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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΣΙ Αϋ, Βϋ ΚΑΙ Γϋ ΣΑΞΕΙ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Aϋ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σι είναι θ Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία
Το μάκθμα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ αφορά τθ γνωριμία από
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ του Γυμναςίου γραπτϊν αρχαιοελλθνικϊν κειμζνων, ποικίλων
γραμματειακϊν ειδϊν, τα οποία μελετϊνται ςε μορφι και περιεχόμενο. Τα αρχαιοελλθνικά
κείμενα, ςε πρωτότυπο και ςε μετάφραςθ-νεοελλθνικι απόδοςθ, αποτελοφν «όχθμα»
ςυνάντθςθσ του αρχαίου με τον ςφγχρονο κόςμο και διαχρονικισ κεϊρθςθσ τθσ ςκζψθσ και
δράςθσ των Ελλινων, του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε μία ενιαία,
ολιςτικι κεϊρθςθ. Ρεραιτζρω επιδίωξθ τθσ μελζτθσ τουσ είναι, ςτθν εποχι μασ, θ
καλλιζργεια ςυμπεριφορϊν, ςτρατθγικϊν ςκζψθσ, δεξιοτιτων και ςυναιςκθμάτων ςτουσ
μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ, ωσ μελλοντικοφσ ενεργοφσ πολίτεσ τθσ Ελλάδασ και του
κόςμου.
Το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν, απεικονίηοντασ τθ φυςιογνωμία του μακιματοσ,
αναπτφςςεται με κφρια χαρακτθριςτικά γνωρίςματα:
− τθν κειμενοκεντρικι προςζγγιςθ τθσ γραπτισ αρχαιοελλθνικισ παραγωγισ, τον ενιαίο
τρόπο κεϊρθςθσ των κειμζνων, ανεξάρτθτα από τθ γλωςςικι μορφι τουσ, και τθ
ςυνζχεια τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ,
− τθ ςυνεκτικότθτα των μερϊν του, τθν ευελιξία, τθν «ανοιχτότθτα» και τον
ςυμβουλευτικό του χαρακτιρα,
− τθν προςπάκεια ανάδειξθσ του επίκαιρου και ςφγχρονου χαρακτιρα του μακιματοσ
μζςω τθσ ςυμβολισ του ςτθν καλλιζργεια πολυγραμματιςμϊν,
− τθ κεϊρθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ωσ ενιαίου όλου,
− τον αναπροςδιοριςμό και εμπλουτιςμό των γενικϊν ςκοπϊν διδαςκαλίασ του
μακιματοσ με τρόπο, ϊςτε αφενόσ να προςαρμοςτοφν ςτισ νζεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ και
απαιτιςεισ, αφετζρου να εμπλουτιςτοφν με νζεσ επιδιϊξεισ, οι οποίεσ κα λειτουργοφν
μακροπρόκεςμα, και διαπολιτιςμικά, ςφμφωνα με τισ αρχζσ ενόσ «οικολογικοφ»
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν,
− τθ διδαςκαλία του λεξιλογίου, τθσ μορφολογίασ και τθσ ςφνταξθσ των πρωτότυπων
κειμζνων με αφετθρία από τθ νζα ελλθνικι, τθ γλϊςςα τθσ κακθμερινισ επικοινωνίασ
των μακθτϊν/-τριϊν, ϊςτε θ διδαςκαλία και μάκθςθ να εξελίςςονται από το «γνωςτό»
ςτο «άγνωςτο» και να μθν αντιμετωπίηεται ωσ «ξζνθ» γλϊςςα θ αρχαία ελλθνικι,
− τθν ανανζωςθ και αναπλαιςίωςθ του περιεχομζνου με ηθτοφμενα τθν εφχρθςτθ και
λειτουργικι διαχείριςι του από τον/τθν εκπαιδευτικό, τουσ ενδιαφζροντεσ κεματικοφσ
άξονεσ για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και τθν ανακατανομι του, ανά τάξθ, χωρίσ
επικαλφψεισ
και
χάςματα
και
ςε
ςυνεχι
αλλθλόδραςθ
με
άλλεσ
κεματικζσ/επιςτθμονικζσ περιοχζσ, περιςςότερο ι λιγότερο ςυναφείσ,
− τθ ςφγκλιςθ και παραλλθλία, κατά το δυνατόν, του περιεχομζνου ανάμεςα ςτο μάκθμα
τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ και τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και
Γραμματείασ,
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− τθν επικαιροποίθςθ και τον εμπλουτιςμό των αρχϊν μεκοδολογίασ τθσ διδαςκαλίασ τθσ
μάκθςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ.
Τα ςτοιχεία αναπλαιςίωςησ τθσ φυςιογνωμίασ του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ
Γλϊςςασ και Γραμματείασ, τα οποία προτείνει το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν, αφοροφν:
α) Τθν ενιαία θεϊρηςη τησ ελληνικήσ γλϊςςασ. Η νζα ελλθνικι αποτελεί ςτακερό ςθμείο
αναφοράσ για τθ γνωριμία και τθν εμβάκυνςθ ςτα αρχαιοελλθνικά κείμενα. Υποςτθρίηει
τθν προςζγγιςθ και μελζτθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ, κακϊσ αποτελεί τθ «γνωςτι»
πλθροφορία, θ οποία κα είναι θ αφετθρία για τθ μφθςθ ςτθν αρχαιοελλθνικι μορφι τθσ
γλϊςςασ. Αρχαία και νζα ελλθνικι προςεγγίηονται από το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν ωσ
«όλον», βρίςκονται ςε ςυνεχι αλλθλόδραςθ και μελετϊνται αντιπαραβολικά και
αντιπαρακετικά.
β) Τθν επικαιροποίηςη τησ μεθοδολογίασ τησ διδαςκαλίασ του μαθήματοσ με τισ ςφγχρονεσ
αρχζσ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ και ιδιαίτερα προσ τισ κατευκφνςεισ τθσ επιλεκτικισ
και ςυνδυαςτικισ υιοκζτθςθσ των εκάςτοτε κατάλλθλων μεκοδολογικϊν προτάςεων και
τεχνικϊν και τθσ αντιπαραβολικισ, ανάμεςα ςτθν αρχαία και τθ νζα ελλθνικι, προςζγγιςθσ
τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε μία ενιαία κεϊρθςι τθσ.
γ) Την επικαιροποίηςη των μζςων και των τρόπων τησ αξιολόγηςησ των μακθτϊν/-τριϊν
αλλά και τθν εν γζνει κεϊρθςθ τθσ αξιολόγθςθσ ωσ ενόσ ανατροφοδοτικοφ-αναςτοχαςτικοφ
εργαλείου προςωπικισ βελτίωςθσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν/-τριϊν.
Η Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία ωσ μορφωτικό αγακό
Το μάκθμα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ ζχει τθ δικι του
ςθμαντικότθτα ςε μια εποχι τεχνοκρατικι, όπου οι ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ μοιάηουν να
μθν ζχουν πρακτικζσ εφαρμογζσ και άμεςθ ανταποδοτικότθτα. Η ςθμαντικότθτά του
ζγκειται:
− ςτθν υποςτιριξθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθν ενιαία τθσ μορφι,
− ςτθν ανάδειξθ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ωσ ενόσ διακριτοφ ςυνόλου αρχϊν, ςτάςεων
και ςυμπεριφορϊν,
− ςτθν προβολι ανκρϊπινων ςυμπεριφορϊν και δράςεων ςε ποικίλεσ, ευχάριςτεσ και
δυςάρεςτεσ, καταςτάςεισ, οι οποίεσ μπορεί να λειτουργιςουν παραδειγματικά για το
παρόν και το μζλλον των μακθτϊν/-τριϊν,
− ςτθν καλλιζργεια νοθτικϊν, ςυναιςκθματικϊν και ψυχοκινθτικϊν δεξιοτιτων,
− ςτθ διεπιςτθμονικι-διακεματικι ταυτότθτα του μακιματοσ, εφόςον αλλθλεπιδρά με
άλλεσ κεματικζσ και επιςτθμονικζσ περιοχζσ, περιςςότερο ι λιγότερο ςυναφείσ, και ςτθν
προςαρμοςτικότθτά του ςε νζα εργαλεία μεταφοράσ τθσ πλθροφορίασ, όπωσ είναι οι
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ,
− ςτθ διδαςκαλία των κειμζνων όχι με επιδίωξθ τθν αποςτικιςι τουσ αλλά τθν
αξιοποίθςι τουσ ωσ «οχιματοσ» για τθ γνωριμία και τθν οικειοποίθςθ ςτοιχείων του
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, όπωσ αυτόσ εξελίχκθκε διαχρονικά, φτάνει μζχρι ςιμερα και
εκφράηεται μζςω τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ, ςκζψθσ και δθμιουργίασ,
− ςτον επιλεκτικό και ςυνδυαςτικό τρόπο προςζγγιςθσ των κειμζνων. Αυτό ςθμαίνει ότι
όλεσ οι μζκοδοι και οι τεχνικζσ κα πρζπει να αξιοποιοφνται κατά τθ διδακτικι
διαδικαςία με ζναν δθμιουργικό τρόπο, ϊςτε να επιλζγονται οι κατάλλθλεσ ςε κάκε
περίπτωςθ (τάξθ, χαρακτθριςτικά μακθτϊν/-τριϊν, κείμενο), να ςυντίκενται
αλλθλοδραςτικά μεταξφ τουσ και να προκφπτει το κατάλλθλο για κάκε περίπτωςθ
κεωρθτικό πλαίςιο αναφοράσ και άντλθςθσ διδακτικϊν πρακτικϊν και τεχνικϊν.
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Το μάκθμα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ αποτελεί μία πρόκλθςθ
για το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν, κακϊσ κα πρζπει να εναρμονιςτεί με τθ ςυνεχι και
ταχφτατθ αναπροςαρμογι των διαδικαςιϊν και ςυνκθκϊν διδαςκαλίασ, ϊςτε να ςυμβάλλει
αποτελεςματικά και ποιοτικά ςτον εξοπλιςμό των μακθτϊν/-τριϊν με εφόδια για τθν
ανταπόκριςι τουσ ςτισ ςφγχρονεσ και μελλοντικζσ απαιτιςεισ.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Οι κυριότεροι ςκοποί διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και
Γραμματείασ ςτο Γυμνάςιο είναι οι εξισ:
− Ανκρωπογνωςτικόσ ςκοπόσ: Άξονασ αναφοράσ, κζντρο μελζτθσ και ηθτοφμενο είναι ο
άνκρωποσ και θ δράςθ του. Μελετϊνται οι ιδζεσ και τα ςυναιςκιματά του, όπωσ
καταγράφονται ςτα κείμενα, με ηθτοφμενο τθν εμβάκυνςθ ςτθν ανκρϊπινθ φφςθ.
− Ρολιτιςτικόσ ςκοπόσ: Μελετϊνται οι ιδζεσ και αξίεσ που διζπουν ιςτορικά και
διαχρονικά, μζχρι τθ ςυγχρονία, τον ελλθνικό πολιτιςμό, και τα ςυναφι ςτοιχεία υλικοφ
πολιτιςμοφ, με κφριο ηθτοφμενο τθν ανάδειξθ τθσ ςυνζχειάσ του και τθσ ενιαίασ
φυςιογνωμίασ του.
− Ειδολογικόσ ςκοπόσ: Το αρχαιοελλθνικό κείμενο μελετάται ωσ δίοδοσ ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων και ικανοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν, με κφριο ηθτοφμενο να
αποκτιςουν/καλλιεργιςουν/εξελίξουν δεξιότθτεσ χριςιμεσ για το παρόν και το μζλλον.
− Γλωςςικόσ ςκοπόσ: Η ελλθνικι γλϊςςα προςεγγίηεται και μελετάται με ςυςτθματικι
αντιπαραβολι τθσ αρχαίασ με τθ νζα ελλθνικι, με κφριο ηθτοφμενο τθν ανάδειξθ τθσ
ενιαίασ φφςθσ τθσ και τθν καλλιζργεια του γλωςςικοφ αιςκιματοσ των μακθτϊν/-τριϊν.
− Κοινωνικο-λειτουργικόσ ςκοπόσ: Το αρχαιοελλθνικό κείμενο μελετάται ωσ τρόποσ
καλλιζργειασ πολλαπλϊν και ποικίλων γραμματιςμϊν, οι οποίοι κα ικανοποιιςουν
ςφγχρονεσ ανάγκεσ και κα υποςτθρίξουν, μελλοντικά, τον αποτελεςματικό πολίτθ.
Τα κυριότερα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ
νοοφμενα ωσ δείκτθσ υλοποίθςθσ του ςκοποκετικοφ πλαιςίου αφοροφν τθν ικανότθτα των
μακθτϊν/-τριϊν:
− Να μελετοφν, ςταδιακά, κείμενα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ αςκοφμενοι/-εσ
ςτθ νοθματικι ανάγνωςι τουσ και τθν ανάδειξθ τθσ κεντρικισ δομισ τουσ με βάςθ τουσ
άξονεσ πρόςωπα – τόποσ – χρόνοσ – αιτία – αποτζλεςμα.
− Να ακολουκοφν τθν πορεία: ανάλυςθ, εξιγθςθ, κατανόθςθ, ερμθνεία κακϊσ μελετοφν
το αρχαιοελλθνικό κείμενο, ϊςτε να εκιςτοφν ςε αυτιν ωσ τεχνικι προςζγγιςθσ
οποιουδιποτε κειμζνου.
− Να ςυνεξετάηουν τθ μορφι και το περιεχόμενο του κειμζνου ολιςτικά, χωρίσ ο ζνασ
τομζασ να υπολείπεται του άλλου.
− Να μθν αναπαράγουν ωσ ηθτοφμενο κανόνεσ γραμματικισ και ςυντακτικοφ, αλλά να
τουσ ανακαλοφν κάκε φορά που χρειάηεται προκειμζνου να κατανοθκεί το κείμενο και
ςτον βακμό που το κείμενο επιτρζπει, με βάςθ τθν κειμενοκεντρικι κεϊρθςθ.
− Να αναγνωρίηουν τισ ςθμαςιολογικζσ, γραμματικζσ και ςυντακτικζσ αντιςτοιχίεσ τθσ
αρχαίασ με τθ νζα ελλθνικι, ϊςτε θ αρχαία ελλθνικι γλϊςςα να μθ κεωρείται «ξζνθ».
− Να ακολουκοφν τθν πορεία νζα ελλθνικι – αρχαία ελλθνικι – νζα ελλθνικι κατά τθ
μελζτθ του κειμζνου.
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− Να διαχειρίηονται το εκπαιδευτικό υλικό, ζντυπο ι/και ψθφιακό, με ςταδιακά
μεγαλφτερθ ευχζρεια και αποτελεςματικότθτα, ερευνϊντασ, ςυνδυάηοντασ ποικίλεσ
πλθροφορίεσ, επιλζγοντασ τα εκάςτοτε κατάλλθλα δεδομζνα για τθν κατανόθςθ του
κειμζνου και τισ ερμθνευτικζσ προεκτάςεισ του, ϊςτε να αναπτφξουν ςχετικζσ
δεξιότθτεσ, χριςιμεσ για ποικίλα κεματικά πεδία.
− Να αςκθκοφν ςτθ ςωςτι χριςθ του γραπτοφ και προφορικοφ λόγου τθσ ελλθνικισ
γλϊςςασ, διατυπϊνοντασ κανόνεσ, απόψεισ, κρίςεισ, προβλθματιςμοφσ, ερωτιςεισ.
− Να μετατρζπουν τθ γνϊςθ ςε μεταγνϊςθ αξιοποιϊντασ τισ κατακτιςεισ τουσ από το
μάκθμα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ ςε άλλα μακιματα (π.χ.
γλωςςικι ανάλυςθ τθσ ορολογίασ άλλων μακθμάτων, όπωσ θ Φυςικι).
− Να καλλιεργιςουν πολυγραμματιςμοφσ, όπωσ θ κριτικι ανάγνωςθ των κειμζνων, θ
χριςθ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, θ ευαιςκθτοποίθςθ ςε διεκνι κζματα, θ εκτίμθςθ του
κεάτρου και τθσ τζχνθσ ευρφτερα.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ρροκειμζνου να υπθρετθκοφν οι ςκοποί, οι ςτόχοι και τα προςδοκϊμενα μακθςιακά
αποτελζςματα, το περιεχόμενο του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και
Γραμματείασ περιλαμβάνει τα εξισ:
Ι. Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα
Αϋ Γυμναςίου
Ανκολόγιο κειμζνων
Βϋ Γυμναςίου
Ανκολόγιο κειμζνων
Γϋ Γυμναςίου
Ρλουτάρχου, «Ραράλλθλοι Βίοι: Αλζξανδροσ»
Τα κείμενα μελετϊνται ςε τζςςερα Θεματικά Ρεδία, κακζνα από τα οποία περιλαμβάνει
επιμζρουσ Θεματικζσ Ενότθτεσ ωσ εξισ:
1. Κείμενο και περικείμενο
1.1. Η ταυτότητα και τα χαρακτηριςτικά του κειμζνου.
1.2. Ο χϊροσ και ο χρόνοσ ζνταξησ του κειμζνου.
2. Το κείμενο ωσ περιεχόμενο
2.1. Πραγματικά ςτοιχεία του κειμζνου: Ρραγματολογικά (βιογραφικά, ιςτορικά,
γεωγραφικά), Ρολιτιςμικά (κεςμοί, ικθ, ζκιμα, ςυνικειεσ, υλικόσ πολιτιςμόσ), Ηκικά
(ςτοιχεία χαρακτθριολογικά των προςϊπων, εςωτερικά κίνθτρα), Νοθματικά/Ιδεολογικά
(κοινωνικοπολιτικά χαρακτθριςτικά τθσ εποχισ).
2.2. Αιςθητικά ςτοιχεία του κειμζνου: Υφολογικά χαρακτθριςτικά.
2.3. Συνοχή και ςυνεκτικότητα του κειμζνου.
3. Το κείμενο ωσ μορφι
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3.1. Το λεξιλόγιο του κειμζνου: Σθμαςία των λζξεων (ςυμβατικι χριςθ, επικοινωνιακι
χριςθ, εφρυνςθ, ςτζνωςθ, παγιωμζνεσ εκφράςεισ), Μορφολογικά χαρακτθριςτικά των
λζξεων (ορκογραφία, τόνοι, πνεφματα, ετυμολογία, ςφνκεςθ), Σθμαςιολογικζσ ςχζςεισ των
λζξεων (ςυνωνυμία, αντωνυμία, λεξιλογικζσ οικογζνειεσ, ομοθχία, ομοθχία και ομογραφία).
3.2. Γραμματικά φαινόμενα: Φκόγγοι – γράμματα, τα μζρθ του λόγου, το άρκρο, οι
πτϊςεισ, ουςιαςτικά αϋ, βϋ, γϋ κλίςθσ, τα ουςιαςτικά ἡ γυνή, ὁ παῑσ, επίκετα βϋ και γϋ κλίςθσ,
τα επίκετα πολφσ – μζγασ, παρακετικά επικζτων και επιρρθμάτων, παρεπόμενα του
ριματοσ – απαρζμφατο – μετοχι, αφξθςθ, αναδιπλαςιαςμόσ, ενεργθτικι και μζςθ φωνι
βαρφτονων ρθμάτων, αόριςτοσ β’, πακθτικοί χρόνοι (μζλλοντασ – αόριςτοσ), ενεργθτικι
φωνι του ριματοσ εἰμί, προςωπικζσ αντωνυμίεσ, δεικτικζσ αντωνυμίεσ, ερωτθματικζσ
αντωνυμίεσ, οριςτικι – επαναλθπτικι αντωνυμία, αναφορικζσ αντωνυμίεσ, αόριςτεσ
αντωνυμίεσ.
3.3. Συντακτικά φαινόμενα: Η πρόταςθ, είδθ των προτάςεων, κφριοι όροι τθσ πρόταςθσ,
ςυμφωνία ριματοσ – υποκειμζνου, αττικι ςφνταξθ, κατθγοροφμενο, άμεςο και ζμμεςο
αντικείμενο, διάκριςθ μετοχϊν (επικετικι-κατθγορθματικι-επιρρθματικι), ςφνταξθ
μετοχισ – απαρεμφάτου (ταυτοπροςωπία – ετεροπροςωπία), προςδιοριςμοί: ζννοια,
ονοματικοί και επιρρθματικοί προςδιοριςμοί, απρόςωπθ ςφνταξθ, ποιθτικό αίτιο, πακθτικι
ςφνταξθ, παρατακτικι και υποτακτικι ςφνδεςθ των προτάςεων, κφριεσ και δευτερεφουςεσ
προτάςεισ (ονοματικζσ και επιρρθματικζσ), τα είδθ του μορίου ἄν.
4. Το κείμενο ωσ πεδίο ςυνάντθςθσ αρχαίου και ςφγχρονου κόςμου
4.1. Η απόδοςη του αρχαιοελληνικοφ κειμζνου ςτη νζα ελληνική: Πολλαπλζσ αποδόςεισ,
Παραγωγή απόδοςησ, Κριτική απόδοςησ, Διόρθωςη απόδοςησ.
4.2. Διεπιςτημονική/Διαθεματική προςζγγιςη του κειμζνου: Αντιπαραβολική προςζγγιςη
των μορφϊν τησ ελληνικήσ γλϊςςασ, Ιςτορία, Γεωγραφία, Θζατρο, Καλζσ Τζχνεσ,
Λογοτεχνία, Θετικζσ Επιςτήμεσ.
4.3. Πολυτροπικότητα: Αξιοποίηςη χαρτϊν, εικόνων, αναπαραςτάςεων, ςκίτςων,
διαγραμματικϊν απεικονίςεων, φωτογραφιϊν, αφιςϊν κ.λπ.
4.4. Σφγχρονοι γραμματιςμοί: Παραγωγή κειμζνου, προφορικοφ ή/και γραπτοφ βάςει
οδηγιϊν, Ποικίλεσ αναγνϊςεισ του κειμζνου (δραματική, επιλεκτική, διακοπτόμενη,
ςυνολική, νοηματική) βάςει οδηγιϊν, Κριτική ανάγνωςη ή/και χρήςη του εκπαιδευτικοφ
υλικοφ (πηγζσ, παράλληλα κείμενα, πολυτροπικό υλικό, βιβλία αναφοράσ), Δημιουργική
παραγωγή κειμζνου βάςει οδηγιϊν, Αξιοποίηςη ψηφιακϊν τεχνολογιϊν, Μεταςχηματιςμόσ
κειμζνου βάςει κριτηρίων και οδηγιϊν, Αιςθητική καλλιζργεια.
ΙΙ. Αρχαία Ελλθνικά Κείμενα από Μετάφραςθ
Αϋ Γυμναςίου
Ομιρου, «Οδφςςεια»
Βϋ Γυμναςίου
Ομιρου, «Ιλιάδα»
Γϋ Γυμναςίου
Ευριπίδθ, «Άλκθςτισ» ι «Τρωάδεσ»
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Το κείμενο μελετάται ςε τζςςερα Θεματικά Ρεδία, κακζνα από τα οποία περιλαμβάνει
επιμζρουσ Θεματικζσ Ενότθτεσ ωσ εξισ:
1. Κείμενο και περικείμενο
Η ταυτότητα και τα χαρακτηριςτικά του κειμζνου.
Ο χϊροσ και ο χρόνοσ ζνταξησ του κειμζνου.
2. Το κείμενο ωσ περιεχόμενο
2.1. Πραγματικά ςτοιχεία του κειμζνου: Ρραγματολογικά (βιογραφικά, ιςτορικά,
γεωγραφικά), Ρολιτιςμικά (κεςμοί, ικθ, ζκιμα, ςυνικειεσ, υλικόσ πολιτιςμόσ), Ηκικά
(ςτοιχεία χαρακτθριολογικά των προςϊπων, εςωτερικά κίνθτρα), Νοθματικά/Ιδεολογικά
(κοινωνικοπολιτικά χαρακτθριςτικά τθσ εποχισ).
2.2. Αιςθητικά ςτοιχεία του κειμζνου: Υφολογικά χαρακτθριςτικά.
2.3. Συνοχή και ςυνεκτικότητα του κειμζνου.
3. Το κείμενο ωσ μορφι
3.1. Τα χαρακτηριςτικά του ζμμετρου λόγου.
3.2. Το λεξιλόγιο του κειμζνου.
3.3. Παραθζματα.
4. Το κείμενο ωσ πεδίο ςυνάντθςθσ αρχαίου και ςφγχρονου κόςμου
4.1. Η απόδοςη του αρχαιοελληνικοφ κειμζνου ςτη νζα ελληνική: Ρολλαπλζσ αποδόςεισ,
Κριτικι απόδοςθσ.
4.2. Διεπιςτημονική/ Διαθεματική προςζγγιςη του κείμενου: Ιςτορία, Γεωγραφία, Θζατρο,
Καλζσ Τζχνεσ, Λογοτεχνία, Θετικζσ Επιςτιμεσ.
4.3. Πολυτροπικότητα: Αξιοποίθςθ χαρτϊν, εικόνων, αναπαραςτάςεων, ςκίτςων,
διαγραμματικϊν απεικονίςεων, φωτογραφιϊν, αφιςϊν κ.λπ.
4.4. Σφγχρονοι γραμματιςμοί: Ραραγωγι κειμζνου, προφορικοφ ι/και γραπτοφ, βάςει
οδθγιϊν, Ροικίλεσ αναγνϊςεισ του κειμζνου (δραματικι, επιλεκτικι, διακοπτόμενθ,
ςυνολικι, νοθματικι) βάςει οδθγιϊν, Κριτικι ανάγνωςθ ι/και χριςθ του εκπαιδευτικοφ
υλικοφ (πθγζσ, παράλλθλα κείμενα, πολυτροπικό υλικό, βιβλία αναφοράσ), Άςκθςθ ςτον
προφορικό λόγο, Συνεργατικζσ τεχνικζσ, Σχζδιο δράςθσ, Δθμιουργικι παραγωγι κειμζνου
βάςει οδθγιϊν, Αξιοποίθςθ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, Μεταςχθματιςμόσ κειμζνου βάςει
κριτθρίων και οδθγιϊν, Αιςκθτικι νοθμοςφνθ (τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, μελοποιθμζνεσ
ακροάςεισ, ανάλθψθ ρόλων), Αναπλαιςίωςθ τθσ προςωπικισ κεωρίασ, Εξζλιξθ κοινωνικισ
και πολιτιςμικισ ταυτότθτασ.

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Η διδακτικι πλαιςίωςθ και ο ςχεδιαςμόσ μάκθςθσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ
και Γραμματείασ αποτελοφν διαδικαςίεσ πολυπαραγοντικζσ, για τθν περιγραφι των οποίων
πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ τα κφρια φιλοςοφικά ρεφματα που επθρεάηουν τθν
εκπαίδευςθ ςτον άξονα τθσ ςυγχρονίασ και προδιαγράφουν ωσ ζναν βακμό τισ μελλοντικζσ
εξελίξεισ, τισ ςφγχρονεσ αρχζσ μάκθςθσ και διδαςκαλίασ και τθν ιδιαίτερθ φυςιογνωμία του
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μακιματοσ, θ οποία αφορά το ςφνολο των ςτοιχείων ταυτότθτάσ του και τον λειτουργικό
ρόλο που καλείται να υπθρετιςει ςτθν εκπαίδευςθ και ςτο κοινωνικό ςφςτθμα ευρφτερα.
Τα ςφγχρονα επιςτθμονικά δεδομζνα, που επθρεάηουν τθν εκπαίδευςθ, απορρζουν κυρίωσ
από τισ κατευκυντιριεσ αρχζσ του υπαρξιςμοφ, του πραγματιςμοφ και τθσ
μετανεωτερικότθτασ, οι οποίεσ διαμόρφωςαν ζνα πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ςχολικισ
πραγματικότθτασ, όπου:
− Τα ςχολεία κεωροφνται χϊροι διαμόρφωςθσ ατόμων ικανϊν να παράγουν γνϊςθ.
− Ο/Η μακθτισ/-τρια και τα ςτοιχεία που προςδιορίηουν τθν ατομικότθτά του/τθσ
αποτελοφν τον πυρινα των διαδικαςιϊν διδαςκαλίασ και μάκθςθσ αλλά και των
κεςμικϊν κειμζνων που τισ πλαιςιϊνουν.
− Η αποκλειςτικι παροχι τθσ πλθροφορίασ δεν αποτελεί πρόταγμα για τθ διδαςκαλία και
τθ μάκθςθ και, ιδιαίτερα, όταν αυτι δεν πείκει, εμφανϊσ τουλάχιςτον, για τθν
αλλθλόδραςι τθσ με τα κοινωνικά δεδομζνα. Ραράλλθλα με τθν παροχι πλθροφορίασ
επιδιϊκεται να καλλιεργοφνται ςτον/ςτθ μακθτι/-τρια οι θκικζσ και
πνευματικζσ/νοθτικζσ του/τθσ δυνάμεισ και να υποςτθρίηεται θ πρωταγωνιςτικι
ςυμμετοχι του/τθσ ςτθ μακθςιακι και τθ διδακτικι διαδικαςία, μζςω τθσ
ενεργοποίθςισ του/τθσ.
− Η ςχζςθ εκπαιδευτικοφ και μακθτι/-τριασ και οι ρόλοι τουσ αναπλαιςιϊνονται προσ τθν
κατεφκυνςθ μιασ δθμιουργικισ ςυνεργαςίασ.
− Τα γνωςτικά αντικείμενα αξιοποιοφνται ωσ μζςο για τθν ολόπλευρθ καλλιζργεια των
μακθτϊν/-τριϊν και δεν αποτελοφν ςκοπό ι/και αυτοςκοπό των διαδικαςιϊν
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ.
Η κεϊρθςθ τθσ μεκοδολογίασ τθσ διδαςκαλίασ, θ οποία αλλθλεπιδρά με τθ μάκθςθ,
αποδίδεται εφςτοχα ωσ «Λειτουργικι Διδακτικι». Εκπαιδευτικόσ και μακθτισ/-τρια ςυνλειτουργοφν με κφρια επιδίωξθ τθ διερευνθτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ και όχι τθ
μονολογικι παροχι τθσ εκ μζρουσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ και τθν πακθτικι και ςτείρα
απομνθμόνευςι τθσ εκ μζρουσ του/τθσ μακθτι/-τριασ. Η γνϊςθ, κεωροφμενθ ωσ το
ςυνολικό αποτζλεςμα τθσ νοθτικισ, ςυναιςκθματικισ και ψυχοκινθτικισ επίδραςθσ
ςτον/ςτθ μακθτι/-τρια δεν ανακαλφπτεται με τθν ζννοια τθσ «εφεφρεςθσ» ι/και τθσ
«γζνεςθσ». Αποκαλφπτεται, όμωσ, ςτον/ςτθ μακθτι/-τρια με ενεργθτικι δικι του/τθσ
ςυμμετοχι, τθν οποία κατευκφνει ο/θ εκπαιδευτικόσ με ορκό παιδαγωγικά και διδακτικά
διάλογο, με υιοκζτθςθ τεχνικϊν ατομικισ και ςυλλογικισ/ςυνεργατικισ ενεργοποίθςθσ και
με διακεματικζσ διαςυνδζςεισ. Κφρια επιδίωξθ είναι θ κοινωνικι αποτελεςματικότθτα των
μελλοντικϊν πολιτϊν, που κα κατζχουν τθν πλθροφορία και κα ζχουν καλλιεργιςει και
οικειοποιθκεί, αντίςτοιχα, δεξιότθτεσ και γραμματιςμοφσ, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςε
μελλοντικζσ απαιτιςεισ.
Βάςει τθσ παραπάνω αδρισ αποτφπωςθσ των κατευκφνςεων/απαιτιςεων των διαδικαςιϊν
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
α) ότι θ βακμίδα του Γυμναςίου αποτελεί υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, πράγμα που
ςθμαίνει ότι υπάρχει ζνα ποςοςτό μακθτϊν/-τριϊν οι οποίοι/οποίεσ «δυνάμει» μπορεί
να ολοκλθρϊςουν τθ ςχολικι εκπαίδευςθ χωρίσ να ζχουν διαμορφϊςει μια όςο το
δυνατόν πλθρζςτερθ εικόνα για τα διδαςκόμενα γνωςτικά αντικείμενα, και μεταξφ
αυτϊν και για το μάκθμα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ, και
β) ότι το μάκθμα αποτελεί ζνα νζο αντικείμενο για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ του
Γυμναςίου, το οποίο μάλιςτα, κεωρείται απαιτθτικό και, επιπλζον, δεν πείκει εφκολα
για τθν κοινωνικι χρθςτικότθτά του,
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το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και
Γραμματείασ ςτο Γυμνάςιο υιοκετεί τισ ακόλουκεσ γενικζσ αρχζσ και τεχνικζσ διδαςκαλίασ
και μάκθςθσ:
 Η ελλθνικι γλϊςςα είναι ενιαία και το μάκθμα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και
Γραμματείασ υποςτθρίηει τθ διαμόρφωςθ επαρκϊν φυςικϊν ομιλθτϊν/-τριϊν τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ.
Με αφετθρία τθν παραπάνω παραδοχι, το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν αναδεικνφει τον
ενιαίο χαρακτιρα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και προτείνει τθν αντιπαραβολικι διδαςκαλία
τθσ αρχαίασ με τθ νζα ελλθνικι, με αφετθρία τθ νζα ελλθνικι. Η προτεινόμενθ πορεία
προςζγγιςθσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ, λεξιλογικά, μορφολογικά και ςυντακτικά,
είναι θ ανίχνευςθ τθσ κεκτθμζνθσ γνϊςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ ςχετικά με το εκάςτοτε
προσ διδαςκαλία και μάκθςθ γλωςςικό φαινόμενο, από τα προθγοφμενα χρόνια
μακθτείασ του/τθσ, ϊςτε να διαπιςτωκεί ο βακμόσ κατάκτθςθσ ςτοιχείων του
γλωςςικοφ ςυςτιματοσ. Η ιδθ κεκτθμζνθ γνϊςθ, οικεία ςτον/ςτθ μακθτι/-τρια,
χρθςιμοποιείται ωσ εφαλτιριο για τθν αναλογικι και επαγωγικι προςζγγιςθ τθσ
αρχαίασ ελλθνικισ, ϊςτε να μθ κεωρείται από τα ελλθνόπουλα «ξζνθ» γλϊςςα. Η
επιςτροφι ςτθ νζα ελλθνικι, αφοφ εντοπιςτοφν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτισ
δφο μορφζσ, και αφοφ εξθγθκεί το εκάςτοτε γλωςςικό φαινόμενο, κρίνεται βοθκθτικι,
ϊςτε να υποςτθριχκεί, επιπλζον, θ ςυνειδθτοποίθςθ του ενιαίου χαρακτιρα τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ.
 Η επιλογι και ο ςυνδυαςμόσ περιςςότερων τθσ μιασ μεκόδου ι/και τεχνικισ για τθ
διδαςκαλία του μακιματοσ, είναι θ κφρια κατεφκυνςθ τθσ μεκοδολογικισ πλαιςίωςθσ
του μακιματοσ.
Το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν δεν απορρίπτει καμία επιςτθμονικι άποψθ, ενϊ,
παράλλθλα, δεν εξιδανικεφει καμία. Δεδομζνων των ποικίλων χαρακτθριςτικϊν και
αναγκϊν των μακθτϊν/-τριϊν, των διαφορετικϊν κλίςεων και επιλογϊν τουσ, τθσ
πολυπολιτιςμικισ ςφγχρονθσ κοινωνικισ ςφνκεςθσ, τθσ ανάγκθσ για καλλιζργεια
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ πλικουσ δεξιοτιτων, οι οποίεσ κα υποςτθρίξουν τουσ νζουσ
γραμματιςμοφσ, τθσ απαίτθςθσ για διδακτικι και μακθςιακι εξιςορρόπθςθ του «τι» τθσ
πλθροφορίασ, του «πϊσ» τθσ κατάκτθςισ τθσ και του «ποφ» τθσ αξιοποίθςισ τθσ,
ςυμβατικά ι μεταγνωςτικά, και τθσ προβλθματικισ γφρω από τθν επικαιροποίθςθ τθσ
διδακτικισ και μακθςιακισ προςζγγιςθσ των αρχαιοελλθνικϊν κειμζνων, θ μονομζρεια
και θ «αυκεντία» τθσ μίασ κζςθσ ζναντι των άλλων κρίνεται ακατάλλθλθ. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ δε δεςμεφεται και δεν του/τθσ επιβάλλεται κάποια άποψθ. Του/τθσ
προτείνεται, όμωσ να ςυνκζςει, να ςυνδυάςει, να απορρίψει, να κρίνει, να
διαμορφϊςει, να εφαρμόςει, να δοκιμάςει και τελικά να επιλζξει εκείνα τα ςτοιχεία από
κακεμία από τισ επιςτθμονικζσ προτάςεισ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ που
ταιριάηουν περιςςότερο ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριζσ του, ςτον ίδιο/ςτθν ίδια, ςτο μάκθμα
και ςτισ ςυνκικεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Ο/Η εκπαιδευτικόσ αναδεικνφεται ςε ρυκμιςτι
τθσ διδαςκαλίασ του/τθσ, αυτενεργϊντασ ςε ζνα ευρφ πλαίςιο κακοδιγθςθσ και
πλαιςίωςισ τθσ.
 Η παροχι πλθροφορίασ και θ καλλιζργεια δεξιοτιτων προτείνεται να
αλλθλοςυμπλθρϊνονται δθμιουργικά κατά τθ διδαςκαλία και μάκθςθ του μακιματοσ,
χωρίσ ακφρωςθ τθσ μιασ ζναντι τθσ άλλθσ.
Η άςκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν ςτουσ κανόνεσ μορφισ και ςφνταξθσ τθσ αρχαίασ
ελλθνικισ γλϊςςασ αποτελεί τμιμα του μακιματοσ χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι πρζπει
να παρζχεται ςτείρα, χωρίσ παράλλθλθ καλλιζργεια δεξιοτιτων, οι οποίεσ κα
υποβοθκιςουν τθν παγίωςθ τθσ πλθροφορίασ.
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Ανάλογα, θ καλλιζργεια δεξιοτιτων ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ δεν κρίνεται ωσ
αποτελεςματικι χωρίσ τθν προχπόκεςθ τθσ πλθροφορίασ, εφόςον αυτό που καλοφνται
τισ περιςςότερεσ φορζσ να διαχειριςτοφν αποτελεςματικά οι μακθτζσ/-τριεσ είναι θ ίδια
θ πλθροφορία, θ οποία πρζπει να κατακτάται και να εδραιϊνεται ωσ γνϊςθ, ϊςτε να
εξελίςςεται ςε δεξιότθτεσ.
 Η αξιοποίθςθ αρχαιοελλθνικϊν κειμζνων είτε ςε πρωτότυπθ γλωςςικι μορφι είτε ςε
μετάφραςθ/νεοελλθνικι απόδοςθ, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ, δεν αποτελεί λόγο
διάκριςθσ του μακιματοσ ςε δφο διαφορετικά και διακριτά πεδία αναφοράσ, ςαν να
πρόκειται για δφο ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ μακιματα.
Το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν επιδιϊκει να αναδείξει το ενιαίο του μακιματοσ και τθν
κοινι πορεία μεκοδολογικισ και διδακτικισ προςζγγιςθσ των κειμζνων, ανεξάρτθτα από
τθ γλωςςικι μορφι τουσ. Το αρχαιοελλθνικό κείμενο, και ςτισ δφο μορφζσ του,
μελετάται και ωσ μορφι και ωσ περιεχόμενο. Το κείμενο ςε πρωτότυπθ μορφι, το οποίο
ζχει ταυτοποιθκεί με τθ μελζτθ τθσ γλϊςςασ, ανιχνεφεται και ωσ περιεχόμενο
αναδεικνφοντασ τα κεματικά του κζντρα, τθ δράςθ των προςϊπων, τον τόπο, τθ ςχζςθ
του με το περικείμενό του με τθ βοικεια κατάλλθλων εργαλείων και τεχνικϊν. Το
κείμενο ςε μετάφραςθ/νεοελλθνικι απόδοςθ, από τθν πλευρά του, προςεγγίηεται και
γλωςςικά είτε ςτθ νεοελλθνικι μορφι είτε με τθ ςυμβολι παρακεμάτων. Αποφεφγεται,
ζτςι, θ ταυτοποίθςθ του αρχαίου ελλθνικοφ κειμζνου με το γλωςςικό ςφςτθμα τθσ
αρχαίασ ελλθνικισ και, από τθν άλλθ, θ αίςκθςθ ότι το κείμενο ςε νεοελλθνικι απόδοςθ
δεν είναι αρχαιοελλθνικό.
 Η ανάγνωςθ των κειμζνων, ςυνεχισ ι διακοπτόμενθ, κεωρείται ςθμαντικι τεχνικι
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ κακϊσ εξοικειϊνει τον/τθ μακθτι/-τρια με το κείμενο,
ςυμβάλλοντασ ςτθν επικοινωνία και τον διάλογο μαηί του.
Για το πρωτότυπο κείμενο, πρόταςθ ανάγνωςθσ κα μποροφςε να είναι θ «κατά
ςφνταξθ» ανάγνωςθ, θ οποία με τθ βοικεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ ςυμβάλλει ςτθν
κατανόθςθ των νοθμάτων και των ςχζςεων που ςυνδζουν τισ λζξεισ. Για το κείμενο ςε
μετάφραςθ/νεοελλθνικι απόδοςθ, θ πρϊτθ ανάγνωςθ του κειμζνου από τον/τθν
εκπαιδευτικό, με δραματικό πάντοτε τρόπο, υποβοθκεί τθν εξοικονόμθςθ διδακτικοφ
χρόνου και τθν ενςυναίςκθςθ του/τθσ μακθτι/-τριασ και αναδεικνφει το περιεχόμενό
του, ενϊ θ ενδιάμεςθ ι/και τελευταία, που ανικουν ςτον/ςτθ μακθτι/-τρια υπθρετοφν
τθν κατανόθςι του.
Συμπλθρωματικά τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ανάγνωςθσ, προτείνεται να δίνεται
εξαρχισ είτε μία αναγνωςτικι οδθγία προσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, κοινι για το ςφνολο
των μακθτϊν/-τριϊν, είτε περιςςότερεσ από μία, ανά ομάδεσ μακθτϊν/-τριϊν, ϊςτε θ
ανάγνωςθ να μθν αποτελεί πακθτικι διαδικαςία αλλά μζςο ανάδειξθσ των κεματικϊν
αξόνων του κειμζνου.
 Η μετάφραςθ/απόδοςθ των αρχαιοελλθνικϊν κειμζνων ςτθ νζα ελλθνικι προτείνεται
να υποςτθρίηει τθ μελζτθ τουσ και όχι να αποτελεί αυτοςκοπό τθσ διδαςκαλίασ. Η
νεοελλθνικι απόδοςθ υποβοθκεί το ζργο του/τθσ εκπαιδευτικοφ και δεν πρζπει να
αποτελεί άλλοτε εμπόδιο για τθν ερμθνεία των κειμζνων και άλλοτε εξαρχισ ηθτοφμενο
κατά τρόπο, ϊςτε να δυςχεραίνεται ι να εμποδίηεται θ προςζγγιςθ του περιεχομζνου,
ςτο όνομα μιασ τεχνοκρατικισ γλωςςικισ απόδοςθσ, θ οποία οφτε τα νοιματα αποδίδει
οφτε τθ βίωςι του επιτρζπει. Στο Γυμνάςιο, θ μετάφραςθ/απόδοςθ των
αρχαιοελλθνικϊν κειμζνων ςτθ νζα ελλθνικι αναδεικνφεται από το παρόν Ρρόγραμμα
Σπουδϊν ςε μια γόνιμθ, δθμιουργικι διαδικαςία, θ οποία κα μασ δείξει ότι ο/θ
μακθτισ/-τρια κατανόθςε τα κφρια νοιματα του κειμζνου ςεβόμενοσ/-θ, παράλλθλα, τα
βαςικά μορφολογικά και ςυντακτικά χαρακτθριςτικά τθσ γλϊςςασ.
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 Τα κείμενα αντιμετωπίηονται ολιςτικά και μελετϊνται κειμενοκεντρικά. Η ολιςτικι
προςζγγιςθ αφορά τθν απαραίτθτα ιςομερι μελζτθ και τθσ μορφισ και του
περιεχομζνου (γλϊςςα και νοιματα). Η κειμενοκεντρικι προςζγγιςθ αφορά τθν άςκθςθ
του/τθσ μακθτι/-τριασ να κατανοεί το κείμενο με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που δίνει το
ίδιο το κείμενο και όχι με ό,τι ο/θ αναγνϊςτθσ/-ςτρια νομίηει, υποκζτει, ξζρει από αλλοφ
ι άκουςε από άλλον.
 φγχρονεσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, όπωσ θ ςυνεργατικι, θ χριςθ
ψθφιακϊν μζςων, θ διακεματικότθτα/διεπιςτθμονικότθτα αξιοποιοφνται χωρίσ να
αποτελοφν αυτοςκοπό. Αυτό ςθμαίνει ότι προτείνονται όταν και εφόςον ταιριάηουν με
το κείμενο, τισ ςυνκικεσ, τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν και του/τθσ εκπαιδευτικοφ,
χωρίσ να κεωροφμε απαραίτθτθ ςε κάκε μάκθμα τθ χριςθ τουσ και υιοκζτθςι τουσ.
Επιπλζον, τα κείμενα είναι καλό να μελετϊνται με χριςθ παράλλθλων κειμζνων,
πθγϊν, ψθφιακϊν μζςων, βιβλίων αναφοράσ (γραμματικι, ςυντακτικό, λεξικό),
εποπτικοφ υλικοφ και δραςτθριοτιτων που ακόμα και ο ίδιοσ/θ ίδια ο/θ εκπαιδευτικόσ
μπορεί να δθμιουργιςει, ϊςτε θ διδαςκαλία να είναι εμπλουτιςμζνθ.
 Η τριμερισ πορεία «όλο-μζρθ-όλο», θ οποία απορρζει από τθν ερμθνευτικι μζκοδο
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, ενδείκνυται προκειμζνου να διαςφαλίηουμε κάκε φορά, ςε
μεγάλο βακμό, τθν πλιρθ προςζγγιςθ των κειμζνων. Με τθν ζννοια του «όλου» μπορεί
να κεωρθκεί ςτθν ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ θ ςυνολικι ανάγνωςθ του κειμζνου και ςτθν
ολοκλιρωςι τθσ θ αποτίμθςθ τθσ αξίασ και ςθμαςίασ τθσ ενότθτασ για το ςυνολικό
ζργο, θ χρθςτικότθτα του φαινομζνου ι των φαινομζνων που μελετικθκαν, ακόμα και θ
ανάδειξθ των νζων ςτοιχείων που προςζφερε το εκάςτοτε διδαχκζν κείμενο. Με τθν
ζννοια του «μζρουσ» εννοοφμε είτε τουσ τομείσ κειμενικισ ανάλυςθσ (γλωςςικι,
πραγματικι, αιςκθτικι) είτε ακόμα και τισ ενότθτεσ των κειμζνων (αν κρίνεται
απαραίτθτο να διακρίνονται). Η προςζγγιςθ των κειμζνων ολοκλθρϊνεται μετά τθν
κειμενικι ανάλυςθ με τθν επεξεργαςία, τθν κατανόθςθ και τελικά τθν ερμθνεία.
 Τα κείμενα καλό είναι να εντάςςονται πάντοτε ςτο χωροχρονικό πλαίςιο αναφοράσ και
παραγωγισ τουσ, ϊςτε να ερμθνεφονται με δόκιμα κριτιρια. Καλό είναι, εξάλλου, να
προςεγγίηονται με το επιπλζον κριτιριο τθσ ιδιαιτερότθτασ του γραμματειακοφ τουσ
είδουσ, το οποίο υποχρεϊνει αλλά και επιτρζπει ςτον/ςτθ φιλόλογο να υιοκετεί
διαφορετικζσ τεχνικζσ και να ιεραρχεί τθ ςθμαντικότθτα των κειμενικϊν
χαρακτθριςτικϊν.
 Χριςιμο είναι να επιδιϊκονται οι ςυνδζςεισ των γλωςςικϊν φαινομζνων, των ιδεϊν,
απόψεων, δράςεων, ςυναιςκθμάτων και ςκζψεων των προςϊπων με όςα βιϊνουν
ι/και γνωρίηουν οι μακθτζσ/-τριεσ, ϊςτε να τθροφνται οι αρχζσ επικαιρότθτασ και
βιωματικότθτασ, οι οποίεσ, μεταξφ άλλων, κα αναδείξουν τθ χρθςτικότθτα του
μακιματοσ ςιμερα.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η αξιολόγθςθ του/τθσ μακθτι/-τριασ, ωσ πρακτικι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν
εκπαίδευςθ που αποβλζπει ςτθν αποτίμθςθ τθσ προςπάκειάσ του/τθσ για επίτευξθ των
μακθςιακϊν ςτόχων, ζχει πολυπαραγοντικό χαρακτιρα. Βρίςκεται ςε ςχζςθ αλλθλόδραςθσ
με πλικοσ παραγόντων, όπωσ ο/θ εκπαιδευτικόσ, ο/θ μακθτισ/-τρια, το εκάςτοτε
διδαςκόμενο γνωςτικό αντικείμενο, το εκπαιδευτικό υλικό, το κεςμικό πλαίςιο, το
ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, και παράλλθλα, οφείλει να υιοκετεί και να εφαρμόηει τισ
ςχετικζσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ. Με βάςθ τθν παραπάνω παραδοχι, το παρόν Ρρόγραμμα
Σπουδϊν του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ ςτο Γυμνάςιο
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πλαιςιϊνει τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ λαμβάνοντασ υπόψθ του
και κεωρϊντασ, ςε ευρεία θεϊρηςη, ότι αυτι:
− Ζχει ςαφϊσ ςυμπληρωματικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ςκοπό, πολφ, δε,
περιςςότερο, αυτοςκοπό τθσ διδακτικισ και μακθςιακισ διαδικαςίασ.
− Αφορά και τον/την εκπαιδευτικό, εφόςον πρόκειται, μεταξφ άλλων, και για τθν
προςπάκεια που γίνεται εκ μζρουσ του/τθσ, ςτο πλαίςιο μιασ διαδικαςίασ αυτοεκτίμηςησ, να διαμορφϊςει πλιρθ, ςαφι και πραγματικι εικόνα για το αποτζλεςμα
ανταπόκριςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ ςτα εκάςτοτε ηθτοφμενα, τα οποία ο ίδιοσ/θ ίδια
ο/θ εκπαιδευτικόσ ζχει παράςχει χρθςιμοποιϊντασ ποικίλεσ τεχνικζσ, διάφορα μζςα και
διαφοροποιθμζνεσ πρακτικζσ.
− Καλό είναι να ιδωκεί από τον/τθν εκπαιδευτικό ωσ ευκαιρία ανατροφοδότηςησ του
ζργου του/τθσ, ϊςτε να επανζλκει, να ςυμπλθρϊςει, να αναδείξει, να διορκϊςει.
− Συνδζεται με όλα τα δομικά τμήματα του Προγράμματοσ Σπουδϊν αλλά και με όλα τα
ςτάδια διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, εφόςον επαναπροςδιορίηει τουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ
διδαςκαλίασ, ςτο πλαίςιο ενόσ αναςτοχαςμοφ του/τθσ εκπαιδευτικοφ, και αλλθλεπιδρά
με τθ μεκοδολογία τθσ διδαςκαλίασ, τθν οποία υποςτθρίηει αλλά και ςτθν οποία
προςαρμόηεται ανάλογα με το διδακτικό μοντζλο που ζχει επιλεγεί.
− Σε ςφγχρονθ παιδαγωγικι κεϊρθςθ, παραπζμπει ςτθν «αποποινικοποίηςη» του λάθουσ
του/τθσ μακθτι/-τριασ αποδίδοντασ ςτο λάκοσ μια κεμιτι φυςιογνωμία, ϊςτε από εκεί
να ξεκινιςει θ ςυμπλιρωςθ των «κενϊν» ςτθ γνωςτικι αλυςίδα.
− Για τον/τθ μακθτι/-τρια είναι ζνασ τρόποσ αυτοαξιολόγθςθσ και ανατροφοδότθςθσ που
μπορεί να τον/τθν βοθκιςει να αποκτιςει μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ.
− Για να είναι αποτελεςματικι, καλό είναι να υιοθετεί, με ζναν τρόπο επιλεκτικό και
ςυνδυαςτικό, ανά περίπτωςθ, όλεσ τισ προτάςεισ, όλουσ τουσ τρόπουσ και όλεσ τισ
τεχνικζσ ςε ζνα πλαίςιο παιδαγωγικισ τεκμθρίωςθσ, ςεβαςμοφ τθσ επιςτθμονικότθτασ
του γνωςτικοφ αντικειμζνου και με κριτιριο τθν εξζλιξθ του/τθσ μακθτι/-τριασ και τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ.
Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά το μάκθμα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ ςτο
Γυμνάςιο, οι κατευθφνςεισ του παρόντοσ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για τθν αξιολόγθςθ
του/τθσ μακθτι/-τριασ επιδιϊκουν:
− Τθν προςαρμογή τθσ διαδικαςίασ ςτα ςτοιχεία ταυτότητασ και φυςιογνωμίασ του
μαθήματοσ, τα οποία υπαγορεφουν τθν ανάγκθ υιοκζτθςθσ και εφαρμογισ ποικίλων
τεχνικϊν αξιολόγθςθσ κακϊσ το κείμενο, ενδεικτικά, άλλοτε παρζχεται ςε πρωτότυπθ
γλωςςικι μορφι και άλλοτε ςε μετάφραςθ/νεοελλθνικι απόδοςθ, ανικει ςε ποικίλα
γραμματειακά είδθ, είναι κράμα μορφισ και περιεχομζνου, μπορεί να αναγνωςκεί με
πολλοφσ τρόπουσ, επιδζχεται και ελεγχόμενθ προςωπικι ερμθνεία, ακολουκεί
τυποποιθμζνουσ κανόνεσ και, παράλλθλα, υπερβαίνει τα ςυμβατικά όρια τθσ
μορφολογίασ και ςφνταξθσ, προςεγγίηεται ςυγχρονικά και διαχρονικά και παριχκθ ςε
διαφορετικό χωροχρονικό πλαίςιο από εκείνο τθσ μελζτθσ του.
− Τθν τήρηςη των αρχϊν διαςφάλιςησ, κατά το δυνατόν, των αποτελεςμάτων τθσ
διαδικαςίασ, ϊςτε αυτι να είναι ζγκυρη (να αξιολογείται, κάκε φορά, ικανό ποςοςτό
περιεχομζνου που ζχει διδαχκεί χωρίσ εκτόσ αυτοφ ηθτοφμενα), αξιόπιςτη (να
ανακαλείται το ίδιο επιτυχϊσ θ όποια ηθτοφμενθ προθγοφμενθ πλθροφορία, ςε
παρόμοιεσ ςυνκικεσ, ϊςτε το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ να είναι κάκε φορά το ίδιο
με λογικζσ, μθ ανατρεπτικζσ, αποκλίςεισ), αντικειμενική (να διενεργείται βάςει ςαφϊν
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κριτθρίων, ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι πραγματικό) και πρακτική (να διεξάγεται
εφκολα και εφχρθςτα).
− Τθν πλήρη εναρμόνιςη με τουσ γενικοφσ ςκοποφσ διδαςκαλίασ του μαθήματοσ
(ανκρωπογνωςτικόσ, πολιτιςμικόσ, ειδολογικόσ, γλωςςικόσ, κοινωνικο-λειτουργικόσ),
ϊςτε να ανιχνεφονται και να αξιολογοφνται όλεσ οι παραπάνω επιδιϊξεισ.
− Τθν ανάδειξθ και τθσ ποιοτικισ ζναντι τθσ ποςοτικισ αξιολόγθςθσ, ϊςτε να
αποτυπϊνεται ο βακμόσ επιτυχοφσ καλλιζργειασ και οικειοποίθςθσ γραμματιςμϊν και
δεξιοτήτων που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τθ ςφγκριςθ, τθν περίλθψθ, τθν
παρατιρθςθ, τθν εξιγθςθ, τθ διατφπωςθ κρίςεων, αναλφςεων και αποτιμιςεων, τθ
δθμιουργικότθτα, τθ ςυλλογι και οργάνωςθ δεδομζνων, τθ διατφπωςθ υποκζςεων, τθν
εφαρμογι κεκτθμζνων κανόνων και αρχϊν ςε νζεσ καταςτάςεισ, τθν ανάλθψθ
διερευνθτικϊν εργαςιϊν, τθ διατφπωςθ παραγωγικϊν και επαγωγικϊν ςυλλογιςμϊν,
τθν υιοκζτθςθ ςυνεργατικϊν τεχνικϊν, τθν αποτελεςματικι επικοινωνία ςε ποικίλα και
διαφορετικά περιβάλλοντα, τθν ανάγνωςθ και παραγωγι μονοτροπικϊν και
πολυτροπικϊν κειμζνων, τθν καλλιζργεια και τον εμπλουτιςμό του προφορικοφ λόγου,
τθ διαφοροποιθμζνθ και διαβακμιςμζνθ χριςθ τθσ γλϊςςασ, τθ διαχείριςθ του υλικοφ,
τθν κατανομι του χρόνου, τθ χριςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, τθ
διακεματικι/διεπιςτθμονικι διερεφνθςθ του εκάςτοτε προσ «επίλυςθ προβλιματοσ»,
τθν πρόςλθψθ και αξιοποίθςθ ποικίλων μορφϊν και ειδϊν τζχνθσ κ.ά..
− Τθ ςυν-αξιοποίηςη παραδοςιακϊν και ςφγχρονων αρχϊν, ανάλογα με τθν εκάςτοτε
διδαςκόμενθ κεματικι ενότθτα. Μορφζσ και είδθ αξιολόγθςθσ, όπωσ, ενδεικτικά, είναι θ
αρχικι/διαγνωςτικι, θ ςυνεχισ/διαμορφωτικι και θ τελικι/ςυνολικι, θ ποςοτικι και
ποιοτικι αποτίμθςθ τθσ προςπάκειασ του/τθσ μακθτι/-τριασ, οι προφορικζσ, ανοιχτοφ
και κλειςτοφ τφπου, ερωτιςεισ, θ ανάκεςθ εργαςιϊν, θ αυτοαξιολόγθςθ, θ ετεροαξιολόγθςθ, οι κεματικζσ και διακεματικζσ εργαςίεσ, τα ςχζδια δράςθσ, οι ςυνεργατικζσ
τεχνικζσ κ.ά.
Οι καινοτόμεσ προτάςεισ του παρόντοσ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν του μακιματοσ τθσ
Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ ςτο Γυμνάςιο για την αξιολόγηςη του/τθσ
μακθτι/-τριασ αφοροφν:
− Τθν αξιοποίθςθ των κατευκφνςεων τθσ «αυκεντικισ αξιολόγθςθσ» του/τθσ μακθτι/τριασ αλλά και τθσ αξιολόγθςθσ τθσ «διαδικαςίασ εκτζλεςθσ ζργου» εκ μζρουσ του/τθσ.
Αυτζσ οι ζννοιεσ παραπζμπουν ςε ςφγχρονουσ τφπουσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν/τριϊν, οι οποίοι αίρουν τθ κεϊρθςθ του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και
Γραμματείασ ωσ γνϊςθσ ςτείρασ και μθ εμφανϊσ χρθςτικισ για τον/τθ ςθμερινό/-ι
μακθτι/-τρια, εφόςον, πλζον τθσ εξοικείωςθσ με τον αρχαίο ελλθνικό πολιτιςμό,
επιδιϊκεται, με αφορμι το κείμενο, θ διαρκισ ςυςχζτιςθ με το παρόν και θ εκκίνθςθ
από τθν πραγματικότθτα του/τθσ μακθτι/-τριασ προσ τθ γνωριμία με το αρχαίο κείμενο.
Σε ζνα τζτοιο πλαίςιο αξιολόγθςθσ αποτιμϊνται τόςο οι γνϊςεισ όςο και θ ικανότθτα
του/τθσ μακθτι/-τριασ να τισ αναςφρει και να τισ χρθςιμοποιεί ςε αυκεντικζσ
καταςτάςεισ, με κφρια ηθτοφμενα:
 τθν επιλογι αςκιςεων και εργαςιϊν, οι οποίεσ καλλιεργοφν ζναν κριτικό και
δθμιουργικό τρόπο ςκζψθσ, ϊςτε ο/θ μακθτισ/-τρια να δείχνει ότι μπορεί να
χρθςιμοποιιςει τισ γνϊςεισ που απζκτθςε ςτο ςχολείο για να αντιμετωπίςει
αυκεντικζσ καταςτάςεισ τθσ κακθμερινότθτάσ του,
 τθν υπζρβαςθ τθσ απλισ καταγραφισ και παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ,
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 τθν παρότρυνςθ του/τθσ μακθτι/-τριασ να αναηθτεί τισ αιτιακζσ ςχζςεισ των
δεδομζνων, να διατυπϊνει υποκζςεισ και ςυμπεράςματα, να εφαρμόηει
ερμθνευτικζσ τεχνικζσ,
 τθν εναςχόλθςθ όχι μόνο με το αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ του/τθσ μακθτι/-τριασ
αλλά και με τθ διαδικαςία που αυτόσ/αυτι ακολοφκθςε,
 τθν ανάδειξθ όχι μόνο του «τι ξζρει» ο/θ μακθτισ/-τρια αλλά και «τι μπορεί να
κάνει»,
 τθν καλλιζργεια μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων με τισ οποίεσ ο/θ μακθτισ/-τρια
παρακολουκεί και αναπροςαρμόηει ςυνεχϊσ τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ.
− Τισ δθμιουργικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ:
 δεν επαναλαμβάνονται με ςυχνότθτα που μπορεί να τισ μετατρζψει ςε τυπικι
διαδικαςία,
 προςδιορίηονται από τον/τθν εκπαιδευτικό με βάςθ τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα
των μακθτϊν/-τριϊν,
 δεν απαιτοφν απλι και μθχανικι αναπαραγωγι των πλθροφοριϊν του κειμζνου,
αλλά επιδιϊκουν να ωκιςουν τον/τθ μακθτι/-τρια ςε περαιτζρω ςκζψθ, ςφγκριςθ,
πρόταςθ,
 προκαλοφν τθν επαγωγικι ζρευνα του/τθσ μακθτι/-τριασ ι/και τθν παρουςίαςθ τθσ
εργαςίασ ςε ομάδεσ των δφο τουλάχιςτον.

Οι κφριεσ τεχνικζσ αξιολόγηςησ του/τησ μαθητή/-τριασ, οι οποίεσ προτείνονται, είτε ωσ
αρχικι είτε ωσ ςυνεχισ είτε ωσ τελικι αξιολόγθςθ, από το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν του
μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ ςτο Γυμνάςιο, είναι:
Α. Πολλαπλοί και ποικίλοι τφποι δραςτηριοτήτων διαβαθμιςμζνησ και προςαρμοςμζνησ
δυςκολίασ και ειδικότερα αςκιςεισ ςφγκριςθσ, περίλθψθσ, εξιγθςθσ, διατφπωςθσ κρίςεων,
αναλφςεων και αξιολογιςεων, δθμιουργικότθτασ, ςυλλογισ και οργάνωςθσ δεδομζνων,
διατφπωςθσ υποκζςεων, εφαρμογισ κανόνων και αρχϊν ςε νζεσ καταςτάςεισ, ανάλθψθσ
διερευνθτικϊν εργαςιϊν, διατφπωςθσ παραγωγικϊν και επαγωγικϊν ςυλλογιςμϊν,
διόρκωςθσ του λάκουσ, ςυμπλιρωςθσ κενϊν.
Β. Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγθςθσ, όπωσ ο Φάκελοσ επιτευγμάτων μαθητή/-τριασ
(portfolio), ζντυποσ ή ηλεκτρονικόσ (e-portfolio), θ ςυμμετοχι ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία, οι προαιρετικζσ δθμιουργικζσ εργαςίεσ των μακθτϊν/-τριϊν κ.ά.
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Βϋ Μζροσ
Β1α. υγκεντρωτικι απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν (Αρχαία Ελλθνικι
Γλϊςςα)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ) - ΓΤΜΝΑΙΟ
Θεματικά
Επιμζρουσ
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά
Πεδία
Θεματικζσ
Αποτελζςματα
Ενότθτεσ
Αϋ
Βϋ
Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Πλουτάρχου,
Ανκολόγιο
Ανκολόγιο
«Βίοι Παράλλθλοι:
Κειμζνων
Κειμζνων
Αλζξανδροσ»
Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι ςε κζςθ:
 Να ταυτοποιοφν το είδοσ του
κειμζνου με βάςθ κειμενικά και
εξωκειμενικά ςτοιχεία.
 Να αντιςτοιχίηουν το
γραμματειακό είδοσ του
κειμζνου με τον ςυγγραφζα
του και τθν εποχι
ςυγγραφισ/αναφοράσ.
 Να διακρίνουν τα κεματικά
κζντρα του κειμζνου, τα
πρόςωπα, τον χϊρο και τον
χρόνο (ποιοσ, ποφ, πότε, τι).
 Να αναγνωρίηουν και να
ομαδοποιοφν τα πραγματικά
και αιςκθτικά/υφολογικά
ςτοιχεία του κειμζνου.

1. Κείμενο και
περικείμενο

1.1. Η ταυτότθτα
και τα
χαρακτθριςτικά
του κειμζνου
1.2. Ο χϊροσ και
ο χρόνοσ ζνταξθσ
του κειμζνου

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.1. Ρραγματικά
ςτοιχεία
2.2. Αιςκθτικά
ςτοιχεία
2.3. Συνοχι και
ςυνεκτικότθτα

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.1. Το λεξιλόγιο
3.2. Γραμματικά
φαινόμενα
3.3. Συντακτικά
φαινόμενα

 Να μελετοφν τα λεξιλογικά
ςτοιχεία του κειμζνου, κακϊσ
και τα γραμματικά και
ςυντακτικά φαινόμενα αυτοφ
μζςω ςυνεχοφσ αναηιτθςθσ
των ομοιοτιτων και των
διαφορϊν τουσ ςτθν αρχαία και
τθ νζα ελλθνικι.

4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

4.1. Η απόδοςθ
του κειμζνου ςτθ
νζα ελλθνικι
4.2.
Διεπιςτθμονικι/
Διακεματικι
προςζγγιςθ
4.3.
Ρολυτροπικότθτα
4.4.
Ρολυγραμματιςμοί

 Να αςκοφνται ςτθ διαδικαςία
τθσ απόδοςθσ του κειμζνου ςτθ
νζα ελλθνικι και να νιϊκουν,
ςταδιακά, οικειότθτα με
ςφγχρονεσ τεχνικζσ, όπωσ θ
ςυμπλιρωςθ κενϊν, θ
διόρκωςθ λακϊν, θ ςφγκριςθ
πολλαπλϊν αποδόςεων κ.ά.
 Να καλλιεργοφν δεξιότθτεσ και
να εφαρμόηουν ςφγχρονουσ
γραμματιςμοφσ, ϊςτε να
κατανοοφν και να ερμθνεφουν το
κείμενο.
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 Να διακρίνουν τουσ
εκφραςτικοφσ τρόπουσ τθσ
βιογραφίασ ωσ κειμενικοφ
είδουσ.
 Να εντάςςουν ςτο
ςωςτό χωροχρονικό
πλαίςιο τον ςυγγραφζα και
τον βιογραφοφμενο.
 Να προςεγγίηουν ζνα
ενιαίο κείμενο τθσ αρχαίασ
ελλθνικισ ςε πρωτότυπθ
γλωςςικι μορφι χωρίσ να
διαταράςςονται θ
ςυνζχεια, θ πρόςλθψθ και
κατανόθςθ των εννοιϊν,
κακϊσ και οι ςχζςεισ τθσ
χρονικισ και αιτιακισ
ακολουκίασ.
 Να εκίηονται ςτθν
αντιπαραβολικι και
διαχρονικι μελζτθ τθσ
μορφολογίασ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ, από
τθν αρχαία ςτθ νζα
ελλθνικι και αντίςτροφα,
ϊςτε να ςυνειδθτοποιοφν
τον ενιαίο χαρακτιρα τθσ.
 Να διαχειρίηονται, με
ςταδιακά αυξανόμενθ
ευχζρεια, ποικίλο
υποςτθρικτικό υλικό για
τθν επεξεργαςία,
κατανόθςθ και ερμθνεία
του κειμζνου.
 Να προςλαμβάνουν το
κείμενο ωσ ενιαίο όλο
μορφισ και περιεχομζνου.
 Να καλλιεργοφν
δεξιότθτεσ κριτικοφ
αναγνϊςτθ/-ςτριασ,
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 Να αξιοποιοφν κάκε ςχετικό
ζντυπο, ψθφιακό ι/και άλλο
πολυτροπικό υλικό, ϊςτε το
κείμενο να αποτελεί
αντικείμενο πλιρουσ
επεξεργαςίασ, κεματικισ και
διακεματικισ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αςκοφμενοι/-εσ ςε
ερμθνευτικζσ προεκτάςεισ
του κειμζνου ςυναφείσ με
τθ ςφγχρονθ εποχι, όπωσ
θ ζννοια τθσ
διαπολιτιςμικότθτασ.
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Β1β. υγκεντρωτικι απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν (Αρχαία Ελλθνικά
Κείμενα από Μετάφραςθ)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑΦΡΑΗ) ΓΤΜΝΑΙΟ
Θεματικά
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Πεδία
Ενότθτεσ
Αϋ
Βϋ
Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Ευριπίδθ,
Ομιρου,
Ομιρου,
«Άλκθςτισ»,
«Οδφςςεια»
«Ιλιάδα»
«Σρωάδεσ»
Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι ςε κζςθ:
1. Κείμενο και
περικείμενο

1.1. Η ταυτότθτα
και τα
χαρακτθριςτικά του
κειμζνου
1.2. Ο χϊροσ και ο
χρόνοσ ζνταξθσ του
κειμζνου

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.1. Ρραγματικά
ςτοιχεία
2.2. Αιςκθτικά
ςτοιχεία
2.3. Συνοχι και
ςυνεκτικότθτα

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.1. Τα
χαρακτθριςτικά του
ζμμετρου λόγου
3.2. Το λεξιλόγιο
του κειμζνου
3.3. Ραρακζματα
4.1. Η απόδοςθ του
κειμζνου ςτθ νζα
ελλθνικι
4.2.
Διεπιςτθμονικι/
Διακεματικι
προςζγγιςθ
4.3. Ρολυτροπικότθτα
4.4. Ρολυγραμματιςμοί

4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

 Να αναγνωρίηουν, ςταδιακά,
τθ διαφορετικότθτα των
χρονικϊν πλαιςίων των μφκων
από τθν εποχι του
δθμιουργοφ/αφθγθτι.
 Να ταυτοποιοφν τθν
«Οδφςςεια» και τθν «Ιλιάδα» ωσ
ζπθ και να δικαιολογοφν τθν
άποψι τουσ με βάςθ ςτοιχεία
των κειμζνων.
 Να διακρίνουν τα κεματικά
κζντρα του κειμζνου, τον χϊρο
και τον χρόνο και να
δικαιολογοφν τθ δράςθ των
προςϊπων (ποιοσ, ποφ, πότε, τι).
 Να αναγνωρίηουν και να
ομαδοποιοφν τα πραγματικά και
αιςκθτικά/υφολογικά ςτοιχεία
του κειμζνου.
 Να αναγνωρίηουν, ςταδιακά,
τα ςτοιχεία μορφισ των επϊν και
με τθν αξιοποίθςθ προςιτϊν και
προςφερόμενων παρακεμάτων.

 Να γνωρίηουν και να
ςυγκρίνουν περιςςότερεσ τθσ
μιασ αποδόςεισ των επϊν ςτθ
νζα ελλθνικι.
 Να καλλιεργοφν δεξιότθτεσ και
να εφαρμόηουν ςφγχρονουσ
γραμματιςμοφσ, ϊςτε να
κατανοοφν και να ερμθνεφουν το
κείμενο.
 Να αξιοποιοφν κάκε ςχετικό
ζντυπο, ψθφιακό ι/και άλλο
πολυτροπικό υλικό, ϊςτε το
κείμενο να αποτελεί αντικείμενο
πλιρουσ επεξεργαςίασ,
κεματικισ και διακεματικισ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Να προςεγγίηουν
ςταδιακά τθν τραγωδία
ωσ ζκφραςθ τθσ
δθμοκρατικισ Ακινασ.
 Να ταυτοποιοφν το
μελετϊμενο κείμενο ωσ
τραγωδία
αιτιολογϊντασ τθν
άποψι τουσ, όποτε
ηθτθκεί.
 Να προςδιορίηουν
και να ερμθνεφουν τισ
ςχζςεισ χρονικισ και
αιτιακισ ακολουκίασ
του ζργου.
 Να διακρίνουν τα
ιδιαίτερα
αιςκθτικά/υφολογικά
ςτοιχεία τθσ
τραγωδίασ.
 Να προςδιορίηουν τα
ςτοιχεία μορφισ τθσ
τραγωδίασ και με τθν
αξιοποίθςθ προςιτϊν
και προςφερόμενων
παρακεμάτων.
 Να διατυπϊνουν
αξιολογικζσ κρίςεισ για
διαφορετικζσ
αποδόςεισ τθσ
τραγωδίασ.
 Να υιοκετοφν
απζναντι ςτο κζατρο
και τισ κοινωνικζσ του
λειτουργίεσ ςτάςθ
κριτικοφ κεατι.
 Να αξιοποιοφν
πρόςκετο υλικό,
ζντυπο και ψθφιακό,
ϊςτε να μελετθκεί θ
τραγωδία.
 Να προςλαμβάνουν
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το κείμενο ωσ κεατρικό
είδοσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

21 |

Αρχαία Ελληνική Γλϊςςα και Γραμματεία Αϋ, Βϋ, Γ’ Γυμναςίου

Β2α. Αναλυτικι απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν (Αρχαία Ελλθνικι
Γλϊςςα)

Θεματικά
Πεδία

1. Κείμενο και
περικείμενο

2. Σο κείμενο ωσ
περιεχόμενο

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Αϋ, Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Ανκολόγιο κειμζνων)
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

1.1. Η ταυτότθτα και
τα χαρακτθριςτικά
του κειμζνου

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
 Να ταυτοποιοφν το
είδοσ του κειμζνου με
βάςθ κειμενικά
χαρακτθριςτικά αλλά
και ποικίλεσ πθγζσ,
ζντυπεσ και
θλεκτρονικζσ.

1.2. Ο χϊροσ και ο
χρόνοσ ζνταξθσ του
κειμζνου

 Να αντιςτοιχίηουν
το γραμματειακό
είδοσ του κειμζνου με
τον ςυγγραφζα του
και τθν εποχι του.

2.1. Ρραγματικά
ςτοιχεία του
κειμζνου:
 Ρραγματολογικά:
βιογραφικά,
ιςτορικά,
γεωγραφικά
 Ρολιτιςμικά:
κεςμοί, ικθ, ζκιμα,
ςυνικειεσ, υλικόσ
πολιτιςμόσ
 Ηκικά: ςτοιχεία
χαρακτθριολογικά
των προςϊπων,
εςωτερικά κίνθτρα
 Νοθματικά/Ιδεολογικά:

 Να διακρίνουν τα
κεματικά κζντρα του
κειμζνου, τα
πρόςωπα, τον χϊρο
και τον χρόνο.
 Να ομαδοποιοφν
και να ςχολιάηουν
τυχόν πραγματικά
ςτοιχεία του
κειμζνου.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 Εντοπίηουν ςτο κείμενο
πλθροφορίεσ τεκμθρίωςθσ
του κειμενικοφ του είδουσ, τισ
καταγράφουν ι/και τισ
ςυμπλθρϊνουν με ςχετικι
αναηιτθςθ ςε ζντυπεσ και
θλεκτρονικζσ πθγζσ, ϊςτε να
προκφπτει θ «ταυτότθτα» του
κειμζνου.
 Αναηθτοφν, ςε ζντυπεσ
ι/και θλεκτρονικζσ πθγζσ,
πλθροφορίεσ για τον
ςυγγραφζα του εκάςτοτε
κειμζνου και τισ
παρουςιάηουν ςτθν τάξθ
αποκτϊντασ ςταδιακά
οικειότθτα με τθν αρχαία
ελλθνικι γραμματεία και τουσ
ςυγγραφείσ/δθμιουργοφσ τθσ
εποχισ.
 Διατυπϊνουν υποκζςεισ,
κατά τθν ζναρξθ του
μακιματοσ, για το
περιεχόμενο του κειμζνου με
βάςθ το γραμματειακό του
είδοσ και τισ επαλθκεφουν
ςτθν εξζλιξθ τθσ διδαςκαλίασ
με βάςθ κειμενικά ςτοιχεία.
 Καταγράφουν ςε πίνακα τα
κεματικά κζντρα του
κειμζνου, τα πρόςωπα, τθ
δράςθ τουσ, τον χϊρο και τον
χρόνο, ςχθματοποιϊντασ το
κείμενο.
 Συγκρίνουν τα πραγματικά
ςτοιχεία του κειμζνου με
αντίςτοιχα τθσ ςφγχρονθσ
εποχισ παρουςιάηοντασ τισ
ομοιότθτεσ και διαφορζσ είτε
με τθ χριςθ ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν είτε ςε ρζοντα
λόγο.
 Απαντοφν τεκμθριωμζνα ςε
ερωτιςεισ ςχετικζσ με τισ
προςωπικζσ τουσ απόψεισ
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κοινωνικοπολιτικά
χαρακτθριςτικά τθσ
εποχισ

2.2. Αιςκθτικά
ςτοιχεία του
κειμζνου:
 Υφολογικά
χαρακτθριςτικά,
όπωσ μεταφορζσ,
παρομοιϊςεισ,
άςτοχα ερωτιματα,
αςφνδετο ςχιμα,
ρθτορικζσ
ερωτιςεισ, χριςθ
διαλόγου, πλθκϊρα
επικζτων, πλθκϊρα
ρθμάτων, χριςθ
αντωνυμιϊν κ.λπ.
2.3. Συνοχι και
ςυνεκτικότθτα του
κειμζνου

 Να κατονομάηουν
τυχόν
αιςκθτικά/υφολογικά
ςτοιχεία του κειμζνου
προβαίνοντασ ςε
ςυγκρίςεισ με όςα
ιδθ γνωρίηουν από τθ
νεοελλθνικι γλϊςςα
και γραμματεία, τα
ομθρικά ζπθ και τθν
ιςτορία.

3.1. Το λεξιλόγιο του
κειμζνου:
3.1.1. Σθμαςία των
λζξεων (ςυμβατικι
χριςθ, επικοινωνιακι
χριςθ, εφρυνςθ,
ςτζνωςθ, παγιωμζνεσ
εκφράςεισ)
3.1.2. Μορφολογικά
χαρακτθριςτικά των
λζξεων (ορκογραφία,
τόνοι, πνεφματα,
ετυμολογία, ςφνκεςθ)
3.1.3. Σθμαςιολογικζσ
ςχζςεισ των λζξεων
(ςυνωνυμία,
αντωνυμία,
λεξιλογικζσ
οικογζνειεσ, ομοθχία,
ομοθχία και
ομογραφία)

 Να προβαίνουν ςε
ςθμαςιολογικζσ,
ετυμολογικζσ και
μορφολογικζσ
αντιςτοιχίςεισ του
λεξιλογίου τθσ
αρχαίασ με τθ νζα
ελλθνικι.
 Να αναδεικνφουν
τθν επικοινωνιακι
χριςθ τθσ αρχαίασ
και τθσ νζασ
ελλθνικισ γλϊςςασ
αξιοποιϊντασ ςχετικά
εργαλεία, όπωσ τα
θλεκτρονικά ςϊματα
κειμζνων.

 Να αναγνωρίηουν
βαςικά ςτοιχεία
ςυνοχισ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ι/και εκτιμιςεισ για κζµατα
του κειµζνου.
 Αναπαράγουν το
περιεχόμενο του κειμζνου με
απλά λόγια, αξιοποιϊντασ τισ
πλθροφορίεσ που το ίδιο το
κείμενο παρζχει.
 Ομαδοποιοφν τα ςχιματα
λόγου, ςχολιάηουν τθ
λειτουργικότθτά τουσ ςτο
κείμενο και πειραματίηονται
με τθν απόδοςι τουσ ςτθ νζα
ελλθνικι.
 Διατυπϊνουν αξιολογικζσ
κρίςεισ για τον ρόλο και τθ
ςθμαςία των αιςκθτικϊν
ςτοιχείων ςτο εκάςτοτε
κείμενο (π.χ. τι αλλάηει ςτο
κείμενο αν λείπουν τα
επίκετα).

 Διακρίνουν τισ
παραγράφουσ ι/και
περιόδουσ του κειμζνου και
αναγνωρίηουν τισ λζξεισ και
τουσ δείκτεσ ςυνοχισ με τθ
βοικεια και του ςυντακτικοφ
τουσ, ζντυπου ι/και
θλεκτρονικοφ.
 Αναηθτοφν ςτο λεξικό τουσ,
ζντυπο ι/και θλεκτρονικό, τισ
ςθμαςίεσ των λζξεων του
κειμζνου, τθν ετυμολογία
τουσ, τα ςυνϊνυμα, τα
αντϊνυμα κ.λπ.
 Ραρακολουκοφν το ταξίδι
των λζξεων ςτον χρόνο,
διερευνϊντασ με τθ χριςθ
ζντυπου ι/και θλεκτρονικοφ
υλικοφ τισ τυχόν
τροποποιιςεισ τουσ
(εφρυνςθ, ςτζνωςθ) ι μθ από
τθν αρχαία ςτθ νζα ελλθνικι
και δίνοντασ δικά τουσ
παραδείγματα.
 Σχθματίηουν ζνα
ςυννεφόλεξο ι/και
εννοιολογικό χάρτθ
ςθμαςιολογικϊν ςχζςεων των
λζξεων του κειμζνου.
 Σχεδιάηουν και
ςυμπλθρϊνουν, με
ςυμβατικά ι θλεκτρονικά
εργαλεία, τα γενεαλογικά
δζντρα λζξεων τθσ νζασ
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3. Σο κείμενο ωσ
μορφι

3.2. Γραμματικά
φαινόμενα του
κειμζνου
(μορφολογία)

 Να ςυνδζουν τα
γραμματικά
φαινόμενα του
κειμζνου με το
περιεχόμενό του,
επιςθμαίνοντασ τισ
νοθματικζσ αλλαγζσ
που επζρχονται ςτθ
νεοελλθνικι
απόδοςθ, όταν
αλλάηουν, για
παράδειγμα, οι
χρόνοι των ρθμάτων
ι ο αρικμόσ κλίςθσ
των ουςιαςτικϊν.
 Να αξιοποιοφν
επικοινωνιακά,
ςυγχρονικά και
διαχρονικά τα
γραμματικά
φαινόμενα δίνοντασ
δικά τουσ
παραδείγματα ι/και
βρίςκοντασ ζτοιμα
ςτα βιβλία αναφοράσ.

3.3. Συντακτικά
φαινόμενα του
κειμζνου (ςφνταξθ)

 Να διακρίνουν, με
ςταδιακά μεγαλφτερθ
ευκολία, τα
ςυντακτικά
φαινόμενα του
κειμζνου και να τα
ςυνδζουν με το
περιεχόμενό του,
επιςθμαίνοντασ τισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ελλθνικισ με αφετθρία τθ
ρίηα τουσ ςτθν αρχαία
ελλθνικι (βιογραφίεσ
λζξεων).
 «Αλιεφουν» και
διορκϊνουν τισ λανκαςμζνεσ
γραφζσ λζξεων του κειμζνου
που τουσ δίνονται, κάνοντασ
τουσ απαραίτθτουσ
ςυςχετιςμοφσ με τθ νζα
ελλθνικι και αιτιολογϊντασ
τθν άποψι τουσ.
 Αναπαράγουν, με δόκιμο
προφορικό λόγο, τθν τεχνικι
ςχθματιςμοφ και τον τρόπο
χριςθσ των εκάςτοτε
μελετϊμενων μορφολογικϊν
ςτοιχείων/φαινομζνων.
 Εντοπίηουν μορφολογικζσ
ομοιότθτεσ και διαφορζσ
ανάμεςα ςτθν αρχαία και τθ
νζα ελλθνικι και
διατυπϊνουν ςχετικζσ
απόψεισ.
 Αναπαράγουν, με βάςθ ζνα
πρότυπο που τουσ δίνεται,
παρόμοια παραδείγματα
κλίςθσ ι/και ςχθματιςμοφ
των εκάςτοτε διδαςκόμενων
μορφολογικϊν
ςτοιχείων/φαινομζνων.
 «Αλιεφουν» τουσ
λανκαςμζνουσ γραμματικοφσ
τφπουσ που τουσ δίνονται,
τουσ διορκϊνουν και
αιτιολογοφν τθν άποψι τουσ.
 Βρίςκουν ι/και επιλζγουν
τον ςωςτό γραμματικό
τφπο/ςτοιχείο/φαινόμενο,
ϊςτε να επιλφουν αςκιςεισ
ςυμπλιρωςθσ κενϊν,
πολλαπλισ επιλογισ,
αντιςτοίχιςθσ, διάηευξθσ και
μεταςχθματιςμοφ, απαντοφν
ςε ρουμπρίκεσ,
ςυμπλθρϊνουν
εννοιολογικοφσ χάρτεσ κ.λπ.
 Αναπαράγουν με δόκιμο
προφορικό λόγο τθν τεχνικι
ςχθματιςμοφ και τον τρόπο
χριςθσ των εκάςτοτε
μελετϊμενων ςυντακτικϊν
ςτοιχείων/φαινομζνων.
 «Αλιεφουν» τισ
λανκαςμζνεσ ςυντακτικζσ
αναγνωρίςεισ που τουσ
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3. Σο κείμενο ωσ
μορφι

4. Σο κείμενο ωσ
πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

νοθματικζσ αλλαγζσ
που επζρχονται ςτθ
νεοελλθνικι
απόδοςθ, όταν
ακυρϊνεται, για
παράδειγμα, θ
ςυμφωνία ριματοσ –
υποκειμζνου.
 Να αξιοποιοφν
επικοινωνιακά,
ςυγχρονικά και
διαχρονικά τα
ςυντακτικά
φαινόμενα δίνοντασ
παραδείγματα και με
τθ βοικεια των
βιβλίων αναφοράσ.

4.1. Η απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ νζα
ελλθνικι:
 Ρολλαπλζσ
αποδόςεισ
 Ραραγωγι
απόδοςθσ
 Κριτικι απόδοςθσ
 Διόρκωςθ
απόδοςθσ

 Να αναγιγνϊςκουν
με ςταδιακά
μεγαλφτερθ ευχζρεια
το κείμενο
προκειμζνου να
εξοικειωκοφν με τθ
γλϊςςα.
 Να αποδίδουν το
κείμενο ςτθ νζα
ελλθνικι
αιτιολογϊντασ τισ
λεξιλογικζσ,
γραμματικζσ και
ςυντακτικζσ επιλογζσ
τουσ.
 Να εφαρμόηουν
κατά τθν απόδοςθ
του κειμζνου ςτθ νζα
ελλθνικι τουσ
κανόνεσ δομισ και
λειτουργίασ τθσ
γλϊςςασ, όπωσ θ
χρονικι εκφορά των
ρθματικϊν τφπων, θ
ςυμφωνία ριματοσ –
υποκειμζνου, το είδοσ
των δευτερευουςϊν
προτάςεων, ϊςτε θ
διαδικαςία να ζχει
ςυνειδθτό
χαρακτιρα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δίνονται, τισ διορκϊνουν και
αιτιολογοφν τθν άποψι τουσ.
 Ρροβαίνουν ςε ςυγκρίςεισ
τθσ ςφνταξθσ και ανάδειξθ
ομοιοτιτων και διαφορϊν
ανάμεςα ςτθν αρχαία και τθ
νζα ελλθνικι και
διατυπϊνουν ςχετικζσ
απόψεισ.
 Βρίςκουν ι/και επιλζγουν
τον ςωςτό ςυντακτικό
τφπο/ςτοιχείο/φαινόμενο,
ϊςτε να επιλφουν αςκιςεισ
ςυμπλιρωςθσ κενϊν,
πολλαπλισ επιλογισ,
αντιςτοίχιςθσ, διάηευξθσ και
μεταςχθματιςμοφ, απαντοφν
ςε ρουμπρίκεσ,
ςυμπλθρϊνουν
εννοιολογικοφσ χάρτεσ κ.λπ.
 Ακοφν το κείμενο να
αναγιγνϊςκεται από τον/τθν
εκπαιδευτικό και ςτθ
ςυνζχεια το αναγιγνϊςκουν
οι ίδιοι/-εσ, με ςταδιακι
άνεςθ και νοθματικι
ενςυναίςκθςθ, ϊςτε να
αποκτιςουν οικειότθτα με τθ
μορφι των λζξεων, τθν
προφορά τουσ, τον τονιςμό
τουσ, τθ κζςθ τουσ ςτο
κείμενο.
 Συμπλθρϊνουν κενά ςτθ
νεοελλθνικι απόδοςθ του
κειμζνου, θ οποία τουσ
παρζχεται, ξεκινϊντασ από
λζξεισ και ςταδιακά
προχωρϊντασ ςε εκφράςεισ
και προτάςεισ.
 Ραρεμβαίνουν διορκωτικά
ςε λανκαςμζνθ απόδοςθ
λζξεων, εκφράςεων,
προτάςεων που τουσ
παρζχεται.
 Αποδίδουν μεμονωμζνεσ
λζξεισ του κειμζνου
(επιλεκτικά).
 Αντικακιςτοφν τθν
απόδοςθ λζξεων ι/και
εκφράςεων με ςυνϊνυμζσ
τουσ.
 Αντιςτοιχίηουν
αποςπάςματα του
αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου με
τθ νεοελλθνικι απόδοςι του.
 Υιοκετοφν, κατά τθν
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4. Σο κείμενο ωσ
πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

απόδοςθ των κειμζνων, αρχζσ
όπωσ θ τιρθςθ των χρόνων
των ρθμάτων, των
πτϊςεων/αρικμοφ/γζνουσ
των ουςιαςτικϊν, επικζτων,
μετοχϊν, αντωνυμιϊν κ.λπ.
 Αντιπαραβάλλουν, με όλο
και μεγαλφτερθ ευκολία,
ςταδιακά, τισ δφο μορφζσ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ
επιςθμαίνοντασ ομοιότθτεσ
και διαφορζσ και
επιχειρθματολογϊντασ για
τον ενιαίο χαρακτιρα τθσ.
4.2. Διεπιςτθμονικι/
Διακεματικι
προςζγγιςθ του
κειμζνου:
 Γλϊςςα
 Ιςτορία
 Γεωγραφία
 Θζατρο
 Καλζσ Τζχνεσ
 Λογοτεχνία
 Θετικζσ Επιςτιμεσ

 Να ερευνοφν, να
ςυγκεντρϊνουν και
να αξιοποιοφν
πλθροφορίεσ άλλων
επιςτθμονικϊν και
κεματικϊν περιοχϊν
και να τισ ςυςχετίηουν
με το περιεχόμενο
του εκάςτοτε
μελετϊμενου
κειμζνου.

4.3.
Ρολυτροπικότθτα:
 Αξιοποίθςθ
χαρτϊν, εικόνων,
αναπαραςτάςεων,
ςκίτςων,
διαγραμματικϊν
απεικονίςεων,
φωτογραφιϊν,
αφιςϊν κ.λπ.

 Να μετατρζπουν
ζνα κείμενο ςε
πολυτροπικό (π.χ.
διαγραμματικι
απεικόνιςθ).

4.4.
Ρολυγραμματιςμοί:
 Ραραγωγι
κειμζνου,

 Να διαχειρίηονται
αποτελεςματικά τα
χρονικά όρια και τα
εργαλεία που τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Αναηθτοφν, με ςταδιακά
μεγαλφτερθ ευκολία, τισ
γλωςςικζσ ερμθνείεσ ςε
λεξιλόγιο άλλων επιςτθμϊν,
(π.χ. δράςθ – αντίδραςθ –
επίδραςθ ςτθ Φυςικι,
διαιρζτθσ – διαιρετζοσ ςτα
Μακθματικά).
 Αναηθτοφν ςτισ ξζνεσ
γλϊςςεσ που διδάςκονται
αναλογίεσ με τα γλωςςικά
φαινόμενα τθσ ελλθνικισ.
 Συγκεντρϊνουν
πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το
περιεχόμενο του κειμζνου
από ποικίλεσ πθγζσ, ζντυπεσ
ι/και θλεκτρονικζσ και από
διάφορεσ και διαφορετικζσ
κεματικζσ περιοχζσ και τισ
αντιπαραβάλλουν
ςχολιάηοντασ ςυγκλίςεισ και
αποκλίςεισ.
 Απεικονίηουν
διαγραμματικά το κείμενο
ξεκινϊντασ από τα πρόςωπα,
τθ δράςθ τουσ, τον τόπο και
τον χρόνο και εμπλουτίηοντασ
ςταδιακά με πιο απαιτθτικά
ςτοιχεία, όπωσ θ αιτία, το
αποτζλεςμα κ.ά.
 Αξιοποιοφν το κείμενο και
ςχετικό πολυτροπικό υλικό,
προκειμζνου να
δθμιουργοφν, με βάςθ τισ
πλθροφορίεσ που αντλοφν,
θλεκτρονικοφσ χάρτεσ, κόμικσ,
αφίςεσ κ.λπ.
 Αυτονομοφνται ςταδιακά
ςτθν κατ’ οίκον μελζτθ
αςκοφμενοι/-εσ να
χρθςιμοποιοφν τα βιβλία
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προφορικοφ ι/και
γραπτοφ βάςει
οδθγιϊν
Ροικίλεσ
αναγνϊςεισ του
κειμζνου
(δραματικι,
επιλεκτικι,
διακοπτόμενθ,
ςυνολικι,
νοθματικι) βάςει
οδθγιϊν
Κριτικι ανάγνωςθ
ι/και χριςθ του
εκπαιδευτικοφ
υλικοφ (πθγζσ,
παράλλθλα
κείμενα,
πολυτροπικό υλικό,
βιβλία αναφοράσ)
Δθμιουργικι
παραγωγι κειμζνου
βάςει οδθγιϊν
Αξιοποίθςθ
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
Μεταςχθματιςμόσ
κειμζνου βάςει
κριτθρίων και
οδθγιϊν
Αιςκθτικι
καλλιζργεια

δίνονται, όπωσ το
λεξικό, θ γραμματικι,
τα παράλλθλα
κείμενα, προκειμζνου
να υλοποιιςουν
εργαςίεσ.
 Να εφαρμόηουν με
ςυνζπεια τισ οδθγίεσ
που τουσ παρζχονται
για τθν υλοποίθςθ
δραςτθριοτιτων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αναφοράσ ωσ βοθκοφσ
μελζτθσ.
 Ανατρζχουν με ευκολία ςε
ζντυπο ι/και θλεκτρονικό
υλικό και αντλοφν
πλθροφορίεσ, εφαρμόηοντασ
ςχετικζσ οδθγίεσ.
 Διατυπϊνουν
τεκμθριωμζνεσ αξιολογικζσ
κρίςεισ για το περιεχόμενο
του αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου, γραπτϊσ ι
προφορικϊσ, με βάςθ
οδθγίεσ που τουσ δίνονται,
όπωσ, για παράδειγμα, ο
αρικμόσ λζξεων που μποροφν
να χρθςιμοποιιςουν.
 Αξιοποιοφν
αποτελεςματικά τουσ
κειμενικοφσ δείκτεσ
(ειςαγωγικά ςθμειϊματα,
λεξιλόγιο, όνομα ςυγγραφζα)
προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ
κατανόθςθσ και μελζτθσ του
κειμζνου.
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Πλουτάρχου, «Παράλλθλοι Βίοι: Αλζξανδροσ»)
Θεματικά
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Πεδία
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα

1. Κείμενο και
περικείμενο

1.1. Η ταυτότθτα και τα
χαρακτθριςτικά του
κειμζνου

1.2. Ο χϊροσ και ο
χρόνοσ ζνταξθσ του
κειμζνου

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.1. Ρραγματικά
ςτοιχεία του κειμζνου:
 Ρραγματολογικά:
βιογραφικά, ιςτορικά,
γεωγραφικά
 Ρολιτιςμικά: κεςμοί,
ικθ, ζκιμα,
ςυνικειεσ, υλικόσ
πολιτιςμόσ
 Ηκικά: ςτοιχεία
χαρακτθριολογικά
των προςϊπων,
εςωτερικά κίνθτρα
 Νοθματικά/Ιδεολογικά:
κοινωνικοπολιτικά
χαρακτθριςτικά τθσ
εποχισ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
 Να
ςυςτθματοποιοφν τα
κριτιρια βάςει των
οποίων ταυτοποιείται
το κείμενο του
Ρλουτάρχου ωσ
βιογραφία.
 Να εντάςςουν ςτο
ςωςτό χωροχρονικό
πλαίςιο τον
ςυγγραφζα και τον
βιογραφοφμενο με
βάςθ ςτοιχεία από το
κείμενο αλλά και
εκτόσ αυτοφ.
 Να δίνουν
πλθροφορίεσ για τον
ςυγγραφζα και τον
βιογραφοφμενο,
όποτε ηθτθκεί.
 Να διακρίνουν ςτο
κείμενο τα πρόςωπα,
τθ δράςθ τουσ, τον
χϊρο και τον χρόνο
με τθ βοικεια και τθσ
απόδοςθσ και να
διατυπϊνουν ςχετικζσ
αξιολογικζσ κρίςεισ.
 Να αναπαράγουν
το περιεχόμενο του
κειμζνου,
αξιοποιϊντασ τισ
πλθροφορίεσ που το
ίδιο το κείμενο
παρζχει.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 Συηθτοφν για τα
χαρακτθριςτικά τθσ
βιογραφίασ και τα
επιβεβαιϊνουν κακϊσ
μελετοφν το κείμενο του
Ρλουτάρχου.
 Αντλοφν από το κείμενο
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν
εποχι του βιογραφοφμενου
και διαπιςτϊνουν τθν
απόκλιςθ από τθν εποχι του
Ρλουτάρχου.
 Ερευνοφν ςε ζντυπεσ και
θλεκτρονικζσ πθγζσ και
ςυγκεντρϊνουν πλθροφορίεσ
για τον Ρλοφταρχο
ςυντάςςοντασ το βιογραφικό
του.
 Απαντοφν ςε ςφντομα
ερωτιματα κατανόθςθσ του
περιεχομζνου,
ςυμπλθρϊνουν θμιτελείσ
ι/και δθμιουργοφν εξαρχισ
εννοιολογικοφσ χάρτεσ βάςει
του κειμζνου.
 Επιβεβαιϊνουν πραγματικά
ςτοιχεία του κειμζνου που
επιβιϊνουν μζχρι ςιμερα
παρακζτοντασ ςχετικά
παραδείγματα.
 Διαχειρίηονται και
αξιοποιοφν παράλλθλα
κείμενα ςυγκρίνοντάσ τα ωσ
προσ το περιεχόμενό τουσ με
τα ςτοιχεία του κειμζνου.
 Αςκοφνται ςτθν
οργανωμζνθ διαλογικι
αντιπαράκεςθ (αντιλογία)
ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ
προςϊπων, ςτάςεων,
επιλογϊν, ενεργειϊν κατόπιν
αφορμϊν και ευκαιριϊν που
παρζχει το κείμενο.
 Δθμιουργοφν υβριδικοφ
τφπου χρονογραμμζσ, ςτισ
οποίεσ, εκτόσ τθσ χρονικισ
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2.2. Αιςκθτικά ςτοιχεία
του κειμζνου:
 Υφολογικά
χαρακτθριςτικά,
όπωσ μεταφορζσ,
παρομοιϊςεισ,
άςτοχα ερωτιματα,
αςφνδετο ςχιμα,
ρθτορικζσ ερωτιςεισ,
χριςθ διαλόγου,
πλθκϊρα επικζτων,
πλθκϊρα ρθμάτων,
χριςθ αντωνυμιϊν
κ.λπ.

 Να αναδεικνφουν
τα χαρακτθριςτικά και
τον ρόλο των
υφολογικϊν
ςτοιχείων ςτο κείμενο
είτε εντάςςοντάσ τα
ςε δικά τουσ
παραδείγματα είτε
αντικακιςτϊντασ τα
με ιςοδφναμα, είτε
αφαιρϊντασ τα από
το κείμενο, ϊςτε να
προβοφν ςε
ςυγκρίςεισ.

2.3. Συνοχι και
ςυνεκτικότθτα του
κειμζνου

 Να παρακολουκοφν
τον βίο του
Αλεξάνδρου χωρίσ
νοθματικά χάςματα
κυρίωσ λόγω του
γλωςςικοφ οργάνου,
ςυνδζοντασ κάκε νζα
πλθροφορία με
προθγοφμενεσ.
 Να διακρίνουν τισ
λογικζσ νοθματικζσ
ςχζςεισ, αιτιακισ και
χρονικισ ακολουκίασ,
οι οποίεσ
υποςτθρίηουν τθ
ςυνεκτικότθτα του
κειμζνου, με
ςυγκεκριμζνεσ
αναφορζσ ςε λζξεισ
και ςτοιχεία του
κειμζνου.
 Να επιςθμαίνουν
τα ςτοιχεία ςυνοχισ
του κειμζνου, με
ςυγκεκριμζνεσ
αναφορζσ ςε λζξεισ
και ςτοιχεία του
κειμζνου.
 Να εμβακφνουν ςτθ
μελζτθ του λεξιλογίου
του κειμζνου,
υλοποιϊντασ υψθλϊν
απαιτιςεων δράςεισ,
όπωσ θ αναηιτθςθ
και αντιπαραβολι τθσ
ςυμβατικισ με τθν
αντιςυμβατικι χριςθ
λζξεων του κειμζνου.

3.1. Το λεξιλόγιο του
κειμζνου:
3.1.1. Σθμαςία των
λζξεων (ςυμβατικι
χριςθ, επικοινωνιακι
χριςθ, εφρυνςθ,
ςτζνωςθ, παγιωμζνεσ
εκφράςεισ)
3.1.2. Μορφολογικά
χαρακτθριςτικά των

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ακολουκίασ, εντοπίηεται και θ
ακολουκία αιτίου-αιτιατοφ.
 Εντοπίηουν υφολογικά
ςτοιχεία του κειμζνου
αξιοποιϊντασ και τθ ν.ε.
απόδοςθ.
 Δικαιολογοφν τουσ χρόνουσ
και τισ διακζςεισ των
ρθμάτων και των ρθματικϊν
τφπων του κειμζνου με βάςθ
το είδοσ του κειμζνου και τον
επικοινωνιακό ςτόχο του.
 Ραράγουν κείμενο αυτοκαι ετεροβιογραφίασ
αξιοποιϊντασ και τα
υφολογικά ςτοιχεία που
μελετοφν ςτο κείμενο του
Ρλουτάρχου.
 Συηθτοφν για το
περιεχόμενο κάκε ενότθτασ
(διάλογοσ, απαντιςεισ ςε
ςτοχευμζνα ερωτιματα), το
ςυνδζουν νοθματικά με ό,τι
ζχει προθγθκεί και
διατυπϊνουν υποκζςεισ για
ό,τι πρόκειται να
ακολουκιςει.
 Διακρίνουν τισ
παραγράφουσ ι/και
περιόδουσ του κειμζνου και
αναγνωρίηουν τισ λζξεισ και
τουσ δείκτεσ ςυνοχισ με τθ
βοικεια και του ςυντακτικοφ
τουσ, ζντυπου ι/και
θλεκτρονικοφ.

 Αναηθτοφν με ευκολία ςτο
λεξικό τουσ, ζντυπο ι/και
θλεκτρονικό τισ ςθμαςίεσ των
λζξεων του κειμζνου, τθν
ετυμολογία τουσ, τα
ςυνϊνυμα, τα αντϊνυμα
κ.λπ. και δίνουν δικά τουσ
παραδείγματα με αυτζσ.
 Διακρίνουν με ευκολία τθν
κυριολεκτικι και τθ
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λζξεων (ορκογραφία,
τόνοι, πνεφματα,
ετυμολογία, ςφνκεςθ)
3.1.3. Σθμαςιολογικζσ
ςχζςεισ των λζξεων
(ςυνωνυμία,
αντωνυμία, λεξιλογικζσ
οικογζνειεσ, ομοθχία
ομοθχία και
ομογραφία)

 Να δίνουν
παραδείγματα, με τθ
βοικεια ζντυπου
ι/και θλεκτρονικοφ
υλικοφ, όπωσ τα
θλεκτρονικά ςϊματα
κειμζνων, χριςθσ του
εκάςτοτε λεξιλογίου
ςε ποικίλα
επικοινωνιακά
περιβάλλοντα τθσ
αρχαίασ και τθσ νζασ
ελλθνικισ.

3.2. Γραμματικά
φαινόμενα του
κειμζνου (μορφολογία)

 Να ταυτοποιοφν το
εκάςτοτε γραμματικό
φαινόμενο που ζχουν
μελετιςει ςτο
κείμενο και να
ερμθνεφουν βάςει
κανόνων τισ τυχόν
μορφολογικζσ
διαφοροποιιςεισ και
εξαιρζςεισ.
 Να ομαδοποιοφν
τουσ εκάςτοτε
ρθματικοφσ τφπουσ
με κριτιριο τον
ςχθματιςμό τουσ και
να ερμθνεφουν τθν
ομαδοποίθςθ αυτι.
 Να δθμιουργοφν με
ςχετικι ευκολία
αναλογίεσ αναφορικά
με τον τρόπο
ςχθματιςμοφ και
κλίςθσ των ρθμάτων,
των ουςιαςτικϊν, των
επικζτων, των

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μεταφορικι χριςθ λζξεων
του κειμζνου αλλά και τθν
επικοινωνιακι τουσ χριςθ,
ςτο περιβάλλον τθσ εποχισ
τουσ, με τθν αξιοποίθςθ των
θλεκτρονικϊν ςωμάτων
κειμζνων τθσ αρχαίασ
ελλθνικισ.
 Γνωρίηουν και εφαρμόηουν
κανόνεσ και αρχζσ για τθν
ετυμολογία και ορκογραφία
των λζξεων του κειμζνου,
όταν τουσ ηθτείται.
 Επιλζγουν και τοποκετοφν
τισ ςωςτζσ λζξεισ ςτα
ςυμφραηόμενα, όταν αυτό
τουσ ηθτείται.
 Σχθματίηουν οικογζνειεσ
λζξεων ςτθ νζα ελλθνικι με
αφόρμθςθ λζξεισ του
κειμζνου.
 «Αλιεφουν» και
διορκϊνουν τισ λανκαςμζνεσ
γραφζσ λζξεων του κειμζνου
που τουσ δίνονται, κάνοντασ
τουσ απαραίτθτουσ
ςυςχετιςμοφσ με τθ νζα
ελλθνικι και αιτιολογϊντασ
τθν άποψι τουσ βάςει και τθσ
προθγοφμενθσ γνϊςθσ τουσ
από τθν Αϋ και Βϋ Γυμναςίου.
 Σχθματίηουν, κατόπιν
οδθγιϊν, ρθματικοφσ τφπουσ
ςε άλλουσ χρόνουσ και
εγκλίςεισ από αυτοφσ/-ζσ που
εντοπίηονται ςτο κείμενο.
 Διακρίνουν με ευχζρεια
άγνωςτουσ γραμματικοφσ
τφπουσ αναγιγνϊςκοντασ με
προςοχι και επιλεκτικά το
κείμενο, ι/και άλλα
παράλλθλα κείμενα, ζχοντασ
αναπτφξει εξοικείωςθ με τθν
αρχαία ελλθνικι γλϊςςα.
 Συμπλθρϊνουν ςωςτά,
θμιδομθμζνα κείμενα
διατφπωςθσ κανόνων των
γραμματικϊν φαινομζνων.
 Διατυπϊνουν κανόνεσ
γραμματικοφ ςχθματιςμοφ ωσ
αποτζλεςμα τθσ επαγωγικισ
διαδικαςίασ προςζγγιςθσ των
γραμματικϊν
φαινομζνων/τφπων.
 Εφαρμόηουν κανόνεσ
γραμματικοφ ςχθματιςμοφ ςε
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ωσ μορφι

3.3. Συντακτικά
φαινόμενα του
κειμζνου (ςφνταξθ)

αντωνυμιϊν κ.λπ.
ανάμεςα ςτθν αρχαία
και τθ νζα ελλθνικι.
 Να προβαίνουν ςε
ςυγκρίςεισ μεταξφ τθσ
επικοινωνιακισ,
ςυγχρονικισ και
διαχρονικισ χριςθσ
των γραμματικϊν
φαινομζνων μζςω τθσ
αξιοποίθςθσ
παραδειγμάτων.
 Να ταυτοποιοφν το
εκάςτοτε ςυντακτικό
φαινόμενο που ζχουν
μελετιςει ςτο
κείμενο,
ερμθνεφοντασ βάςει
κανόνων τισ τυχόν
δομολειτουργικζσ
διαφοροποιιςεισ και
εξαιρζςεισ.
 Να τεκμθριϊνουν
τισ αιτιακζσ ςχζςεισ
των λζξεων κακϊσ
ςυντάςςουν το
κείμενο.
 Να ερμθνεφουν τισ
ςυγκλίςεισ και
αποκλίςεισ που
προκφπτουν από τθ
ςφγκριςθ που
επιχειροφν ανάμεςα
ςτθν αρχαία και τθ
νζα ελλθνικι, με
αφορμι ςυντακτικά
φαινόμενα του
κειμζνου.
 Να
μεταςχθματίηουν
ςτοιχειϊδεισ
ςυντακτικζσ δομζσ
ςυςχετίηοντασ τον
μεταςχθματιςμό με
τθν αλλαγι ςτο
επικοινωνιακό
αποτζλεςμα.
 Να ςυςχετίηουν τθ
ςυνδυαςτικι
λειτουργία
γραμματικϊν και
ςυντακτικϊν
φαινομζνων (π.χ.
κατάλθξθ
ονομαςτικισ υποκείμενο του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

φαινόμενα/τφπουσ που τουσ
δίνονται ι/και προτείνουν οι
ίδιοι/-εσ.
 Υιοκετοφν τεχνικζσ που
ζχουν διδαχκεί ςτθν Αϋ και Βϋ
Γυμναςίου αναφορικά με τθ
μελζτθ τθσ γραμματικισ,
όπωσ θ ςυνεχισ χριςθ του
αντίςτοιχου βιβλίου
αναφοράσ.

 Εντοπίηουν ςτο κείμενο και
ςε άλλα παράλλθλα κείμενα
το εκάςτοτε νζο ςυντακτικό
φαινόμενο.
 Δικαιολογοφν, με βάςθ
επιλεγμζνα χωρία που τουσ
παρζχονται, πϊσ επθρεάηεται
θ απόδοςθ ςτθ ν.ε. από τθ
κζςθ και τον ρόλο των λζξεων
ςτο κείμενο.
 Αναγνωρίηουν ορκϊσ και με
ςταδιακά μεγαλφτερθ
ευχζρεια τθ ςυντακτικι
λειτουργία των λζξεων του
κειμζνου αξιοποιϊντασ και τθ
νεοελλθνικι του απόδοςθ.
 Μετατρζπουν απλζσ
προτάςεισ από ενεργθτικι ςε
πακθτικι φωνι και
αντιςτρόφωσ.
 Διακρίνουν ςτοχευμζνα
λανκαςμζνεσ ςυντακτικζσ
χριςεισ, όπωσ προκφπτουν
από τθ λανκαςμζνθ απόδοςι
τουσ, τισ διορκϊνουν και
αιτιολογοφν τισ παρεμβάςεισ
τουσ.
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4.1 Η απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ νζα
ελλθνικι:
 Ρολλαπλζσ
αποδόςεισ
 Ραραγωγι απόδοςθσ
 Κριτικι απόδοςθσ
 Διόρκωςθ απόδοςθσ

4.2 Διεπιςτθμονικι/
Διακεματικι
προςζγγιςθ του
κειμζνου:
 Αντιπαραβολικι
προςζγγιςθ των
μορφϊν τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ
 Ιςτορία
 Γεωγραφία
 Θζατρο
 Καλζσ Τζχνεσ
 Λογοτεχνία
 Θετικζσ Επιςτιμεσ

ριματοσ).
 Να
ςυςτθματοποιοφν τα
βιματα που κα
πρζπει να
ακολουκοφν, όταν
τουσ ηθτείται να
παράγουν τθ δικι
τουσ απόδοςθ ςτθ
νζα ελλθνικι.
 Να κατανοοφν και
να απεικονίηουν
ςχθματικά τθ
νοθματικι,
μορφολογικι και
ςυντακτικι
αντιςτοιχία του
πρωτοτφπου με τθ
νεοελλθνικι απόδοςι
του.
 Να τεκμθριϊνουν,
με παραδείγματα, τον
ενιαίο χαρακτιρα τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ
και να
επιχειρθματολογοφν
για αυτόν.
 Να παράγουν
παραδείγματα των
εκάςτοτε
μελετϊμενων
μορφολογικϊν και
ςυντακτικϊν
ςτοιχείων και από τθν
αρχαία και από τθ
νζα ελλθνικι.
 Να αναδεικνφουν
τισ ςχζςεισ του
κειμζνου του
Ρλουτάρχου με άλλεσ
κεματικζσ/
επιςτθμονικζσ
περιοχζσ
ςυγκρίνοντάσ το με
κεματικζσ των
αντικειμζνων
Νεοελλθνικισ
Γλϊςςασ, Λογοτεχνίασ
και Ιςτορίασ (π.χ.
πόλεμοσ,
οικουμενικζσ αξίεσ,
γλϊςςα και
πολιτιςμόσ, φιλία,
ςχζςθ γονιϊνπαιδιϊν).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Συμπλθρϊνουν κενά ςε
κείμενο νεοελλθνικισ
απόδοςθσ, το οποίο
αντιπαραβάλλεται με το
αντίςτοιχο αρχαιοελλθνικό.
 Εντοπίηουν λάκθ ςε
απόδοςθ που ςκόπιμα
αποκλίνει από τθν ορκι
απόδοςθ του α.ε. κειμζνου.
 Συγκρίνουν δφο και
περιςςότερεσ αποδόςεισ του
ίδιου χωρίου, διατυπϊνουν
αξιολογικζσ κρίςεισ, κάνουν
παρατθριςεισ και βελτιϊςεισ
και τεκμθριϊνουν τισ
παρεμβάςεισ τουσ.
 Επιχειροφν τθν απόδοςθ
μικρισ ζκταςθσ χωρίων του
αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου
ςτθ νζα ελλθνικι χωρίσ τθ
χριςθ των βιβλίων
αναφοράσ.
 Δθμιουργοφν πίνακεσ ι/και
εννοιολογικοφσ χάρτεσ με
δικά τουσ παραδείγματα για
τισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ
των μορφολογικϊν ςτοιχείων
ανάμεςα ςτισ δφο μορφζσ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ.

 Αναηθτοφν, ςε ζντυπεσ
ι/και θλεκτρονικζσ πθγζσ,
εντοπίηουν και παρουςιάηουν
τουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ θ προςωπικότθτα, ο
βίοσ και τα επιτεφγματα του
Αλεξάνδρου ενζπνευςαν τθ
λογοτεχνία και τισ τζχνεσ.
 Σχεδιάηουν μζςω
ψθφιακϊν εφαρμογϊν
(Google Maps) τθν πορεία του
Αλεξάνδρου ςε ςφγχρονο
χάρτθ.
 «Αποδελτιϊνουν» με
ευχζρεια ζνα παράλλθλο
κείμενο καταγράφοντασ
ςυναφείσ/ςυγγενείσ
πλθροφορίεσ με το κείμενο
του Ρλουτάρχου και
προχωρϊντασ ςε ςυγκρίςεισ.
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4.3 Ρολυτροπικότθτα:
 Αξιοποίθςθ χαρτϊν,
εικόνων,
αναπαραςτάςεων,
ςκίτςων,
διαγραμματικϊν
απεικονίςεων,
φωτογραφιϊν,
αφιςϊν κ.λπ.

 Να αξιοποιοφν
περιςςότερουσ του
ενόσ τρόπουσ
μετατροπισ του
κειμζνου ςε
πολυτροπικό, με ι
χωρίσ τθ χριςθ
ψθφιακϊν εργαλείων
(π.χ. διαγραμματικι
απεικόνιςθ,
αξιοποίθςθ τθσ
εικόνασ, δθμιουργία
βίντεο).

4.4. Ρολυγραμματιςμοί:
 Ραραγωγι κειμζνου,
προφορικοφ ι/και
γραπτοφ βάςει
οδθγιϊν
 Ροικίλεσ αναγνϊςεισ
του κειμζνου
(δραματικι,
επιλεκτικι,
διακοπτόμενθ,
ςυνολικι, νοθματικι)
βάςει οδθγιϊν
 Κριτικι ανάγνωςθ
ι/και χριςθ του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ
(πθγζσ, παράλλθλα
κείμενα, πολυτροπικό
υλικό, βιβλία
αναφοράσ)
 Δθμιουργικι
παραγωγι κειμζνου
βάςει οδθγιϊν
 Αξιοποίθςθ
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
 Μεταςχθματιςμόσ
κειμζνου βάςει
κριτθρίων και
οδθγιϊν
 Αιςκθτικι
καλλιζργεια

 Να οργανϊνουν τον
τρόπο εργαςίασ τουσ
παρουςιάηοντασ τα
ςτάδια τθσ δουλειάσ
τουσ, όταν τουσ
ηθτθκεί,
προςαρμόηοντασ τθ
ςτρατθγικι τουσ ςτα
εκάςτοτε νζα
δεδομζνα και
ηθτοφμενα.
 Να παράγουν
πρόςκετο,
πρωτότυπο
εκπαιδευτικό υλικό,
όπωσ ο εμπλουτιςμόσ
του κειμζνου με
εποπτικό υλικό.
 Να διατυπϊνουν
αξιολογικζσ κρίςεισ
για ςφγχρονα
κοινωνικά φαινόμενα,
αντλϊντασ
επιχειρθματολογία
από το
αρχαιοελλθνικό
κείμενο.
 Να δείχνουν
ευαιςκθςία ςε
κζματα ευρφτερου,
παγκόςμιου
ενδιαφζροντοσ, όπωσ
θ ειρινθ, θ γνωριμία
και επικοινωνία με
τουσ «άλλουσ», θ
διαχείριςθ του
«διαφορετικοφ», θ
ιςότθτα των
ανκρϊπων κ.ά., με
αφορμι τθ μελζτθ
του κειμζνου και με
ανάλθψθ ςχετικϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Δθμιουργοφν δικζσ τουσ
ψθφιακζσ αφθγιςεισ του
κειμζνου με υλικό και μζςα
που κα αναηθτιςουν
διαδικτυακά.
 Ραρουςιάηουν τισ εργαςίεσ
τουσ, ατομικά ι/και ομαδικά,
με πολυτροπικό κείμενο και
τισ αξιολογοφν με τθ χριςθ
ρουμπρίκασ.
 Εμπλουτίηουν το κείμενο με
εποπτικό υλικό που κρίνουν
ότι υποβοθκά τθν κατανόθςθ
χωρίων του.
 Συνκζτουν πρωτότυπα
κείμενα, με τα οποία
περιγράφουν πϊσ και ςε
ποιουσ τομείσ τουσ/τισ
επθρζαςε θ γνωριμία τθσ
προςωπικότθτασ του
Αλεξάνδρου υπό τθ μορφι
αναςτοχαςμοφ.
 Συντάςςουν επιςτολι,
υποκζτοντασ πωσ ανικουν
ςτο ςτράτευμα του
Αλεξάνδρου, προσ αγαπθμζνο
τουσ πρόςωπο ςτο οποίο
εξιςτοροφν τισ περιπζτειζσ
τουσ με βάςθ ςτοιχεία και
πλθροφορίεσ του κειμζνου.
 Ραράγουν ζνα «δελτίο
τφπου», με το οποίο
ανακοινϊνουν ςτουσ Ζλλθνεσ
τθ νίκθ του Αλεξάνδρου ςτον
Γρανικό ποταμό.
 Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
ψθφιακό υλικό που κα
προτείνουν ςτθν ολομζλεια
για τθν ανάδειξθ πτυχϊν τθσ
προςωπικότθτασ του
Αλεξάνδρου που δεν κάλυψε
το κείμενο (π.χ. ιςτορικό
ντοκιμαντζρ, ψθφιακζσ
περιθγιςεισ ςε μουςεία,
αφιερϊματα ξζνων καναλιϊν
κ.ά.).
 Επιχειρθματολογοφν για
τον διεπιςτθμονικόερευνθτικό, εκτόσ των άλλων,
χαρακτιρα τθσ εκςτρατείασ
του Αλεξάνδρου βάςει
ςτοιχείων που αντλοφν από
το ίδιο το κείμενο.
 Αναγιγνϊςκουν
διαφοροποιθμζνα το κείμενο.
 Οργανϊνουν αγϊνεσ
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εργαςιϊν/δραςτθριοτιτων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αντιλογίασ με αφορμι
κζματα του κειμζνου (π.χ.
δφο ςτρατιϊτεσ ςυηθτοφν και
διαφωνοφν για το αν κα
πρζπει να ςυνεχίςουν τθν
εκςτρατεία προσ τον Γάγγθ
ποταμό).
 Εντοπίηουν αναλογίεσ
ανάμεςα ςτθν
παγκοςμιοποιθμζνθ κοινωνία
που προζκυψε από τθν
εκςτρατεία του Αλεξάνδρου
ςτθν Ανατολι και τθ ςθμερινι
κοινωνία και παράγουν
ςχετικό κείμενο.
 Υποςτθρίηουν
τεκμθριωμζνα και
κειμενοκεντρικά τον
διαπολιτιςμικό χαρακτιρα
τθσ κοινωνίασ που εμπρόκετα
δθμιοφργθςε ο Αλζξανδροσ
κακϊσ, ςταδιακά, μελετοφν
το κείμενο, επιςθμαίνουν τα
ςχετικά χωρία και ετοιμάηουν
μια «απολογιςτικι»
παρουςίαςθ.
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Β2β. Αναλυτικι απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν (Αρχαία Ελλθνικά
Κείμενα από Μετάφραςθ)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑΦΡΑΗ
Αϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Ομιρου, «Οδφςςεια»)
Θεματικά
Πεδία

1. Κείμενο και
περικείμενο

Θεματικζσ
Ενότθτεσ

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ:

1.1. Η ταυτότθτα και τα
χαρακτθριςτικά του
κειμζνου

 Να διακρίνουν ςτθν
«Οδφςςεια» τα κφρια
χαρακτθριςτικά του
ζπουσ ωσ
γραμματειακοφ
είδουσ.

 Ρροςδιορίηουν τα ςτοιχεία
που ταυτοποιοφν τθν
«Οδφςςεια» ωσ μία
πολφςτιχθ ζμμετρθ αφιγθςθ
κατορκωμάτων ανκρϊπων
και κεϊν.
 Διακρίνουν ςταδιακά ςτο
κείμενο τυπικζσ ςκθνζσ και
εκφράςεισ, ϊςτε να
επιβεβαιϊνεται θ ταυτότθτά
του ωσ ζπουσ.

1.2. Ο χϊροσ και ο
χρόνοσ ζνταξθσ του
κειμζνου

 Να δίνουν
πλθροφορίεσ για τον
χωροχρόνο
ςφνκεςθσ/αφιγθςθσ
τθσ «Οδφςςειασ» και
τον
δθμιουργό/αφθγθτι
τθσ και να
προβλθματίηονται
ςχετικά.
 Να αναπτφςςουν
προφορικό λόγο για
τθ διαφορετικότθτα
του χρονικοφ
πλαιςίου τθσ εποχισ
του μφκου από τθν
εποχι του
δθμιουργοφ/αφθγθτι.
 Να επιςθμαίνουν
κοινωνικζσ
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ανάμεςα
ςτθν εποχι αναφοράσ
τθσ «Οδφςςειασ» και
το ςιμερα,
αναγνωρίηοντασ το
ζποσ ωσ ζκφραςθ τθσ
εποχισ του.

 Ερευνοφν ςε ζντυπεσ και
θλεκτρονικζσ πθγζσ και
ςυγκεντρϊνουν, ςταδιακά,
πλθροφορίεσ για τον
δθμιουργό/αφθγθτι του
ζπουσ δθμιουργϊντασ μία
αφίςα που αναρτάται, τελικά,
ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ.
 Ρροβλθματίηονται για τθν
ταυτότθτα του δθμιουργοφ
και τον τρόπο ςφνκεςθσ του
ζπουσ, ερευνϊντασ,
παρουςιάηοντασ και
ςχολιάηοντασ τισ απόψεισ που
εντοπίηουν.
 Εξοικειϊνονται με τθ
δθμιουργία χρονογραμμισ,
ζντυπθσ ι θλεκτρονικισ, ςτθν
οποία αποτυπϊνουν χρονικά
ςθμεία «ςτακμοφσ» του
ζπουσ αξιοποιϊντασ και το
ςχετικό υλικό που παρζχεται
από το εκπαιδευτικό
λογιςμικό των ομθρικϊν
επϊν.
 Διακρίνουν και
καταγράφουν κατά τθν
παρακολοφκθςθ του ζπουσ,
πότε μιλά ο Πμθροσ,
παρεμβαίνοντασ ςτθν εξζλιξθ
του μφκου, και πότε
αφθγείται, ϊςτε εφκολα να
ειςαχκοφν ςτθ
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1. Κείμενο και
περικείμενο

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

διαφορετικότθτα των
χρονικϊν επιπζδων του
δθμιουργοφ/αφθγθτι (8οσ αι.
π.Χ.) και του μφκου
(οργανωμζνοσ ελλθνικόσ
αποικιςμόσ).
2.1. Ρραγματικά
ςτοιχεία του κειμζνου:
 Ρραγματολογικά:
βιογραφικά, ιςτορικά,
γεωγραφικά
 Ρολιτιςμικά: κεςμοί,
ικθ, ζκιμα,
ςυνικειεσ, υλικόσ
πολιτιςμόσ
 Ηκικά: ςτοιχεία
χαρακτθριολογικά
των προςϊπων,
εςωτερικά κίνθτρα
 Νοθματικά/Ιδεολογικά:
κοινωνικοπολιτικά
χαρακτθριςτικά τθσ
εποχισ

 Να διατυπϊνουν
αξιολογικζσ κρίςεισ
για τα πρόςωπα του
μφκου, το ικοσ τουσ
και τθ δράςθ τουσ,
ενταγμζνα πάντοτε
ςτον χωροχρόνο
αναφοράσ τουσ.
 Να εντοπίηουν τα
πραγματικά ςτοιχεία
του κειμζνου και να
τα ςυνδζουν με τον
χωροχρόνο αναφοράσ
τουσ.
 Να προςεγγίηουν
βιωματικά, κριτικά
και διαχρονικά τα
πραγματικά ςτοιχεία
του κειμζνου
αιτιολογϊντασ τισ
διαπιςτϊςεισ τουσ.

 Δθμιουργοφν
εννοιολογικοφσ χάρτεσ ι/και
ςυμπλθρϊνουν θμιτελείσ
ςκιαγραφϊντασ ςταδιακά το
ικοσ των προςϊπων του
ζπουσ με βάςθ κειμενικά
ςτοιχεία.
 Ραρουςιάηουν, ατομικά ι
ομαδικά, το περιεχόμενο των
ραψωδιϊν που προτείνεται
να διδάςκονται περιλθπτικά
(π.χ. παρουςίαςθ Power
Point, ψθφιακι αφιγθςθ,
αφίςα, προφορικι
παρουςίαςθ κ.ά.).
 Συηθτοφν βάςει
ςτοχευμζνων ερωτιςεων για
τθ δράςθ των προςϊπων και
τθν ενδεχόμενθ
διαφοροποίθςι τθσ και τθν
αξιολογοφν ενταγμζνθ
πάντοτε ςτο χωροχρονικό
πλαίςιο των ςυνκθκϊν.
 Εντοπίηουν, χωριςμζνοι/-εσ
ςε ομάδεσ, τα
πραγματολογικά,
πολιτιςμικά, θκικά,
νοθματικά/ιδεολογικά
ςτοιχεία των ενοτιτων, τα
παρουςιάηουν ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ ωσ
ζναυςμα ςυηιτθςθσ και
ερμθνείασ τουσ με κριτιριο
τθν εποχι ζνταξθσ και
εκδιλωςισ τουσ και τα
ςυγκρίνουν με τα αντίςτοιχα
ςφγχρονά τουσ.

2.2. Αιςκθτικά ςτοιχεία
του κειμζνου:
 Υφολογικά
χαρακτθριςτικά και
τεχνικζσ, όπωσ
μεταφορζσ,
παρομοιϊςεισ,
άςτοχα ερωτιματα,
αςφνδετο ςχιμα,
ρθτορικζσ ερωτιςεισ,
χριςθ διαλόγου,
πλθκϊρα επικζτων,
εγκιβωτιςμόσ,

 Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία των
αιςκθτικϊν/υφολογικϊν ςτοιχείων του
ζπουσ και να
ςχολιάηουν τθ
ςθμαςία τουσ για τθ
δομι και τθν
ζκφραςθ του
περιεχομζνου.

 Εντοπίηουν, ατομικά ι ανά
ομάδεσ, τα
αιςκθτικά/υφολογικά
ςτοιχεία των ενοτιτων, τα
καταγράφουν ανά ενότθτα
ι/και τα ομαδοποιοφν ανά
είδοσ, ςε ζντυπθ ι ψθφιακι
μορφι (αφίςα, πίνακασ,
Padlet, εννοιολογικόσ χάρτθσ
κ.ά.), θ οποία ςυμπλθρϊνεται
με τθν εξζλιξθ του ζπουσ
(ςχζδιο δράςθσ/project).
 Αναγιγνϊςκουν με προςοχι
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2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι
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τυπολογία κ.λπ.

επιλεγμζνα παράλλθλα
κείμενα εντοπίηοντασ τα
αιςκθτικά /υφολογικά τουσ
ςτοιχεία και ςυγκρίνοντάσ τα
με τθν «Οδφςςεια».
 Ραράγουν ςφντομο, γραπτό
κείμενο βάςει οδθγιϊν
αξιοποιϊντασ ςε αυτό
υφολογικά/αιςκθτικά
ςτοιχεία που γνϊριςαν ςτο
ζποσ (π.χ. είδθ επικζτων,
παρομοίωςθ κ.ά.).

2.3. Συνοχι και
ςυνεκτικότθτα του
κειμζνου

 Να παρακολουκοφν
τθν εξζλιξθ ενόσ
εκτενοφσ ζργου, όπωσ
είναι θ «Οδφςςεια»,
χωρίσ νοθματικά
κενά, ϊςτε να
ανακαλοφν
προθγοφμενα
ςτοιχεία εξζλιξθσ του
μφκου και να
προβλζπουν τα
επόμενα ςτάδια.
 Να διακρίνουν τισ
λογικζσ ςχζςεισ,
αιτιακισ και χρονικισ
ακολουκίασ, οι οποίεσ
υποςτθρίηουν τθ
ςυνεκτικότθτα του
ζπουσ.
 Να εντοπίηουν ςτο
κείμενο τισ ςχζςεισ
αντίκεςθσ, διάηευξθσ,
επεξιγθςθσ,
επιβεβαίωςθσ,
ζμφαςθσ,
αποτελζςματοσ,
προχπόκεςθσ,
γενίκευςθσ,
αναλογίασ,
αιτιολόγθςθσ, οι
οποίεσ λειτουργοφν
ωσ δομικζσ κλείδεσ.

 Συηθτοφν για το
περιεχόμενο κάκε ενότθτασ
(διάλογοσ, απαντιςεισ ςε
ςτοχευμζνα ερωτιματα)
ςυνδζοντάσ το με ό,τι ζχει
προθγθκεί και
διατυπϊνοντασ υποκζςεισ για
ό,τι πρόκειται να
ακολουκιςει.
 Μιλοφν με ςταδιακι
ευχζρεια για τθ
διαφορετικότθτα των
χρονικϊν περιόδων τθσ
εκτφλιξθσ του μφκου και τθσ
εποχισ του Ομιρου.
 Αποτυπϊνουν, ςχθματικά
και διακριτά, ςε δφο
αυτόνομεσ χρονογραμμζσ,
τουσ χρόνουσ αφιγθςθσ και
πραγματικισ ροισ των
γεγονότων, ϊςτε να
αναδειχκεί θ
διαφορετικότθτα ανάμεςα
ςτον αφθγθματικό και τον
πραγματικό χρόνο.
 Διακρίνουν τισ παρζνκετεσ
αφθγιςεισ (εγκιβωτιςμόσ)
ςτθ ροι του μφκου με
ςτοιχεία του κειμζνου, όπωσ
θ αλλαγι χρόνου των
ρθμάτων, αλλά και με βάςθ
τθν ανίχνευςθ τθσ αρχισ και
του τζλουσ τθσ παρζνκετθσ
αφιγθςθσ.
 Αφθγοφνται προφορικά ζνα
προςωπικό τουσ βίωμα
εντάςςοντασ ςε αυτό μια
παρζνκετθ αφιγθςθ.

3.1. Τα χαρακτθριςτικά
του ζμμετρου λόγου

 Να απολαμβάνουν
τθν ζμμετρθ
ανάγνωςθ του
κειμζνου από τον/τθν
εκπαιδευτικό και να
το αναγιγνϊςκουν οι

 Ακοφν, μζςω θλεκτρονικϊν
πθγϊν, διάφορεσ αναγνϊςεισ
του ομθρικοφ κειμζνου από
θκοποιοφσ, ςχολιάηοντασ τον
βακμό ανάδειξθσ τθσ
ποιθτικισ φφςθσ του ζπουσ.
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3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

ίδιοι/-εσ, ϊςτε να
αναδεικνφεται ο
ζμμετροσ λόγοσ και θ
ποιθτικι
φυςιογνωμία του
ζπουσ.
3.2. Το λεξιλόγιο του
κειμζνου

 Να επιςθμαίνουν
ςταδιακά, κατά τθν
εξζλιξθ του ζπουσ, τισ
κομβικζσ λζξεισζννοιεσ (π.χ. νόςτοσ,
φβρισ) και να τισ
μελετοφν
ςθμαςιολογικά και
ετυμολογικά ωσ μζςο
νοθματικισ
κατανόθςθσ και
περαιτζρω ερμθνείασ
του ζπουσ.

 Ομαδοποιοφν
επαναλαμβανόμενεσ λζξεισ ι
εκφράςεισ και τισ ταξινομοφν
ςε πίνακεσ ταυτοποιϊντασ τεσ
ωσ «μοτίβο» και
αντιςτοιχίηοντάσ τεσ με τισ
περιςτάςεισ χριςθσ τουσ ςτο
κείμενο.
 Αποςαφθνίηουν νοθματικά,
με τθ χριςθ ζντυπου και
θλεκτρονικοφ υλικοφ (λεξικά
και ςϊματα κειμζνων),
κομβικζσ λζξεισ τθσ
«Οδφςςειασ», όπωσ ο νόςτοσ,
θ φβρισ, τα ονόματα των
προςϊπων κ.ά.

3.3. Ραρακζματα

 Να μελετοφν
παρακζματα, να
αντιπαραβάλλουν τθν
πρωτότυπθ γλωςςικι
μορφι του ζπουσ με
τθ νεοελλθνικι
απόδοςι του και να
διακρίνουν τυχόν
γλωςςικζσ
επιβιϊςεισ.

 Εντοπίηουν ςτο ομθρικό
κείμενο, με βάςθ
παρακζματα που τουσ
δίνονται, λζξεισ που
χρθςιμοποιοφνται και ςτθ ν.ε.
 Ανιχνεφουν και
αναδεικνφουν, ςε περίπτωςθ
καταγραφισ λζξεων τθσ νζασ
ελλθνικισ που ςυναντϊνται
και ςτο ομθρικό κείμενο,
πικανζσ διαφοροποιιςεισ
ςτθν ζννοιά τουσ (π.χ.
διεφρυνςθ) αξιοποιϊντασ
ζντυπο ι/και θλεκτρονικό
λεξικό.
 Διατυπϊνουν αξιολογικζσ
κρίςεισ ωσ προσ τθ ςυνζχεια
τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ όταν
διαπιςτϊνουν ότι υπάρχουν
λζξεισ τθσ νζασ ελλθνικισ που
χρθςιμοποιοφνται από τθν
εποχι του Ομιρου ακόμθ.

4.1. Η απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ νζα
ελλθνικι:
 Ρολλαπλζσ
αποδόςεισ
 Κριτικι απόδοςθσ

 Να προςλαμβάνουν
τθ νεοελλθνικι
απόδοςθ των
αρχαιοελλθνικϊν
κειμζνων ωσ
προςωπικι ζκφραςθ
του δθμιουργοφ τθσ,
ϊςτε να αιτιολογοφν
τισ περιςςότερεσ τθσ
μιασ δόκιμεσ
αποδόςεισ.

 Συγκρίνουν διαφορετικζσ
αποδόςεισ των ίδιων ςτίχων
του κειμζνου και
διατυπϊνουν αξιολογικζσ
κρίςεισ με κριτιρια, όπωσ: θ
υιοκζτθςθ τθσ ποιθτικισ
φφςθσ των επϊν, ο
ςυγκινθςιακόσ χαρακτιρασ
τθσ απόδοςθσ, το εφλθπτο
του νοιματοσ, το δόκιμο
λεξιλόγιο ςτθ νζα ελλθνικι.
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4.2. Διεπιςτθμονικι/
Διακεματικι
προςζγγιςθ του
κειμζνου:
 Ιςτορία
 Γεωγραφία
 Θζατρο
 Καλζσ Τζχνεσ
 Λογοτεχνία
 Θετικζσ Επιςτιμεσ

 Να αναηθτοφν και
να αξιοποιοφν
πλθροφορίεσ από
άλλεσ επιςτθμονικζσ
και κεματικζσ
περιοχζσ,
περιςςότερο ι
λιγότερο ςυναφείσ με
το ομθρικό κείμενο
και τον κόςμο του
μφκου, για τθν
προςζγγιςθ και
κατανόθςθ του
ζπουσ.

 Συλλζγουν, κατόπιν
ζρευνασ ςε ζντυπο ι/και
θλεκτρονικό υλικό και με τθ
βοικεια του εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ των ομθρικϊν
επϊν, ζργα καλλιτεχνικά
(ηωγραφικι, γλυπτικι,
λογοτεχνία κ.ά.),
εμπνευςμζνα από το ζποσ τθσ
«Οδφςςειασ»
αντιςτοιχίηοντάσ τα με τθ
ςχετικι ςκθνι του ζπουσ.
 Εντοπίηουν ςε επιλεγμζνα
παράλλθλα κείμενα, όπωσ
ςτο νεοελλθνικό δθμοτικό
τραγοφδι, μοτίβα τθσ
«Οδφςςειασ»
(διακειμενικότθτα).
 Αξιοποιοφν και
διαχειρίηονται, κατά τθν
ερμθνευτικι προςζγγιςθ του
ζπουσ, πλθροφορίεσ από
ποικίλεσ κεματικζσ περιοχζσ
προβαίνοντασ ςε ςυγκρίςεισ
και ςχολιαςμό.
 Αξιοποιοφν ψθφιακζσ
εφαρμογζσ (π.χ. Google
Maps) για να εντοπίηουν και
να καταγράφουν τουσ
ςτακμοφσ του ταξιδιοφ του
Οδυςςζα ςε ζναν ςφγχρονο
χάρτθ.

4.3. Ρολυτροπικότθτα:
 Αξιοποίθςθ χαρτϊν,
εικόνων,
αναπαραςτάςεων,
ςκίτςων,
διαγραμματικϊν
απεικονίςεων,
φωτογραφιϊν,
αφιςϊν κ.λπ.

 Να εφαρμόηουν τισ
τεχνικζσ και αρχζσ τθσ
πολυτροπικότθτασ
μεταςχθματίηοντασ το
ζποσ.

 Διατυπϊνουν απόψεισ ωσ
προσ τθν καταλλθλότθτα του
μθ κειμενικοφ υλικοφ που
ςυνοδεφει κάκε φορά το
κείμενο και το εμπλουτίηουν.
 Ρροβαίνουν ςε
«ανάγνωςθ» του
πολυτροπικοφ υλικοφ (π.χ.
«ανάγνωςθ» τθσ εικόνασ).

4.4. Ρολυγραμματιςμοί:
 Ραραγωγι κειμζνου,
προφορικοφ ι/και
γραπτοφ, βάςει
οδθγιϊν
 Ροικίλεσ αναγνϊςεισ
του κειμζνου
(δραματικι,
επιλεκτικι,
διακοπτόμενθ,
ςυνολικι, νοθματικι)
βάςει οδθγιϊν
 Κριτικι ανάγνωςθ
ι/και χριςθ του

 Να διαχειρίηονται
με ευχζρεια και
αποτελεςματικότθτα
το εκάςτοτε υλικό, τα
χρονικά περικϊρια
που τουσ δίνονται, τισ
οδθγίεσ που
παρζχονται αλλά και
τα εργαλεία, ζντυπα
και ψθφιακά,
προκειμζνου να
μελετοφν και να
ερμθνεφουν το ζποσ.
 Να αξιοποιοφν το

 Ρροετοιμάηουν μικρά
χωρία που αναγιγνϊςκουν
τθν ϊρα του μακιματοσ
προςπακϊντασ να
επιτονίςουν κατάλλθλα, ϊςτε
να αναδειχκοφν ο ρυκμόσ, το
μζτρο και το ςυναίςκθμα των
ςτίχων.
 Συγκεντρϊνουν υλικό για το
ζποσ ςε ψθφιακι μορφι και
το αναρτοφν ςε
ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ
(π.χ. Google Docs, Google
Draw, Padlet κ.ά.) που
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εκπαιδευτικοφ υλικοφ
(πθγζσ, παράλλθλα
κείμενα, πολυτροπικό
υλικό, βιβλία
αναφοράσ)
Άςκθςθ ςτον
προφορικό λόγο
Συνεργατικζσ τεχνικζσ
Σχζδιο δράςθσ
Δθμιουργικι
παραγωγι κειμζνου
βάςει οδθγιϊν
Αξιοποίθςθ
Ψθφιακϊν
Τεχνολογιϊν
Μεταςχθματιςμόσ
κειμζνου βάςει
κριτθρίων και
οδθγιϊν
Αιςκθτικι
καλλιζργεια (τεχνικζσ
δραματοποίθςθσ,
μελοποιθμζνεσ
ακροάςεισ, ανάλθψθ
ρόλων)
Αναπλαιςίωςθ
προςωπικισ κεωρίασ
Εξζλιξθ κοινωνικισ
και πολιτιςμικισ
ταυτότθτασ

προτεινόμενο
ψθφιακό υλικό και να
επιλζγουν από εκεί τα
κατάλλθλα κάκε
φορά ςτοιχεία για τθ
νοθματικι
προςζγγιςθ τθσ
εκάςτοτε διδακτισ
ενότθτασ του ζπουσ.
 Να παρεμβαίνουν
δθμιουργικά ςτο
ομθρικό κείμενο είτε
αλλάηοντασ λζξεισ με
ςυνϊνυμεσ,
αντϊνυμεσ είτε
δίνοντασ τθ δικι τουσ
νοθματικι/εξελικτικι
εκδοχι είτε
αποδίδοντάσ το ςε
πεηι μορφι.
 Να εμπλουτίηουν
και να
αναπλαιςιϊνουν,
ςταδιακά, μζςω τθσ
μελζτθσ τθσ
«Οδφςςειασ» και τθσ
δράςθσ των
ανκρϊπων, τθν
προςωπικι τουσ
κεωρία ςχετικά με
τρόπουσ
ςυμπεριφοράσ,
ςχζςεισ ανκρϊπων,
ιδζεσ, οργανωτικζσ
κοινωνικζσ αρχζσ,
κρθςκεία, φφςθ κ.ά.,
ϊςτε να
αναδεικνφεται ο
παιδευτικόσ
χαρακτιρασ των
ομθρικϊν επϊν προσ
τθν κατεφκυνςθ τθσ
ςυμβολισ ςτθ
διαμόρφωςθ αξιακοφ
κϊδικα των
μακθτϊν/-τριϊν.
 Να δείχνουν
ευαιςκθςία ςε
κζματα ευρφτερου,
παγκόςμιου
ενδιαφζροντοσ, όπωσ
θ ειρινθ, θ γνωριμία
και επικοινωνία με
τουσ «άλλουσ», θ
διαχείριςθ του
«διαφορετικοφ», θ
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επιτρζπουν τθν
αλλθλεπίδραςθ.
 Επιχειροφν τθ
δραματοποίθςθ χωρίων του
κειμζνου αναλαμβάνοντασ
ρόλουσ.
 Συνεργάηονται αρμονικά
μεταξφ τουσ, ϊςτε να
πραγματοποιοφν
δραςτθριότθτεσ.
 Αναπαράγουν με ρζοντα
προφορικό λόγο τθ κεματικι
των εκάςτοτε ενοτιτων.
 «Ρροςλαμβάνουν» το ζποσ
ακοφγοντασ κάποιον να το
διαβάηει.
 Εκφζρουν απόψεισ,
ςχολιάηουν και
προβλθματίηονται για κζματα
κοινωνικά, ανκρϊπινα και
πζραν του ςτενοφ εκνικοφ
ενδιαφζροντοσ, τα οποία
ςυναντοφν κατά τθ μελζτθ
των επϊν, είτε προφορικά
είτε παράγοντασ ςφντομα
γραπτά κείμενα είτε με άλλο
τρόπο, ζντυπο ι ψθφιακό.
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ιςότθτα των
ανκρϊπων κ.ά., με
αφορμι τθ μελζτθ τθσ
«Οδφςςειασ»
εκφράηοντασ
ςχετικοφσ
προβλθματιςμοφσ και
απόψεισ.
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1. Κείμενο και
περικείμενο

Αρχαία Ελληνική Γλϊςςα και Γραμματεία Αϋ, Βϋ, Γ’ Γυμναςίου

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑΦΡΑΗ
Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Ομιρου, «Ιλιάδα»)
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα

1.1. Η ταυτότθτα και τα
χαρακτθριςτικά του
κειμζνου

1.2. Ο χϊροσ και ο
χρόνοσ ζνταξθσ του
κειμζνου

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.1. Ρραγματικά
ςτοιχεία του κειμζνου:
 Ρραγματολογικά:
βιογραφικά, ιςτορικά,
γεωγραφικά
 Ρολιτιςμικά: κεςμοί,
ικθ, ζκιμα,
ςυνικειεσ, υλικόσ
πολιτιςμόσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
 Να διακρίνουν ςτθν
«Ιλιάδα» τα κφρια
χαρακτθριςτικά του
ζπουσ ωσ
γραμματειακοφ
είδουσ.

 Να δίνουν
πλθροφορίεσ για τον
χωροχρόνο
ςφνκεςθσ/αφιγθςθσ
τθσ «Ιλιάδασ» και τον
δθμιουργό/αφθγθτι
τθσ και να
προβλθματίηονται
ςχετικά.
 Να αναπτφςςουν
προφορικό λόγο για
τθ διαφορετικότθτα
του χρονικοφ
πλαιςίου τθσ εποχισ
του μφκου από τθν
εποχι του
δθμιουργοφ/αφθγθτι.
 Να επιςθμαίνουν
κοινωνικζσ
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ανάμεςα
ςτθν εποχι αναφοράσ
τθσ «Ιλιάδασ» και το
ςιμερα
αναγνωρίηοντασ το
ζποσ ωσ ζκφραςθ τθσ
εποχισ του.
 Να διατυπϊνουν
αξιολογικζσ κρίςεισ
για τα πρόςωπα του
μφκου, το ικοσ τουσ
και τθ δράςθ τουσ,
ενταγμζνα πάντοτε
ςτον χωροχρόνο
αναφοράσ τουσ.
 Να εντοπίηουν τα
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Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 Ρροςδιορίηουν τα ςτοιχεία
που ταυτοποιοφν τθν
«Ιλιάδα» ωσ μία πολφςτιχθ
ζμμετρθ αφιγθςθ
κατορκωμάτων ανκρϊπων
και κεϊν.
 Διακρίνουν ςταδιακά ςτο
κείμενο τυπικζσ ςκθνζσ και
εκφράςεισ, ϊςτε να
επιβεβαιϊνεται θ ταυτότθτά
του ωσ ζπουσ.
 Ρροβλθματίηονται για τθν
ταυτότθτα του δθμιουργοφ
και τον τρόπο ςφνκεςθσ του
ζπουσ αξιοποιϊντασ και
ςχετικζσ γνϊςεισ από τθν
«Οδφςςεια».
 Αναδεικνφουν τα ςθμεία
ςτα οποία δθλϊνεται θ
παρουςία του Ομιρου ςτο
ζποσ (αυτοαναφορικότθτα).
 Διακρίνουν τον χρόνο
εκτφλιξθσ του μφκου από τον
χρόνο τθσ
ςφνκεςθσ/αφιγθςθσ
(μυκθναϊκι και γεωμετρικι
εποχι αντίςτοιχα),
εμπλουτίηοντασ τθ διάκριςθ
με πλθροφορίεσ από το
μάκθμα τθσ Ιςτορίασ.
 Αναγνωρίηουν ςτο ζποσ
ςτοιχεία του υλικοφ
πολιτιςμοφ, των ςυνθκειϊν
και των κεςμϊν τθσ εποχισ
εκτφλιξθσ του μφκου.

 Διακρίνουν και
παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ
των βαςικϊν κεμάτων τθσ
«Ιλιάδασ»: μῆνισ, βουλή Διόσ.
 Συνκζτουν ςταδιακά τθν
ταυτότθτα των βαςικϊν
προςϊπων τθσ «Ιλιάδασ» και
εξθγοφν τα κίνθτρα τθσ
δράςθσ τουσ με βάςθ τθν
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 Ηκικά: ςτοιχεία
χαρακτθριολογικά
των προςϊπων,
εςωτερικά κίνθτρα
 Νοθματικά/Ιδεολογικά:
κοινωνικοπολιτικά
χαρακτθριςτικά τθσ
εποχισ

πραγματικά ςτοιχεία
του κειμζνου και να
τα ςυνδζουν με τον
χωροχρόνο αναφοράσ
τουσ.
 Να προςεγγίηουν
βιωματικά, κριτικά
και διαχρονικά τα
πραγματικά ςτοιχεία
τoυ κειμζνου
αιτιολογϊντασ τισ
διαπιςτϊςεισ τουσ.

2.2. Αιςκθτικά ςτοιχεία
του κειμζνου:
 Υφολογικά
χαρακτθριςτικά και
τεχνικζσ, όπωσ
μεταφορζσ,
παρομοιϊςεισ,
άςτοχα ερωτιματα,
αςφνδετο ςχιμα,
ρθτορικζσ ερωτιςεισ,
χριςθ διαλόγου,
πλθκϊρα επικζτων,
εγκιβωτιςμόσ,
τυπολογία κ.λπ.
2.3. Συνοχι και
ςυνεκτικότθτα του
κειμζνου

 Να αναγιγνϊςκουν
το ζποσ χωρίσ τθ
ςυμπερίλθψθ των
αιςκθτικϊν/υφολογικϊν του ςτοιχείων,
ϊςτε να ςχολιαςκεί θ
ςθμαςία τουσ για τθ
δομι και τθν
ζκφραςθ του
περιεχομζνου.

 Να παρακολουκοφν
τθν εξζλιξθ ενόσ
εκτενοφσ ζργου, όπωσ
είναι θ «Ιλιάδα»,
χωρίσ νοθματικά
κενά, ϊςτε να
ανακαλοφν
προθγοφμενα
ςτοιχεία εξζλιξθσ του
μφκου και να
προβλζπουν τα
επόμενα ςτάδια.
 Να διακρίνουν τισ
λογικζσ ςχζςεισ,
αιτιακισ και χρονικισ
ακολουκίασ, οι οποίεσ
υποςτθρίηουν τθ
ςυνεκτικότθτα του
ζπουσ.
 Να εντοπίηουν ςτο
κείμενο τισ ςχζςεισ
αντίκεςθσ, διάηευξθσ,
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εποχι που ανικουν.
 Αναγνωρίηουν ςτοιχεία
επιβράδυνςθσ (αναδρομζσ,
κατάλογοσ νεῶν) και
επιτάχυνςθσ (περιλιψεισ,
παραλείψεισ) του
αφθγθματικοφ χρόνου τθσ
«Ιλιάδασ», ςυγκεντρϊνοντάσ
τα ςε πίνακα.
 Εντοπίηουν πολιτικά και
κοινωνικά ςτοιχεία ςτο
κείμενο, όπωσ θ ιςχφσ του
κεςμοφ τθσ βαςιλείασ και θ
δουλεία, και διερευνοφν τθν
εξζλιξι τουσ μζχρι ςιμερα.
 «Ανιχνεφουν» ςτο κείμενο,
ανά ομάδεσ, τα είδθ των
πραγματικϊν ςτοιχείων και
τα ταξινομοφν ςε ςχετικοφσ
πίνακεσ.
 Διακρίνουν τα
αιςκθτικά/υφολογικά
ςτοιχεία του ζπουσ,
περιγράφουν τα
χαρακτθριςτικά τουσ και τα
ςυςχετίηουν με το
περιεχόμενο.
 Συγκρίνουν τθ χριςθ των
αιςκθτικϊν/υφολογικϊν
ςτοιχείων τθσ «Ιλιάδασ» με
εκείνθ τθσ «Οδφςςειασ» και
τεκμθριϊνουν τυχόν
ςυγκλίςεισ και αποκλίςεισ.
 Εφαρμόηουν
αποτελεςματικά ςφγχρονεσ
τεχνικζσ, όπωσ αυτι του
portfolio, προκειμζνου να
μελετιςουν ςυςτθματικά
κεματικοφσ άξονεσ του ζπουσ.
 Απεικονίηουν ςε
χρονογραμμι τθ ροι του
μφκου.
 Αναγνωρίηουν τα
φορμαλιςτικά ςτοιχεία του
ζπουσ (μοτίβα) ωσ κεμελιϊδθ
ςτοιχεία τθσ ςφνκεςισ του.
 Καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα και
γενικεφςεισ αναφορικά με τθν
ιςχφ κεςμϊν και αντιλιψεων
(π.χ. ο ρόλοσ τθσ Μοίρασ,
ταφικά ζκιμα).
 Αναγνωρίηουν διλθμματικζσ
καταςτάςεισ ςε κομβικά
ςθμεία του ζπουσ και
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2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.1. Τα χαρακτθριςτικά
του ζμμετρου λόγου

3.2. Το λεξιλόγιο του
κειμζνου

3.3. Ραρακζματα

4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

4.1. Η απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ νζα
ελλθνικι:
 Ρολλαπλζσ
αποδόςεισ
 Κριτικι απόδοςθσ

4.2. Διεπιςτθμονικι/

επεξιγθςθσ,
επιβεβαίωςθσ,
ζμφαςθσ,
αποτελζςματοσ,
προχπόκεςθσ,
γενίκευςθσ,
αναλογίασ,
αιτιολόγθςθσ, οι
οποίεσ λειτουργοφν
ωσ δομικζσ κλείδεσ.
 Να απολαμβάνουν
τθν ζμμετρθ
ανάγνωςθ του
κειμζνου από τον/τθν
εκπαιδευτικό και να
το αναγιγνϊςκουν οι
ίδιοι/-εσ, ϊςτε να
αναδεικνφεται ο
ζμμετροσ λόγοσ και θ
ποιθτικι
φυςιογνωμία του
ζπουσ.
 Να επιςθμαίνουν
ςταδιακά, κατά τθν
εξζλιξθ του ζπουσ, τισ
κομβικζσ λζξεισζννοιεσ (π.χ. φβρισ)
και να τισ μελετοφν
ςθμαςιολογικά και
ετυμολογικά ωσ μζςο
νοθματικισ
κατανόθςθσ και
περαιτζρω ερμθνείασ
του ζπουσ.
 Να μελετοφν
παρακζματα, να
αντιπαραβάλλουν τθν
πρωτότυπθ γλωςςικι
μορφι του ζπουσ με
τθ νεοελλθνικι
απόδοςι του και να
διακρίνουν τυχόν
γλωςςικζσ
επιβιϊςεισ.
 Να προςλαμβάνουν
τθ νεοελλθνικι
απόδοςθ των
αρχαιοελλθνικϊν
κειμζνων ωσ
προςωπικι ζκφραςθ
του δθμιουργοφ τθσ,
ϊςτε να δικαιολογοφν
τισ περιςςότερεσ τθσ
μιασ δόκιμεσ
αποδόςεισ.
 Να αναηθτοφν και
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μπαίνουν ςτθ κζςθ των
προςϊπων με βάςθ τθν αρχι
τθσ ενςυναίςκθςθσ.

 Εντοπίηουν ςτοιχεία
ποιθτικοφ ρυκμοφ και φφουσ,
όπωσ είναι τα επίκετα, οι
παρομοιϊςεισ και ο
μεταφορικόσ λόγοσ.
 Αναγιγνϊςκουν ζμμετρεσ
αποδόςεισ τθσ «Ιλιάδασ» ςε
ςθμεία όπου κυριαρχοφν ο
λυριςμόσ και το ςυναίςκθμα.

 Δίνουν τθ ςυμβατικι
ςθμαςία λζξεων όπωσ Βουλή,
Οιωνόσ και αναηθτοφν μθ
ςυμβατικζσ ςθμαςίεσ τουσ με
τθ βοικεια του λεξικοφ,
ζντυπου ι/και θλεκτρονικοφ.

 Αντιςτοιχίηουν τουσ ςτίχουσ
του πρωτότυπου ομθρικοφ
κειμζνου, όπου προςφζρεται,
με τουσ ςτίχουσ τθσ
νεοελλθνικισ απόδοςθσ,
ϊςτε να αναδειχκοφν οι
λζξεισ με τθν ίδια διαχρονικά
ςθμαςία.

 Συγκρίνουν περιςςότερεσ
νεοελλθνικζσ αποδόςεισ τθσ
«Ιλιάδασ», όπου
προςφζρεται, επιλζγουν
εκείνθ που ταιριάηει
περιςςότερο ςτο γλωςςικό
τουσ αίςκθμα και
αιτιολογοφν τθν άποψι τουσ.

 Αναηθτοφν τα τοπωνφμια
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Διακεματικι
προςζγγιςθ του
κειμζνου:
 Ιςτορία
 Γεωγραφία
 Θζατρο
 Καλζσ Τζχνεσ
 Λογοτεχνία
 Θετικζσ Επιςτιμεσ

4.3. Ρολυτροπικότθτα:
Αξιοποίθςθ χαρτϊν,
εικόνων,
αναπαραςτάςεων,
ςκίτςων,
διαγραμματικϊν
απεικονίςεων,
φωτογραφιϊν, αφιςϊν
κ.λπ.

4.4. Ρολυγραμματιςμοί:
 Ραραγωγι κειμζνου,
προφορικοφ ι/και
γραπτοφ, βάςει
οδθγιϊν
 Ροικίλεσ αναγνϊςεισ
του κειμζνου
(δραματικι,
επιλεκτικι,
διακοπτόμενθ,
ςυνολικι, νοθματικι)
βάςει οδθγιϊν
 Κριτικι ανάγνωςθ
ι/και χριςθ του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ
(πθγζσ, παράλλθλα
κείμενα, πολυτροπικό
υλικό, βιβλία
αναφοράσ)
 Άςκθςθ ςτον
προφορικό λόγο
 Συνεργατικζσ τεχνικζσ
 Σχζδιο δράςθσ
 Δθμιουργικι
παραγωγι κειμζνου
βάςει οδθγιϊν
 Αξιοποίθςθ
Ψθφιακϊν
Τεχνολογιϊν
 Μεταςχθματιςμόσ
κειμζνου βάςει
κριτθρίων και

να αξιοποιοφν
πλθροφορίεσ από
άλλεσ επιςτθμονικζσ
και κεματικζσ
περιοχζσ,
περιςςότερο ι
λιγότερο ςυναφείσ με
το ομθρικό κείμενο
και τον κόςμο του
μφκου, για τθν
προςζγγιςθ και
κατανόθςθ του
ζπουσ.
 Να εφαρμόηουν τισ
τεχνικζσ και αρχζσ τθσ
πολυτροπικότθτασ
μεταςχθματίηοντασ το
ζποσ.

 Να διαχειρίηονται
με ευχζρεια και
αποτελεςματικότθτα
το εκάςτοτε υλικό, τα
χρονικά περικϊρια
που τουσ δίνονται, τισ
οδθγίεσ που
παρζχονται αλλά και
τα εργαλεία, ζντυπα
και ψθφιακά,
προκειμζνου να
μελετοφν και να
ερμθνεφουν το ζποσ.
 Να αξιοποιοφν
προτεινόμενο
ψθφιακό υλικό και να
επιλζγουν από εκεί τα
κατάλλθλα κάκε
φορά ςτοιχεία για τθ
νοθματικι
προςζγγιςθ τθσ
εκάςτοτε διδακτισ
ενότθτασ του ζπουσ.
 Να παρεμβαίνουν
δθμιουργικά ςτο
ομθρικό κείμενο είτε
αλλάηοντασ λζξεισ με
ςυνϊνυμεσ,
αντϊνυμεσ είτε
δίνοντασ τθ δικι τουσ
νοθματικι/εξελικτικι
εκδοχι είτε

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τθσ «Ιλιάδασ», τα τοποκετοφν
ςε χάρτθ (τυπικό ι
θλεκτρονικό) και τα ςυηθτοφν
υπό τθν οπτικι τθσ
γεωγραφίασ (αλλαγζσ ςε
γεωμορφολογικό επίπεδο
κ.λπ.).
 «Ραρακολουκοφν» ςκθνζσ
τθσ «Ιλιάδασ» και τισ
ςυγκρίνουν με ανάλογεσ
ςκθνζσ από τθ λογοτεχνία
ι/και τον κινθματογράφο.
 Αποτυπϊνουν ςε
εννοιολογικό χάρτθ
ολόκλθρεσ ραψωδίεσ ι/και
ενότθτεσ αυτϊν.
 Αντιςτοιχίηουν ςτίχουσ τθσ
«Ιλιάδασ» με εικόνεσ αγγείων
ι/και ςχετικοφσ πίνακεσ
ηωγραφικισ, εντοπίηουν και
αιτιολογοφν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ μεταξφ κειμζνου
και οπτικισ αναπαράςταςθσ.
 Αναπαράγουν περιλθπτικά
ςτίχουσ ι/και ραψωδίεσ τθσ
«Ιλιάδασ» ακολουκϊντασ
ςχετικζσ οδθγίεσ.
 Κάνουν διαφοροποιθμζνεσ
αναγνϊςεισ του ζπουσ
ανάλογα με τον εκάςτοτε
επιδιωκόμενο ςκοπό
(επιλεκτικι, δραματικι κ.ά.).
 Διαχειρίηονται
αποτελεςματικά ψθφιακζσ
εφαρμογζσ για τθ μελζτθ και
επεξεργαςία του ζπουσ.
 Μεταςχθματίηουν το ζποσ
με τεχνικζσ παρζμβαςθσ ςτθν
εξζλιξι του, όπωσ θ
διατφπωςθ υποκζςεων και θ
πρόταςθ εναλλακτικισ
ολοκλιρωςθσ ςκθνϊν και
γεγονότων.
 Αντλοφν από λογοτεχνικά
κείμενα ι από ταινίεσ
ςτοιχεία ςυγκρίςιμα με
εκείνα τθσ «Ιλιάδασ», όπου
αυτό προςφζρεται.
 Αναπαριςτοφν κεατρικά
(δραματοποίθςθ/ αγϊνεσ
λόγου/ κεατρικόσ
μονόλογοσ/αυτοςχεδιαςμόσ)
επιλεγμζνουσ ςτίχουσ
ραψωδιϊν.
 Εκφζρουν απόψεισ,
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οδθγιϊν
 Αιςκθτικι
καλλιζργεια (τεχνικζσ
δραματοποίθςθσ,
μελοποιθμζνεσ
ακροάςεισ, ανάλθψθ
ρόλων)
 Αναπλαιςίωςθ
προςωπικισ κεωρίασ
 Εξζλιξθ κοινωνικισ
και πολιτιςμικισ
ταυτότθτασ

αποδίδοντάσ το ςε
πεηι μορφι.
 Να εμπλουτίηουν
και να
αναπλαιςιϊνουν,
ςταδιακά, μζςω τθσ
μελζτθσ τθσ «Ιλιάδασ»
και τθσ δράςθσ των
ανκρϊπων, τθν
προςωπικι τουσ
κεωρία ςχετικά με
τρόπουσ
ςυμπεριφοράσ,
ςχζςεισ ανκρϊπων,
ιδζεσ, οργανωτικζσ
κοινωνικζσ αρχζσ,
κρθςκεία, φφςθ κ.ά.,
ϊςτε να
αναδεικνφεται ο
παιδευτικόσ
χαρακτιρασ των
ομθρικϊν επϊν προσ
τθν κατεφκυνςθ τθσ
ςυμβολισ ςτθ
διαμόρφωςθ αξιακοφ
κϊδικα των
μακθτϊν/-τριϊν.
 Να δείχνουν
ευαιςκθςία ςε
κζματα ευρφτερου,
παγκόςμιου
ενδιαφζροντοσ, όπωσ
θ ειρινθ, θ γνωριμία
και επικοινωνία με
τουσ «άλλουσ», θ
διαχείριςθ του
«διαφορετικοφ», θ
ιςότθτα των
ανκρϊπων κ.ά., με
αφορμι τθ μελζτθ τθσ
«Ιλιάδασ»
εκφράηοντασ
ςχετικοφσ
προβλθματιςμοφσ και
απόψεισ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςχολιάηουν και
προβλθματίηονται για κζματα
κοινωνικά, ανκρϊπινα και
πζραν του ςτενοφ εκνικοφ
ενδιαφζροντοσ, τα οποία
ςυναντοφν κατά τθ μελζτθ
των επϊν, είτε προφορικά
είτε παράγοντασ ςφντομα
γραπτά κείμενα είτε με άλλο
τρόπο, ζντυπο ι ψθφιακό.
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑΦΡΑΗ
Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Ευριπίδθ, «Άλκθςτισ», «Σρωάδεσ»)
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα

1.1. Η ταυτότθτα και τα
χαρακτθριςτικά του
κειμζνου

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
 Να ταυτοποιοφν το
μελετϊμενο ζργο ωσ
τραγωδία
αιτιολογϊντασ τθν
άποψι τουσ, όποτε
ηθτθκεί.
 Να αναγνωρίηουν
το δράμα ωσ κεατρικό
δρϊμενο.

1.2. Ο χϊροσ και ο
χρόνοσ ζνταξθσ του
κειμζνου

 Να αναγνωρίηουν
ςταδιακά και να
εξοικειϊνονται με τα
χαρακτθριςτικά
τθσ ποίθςθσ του
Ευριπίδθ,
παρουςιάηοντάσ τα
με ευχζρεια.
 Να περιγράφουν τθ
φυςιογνωμία τθσ
τραγωδίασ ωσ τρόπου
ζκφραςθσ τθσ
δθμοκρατικισ Ακινασ
και να αιτιολογοφν
τθν επικαιρότθτα του
μελετϊμενου ζργου
ςιμερα.

2.1. Ρραγματικά
ςτοιχεία του κειμζνου:
 Ρραγματολογικά:
βιογραφικά, ιςτορικά,
γεωγραφικά

 Να ερμθνεφουν τα
κεματικά κζντρα του
κειμζνου, τα
πρόςωπα, τον χϊρο,
τον χρόνο και τθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 Διακρίνουν τα ςτοιχεία τθσ
τραγικισ ςφνκεςθσ (ςκθνικά,
χρόνοσ, εξωςκθνικόσ χϊροσ,
τραγικότθτα θρϊων κ.ά.), τα
οποία ταυτοποιοφν τθν
«Άλκθςτθ»/τισ «Τρωάδεσ» ωσ
τραγωδία.
 Αναδεικνφουν τον
λειτουργικό ρόλο των κατά
ποςόν και των κατά ποιόν
μερϊν για τθν ερμθνεία τθσ
τραγωδίασ ωσ όλου.
 Συγκρίνουν το αρχαίο με το
ςφγχρονο κζατρο, εντοπίηουν
ομοιότθτεσ και διαφορζσ και
κατανοοφν τθν εξζλιξθ του
κεάτρου ωσ καλλιτεχνικοφ
φαινομζνου.
 Επιςθμαίνουν τα ςτοιχεία
εκείνα που πιςτοποιοφν τθν
ειδολογικι ςφγκλιςθ τθσ
«Άλκθςτθσ»/των «Τρωάδων»
με τθ ςατυρικι παράδοςθ και
υποβοθκοφν τθ ςφγκριςι
τθσ/τουσ με άλλεσ
Ευριπίδειεσ τραγωδίεσ
(«Ελζνθ», «Εκάβθ»,
«Ανδρομάχθ»).
 Δίνουν πλθροφορίεσ για
τον χωροχρόνο παραγωγισ
τθσ τραγωδίασ και τον ποιθτι
του (με ζμφαςθ ςτθ κεματικι
που ο Ευριπίδθσ επιλζγει).
 Αναγνωρίηουν ςτοιχεία,
ρθτά ι υπόρρθτα, τθσ
κλαςικισ εποχισ, όπωσ
δθλϊνονται ςτθν
«Άλκθςτθ»/ςτισ «Τρωάδεσ».
 Ραρουςιάηουν με ευχζρεια
τα μζρθ του αρχαίου κεάτρου
και το πλαίςιο διεξαγωγισ
των κεατρικϊν αγϊνων ςτθν
αρχαία Ακινα.
 Σκιαγραφοφν το ικοσ των
θρϊων, όπωσ αυτό ςταδιακά
αναδεικνφεται από τθν
εξζλιξθ τθσ τραγωδίασ,
αναηθτϊντασ τα κίνθτρα τθσ
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 Ρολιτιςμικά: κεςμοί,
ικθ, ζκιμα,
ςυνικειεσ, υλικόσ
πολιτιςμόσ
 Ηκικά: ςτοιχεία
χαρακτθριολογικά
των προςϊπων,
εςωτερικά κίνθτρα
 Νοθματικά/Ιδεολογικά:
κοινωνικοπολιτικά
χαρακτθριςτικά τθσ
εποχισ

δράςθ αναφορικά και
με το ευρφτερο
πλαίςιο τθσ εποχισ.
 Να προςεγγίηουν
κριτικά ενδεχόμενεσ
διαφοροποιιςεισ των
πραγματικϊν
ςτοιχείων τθσ
τραγωδίασ ςτον
άξονα τθσ ςυγχρονίασ
και διαχρονίασ.

2.2. Αιςκθτικά ςτοιχεία
του κειμζνου:
 Υφολογικά
χαρακτθριςτικά και
τεχνικζσ, όπωσ
μεταφορζσ,
παρομοιϊςεισ,
άςτοχα ερωτιματα,
αςφνδετο ςχιμα,
ρθτορικζσ ερωτιςεισ,
χριςθ διαλόγου,
πλθκϊρα επικζτων,
εγκιβωτιςμόσ,
τυπολογία κ.λπ.

 Να διακρίνουν τα
ιδιαίτερα
αιςκθτικά/υφολογικά
(π.χ. μζλοσ, λζξισ)
ςτοιχεία τθσ
τραγωδίασ.
 Να αξιολογοφν τθν
αιςκθτικι τθσ
τραγωδίασ και να τθ
ςυγκρίνουν με εκείνθ
των επϊν.

2.3. Συνοχι και
ςυνεκτικότθτα του
κειμζνου

 Να αναδεικνφουν
τισ λογικζσ ςχζςεισ
αιτιακισ και χρονικισ
ακολουκίασ, οι οποίεσ
υποςτθρίηουν τθ
ςυνεκτικότθτα του
κειμζνου,
καλλιεργϊντασ
υψθλζσ νοθτικζσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δράςθσ τουσ και
τεκμθριϊνοντασ τθν
τραγικότθτά τουσ.
 Εντοπίηουν ποια από τα
πραγματικά ςτοιχεία τθσ
εποχισ του μελετϊμενου
ζργου ςυναντϊνται μζχρι
ςιμερα, αναδεικνφοντασ τθ
ςυνζχεια του ελλθνικοφ
πολιτιςμοφ και τθσ ελλθνικισ
παράδοςθσ (π.χ. ταφικά
ζκιμα, προςφυγιά), κατόπιν
ζρευνασ ςε ζντυπεσ ι/και
θλεκτρονικζσ πθγζσ.
 Ραρουςιάηουν το
περιεχόμενο του κάκε
επειςοδίου περιλθπτικά, είτε
ατομικά είτε ανά ομάδεσ.
 Συμπλθρϊνουν ςταδιακά
τθν «ταυτότθτα» κάκε
προςϊπου τθσ τραγωδίασ με
ςτοιχεία που το ίδιο το
κείμενο προςφζρει.
 Εντοπίηουν τα αιςκθτικά/
υφολογικά ςτοιχεία τθσ
τραγωδίασ, τα καταγράφουν
και αναδεικνφουν τον
λειτουργικό τουσ ρόλο με
βάςθ κειμενικζσ αναφορζσ.
 Διακρίνουν τα «μοτίβα»
του ζργου, αξιολογοφν τθ
ςυμβολι τουσ ςτθν εξζλιξθ
τθσ υπόκεςθσ και τα
ομαδοποιοφν ανά είδοσ ςε
πίνακα, ο οποίοσ
ςυμπλθρϊνεται ςταδιακά
κατά τθν εξζλιξθ του μφκου.
 Συγκρίνουν τα αιςκθτικά
υφολογικά ςτοιχεία τθσ
τραγωδίασ με αυτά του ζπουσ
και καταγράφουν τισ
ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ
τουσ.
 Αποτυπϊνουν τα
υφολογικά ςτοιχεία μζςω των
οποίων αναδεικνφονται τα
ςυναιςκιματα των θρϊων.
 Εντοπίηουν τθ ςχζςθ των
κατά ποςόν μερϊν τθσ
τραγωδίασ και καταγράφουν
ςε πίνακεσ τα κοινά κεματικά
τουσ κζντρα και τθ ςυμβολι
τουσ ςτθν εξζλιξθ τθσ
υπόκεςθσ.
 Αναγνωρίηουν, ωσ διακριτό
δομικό γνϊριςμα τθσ
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2. Σο κείμενο
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3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

διεργαςίεσ.

3.1. Τα χαρακτθριςτικά
του ζμμετρου λόγου

3.2. Το λεξιλόγιο του
κειμζνου

 Να διαπιςτϊνουν,
ςυγκρίνοντάσ τθ με
αυτι των επϊν, τθν
ποιθτικι φφςθ του
δράματοσ.
 Να μυοφνται ςτθ
κεατρικότθτα τθσ
μελετϊμενθσ
τραγωδίασ,
αναγνωρίηοντασ
ςχετικά
χαρακτθριςτικά.
 Να παρουςιάηουν
τισ ςθμαςιολογικζσ
διαςτάςεισ
ςθμαντικϊν
νοθματικά λζξεων του
κειμζνου (π.χ.
Μοίρα).
 Να προςλαμβάνουν
τισ ρθτζσ και
υπόρρθτεσ δθλϊςεισ
τθσ γλϊςςασ του
μελετϊμενου ζργου,
ςυηθτϊντασ τθν
κυριολεκτικι και μθ
χριςθ λζξεων και
εκφράςεων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μελετϊμενθσ τραγωδίασ, τθν
εναλλαγι δραματικϊν μερϊν,
που ερμθνεφονται ςκθνικά,
με άλλα που παραςταίνονται
ωσ μουςικοχορευτικά ςκθνικά
δρϊμενα, και εξοικειϊνονται,
ςταδιακά, με τα
χαρακτθριςτικά τθσ κεατρικισ
φφςθσ τθσ.
 Υποκζτουν τθ ςυνζχεια του
ζργου και παρουςιάηουν τισ
δικζσ τουσ διαφορετικζσ
εκδοχζσ για τθ ςυνζχεια του
μφκου.
 Αναδεικνφουν τον ρόλο τθσ
μοίρασ και των κεϊν ςτθ ηωι
των ανκρϊπων και ςτθν
εξζλιξθ του μελετϊμενου
μφκου και τθ ςυγκρίνουν με
τον ρόλο των κεϊν ςτα
ομθρικά ζπθ.
 Ραρακολουκοφν
διαφορετικζσ κεατρικζσ
παραςτάςεισ του
μελετϊμενου ζργου και
διατυπϊνουν αξιολογικζσ
κρίςεισ για τον εκάςτοτε
βακμό ανάδειξθσ τθσ
κεατρικότθτάσ του.
 Διαπιςτϊνουν τισ διαφορζσ
τθσ τραγικισ από τθν επικι
ποίθςθ ςτα επίπεδα του
λόγου και τθσ ρυκμικότθτασ.
 Διερευνοφν, με τθ χριςθ
ζντυπου ι/και θλεκτρονικοφ
λεξικοφ, τθ ςθμαςιολογικι
εξζλιξθ των ςθμαντικά
φορτιςμζνων λζξεων του
μελετϊμενου ζργου μζχρι τθ
νζα ελλθνικι, τθν
παρουςιάηουν και εκφζρουν
αξιολογικζσ κρίςεισ για τισ
τυχόν διαφοροποιιςεισ.
 Αναδεικνφουν περιςςότερο
ι λιγότερο ςαφείσ δθλϊςεισ
του χιοφμορ, τθσ ειρωνείασ,
του κυμοφ, του πόνου, τθσ
απόγνωςθσ, τθσ χαράσ, τθσ
αγάπθσ, όπωσ εκφράηονται
γλωςςικά ςτο ζργο.
 Ανιχνεφουν και μελετοφν
τθν ετυμολογία και τθ
ςθμαςία των ονομάτων των
δραματικϊν θρϊων ςε μια
προςπάκεια ενδεχόμενθσ
ςφνδεςθσ του ονόματοσ των
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3.3. Ραρακζματα

 Να
αντιπαραβάλλουν
αξιοποιϊντασ
παρακζματα, τθν
πρωτότυπθ γλωςςικι
μορφι τθσ τραγωδίασ
με τθ νεοελλθνικι
απόδοςι τθσ και να
διακρίνουν τυχόν
γλωςςικζσ
επιβιϊςεισ.

4.1. Η απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ νζα
ελλθνικι:
 Ρολλαπλζσ
αποδόςεισ
 Κριτικι απόδοςθσ

Να προςλαμβάνουν
τθ νεοελλθνικι
απόδοςθ τθσ
τραγωδίασ ωσ
προςωπικι ζκφραςθ
του δθμιουργοφ τθσ,
ϊςτε να δικαιολογοφν
τισ περιςςότερεσ τθσ
μιασ δόκιμεσ
αποδόςεισ.

4.2. Διεπιςτθμονικι/
Διακεματικι
προςζγγιςθ του
κειμζνου:
 Ιςτορία

 Να αναηθτοφν και
να αξιοποιοφν, για
τθν προςζγγιςθ και
κατανόθςθ του
ζργου, πλθροφορίεσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

προςϊπων με τον χαρακτιρα
τουσ, καλφτερθσ γνωριμίασ
τουσ και εξοικείωςθσ με τθ
γλϊςςα.
 Σχεδιάηουν το γενεαλογικό
δζντρο, με τθ βοικεια του
λεξικοφ τουσ, ζντυπου ι/και
θλεκτρονικοφ, επιλεγμζνων
και ςθμαντικϊν νοθματικά
λζξεων του κειμζνου,
διερευνϊντασ τυχόν χριςθ
τουσ ςε ποικίλεσ κεματικζσ
περιοχζσ και καταγράφοντασ
εκφράςεισ ι ρθτά ςτισ οποίεσ
χρθςιμοποιοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ.
 Μελετοφν διαφορετικζσ
αποδόςεισ του ζργου
εντοπίηοντασ τισ γλωςςικζσ
διαφορζσ τουσ, τισ
καταγράφουν και τισ
αιτιολογοφν με κριτιρια τον
δθμιουργό, τθν εποχι και τθν
προκετικότθτα.
 Μελετοφν τα παρακζματα
του πρωτότυπου κειμζνου και
προβλθματίηονται για τισ
τυχόν γλωςςικζσ επιβιϊςεισ
προσ τθν κατεφκυνςθ του
ενιαίου χαρακτιρα τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ.
 Αςκοφνται ςτθν αξιοποίθςθ
των ςωμάτων κειμζνων τθσ
αρχαίασ και τθσ νζασ
ελλθνικισ αναηθτϊντασ εκεί
τθ χριςθ ςθμαςιολογικά
ςθμαντικϊν λζξεων τθσ
τραγωδίασ, ςτουσ άξονεσ
ςυγχρονίασ και διαχρονίασ.
 Μελετοφν διαφορετικζσ
αποδόςεισ του μελετϊμενου
ζργου ςτθ νζα ελλθνικι,
προβαίνουν ςε αξιολογικζσ
κρίςεισ και επιλζγουν τθν
καταλλθλότερθ κατά τθν
άποψι τουσ με κριτιριο τον
βακμό ςυγκίνθςθσ του/τθσ
κεατι/αναγνϊςτθ/-ςτριασ
και τθν αποτελεςματικότθτα
ςτθν επικοινωνία του
μθνφματοσ/νοιματοσ.
 Εντοπίηουν ςτθ λογοτεχνία
(δθμοτικό τραγοφδι, λαϊκό
παραμφκι μυκιςτόρθμα), ςτθ
μουςικι («Μάνα κι αν ζρκουν
οι φίλοι μου», Ξυλοφρθσ),
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Γεωγραφία
Θζατρο
Καλζσ Τζχνεσ
Λογοτεχνία
Θετικζσ Επιςτιμεσ

από άλλεσ
επιςτθμονικζσ και
κεματικζσ περιοχζσ,
περιςςότερο ι
λιγότερο ςυναφείσ με
τθν τραγωδία και τον
μφκο που
παρουςιάηει.

4.3. Ρολυτροπικότθτα:
Αξιοποίθςθ χαρτϊν,
εικόνων,
αναπαραςτάςεων,
ςκίτςων,
διαγραμματικϊν
απεικονίςεων,
φωτογραφιϊν, αφιςϊν
κ.λπ.

 Να εφαρμόηουν τισ
τεχνικζσ και αρχζσ τθσ
πολυτροπικότθτασ
μεταςχθματίηοντασ
τθν τραγωδία.

4.4. Ρολυγραμματιςμοί:
 Ραραγωγι κειμζνου,
προφορικοφ ι/και

 Να παρουςιάηουν
και να ςχολιάηουν τα
χαρακτθριςτικά του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

(«Σμφρνθ»), ςτθ κρθςκεία
(Αποςτόλου Ραφλου: Α'
Επιςτολι προσ Κορινκίουσ, ιβ´
27 - ιγ´ 13) (Εγκϊμια) κ.ά.
κοινά κεματικά μοτίβα με το
εκάςτοτε μελετϊμενο ζργο.
 Συγκεντρϊνουν υλικό, από
ζντυπεσ ι/και θλεκτρονικζσ
πθγζσ, ςχετικό με κζματα που
κίγονται ςτο μελετϊμενο
ζργο (π.χ. κυςιαςτικι αγάπθ,
οικογενειακοί δεςμοί, φιλία,
πζνκοσ, πόλεμοσ, εξορία,
προςφυγιά, κζςθ τθσ
γυναίκασ κ.ά.) και τα
ςυηθτοφν προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ
διαμόρφωςθσ τθσ
προςωπικισ τουσ κεωρίασ.
Συμμετζχουν ςτο ζργο ωσ
επιπλζον δευτεραγωνιςτζσ/ςτριεσ οργανϊνοντασ
«παιχνίδια ρόλων», ϊςτε να
εκφράηονται και να
καλλιεργοφν τθν
ενςυναίςκθςθ.
 Αναηθτοφν και
παρουςιάηουν πρόςκετο
πολυτροπικό υλικό,
αντιςτοιχίηοντάσ το με το
κείμενο.
 Δθμιουργοφν πολυτροπικζσ
παρουςιάςεισ (εικόνεσ,
ςκθνοκετικζσ οδθγίεσ και
παρεμβάςεισ, τραγοφδια
κ.λπ.) για να ενιςχφςουν το
περιεχόμενο των ενοτιτων,
δθμιουργϊντασ μεγαλφτερθ
ςυναιςκθματικι φόρτιςθ ι
αναδεικνφοντασ εναργζςτερα
τουσ χαρακτιρεσ των θρϊων
του ζργου.
 «Αναγιγνϊςκουν»
φωτογραφίεσ από
παραςτάςεισ του
μελετϊμενου ζργου
επιδιϊκοντασ να αναδείξουν
μθ λεκτικοφσ τρόπουσ
ζκφραςθσ των νοθμάτων και
τθσ εξζλιξθσ του μφκου ςτα
πρόςωπα και τισ
αποτυπωμζνεσ κινιςεισ των
θκοποιϊν.
 Ακοφν τμιματα του ζργου,
τα οποία αναγιγνϊςκει ο/θ
εκπαιδευτικόσ, χωρίσ
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γραπτοφ, βάςει
οδθγιϊν
Ροικίλεσ αναγνϊςεισ
του κειμζνου
(δραματικι,
επιλεκτικι,
διακοπτόμενθ,
ςυνολικι, νοθματικι)
βάςει οδθγιϊν
Κριτικι ανάγνωςθ
ι/και χριςθ του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ
(πθγζσ, παράλλθλα
κείμενα, πολυτροπικό
υλικό, βιβλία
αναφοράσ)
Άςκθςθ ςτον
προφορικό λόγο
Συνεργατικζσ τεχνικζσ
Σχζδιο δράςθσ
Δθμιουργικι
παραγωγι κειμζνου
βάςει οδθγιϊν
Αξιοποίθςθ
Ψθφιακϊν
Τεχνολογιϊν
Μεταςχθματιςμόσ
κειμζνου βάςει
κριτθρίων και
οδθγιϊν
Αιςκθτικι
καλλιζργεια (τεχνικζσ
δραματοποίθςθσ,
μελοποιθμζνεσ
ακροάςεισ, ανάλθψθ
ρόλων)
Αναπλαιςίωςθ
προςωπικισ κεωρίασ
Εξζλιξθ κοινωνικισ
και πολιτιςμικισ
ταυτότθτασ

κεάτρου και τισ
κοινωνικζσ του
λειτουργίεσ.
 Να διαμορφϊνουν,
αναπλαιςιϊνουν,
τροποποιοφν τθν
προςωπικι τουσ
κεωρία και άποψθ
για κζματα τα οποία
κίγονται ςτθν
τραγωδία και
προκαλοφν
προβλθματιςμό και
αφορμι γόνιμου
διαλόγου.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

πρόςβαςθ ςτθν ανάγνωςθ
των διαλόγων, και απαντοφν
ςε ερωτιςεισ κατανόθςθσ τθσ
εξζλιξθσ των γεγονότων, τθσ
δράςθσ και των
ςυναιςκθμάτων των
προςϊπων προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ καλλιζργειασ
του/τθσ καλοφ/-ισ ακροατι/τριασ.
 Αξιοποιοφν «μετακείμενα»
(παρουςιάςεισ, κριτικζσ
ςφγχρονων παραςτάςεων
αρχαίου δράματοσ) από τον
ζντυπο και θλεκτρονικό Τφπο
ωσ ζμμεςεσ πθγζσ για τθν
ερμθνεία του ζργου.
 Διαχειρίηονται
ςυναιςκθματικά, με αφορμι
το ζργο, ανκρϊπινεσ
εμπειρίεσ και κοινωνικζσ
εκφάνςεισ, εκφράηοντασ
ελεφκερα όςα ςκζφτονται και
νιϊκουν είτε ςε ρζοντα
προφορικό λόγο είτε ςε
γραπτό κείμενο.
 Εκφζρουν αναςτοχαςτικοφ
τφπου απόψεισ για τθν
τροποποίθςθ τθσ προςωπικισ
τουσ ςτάςθσ ωσ κριτικϊν
κεατϊν αρχαίου δράματοσ
μετά τθ μελζτθ του
επιλεγμζνου ζργου.
 Μεταςχθματίηουν
αποςπάςματα του κειμζνου
ςε άλλα κειμενικά είδθ, όπωσ
θμερολόγιο, διαφθμιςτικό
μινυμα, κεατρικό
πρόγραμμα, κεατρικι κριτικι,
αφιγθςθ, κατάκεςθ ςε
δικαςτιριο, προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ καλλιζργειασ
ποικίλων επικοινωνιακϊν
γραμματιςμϊν με τθ βοικεια
των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν.
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