ηελ Κπιιήλε. Αθνχ ιάβεηε ππφςε ηε
γεσινγία ηεο πεξηνρήο, λα εμεγήζεηε ηα πιενλεθηήκαηά ηεο θαη λα θάλεηε
θάπνηεο εθηηκήζεηο γηα ηελ πηζαλή απνζηνιή ηνπ ζηφινπ πνπ είρε εθεί ην
νξκεηήξηφ ηνπ. Ζ απάληεζή ζαο λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλαλ θαηαηνπηζηηθφ
ράξηε.
2. «παρὰ τὴν γῆν· καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς». Να
ραξάμεηε πάλσ ζε έλαλ ράξηε ηελ πνξεία ηεο εζπεπζκέλεο απνρψξεζεο ησλ
Πεινπνλλεζίσλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ. ηε ζπλέρεηα, αθνχ
κειεηήζεηε ηηο γεσινγηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη απφ ηελ αξραηφηεηα
έσο ηηο κέξεο καο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζζκνχ ηεο Λεπθάδαο, λα εμεγήζεηε κε
απιά

ιφγηα

ηη

αθξηβψο

ζεκαίλεη

ην

πεξηερφκελν

ηεο

θξάζεο

«ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς».

3. «καὶ δείσαντες μὴ ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ γένοιτο». Αθνχ κειεηήζεηε ην
αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνχ «ηξαηησηηθή Ηζηνξία» ζηε λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο
(ζει. 9), λα εμεγήζεηε ηη αθξηβψο θαη πφηε ζπλέβε ζηε Ναχπαθην. Ζ
απάληεζή ζαο λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ζρεηηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο.
4. «μετὰ τὸν ἐκ τῆς ᾿Ιωνίας πλοῦν». Αθνχ κειεηήζεηε ην αθηέξσκα ηνπ
πεξηνδηθνχ «ηξαηησηηθή Ηζηνξία» ζηε λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο (ζει. 7), λα
εμεγήζεηε ην πεξηερφκελν θαη ηελ έθβαζε ηεο απνζηνιήο ζηελ Ησλία ησλ
πινίσλ ηνπ Αιθίδα. Ζ απάληεζή ζαο λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ θαηαηνπηζηηθφ
ράξηε.
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2ο Φύλλο Δργαζίας
6Ζ ΟΜΑΓΑ: ΝΟΜΗΚΟΗ
1. Έλα πξφβιεκα κε ηε λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο είλαη φηη δελ ππάξρεη θαζαξφο
ληθεηήο, αιιά ε επηθξάηεζε θαίλεηαη λα θξίζεθε ζηα ζεκεία ή λα κελ έγηλε
αηζζεηή. Ο Θνπθπδίδεο αθήλεη θάπνηνπο ππαηληγκνχο ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε
ηεο λαπκαρίαο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξσηαγσληζηψλ:
«καὶ οἱ Κερκυραῖοι δείσαντες μὴ σφίσιν ἐπιπλεύσαντες ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς
κρατοῦντες οἱ πολέμιοι ἢ τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἀναλάβωσιν»
«οἱ δ' ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐκ ἐτόλμησαν πλεῦσαι κρατοῦντες τῇ ναυμαχίᾳ,
τρεῖς δὲ καὶ δέκα ναῦς ἔχοντες τῶν Κερκυραίων»
«τῇ δ' ὑστεραίᾳ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλεον, καίπερ ἐν
πολλῇ ταραχῇ καὶ φόβῳ ὄντας καὶ Βρασίδου παραινοῦντος, ὡς λέγεται,
᾿Αλκίδᾳ, ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄντος».

Αθνχ ιάβεηε ππφςε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο θαη ην αθηέξσκα ηνπ
πεξηνδηθνχ «ηξαηησηηθή Ηζηνξία» ζηε λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο (ζει. 10), λα
απνλείκεηε ηε λίθε ζηνλ ληθεηή ηεθκεξηψλνληαο ηελ επηινγή ζαο.
2. Ο Αιθίδαο ζα κπνξνχζε λα θαηεγνξεζεί ζηε πάξηε γηα ακέιεηα θαη
νιηγσξία πνπ απέηξεςαλ ηελ θαηαγσγή κηαο πεξίιακπξεο λίθεο θαη ηελ
εμαζθάιηζε ελφο ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ. Χο
λνκηθνί λα ζπληάμεηε έλα ζχληνκν θαηεγνξεηήξην ελαληίνλ ηνπ. ηε
ζπλέρεηα, ραξάζζνληαο ηελ ππεξαζπηζηηθή ηνπ γξακκή, λα ζπληάμεηε κηα
ζχληνκε απνινγία. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα νινθιεξσζεί κε ηελ ηεθκεξησκέλε
αλαθνίλσζε ηεο εηπκεγνξίαο ηνπ δηθαζηεξίνπ.
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθδνρή ηνπ ζελαξίνπ πξνυπνζέηεη ηε γισζζηθή θαηάθηεζε ηνπ
θεηκέλνπ θαη αμηνπνηεί ην ινγηζκηθφ «Ζ λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο» γηα ηελ βαζχηεξε
θαηαλφεζή ηνπ. ε κηα δηαθνξεηηθή εθδνρή ζα ήηαλ δπλαηφλ νη ηέζζεξηο πξψηεο ψξεο
ηνπ ζελαξίνπ λα είλαη αθηεξσκέλεο ζηε γισζζηθή πξνζπέιαζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηε
βνήζεηα ησλ ΣΠΔ (κε ηε βαξχηεηα λα δίλεηαη ζην ιεμηινγηθφ κέξνο) θαη ην
επηζηέγαζκα ηεο θαηαλφεζεο λα πξνζθέξεηαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
ινγηζκηθνχ ηηο δχν επφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο.
Ζ παξνχζα εθδνρή πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
Πεινπνλλεζίσλ ζηε λαπκαρία. Μηα δηαθνξεηηθή εθδνρή, ζα κπνξνχζε λα δίλεη
βαξχηεηα ζην άιιν ζηξαηφπεδν κε ηελ πινπνίεζε παξαπιήζησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
λα θσηίζεη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ηελ εκπεηξία ησλ Αζελαίσλ, λα πιέμεη ην εγθψκην
ηνπ Νηθφζηξαηνπ, λα αλαδείμεη ηα ιάζε ηαθηηθήο θαη ηηο παιηλσδίεο ησλ έληξνκσλ
Κεξθπξαίσλ θαη γεληθά λα εζηηάζεη ζην επκεηάβνιν ησλ αλζξψπηλσλ πξαγκάησλ.
Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ

Δπεηδή ζπκβαίλεη λα είκαη ν δεκηνπξγφο ηνπ ινγηζκηθνχ «Ζ λαπκαρία ηεο Κέξθπξαο»
θαη ηαπηφρξνλα θαη ν ζπληάθηεο ηνπ ζελαξίνπ, ζεσξψ φηη εμ αηηίαο απηψλ δε
ζπλάληεζα θακηά δπζθνιία ζε νξγαλσηηθά θαη δηαρεηξηζηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ ζελαξίνπ. Σν γεγνλφο, φκσ,ο φηη
εθαξκφζηεθε ζε καζεηέο πνπ δελ γλψξηδα θαη πνπ δελ είραλ ζρεηηθή εκπεηξία ζεσξψ
φηη ιεηηνχξγεζε θάπσο αλαζηαιηηθά. Οη καζεηέο εληππσζηάζηεθαλ απφ ηελ
νπηηθνπνίεζε θαη ηνλ παηγληψδε ραξαθηήξα ηνπ ινγηζκηθνχ, αιιά δπζθνιεχηεθαλ
θάπσο ζην δεχηεξν ζηάδην ζην νπνίν ζα έπξεπε λα απηελεξγήζνπλ. Κάπνηνη καζεηέο,
πνπ ζχκθσλα κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη «σζεί παξφληεο»
παξαθηλήζεθαλ θαη ελεπιάθεζαλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία. Ο ρξφλνο πνπ πξνβιέπεηαη
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γηα ην ζελάξην θξίλεηαη επαξθήο, σζηφζν απαηηείηαη θαιφο ζπληνληζκφο θαη απζηεξή
παξαθνινχζεζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ, ψζηε λα επηζεκαλζνχλ
έγθαηξα ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηελ νκάδα ζε ηέικα ή
λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. Ίζσο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν, αθνχ ππάξρεη ην Wiki, ε
πξψηε νινκέιεηα λα θαηαξγεζεί θαη ν ρξφλνο ηεο λα δηαηεζεί ζηε δεχηεξε, γηα ηελ
νπνία φπσο δηαπηζηψζεθε δελ εμαξθεί. Θα κπνξνχζε κάιηζηα ην αμηνινγηθφ
(απηνκαηνπνηεκέλν) ηεζη λα γίλεη ακέζσο κεηά ηε ζχγθιεζε ηεο νινκέιεηαο, αλ απηή
πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην. Αλά δχν καζεηέο ζε δψδεθα
ππνινγηζηέο ζα ζπκπιήξσλαλ ην ηεζη θαη ζα ππήξρε θαη ε άκεζε παξαηήξεζε θαη
επνπηεία ηνπ δηδάζθνληνο θαη ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ άκεζα κεηξήζηκν. Θα ήζεια
επίζεο λα επηζεκάλσ, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ
νξηζηηθνπνηήζεθε

ε

ζπκκεηνρή

ηεο

«ηξάπεδαο

ζεκάησλ» ζηε

δηαδηθαζία

αμηνιφγεζεο, γεγνλφο πνπ άγρσζε θάπσο ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηελ θαζεγήηξηα πνπ
κνπ δάλεηζε ην ηκήκα ηεο, θαζψο έλησζε αδήξηηε ηελ αλάγθε λα επηηαρχλεη, ψζηε λα
νινθιεξψζεη ηελ χιε ηεο έγθαηξα.
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