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ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

1. κοποί και ςτόχοι 

Σα αρχαία ελλθνικά κείμενα αποτελοφν το γλωςςικό αποτφπωμα του αρχαίου ελλθνικοφ 

πολιτιςμοφ. Πρόκειται για κείμενα που καταγράφουν μζςα από μια μεγάλθ ειδολογικι ποικιλία 

τισ κεμελιϊδεισ αξίεσ και διδαχζσ ενόσ πολιτιςμοφ ανκρωποκεντρικοφ. Η κριτικι πρόςλθψθ του 

πολιτιςμοφ αυτοφ είναι αίτθμα των ςφγχρονων κοινωνιϊν και πάντα επίκαιρθ αναηιτθςθ ςτα 

γράμματα και τισ τζχνεσ.  

Η προςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν και των μακθτριϊν για τα ΑΕ κείμενα, από τα 

οποία πολλά χαρακτθρίηονται για τθ ρζουςα γλϊςςα, το επίκαιρο και δελεαςτικό νοθματικό 

περιεχόμενο, αποτελεί βαςικό ςτόχο ςτο μάκθμα τθσ ΑΕΓ, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια οι μακθτζσ και οι 

μακιτριεσ να προςεγγίςουν ιδζεσ, αξίεσ, πνευματικά επιτεφγματα, αντιφατικζσ όψεισ, πάκθ, 

αςτοχίεσ, ςυνζχειεσ και αςυνζχειεσ, ςυνζπειεσ και αςυνζπειεσ του ΑΕ πολιτιςμοφ, όπωσ 

αναπαριςτϊνται ςτα αρχαία κείμενα, και τα οποία λειτοφργθςαν και λειτουργοφν ωσ ςθμεία 

αναφοράσ προβλθματιςμοφ και διαλόγου για τον ςφγχρονο κόςμο.  

Η γνϊςθ του αρχαίου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ αποτελεί κφριο ςτόχο του μακιματοσ, ςφμφωνα 

με τον οποίο οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ καλοφνται να αξιοποιιςουν τισ ιδθ κεκτθμζνεσ 

γνϊςεισ για τον αρχαίο ελλθνικό πολιτιςμό και μαηί με τισ νζεσ που κα αποκτιςουν για το 

ιςτορικό και πολιτιςμικό πλαίςιο και για τα γραμματειακά είδθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ 

να επιχειριςουν τισ δικζσ τουσ προςωπικζσ αναγνϊςεισ ςτο πλαίςιο κριτικϊν/ αναςτοχαςτικϊν 

αναγνωςτικϊν πρακτικϊν. 

Εν κατακλείδι, θ διαλεκτικι ςχζςθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν με τον αρχαίο κόςμο 

αποτελεί ςτόχο του μακιματοσ, ϊςτε τα αρχαία κείμενα να τροφοδοτοφν ςυνεχϊσ τθ ςκζψθ 

τουσ και να τουσ βοθκοφν να προςδιορίηουν τθ ςτάςθ τουσ ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα. 

Ζτςι, για παράδειγμα, ιδιαίτερθ ςθμαςία για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ζχει το μάκθμα 

των Αρχαίων Ελλθνικϊν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ τουσ ταυτότθτασ και τθσ δθμοκρατικισ 

τουσ αγωγισ, εφόςον ζννοιεσ όπωσ «ελευκερία», «νόμοσ», «πόλθ», «πολίτθσ», «δίκαιο», 

«αρετι», «καλοκαγακία» κ.ά., προςεγγίηονται ωσ αξίεσ και κριτιρια αποτίμθςθσ και ςθμεία 

αναφοράσ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ τότε και ςιμερα.  

2. Περιεχόμενα 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ προςζρχονται ςτθ διδαςκαλία των ΑΕ με εφόδιο τθν τρίχρονθ 

διδαςκαλία ςτο Γυμνάςιο. Ζχουν εξοικειωκεί τόςο με ςθμαντικζσ πτυχζσ του αρχαίου 

ελλθνικοφ πολιτιςμοφ όςο και με τθν αρχαία ελλθνικι γλϊςςα, μζςω ςυςτθματικισ μελζτθσ 

κειμζνων από μετάφραςθ, που προζρχονται κυρίωσ από δφο γραμματειακά είδθ, το ζποσ και 

τθν τραγωδία, και δευτερευόντωσ από τθν ιςτοριογραφία και τον φιλοςοφικό λόγο, ενϊ ζχουν 

προςεγγίςει τθ μορφολογία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ, μζςω ανάλυςθσ κειμζνων από το 

πρωτότυπο.  

το Λφκειο καλοφνται να ςυγκροτιςουν ςε ςυνεκτικό ςφνολο τισ επιμζρουσ γνϊςεισ τουσ, να 

τισ εμπλουτίςουν και να εμβακφνουν ςε αυτζσ, μελετϊντασ κείμενα κυρίωσ από τθν 

ιςτοριογραφία (ςτθν Αϋ Λυκείου) και ςτθ ςυνζχεια με τον Περικλζουσ Επιτάφιο του Θουκυδίδθ 

και τθν Αντιγόνθ του οφοκλι, ζργα με ζντονθ πολιτικι και φιλοςοφικι διάςταςθ (Βϋ Λυκείου). 

3. Προςδοκώμενα αποτελζςματα 



Διαγραμματικά και ςυνοπτικά, με βάςθ τα ιςχφοντα Π, με τθν ολοκλιρωςθ του Π των 

Αρχαίων Ελλθνικϊν Γενικισ Παιδείασ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ αναμζνεται:  

Ωσ προσ τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου των κειμζνων 

 να εντοπίηουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το επικοινωνιακό πλαίςιο του κειμζνου 

(πομπόσ, δζκτθσ, περιςτάςεισ επικοινωνίασ, ςκοπόσ τθσ επικοινωνιακισ περίςταςθσ, 

κ.λπ.) και το νοθματικό περιεχόμενό του (πρόςωπα, χϊροσ, χρόνοσ, κοινωνικό, 

πολιτιςμικό πλαίςιο, ςτοιχεία ιςτορικότθτασ, βαςικζσ ιδζεσ, επιχειριματα κ.λπ.) 

 να αξιοποιοφν τισ πλθροφορίεσ που δίνονται ςτισ ειςαγωγζσ των κεματικϊν ενοτιτων 

για τθν προςζγγιςθ του νοθματικοφ περιεχομζνου των κειμζνων 

 να εντοπίηουν τισ μθ οικείεσ λζξεισ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ, να αξιοποιοφν ςτρατθγικζσ 

νοθματοδότθςθσ των λζξεων (αξιοποίθςθ ςυμφραηομζνων), να αςκοφνται ςτθν 

αναηιτθςθ όρων ςε λεξικά, αξιοποιϊντασ ταυτόχρονα τθ Γραμματικι και το υντακτικό. 

Ωσ προσ τθ δομι και οργάνωςθ των κειμζνων 

 να αναγνωρίηουν τον τρόπο οργάνωςθσ των κειμζνων (ςτοιχεία ςυνοχισ, 

ςυνεκτικότθτασ των κειμζνων, κζματα δομισ) 

 να αναγνωρίηουν τθ ςυνειςφορά του λεξιλογίου και των μορφοςυντακτικϊν δομϊν ςτθ 

νοθματοδότθςθ του κειμζνου 

Ιδιαίτερα ωσ προσ τθ δομολειτουργικι προςζγγιςθ των κειμζνων 

 να αναγνωρίηουν τουσ κφριουσ όρουσ τθσ πρόταςθσ: 

α) το υποκείμενο ςτθν προςωπικι και τθν απρόςωπθ ςφνταξθ 

β) το αντικείμενο (πλάγιεσ πτϊςεισ, απαρζμφατο, δευτερεφουςεσ ονοματικζσ προτάςεισ) 

γ) το κατθγοροφμενο (και γενικι κατθγορθματικι, επιρρθματικό κατθγοροφμενο) 

δ) τθν κατθγορθματικι μετοχι 

 να αναγνωρίηουν ονοματικοφσ προςδιοριςμοφσ: 

α) ομοιόπτωτουσ και ετερόπτωτουσ (πτϊςεισ και επικετικι μετοχι) χωρίσ να διακρίνουν τα 

είδθ τουσ 

 να αναγνωρίηουν τουσ επιρρθματικοφσ προςδιοριςμοφσ που δθλϊνουν: 

α) χρόνο (επιρριματα, πλάγιεσ πτϊςεισ, εμπρόκετουσ, χρονικι μετοχι, χρονικζσ προτάςεισ) 

β) τόπο (επιρριματα, πλάγιεσ πτϊςεισ, εμπρόκετουσ) 

γ) αιτία (πλάγιεσ πτϊςεισ, εμπρόκετουσ, αιτιολογικζσ μετοχζσ, αιτιολογικζσ προτάςεισ) 

δ) ςκοπό (πλάγιεσ πτϊςεισ, εμπρόκετουσ, τελικι μετοχι, τελικι πρόταςθ) 

ε) προχπόκεςθ (υποκετικοί λόγοι) 

ςτ) άλλεσ επιρρθματικζσ ςχζςεισ (ποςό, αναφορά, κ.λπ.) 

η) παρατακτικι - υποτακτικι ςφνδεςθ 

θ) δευτερεφουςεσ ονοματικζσ προτάςεισ (είδοσ και λειτουργία) 

κ) δευτερεφουςεσ επιρρθματικζσ προτάςεισ (είδοσ και λειτουργία) 

Ωσ προσ τα γραμματικά φαινόμενα  

α) Ουςιαςτικά Αϋ, Βϋ και Γϋ κλίςθσ 

β) Επίκετα Βϋ και Γϋ κλίςθσ 

γ) Ριματα Α’ ςυηυγίασ, ενεργθτικισ και μζςθσ φωνισ 

δ) Αντωνυμίεσ 

ε) Κλίςθ ςυνθρθμζνων ρθμάτων ςε -άω, -ζω και -όω.  



Ωσ προσ τθν ερμθνεία 

 να εξθγοφν με ποιον τρόπο ςτα κείμενα οι γλωςςικζσ επιλογζσ (λεξιλόγιο, ςφνταξθ, 

ςθμεία ςτίξθσ, γραμματικζσ επιλογζσ) υπθρετοφν τθν πρόκεςθ του κειμζνου ςε ςχζςθ 

με τθν ιδεολογικι κζςθ και τον κοινωνικό ςκοπό που υπθρετοφν 

 να ερμθνεφουν λζξεισ, φράςεισ, προτάςεισ, περιόδουσ του κειμζνου, αξιοποιϊντασ 

κειμενικά, επικοινωνιακά και ιςτορικά ςυμφραηόμενα 

Ωσ προσ τον κριτικό ςτοχαςμό ςε ςχζςθ με το επικοινωνιακό πλαίςιο και τθν 

αποτελεςματικότθτα των κειμζνων 

 να αντιπαραβάλλουν και να ςυγκρίνουν πλθροφορίεσ και ςτοιχεία μεταξφ κειμζνων 

που αναφζρονται ςτο ίδιο κζμα ωσ προσ τθν πρόκεςθ, τισ ιδεολογικζσ κζςεισ, το φφοσ 

και τθν επικοινωνιακι αποτελεςματικότθτά τουσ  

 να ςυνδζουν μεταξφ τουσ τα μελετϊμενα πάνω ςε ζνα κζμα κείμενα, κάνοντασ 

διακειμενικζσ αναφορζσ ςχετικά με τισ γνϊςεισ που παρζχουν, τισ ςτάςεισ, τισ αξίεσ 

που υποςτθρίηουν 

 να ςυνδζουν γνϊςεισ, ςτάςεισ, αξίεσ που υποςτθρίηονται ςτα ΑΕ κείμενα με τθ 

ςφγχρονθ πραγματικότθτα, διακρίνοντασ τθ διαχρονικι αξία των ΑΕ κειμζνων. 

Ωσ προσ τουσ τρόπουσ αποτίμθςθσ των αποτελεςμάτων κατανόθςθσ των κειμζνων 

 να παρουςιάηουν τα αποτελζςματα των διαδικαςιϊν κατανόθςθσ με α) απαντιςεισ ςε 

ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου (π.χ. υπογράμμιςθ ςτοιχείων, ςυμπλιρωςθ κενϊν, διάκριςθ 

ςωςτοφ/λάκουσ,) ι απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου β) μετάφραςθ επιμζρουσ 

αποςπαςμάτων από τα κείμενα που δίνονται και γ) δθμιουργικζσ εργαςίεσ 

Ωσ προσ τον αναςτοχαςμό για τισ ακολουκοφμενεσ πρακτικζσ και ςτρατθγικζσ  

 να ςυνειδθτοποιοφν μζςα από αναςτοχαςτικζσ διαδικαςίεσ α) τι ζμακαν, τι κζλουν να 

μάκουν ι τι χρειάηεται να μάκουν β) να επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ, ϊςτε να 

διευρφνουν τισ αναγνωςτικζσ τουσ δυνατότθτεσ.  

4. Διδακτική προςζγγιςη – Μεθοδολογία 

Η Μεκοδολογία του μακιματοσ ορίηεται ςτο «Πρόγραμμα πουδϊν για τα μακιματα Αρχαία 

Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία, Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα και Νζα Ελλθνικι Λογοτεχνία τθσ Αϋ 

τάξθσ Γενικοφ Λυκείου» (ΦΕΚ 1562/27-06-2011). Η κειμενοκεντρικι επικοινωνιακι προςζγγιςθ, 

«θ διαλεκτικι ςχζςθ γραμματειακοφ ζργου – κοινωνίασ» προτείνεται ςε όλα τα φιλολογικά 

μακιματα και κατά ςυνζπεια και ςτο μάκθμα τθσ ΑΕΓ. Σο αρχαιοελλθνικό κείμενο, είτε 

μεταφραςμζνο είτε πρωτότυπο, τοποκετείται εντόσ των ιςτορικϊν και κοινωνικϊν 

ςυμφραηομζνων κατά τον χρόνο ςυγγραφισ και κατά τον χρόνο ανάγνωςισ του από τουσ 

μακθτζσ και τισ μακιτριεσ. Με αυτό τον τρόπο τα κείμενα ωσ προϊόντα του αρχαίου ελλθνικοφ 

πολιτιςμοφ ςτον οποίο αναφζρονται, γίνονται ςεβαςτά, αλλά ςυγχρόνωσ ανοικτά ςε γόνιμο 

διάλογο με το μακθτικό αναγνωςτικό κοινό.  

το πλαίςιο τθσ διαλογικισ προςζγγιςθσ προτείνεται θ διακειμενικι προςζγγιςθ με τθ χριςθ 

παράλλθλων κειμζνων από μετάφραςθ. το πρόγραμμα ςπουδϊν του Λυκείου δίνεται ζμφαςθ 

ςτθν αξιοποίθςθ τθσ παράλλθλθσ χριςθσ πρωτότυπου κειμζνου με τθ μετάφραςι του, 

ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο ιςχφον Π τθσ Αϋ Λυκείου:  

«Η ανάγνωςθ του πρωτότυπου κειμζνου γίνεται εφικτι με τθ βοικεια των μεταφράςεων, ϊςτε 

μζςα από τθ ςφγκριςθ και τθν κριτικι των μεταφραςτικϊν επιλογϊν να αναδεικνφεται θ 



ςφνδεςθ μετάφραςθσ και ερμθνείασ. Επίςθσ, οι διαφορετικζσ μεταφράςεισ προςφζρονται για 

τθ ςυγκριτικι μελζτθ του λεξιλογίου και των δομϊν τθσ αρχαιοελλθνικισ και τθσ νεοελλθνικισ 

γλϊςςασ, θ οποία μπορεί να ζχει πολλζσ διδακτικζσ εφαρμογζσ: αναηιτθςθ ςυντακτικϊν και 

λεξιλογικϊν αντιςτοιχιϊν και διαφορϊν μεταξφ των δφο γλωςςϊν∙ ςφγκριςθ μεταξφ των 

διαφορετικϊν τρόπων προςζγγιςθσ και νεοελλθνικισ απόδοςθσ τθσ αρχαιοελλθνικισ ςκζψθσ 

κ.ο.κ.».1 

Επίςθσ, προτείνεται θ δομολειτουργικι προςζγγιςθ του πρωτότυπου κειμζνου να κινείται ςτο 

πλαίςιο τθσ κειμενοκεντρικισ προςζγγιςθσ αφενόσ, και ςτο πλαίςιο «αναγνωριςτικοφ» 

γραμματιςμοφ αφετζρου. Οι λεξιλογικζσ και γραμματικο-ςυντακτικζσ επιλογζσ υπθρετοφν 

λειτουργίεσ που ςχετίηονται με τα πρόςωπα, τισ πράξεισ και τισ περιςτάςεισ ςτισ οποίεσ 

αναφζρονται. Πζρα από τθν παραδοςιακι περιγραφι τθσ γλϊςςασ που ςυχνά εγκλωβίηει τουσ 

μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθ λογικι του ςωςτοφ και του λάκουσ, προτείνεται οι λζξεισ και οι 

φράςεισ να προςεγγίηονται μζςα ςτο πλαίςιό τουσ, χωρίσ να αποκόπτονται από αυτό και από 

τθ ςθμαςία τουσ, και να ςτρζφεται το ενδιαφζρον τθσ διδαςκαλίασ ςτο κείμενο και ςτθ 

ςυηιτθςθ για τισ γλωςςικζσ επιλογζσ του ςυγγραφζα. Για παράδειγμα, να καταδεικνφονται με 

ποιον τρόπο διαφορετικά κειμενικά είδθ πραγματϊνονται με διαφορετικζσ γλωςςικζσ 

επιλογζσ, πϊσ διαφοροποιείται ωσ προσ τθ γλϊςςα ζνα φιλοςοφικό κείμενο από ζνα ιςτορικό ι 

ζνα ποιθτικό κείμενο, για ποιον λόγο από τα ποιθτικά κείμενα περάςαμε ςτα πεηά. Η ςυηιτθςθ 

για τθ γλϊςςα μζςα από τθν εναςχόλθςθ με ςυγκεκριμζνα κείμενα μπορεί να βοθκιςει, ϊςτε 

να ςτακοφν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ μόνοι/εσ τουσ απζναντι ςτθν Αρχαία Ελλθνικι 

Γραμματεία προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ γλωςςικισ επίγνωςθσ και τθσ αυτενζργειασ. 

Σα παραπάνω ςθμαίνουν ότι κα πρζπει να υιοκετθκοφν πρακτικζσ διδαςκαλίασ και εξζταςθσ, 

οι οποίεσ περιγράφονται με τα παρακάτω ενδεικτικά ερωτιματα: 

 Ποιεσ διαφορετικζσ μορφζσ/τφποι τθσ ίδιασ λζξθσ χρθςιμοποιοφνται και πϊσ 

διαφοροποιείται θ λειτουργία τθσ λζξθσ μζςα ςτο κείμενο;   

 Ποια είναι θ ςθμαςία ςυγκεκριμζνων λζξεων ςτο αρχαίο κείμενο;  

 Ποια είναι θ ςθμαςία ίδιων λζξεων που χρθςιμοποιοφνται και ςτθ Νεοελλθνικι; 

 Με ποιεσ λζξεισ αποδίδεται μια ενζργεια, τι μορφι ζχουν οι λζξεισ αυτζσ και τι ςθμαςία 

αποκτοφν; 

 Ποιεσ ςυνϊνυμεσ ι λζξεισ με παρόμοια ςθμαςία χρθςιμοποιοφνται μζςα ςτο κείμενο; 

 Για ποιον λόγο επιλζγεται ο ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ενόσ ριματοσ;  

 Πϊσ κα άλλαηε το νόθμα τθσ φράςθσ, αν άλλαηε ο χρόνοσ του ριματοσ;  

 Πϊσ κα άλλαηε το νόθμα, αν μποροφςε να αλλάξει θ ζγκλιςθ του ριματοσ;  

 Για ποιον λόγο επιλζγεται ςυγκεκριμζνθ ζγκλιςθ, π.χ. προςτακτικι, ςε μια φράςθ; Για 

ποιον λόγο επιλζγεται θ χριςθ απαρεμφάτου ι δευτερεφουςασ πρόταςθσ;  

 Σι εξυπθρετεί θ επιλογι του ενικοφ ι του πλθκυντικοφ αρικμοφ;  

                                                           
1
 Για όςεσ ενότθτεσ προβλζπεται να διδαχκοφν από μετάφραςθ, θ διδαςκαλία γίνεται ςε αντιπαραβολι 

με το αρχαίο πρωτότυπο κείμενο, προκειμζνου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να αντιλαμβάνονται ςτοιχεία 
(π.χ. υφολογικά) που δεν αναδεικνφονται ςτθ μετάφραςθ. Για τισ νζεσ ενότθτεσ που προςτζκθκαν από 
μετάφραςθ κα αξιοποιθκεί κατά τθ διδαςκαλία το Βιβλίο του Μακθτι Αρχαίοι Έλλθνεσ Ιςτοριογράφοι: 
Κείμενο με παράλλθλεσ μεταφράςεισ ι εναλλακτικά θ Πφλθ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα  
(http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/contents.html).  

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/contents.html


 Ποιεσ αλλαγζσ κα είχαμε ςτθ φράςθ, αν άλλαηε το υποκείμενο από ενικό ςε 

πλθκυντικό ι αντίςτροφα;  

 ε ποια περίπτωςθ επιλζγεται θ πακθτικι ςφνταξθ; 

 Για ποιον λόγο αποδίδεται μια ιδιότθτα ςε ζνα όνομα, μζςω κατθγορουμζνου ι 

ονοματικοφ προςδιοριςμοφ; 

 Με ποιον τρόπο προςτίκενται προςδιοριςμοί ςε ζνα ριμα;  

 Πϊσ μπορεί να διαμορφωκεί μια φράςθ, αν αφαιρζςουμε τουσ προςδιοριςμοφσ;  

 Για ποιον λόγο επιλζγεται παρατακτικι ι υποτακτικι ςφνδεςθ όρων;  

Ζχει ςθμαςία, εφόςον επιδιϊκεται θ εξοικείωςθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν με τθν ΑΕ 

γλϊςςα, οι ερωτιςεισ να αφοροφν ςθμεία ςτα οποία διαφοροποιείται θ Νεοελλθνικι από τθν 

αρχαία γλϊςςα, ςε επίπεδο λεξιλογίου, μορφολογίασ και ςυντακτικοφ. Ζτςι, πρακτικά 

αξιοποιείται θ ςφγχρονθ γλωςςικι πραγματικότθτα, για να προςεγγίςουμε τθν Αρχαία 

Ελλθνικι ςτα ςθμεία που είναι πιο δφςκολα για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ. Ακόμα, με 

αφετθρία τθ Νεοελλθνικι μπορεί να ηθτθκεί θ ςφγκριςθ μικρϊν φράςεων μιασ νεοελλθνικισ 

μετάφραςθσ με το αρχαίο κείμενο ι ςφγκριςθ δφο διαφορετικϊν νεοελλθνικϊν μεταφράςεων. 

Μποροφμε να ρωτιςουμε ςε ποιο ςθμείο του αρχαίου κειμζνου αναφζρεται μια φράςθ ι μια 

λζξθ, εςτιάηοντασ ςε απαρζμφατα, μετοχζσ, δοτικζσ, υποκετικοφσ λόγουσ, λζξεισ ίδιεσ 

μορφολογικά, αλλά με διαφορετικι ςθμαςία, κ.λπ. 

Σζλοσ, επιςθμαίνεται θ μεγάλθ ςθμαςία που πρζπει να αποδίδεται ςτθ χριςθ ψθφιακϊν 

λεξικϊν και θλεκτρονικϊν ςωμάτων κειμζνων (Ψθφιακό Σχολείο), θ οποία πρζπει να είναι 

δθμιουργικι και ανακαλυπτικι, ϊςτε να καλλιεργοφνται ποικίλεσ δεξιότθτεσ, κακϊσ και ςτθ 

χριςθ των εγχειριδίων τθσ γραμματικισ και του ςυντακτικοφ, ωσ βιβλίων αναφοράσ, ϊςτε οι 

μακθτζσ και οι μακιτριεσ να αντιλαμβάνονται πλθρζςτερα τα γραμματικά και ςυντακτικά 

φαινόμενα και να αυτονομοφνται ςτθν προςζγγιςθ αρχαίων ελλθνικϊν κειμζνων από το 

πρωτότυπο.  

5. Διαθεματικζσ εργαςίεσ 

Καλό είναι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να εξοικειϊνονται με τθν εκπόνθςθ διακεματικϊν 

εργαςιϊν, ατομικά ι κατά προτίμθςθ ςε ομάδεσ. τόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ είναι οι 

μακθτζσ και οι μακιτριεσ να αςχολθκοφν πιο ςυςτθματικά με ςθμαντικά κζματα που τουσ/τισ 

απαςχόλθςαν, κατά τθν ανάγνωςθ των κειμζνων. Ενδεικτικά αναφζρονται:  

 να μελετιςουν παράλλθλα κείμενα, ϊςτε με ςυγκριτικι ανάγνωςθ να αςκιςουν τθν 

κριτικι τουσ ςκζψθ (με κζμα π.χ. τισ ςυνζπειεσ του Πελοποννθςιακοφ πολζμου και τθ 

ςφγκριςθ με τισ εμφφλιεσ διαμάχεσ που εκδθλϊκθκαν μεταξφ των Ελλινων κατά τθ 

νεότερθ ελλθνικι ιςτορία). Η επιλογι παράλλθλων κειμζνων επαφίεται ςτθν κρίςθ του 

διδάςκοντοσ/τθσ διδάςκουςασ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του μακιματοσ και το επίπεδο 

των μακθτϊν και των μακθτριϊν του 

 να ςυγκεντρϊςουν ςτοιχεία από ζντυπεσ ι θλεκτρονικζσ πθγζσ, μουςεία, κ.τ.λ., και να 

ςυνκζςουν μια παρουςίαςθ που κα ςυηθτθκεί μζςα ςτθν τάξθ (με κζμα π.χ. τισ 

ςτρατιωτικζσ τακτικζσ τθσ αρχαιότθτασ ι τθν ακθναϊκι τριιρθ και τθν εξζλιξθ του 

πολεμικοφ πλοίου μζχρι ςιμερα) 

 να αποδϊςουν με κεατρικό ι κινθματογραφικό τρόπο γεγονότα (π.χ. τθ δίκθ του 

Θθραμζνθ). 

 


