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Aϋ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αντικείμενο μελζτθσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ (ΑΕΓΓ) ςτο
Λφκειο είναι θ γλϊςςα, θ γραμματεία και εν γζνει ο πολιτιςμόσ του αρχαίου ελλθνικοφ
κόςμου. Θ ΑΕΓΓ μελετά τον αρχαίο ελλθνικό πολιτιςμό μζςα από μια πολυδιάςτατθ,
ςφαιρικι και κριτικι διαδικαςία ερμθνείασ των ςωηόμενων γραπτϊν πθγϊν ςτο πλαίςιο
ενόσ ανοιχτοφ και γόνιμου διαλόγου με τθν ελλθνικι αρχαιότθτα. Ωσ εκ τοφτου, με τθ
διδαςκαλία τθσ ΑΕΓΓ επιδιϊκεται θ ςταδιακι εξοικείωςθ των μακθτϊν/-τριϊν με τον
αρχαίο ελλθνικό λόγο και τον αρχαίο ελλθνικό πολιτιςμό.
O αρχαίοσ ελλθνικόσ λόγοσ είναι αποτυπωμζνοσ ςτα ςωηόμενα κείμενα των αρχαίων
Ελλινων ςυγγραφζων. Γλϊςςα των κειμζνων αυτϊν είναι θ αρχαία ελλθνικι (ςτισ διάφορεσ
εξελικτικζσ ι διαλεκτικζσ μορφζσ που πιρε από τα ομθρικά χρόνια μζχρι τθν εποχι τθσ
φςτερθσ αρχαιότθτασ). Στο μάκθμα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ
μελετϊνται κατεξοχιν (αλλά όχι αποκλειςτικά) κείμενα γραμμζνα ςτθν αττικι διάλεκτο,
προερχόμενα από τθν κλαςικι εποχι. Θ γλωςςικι μορφι και το νοθματικό περιεχόμενο
των αρχαίων ελλθνικϊν κειμζνων ςυνιςτοφν τισ δφο κεντρικζσ κατευκφνςεισ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
Ο ενιαίοσ χαρακτιρασ του μακιματοσ τθσ ΑΕΓΓ προχποκζτει τθ ςυςτθματικι μελζτθ
κακεμιάσ από τισ δφο ςυνιςτϊςεσ του, τθσ αρχαιογλωςςίασ και τθσ αρχαιογνωςίασ. Γι’ αυτό
και το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του μακιματοσ μεριμνά με ιδιαίτερθ προςοχι τόςο για τθν
προαγωγι των γνϊςεων τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ τισ οποίεσ οι μακθτζσ/-τριεσ
απζκτθςαν ςτο Γυμνάςιο, όςο και για τθν εμβάκυνςθ ςτον ςτοχαςμό των αρχαίων Ελλινων
ςυγγραφζων. Θ διδαςκαλία, επομζνωσ, τθσ ΑΕΓΓ ςτο Λφκειο αποβλζπει ςτο να οδθγιςει
τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ –αξιοποιϊντασ τισ γνϊςεισ τθσ ΑΕ που απζκτθςαν ςτθν
προθγοφμενθ εκπαιδευτικι βακμίδα–
ςε όςο το δυνατόν βακφτερθ κατανόθςθ
ςθμαντικϊν ζργων αρχαίων Ελλινων ςυγγραφζων, ςτθν κατανόθςθ του ςτοχαςμοφ και τθ
βίωςθ των κεμελιωδϊν αξιϊν ενόσ πολιτιςμοφ που ζχει ωσ κζντρο του τον άνκρωπο και τθν
κοινωνία. Θ κριτικι πρόςλθψθ του πολιτιςμοφ αυτοφ παραμζνει αίτθμα των ςφγχρονων
κοινωνιϊν και προςφζρει πάντα γόνιμο ζδαφοσ για επίκαιρεσ και ουςιαςτικζσ αναηθτιςεισ
ςτον χϊρο των γραμμάτων και των τεχνϊν. Άλλωςτε, θ διαλεκτικι ςχζςθ με τον αρχαίο
κόςμο τροφοδοτεί τθ ςκζψθ και ταυτόχρονα μασ βοθκά να ορίηουμε τθ ςτάςθ μασ ςτθ
ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Ο ανκρωποκεντρικόσ και κοινωνιοκεντρικόσ πολιτιςμόσ τθσ
ελλθνικισ αρχαιότθτασ αποτελεί καίριο αντίβαρο ςτθ ςφγχρονθ τεχνοκρατία, κακϊσ κζτει
ςτο κζντρο τθσ προςζγγιςθσ και τθσ ερμθνείασ τον ίδιο τον άνκρωπο. Ρζραν, όμωσ, αυτϊν,
υπάρχουν και άλλοι παιδαγωγικοί λόγοι που επιβάλλουν τθ διδαςκαλία τθσ ΑΕΓΓ. Θ
διδαςκαλία των αρχαίων ελλθνικϊν κειμζνων και θ διαδικαςία τθσ ενδογλωςςικισ
μετάφραςθσ (από τθν αρχαία ελλθνικι ςτθ νζα ελλθνικι) ςυνειςφζρουν, ςτο πλαίςιο πάντα
τθσ Δευτεροβάκμιασ (και ιδιαίτερα τθσ λυκειακισ) Εκπαίδευςθσ, ςτθν πλθρζςτερθ
γλωςςικι κατάρτιςθ των μακθτϊν/-τριϊν και ενιςχφουν ςε ςθμαντικό βακμό τθ γλωςςικι
τουσ αυτοπεποίκθςθ. Θ ακριβολογία, θ εκφραςτικι πυκνότθτα, θ ιδιαίτερθ ευαιςκθςία για
λεπτζσ ςθμαςιολογικζσ και υφολογικζσ αποχρϊςεισ, θ αποτελεςματικι ςφνταξθ, κακϊσ και
θ ορκογραφία είναι οριςμζνεσ από τισ πτυχζσ τθσ γενικότερθσ γλωςςικισ εκπαίδευςθσ των
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μακθτϊν/-τριϊν, ςτθ διαμόρφωςθ των οποίων θ ςυμβολι τθσ διδαςκαλίασ τθσ ΑΕ μπορεί
να αποβεί κακοριςτικι.
Θ παιδαγωγικι διάςταςθ περιλαμβάνει και δφο ακόμθ ςθμαντικζσ πτυχζσ. Θ
διδαςκαλία τθσ ΑΕ καλλιεργεί ςτον/ςτθ μακθτι/-τρια ςθμαντικζσ ικανότθτεσ και
δεξιότθτεσ: κριτικι ικανότθτα, πεικαρχία ςτθ ςκζψθ και τον λόγο, μνθμονικι ικανότθτα που
τίκεται ςτθν υπθρεςία τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ, παρατθρθτικότθτα, προςοχι ςτθ
ςθμαντικι λεπτομζρεια και αναγνϊριςθ τθσ αξίασ τθσ. Θ ΑΕΓΓ διδάςκει, επίςθσ, ότι θ
προςζγγιςθ και κατανόθςθ ενόσ διαφορετικοφ κόςμου και πολιτιςμοφ απαιτεί βοφλθςθ
ιςχυρι και προςπάκεια διαρκι, κακϊσ εξοικειϊνει ςταδιακά τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ με τον
αρχαιοελλθνικό κόςμο και πολιτιςμό, που κεωρείται βζβαια εξ οριςμοφ δικόσ τουσ, αλλά
παρά ταφτα απαιτεί αυτι τθ διαρκι προςπάκεια, γιατί είναι ζνασ κόςμοσ αρκετά
διαφορετικόσ. Με δεδομζνο, τζλοσ, ότι θ ΑΕΓΓ ςυνιςτά πολιτιςμικό απόκεμα τθσ
ανκρωπότθτασ και αδιαμφιςβιτθτο κεμζλιο του ςφγχρονου παγκόςμιου πολιτιςμοφ, θ
μελζτθ τθσ αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ ςθμερινι πολυπολιτιςμικι κοινωνία, αφοφ, λόγω
του ανκρωποκεντρικοφ χαρακτιρα του αρχαιοελλθνικοφ πολιτιςμοφ, ενςωματϊνει
οικουμενικζσ αξίεσ.
Λαμβάνοντασ, λοιπόν, υπόψθ τθν ιδιαίτερθ αυτι φυςιογνωμία τθσ ΑΕΓΓ, το παρόν
Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΡΣ) αποςκοπεί αφενόσ ςτο να οικειϊνονται οι διδαςκόμενοι/-εσ
μακθτζσ/-τριεσ αδιάςπαςτα τθ γλωςςικι μορφι και το νοθματικό περιεχόμενο του αρχαίου
ελλθνικοφ λόγου μζςα από τθν κατάλλθλθ, ανάλογα με τθ φφςθ των κειμζνων, προςζγγιςθ
και αφετζρου να «αποκομίηουν» ςτθ μζγιςτθ δυνατι πλθρότθτά του το μορφωτικό του
μινυμα. Ζτςι, μζςα από τθν ουςιαςτικι και αποτελεςματικι γνωριμία με τθν
αρχαιοελλθνικι ιςτοριογραφία, ρθτορεία, τραγωδία και φιλοςοφία το ΡΣ επιδιϊκει να
ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ γενικισ μόρφωςθσ των μακθτϊν/-τριϊν, ςτθν ανάπτυξθ τθσ
κριτικισ τουσ ικανότθτασ, ςτθν καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ τουσ, ςτον βακφτερο
προβλθματιςμό τουσ ςε ηθτιματα θκικισ, πολιτικισ και κοινωνικισ ηωισ, κακϊσ και ςτθν
ζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία των ενεργϊν πολιτϊν.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Γενικόσ κοπόσ
Κεντρικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ διαλεκτικι επαφι των μακθτϊν/-τριϊν με
τα αρχαία ελλθνικά κείμενα, ωσ ζργα γλωςςικοφ, αιςκθτικοφ και, ευρφτερα, πολιτιςμικοφ
χαρακτιρα. Ρρόκειται για μια πολφπλευρθ διαδικαςία (γνωςτικι, βιωματικι, αιςκθτικι)
που ενιςχφει τθ γλωςςικι, ψυχοπνευματικι και αιςκθτικι καλλιζργειά τουσ.
Θ δθμιουργικι επαφι με τα αρχαία ελλθνικά κείμενα κα αποτελζςει για αυτόν/-ιν
που μετζχει ςτθν ελλθνικι παιδεία και κα γίνει ο αυριανόσ πολίτθσ ςτθν Ελλάδα και ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ του 21ου αιϊνα ςθμαντικό μορφωτικό εφόδιο. Μολονότι οι ςθμερινοί
Ζλλθνεσ δεν μποροφμε –και δικαίωσ– να διεκδικιςουμε τθν αποκλειςτικότθτα των αξιϊν
και ιδεϊν που τα αρχαία ελλθνικά κείμενα αναδεικνφουν, μποροφμε και πρζπει να
αξιοποιιςουμε τθ ςτενότατθ ςχζςθ μασ με αυτά. Τθν προνομιακι αυτι ςχζςθ μάσ
προςφζρει θ γλϊςςα μασ, που αποτελεί οργανικι ςυνζχεια τθσ ΑΕ. Οι μακθτζσ/-τριεσ που
κα τθ γνωρίςουν κα είναι ικανοί/-ζσ να αναηθτοφν και ςτθ διάρκεια τθσ ενιλικθσ ηωισ τουσ
θκικι και ιδεολογικι ςτιριξθ, πνευματικι ικανοποίθςθ και αιςκθτικι απόλαυςθ ςτα
κείμενα τθσ ΑΕ που κα μποροφν να τα μελετιςουν είτε από το πρωτότυπο είτε, βεβαίωσ,
και με τθ βοικεια τθσ εκάςτοτε νεοελλθνικισ τουσ απόδοςθσ.
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Γενικοί τόχοι
H διαμόρφωςθ των γενικϊν ςτόχων του μακιματοσ τθσ ΑΕΓΓ ςτθρίηεται ςτθ
διδακτικι προςζγγιςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου ωσ «όλου» (ςφμφωνα και με τισ αρχζσ
τθσ μορφολογικισ ψυχολογίασ και του ακροιςτικοφ μοντζλου τθσ μάκθςθσ), που γίνεται
ςταδιακά αντιλθπτό κατά τθν πορεία τθσ μάκθςθσ, ξεκινϊντασ από το όλον προσ τα μζρθ
και επιςτρζφοντασ πάλι ςτον όλον (Βλ. Δϋ ενότθτα).
Με τθ διδαςκαλία του μακιματοσ επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ:
− Να αναπτφξουν ουςιαςτικότερθ επαφι με τον αρχαίο ελλθνικό λόγο (ωσ γλωςςικι μορφι
και νοθματικό περιεχόμενο), όπωσ αυτόσ πραγματϊνεται μζςα από αντιπροςωπευτικά
δείγματα διαφορετικϊν κειμενικϊν/γραμματειακϊν ειδϊν (ιςτοριογραφία, ρθτορεία,
φιλοςοφία).
− Να καλλιεργιςουν το ενδιαφζρον και τθν αγάπθ για τον αρχαίο ελλθνικό λόγο και να
αποκτιςουν τθν ικανότθτα αυτοδφναμθσ, ςτο μζτρο του δυνατοφ, προςφυγισ ςε αρχαία
ι μεταγενζςτερα κείμενα ςταδιακά αυξανόμενου βακμοφ δυςκολίασ, ζχοντασ κατακτιςει
βαςικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και αναγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ.
− Να αναπτφξουν τισ νοθτικζσ δεξιότθτεσ (όπωσ κριτικι ικανότθτα, ςφγκριςθ και
αξιολόγθςθ, αφαιρετικι ςκζψθ, δθμιουργικότθτα, ιεράρχθςθ εννοιϊν, ορκολογικι
αμφιςβιτθςθ) που απαιτοφνται, για να οικειωκοφν τθ νζα παρεχόμενθ γνϊςθ.
− Να εφαρμόςουν γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν αποτελεςματικι
διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ, ςτον βακμό που και το κζντρο βάρουσ τθσ διδαςκαλίασ
μετατίκεται από τθ μονοδιάςτατθ παροχι γνϊςεων-πλθροφοριϊν ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ
μακθτικισ πρωτοβουλίασ.
− Να αναπτφξουν μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ, ϊςτε να κακίςτανται ικανοί/-ζσ να επιλζγουν
τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ, προκειμζνου να οδθγθκοφν ςτθ γνϊςθ, ςτθν ερμθνεία, ςτθν
επίλυςθ προβλθμάτων κ.ά.
− Να αναπτφξουν ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ (όπωσ θ ενςυναίςκθςθ, θ ζκφραςθ και θ
διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων, θ αρμονικι εξιςορρόπθςθ λόγου και πάκουσ).
− Να κατακτιςουν βιωματικά τα κείμενα με τθν ανάπτυξθ ψυχοκινθτικϊν δεξιοτιτων
(κεατρικζσ τεχνικζσ, παιχνίδια ρόλων, ρθτορικζσ αντιλογίεσ, ζννοια του ρυκμοφ ςτον λόγο
μζςα από διαφορετικζσ αναγνϊςεισ, οπτικι και ακουςτικι αντίλθψθ, παραγωγι γραπτοφ
και προφορικοφ λόγου).
Προςδοκϊμενα Aποτελζςματα
Τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα του μακιματοσ τθσ ΑΕΓΓ ςτο Λφκειο ςυνίςτανται ςτο να
είναι ςε κζςθ οι μακθτζσ/-τριεσ:
− Να εντοπίηουν ςτα διάφορα κείμενα τα τυπολογικά γνωρίςματα ποικίλων γραμματειακϊν
γενϊν και ειδϊν: λογοτεχνία (ποίθςθ, πεηογραφία) – ιςτοριογραφία, ρθτορεία,
φιλοςοφία, να ςυνυπολογίηουν το περικείμενο παραγωγισ των ςυγκεκριμζνων ζργων και
να προςαρμόηουν αντιςτοίχωσ τισ ερμθνευτικζσ τουσ αναγνϊςεισ (γραμματειακόσ
γραμματιςμόσ).
− Να εντοπίηουν και να αξιοποιοφν ερμθνευτικά πλθροφορίεσ ςχετικά με το επικοινωνιακό
πλαίςιο του κειμζνου: πομπόσ, δζκτθσ, ρθτοί και άρρθτοι ςτόχοι τθσ επικοινωνιακισ
περίςταςθσ κ.ά. (κειμενικόσ γραμματιςμόσ).
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− Να εξθγοφν, να ερμθνεφουν και να ςχολιάηουν προφορικά ι γραπτά τισ ιδζεσ και τισ αξίεσ
ενόσ κειμζνου, προςλαμβάνοντασ και κατανοϊντασ το κείμενο ολιςτικά, και να τισ
ςυγκρίνουν με τισ αξίεσ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ (κριτικόσ γραμματιςμόσ).
− Να διακρίνουν και να ςυςχετίηουν το λεξιλόγιο τθσ ΑΕ με το αντίςτοιχο τθσ ΝΕ, και να
εφαρμόηουν τόςο τισ γραμματικζσ και ςυντακτικζσ γνϊςεισ που απζκτθςαν ςτο Γυμνάςιο
όςο και αυτζσ που κα αποκτιςουν ςτο Λφκειο, ϊςτε να αναγιγνϊςκουν από το
πρωτότυπο απλά αρχαιοελλθνικά κείμενα και να τα ερμθνεφουν ι να προςεγγίηουν και
απαιτθτικότερα αρχαιοελλθνικά κείμενα με τθ βοικεια δόκιμθσ μετάφραςθσ (γλωςςικόσ
γραμματιςμόσ).
− Να εκτιμοφν τισ αρετζσ του αρχαίου ελλθνικοφ λόγου, για να ενιςχφςουν τα ποιοτικά
χαρακτθριςτικά του προςωπικοφ τουσ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου (γλωςςικόσ
γραμματιςμόσ).
− Να κρίνουν και να ςυγκρίνουν τισ νεοελλθνικζσ αποδόςεισ ενόσ αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου, ζχοντασ υπόψθ ότι οι μεταφραςτικζσ εκδοχζσ είναι μορφζσ πρόςλθψθσ και
ερμθνείασ από ςυγκεκριμζνουσ ανκρϊπουσ ςτο ιςτορικό πλαίςιο μιασ ςυγκεκριμζνθσ
κοινωνίασ (κειμενικόσ/κριτικόσ γραμματιςμόσ).
− Να ερμθνεφουν και να αποτιμοφν το αρχαιοελλθνικό κείμενο τόςο ςτθ ςυγχρονία όςο
και ςτθ διαχρονία του μζςα από διευρυμζνεσ οπτικζσ γωνίεσ πρόςλθψθσ και ςτο πλαίςιο
μιασ κοινωνίασ που επικοινωνεί με τθν κλαςικι αρχαιότθτα και τθν κοινωνικι λειτουργία
του αρχαίου ελλθνικοφ λόγου (κριτικόσ/κοινωνικόσ/πολιτειακόσ γραμματιςμόσ).
− Να επεκτείνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτισ ποικίλεσ πτυχζσ τθσ ΑΕΓΓ και να τισ διαχειρίηονται,
ζτςι ϊςτε, ωσ ενιλικοι πλζον, να μποροφν να οικειϊνονται και να απολαμβάνουν όλεσ τισ
μορφζσ επιβίωςθσ και πρόςλθψθσ του αρχαίου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςε ποικίλεσ
ςφγχρονεσ μορφζσ τθσ τζχνθσ, τθσ κεωρίασ και τθσ επιςτιμθσ (κριτικόσ/αιςκθτικόσ
γραμματιςμόσ).
− Να εφαρμόηουν τα ψθφιακά μζςα (ΨΜ) ςτθν αναηιτθςθ και διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ, να
επεξεργάηονται και να παράγουν κείμενα ςε ψθφιακι μορφι, πολυτροπικά κ.ά.
(ψθφιακόσ γραμματιςμόσ).
− Να διαπιςτϊνουν μζςα από ςυγκεκριμζνεσ αναςτοχαςτικζσ διαδικαςίεσ τουσ τρόπουσ
προςζγγιςθσ των κειμζνων που ακολοφκθςαν και να επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ
ςτρατθγικζσ, ϊςτε να διευρφνουν τισ αναγνωςτικζσ τουσ δυνατότθτεσ (μεταγνωςτικζσ
δεξιότθτεσ).

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Το περιεχόμενο αντανακλά τθ φυςιογνωμία και τουσ ςκοποφσ του γνωςτικοφ
αντικειμζνου τθσ ΑΕΓΓ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτα αντίςτοιχα μζρθ του παρόντοσ ΡΣ.
Με δεδομζνο ότι πρωτεφων ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να διαμορφωκοφν πολίτεσ
με δθμοκρατικι ςυνείδθςθ, ενςυναίςκθςθ και ςυναίςκθςθ ευκφνθσ για τθν επίλυςθ
οικουμενικϊν προκλιςεων ςτθν παγκοςμιοποιθμζνθ κοινωνία του 21ου αιϊνα,
επιλζχκθκαν αντιπροςωπευτικά γραμματειακά είδθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ,
ςτα οποία αποτυπϊνεται, όπωσ προαναφζρκθκε, ο ανκρωποκεντρικόσ και
κοινωνιοκεντρικόσ χαρακτιρασ του πολιτιςμοφ τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ. Θ επιλογι,
λοιπόν, των κειμενικϊν ειδϊν ζγινε με βαςικό ςτόχο να εμβακφνουν οι μακθτζσ/-τριεσ του
Λυκείου ςτθν αρχαιοελλθνικι ιςτοριογραφία, ρθτορεία και τραγωδία, κακϊσ και να
γνωρίςουν μζςα από τα κείμενα τθν αρχαία ελλθνικι φιλοςοφία. Επιπροςκζτωσ, θ
ευρφτερθ επαφι των μακθτϊν/-τριϊν και με άλλα είδθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ
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κα επιτευχκεί και μζςα από τθν προςζγγιςθ ανκολογθμζνων αποςπαςμάτων διαφόρων
ςυγγραφζων ςτο πλαίςιο ςτοχευμζνθσ και διαβακμιςμζνθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, επιλζχκθκε το γραμματειακό είδοσ τθσ ιςτοριογραφίασ με το
ςκεπτικό ότι ζκεςε τισ βάςεισ τθσ επιςτθμονικισ μελζτθσ τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ,
καταγράφοντασ και ερμθνεφοντασ τα γεγονότα κατά το δυνατόν αντικειμενικά· είδε τον
άνκρωπο, ςτθν ατομικι και κοινωνικι του φπαρξθ, ωσ το ον που διαμορφϊνει μζςα ςτον
χϊρο και τον χρόνο τθ ηωι του και παράγει πολιτιςμό. Στθν αρχαιοελλθνικι ιςτοριογραφία
θ ιςτορικι πραγματικότθτα προςεγγίηεται μζςω του ορκοφ λόγου.
Επιπλζον, κρίκθκε ςκόπιμο οι μακθτζσ/-τριεσ να ζρκουν ςε επαφι με ρθτορικά
κείμενα διαφορετικϊν ειδϊν, προκειμζνου να γνωρίςουν τθ δυναμικι τθσ ρθτορικισ
τζχνθσ, όπωσ αναπτφχκθκε κυρίωσ ςτθν κλαςικι Ακινα και αποτζλεςε κακοριςτικι
ζκφανςθ τθσ άμεςθσ δθμοκρατίασ, αλλά και τθσ κοινωνικισ ηωισ των αρχαίων Ακθναίων. Ο
ορκόσ λόγοσ αποτελεί το κατεξοχιν όργανο ζκφραςθσ και ςτθ ρθτορικι τζχνθ.
Συνάμα, οι μακθτζσ/-τριεσ κα προςεγγίςουν τθν αρχαία ελλθνικι τραγωδία, που
αποτελεί κορυφαία ζκφραςθ τθσ ελλθνικισ και τθσ παγκόςμιασ λογοτεχνίασ και είναι ςτο
ςφνολό τθσ πολιτικό κζατρο με εξαιρετικι διδακτικι ςπουδαιότθτα για τισ αξίεσ τθσ
δθμοκρατίασ και τα ανκρωπιςτικά ιδεϊδθ. Ραράλλθλα, με τθν καλλιτεχνικι πλοκι του
μφκου, που οδθγεί, ςταδιακά, μζςα από περιπζτειεσ ςτθν κάκαρςθ και τθ λφςθ τραγικϊν
καταςτάςεων, θ αρχαία ελλθνικι τραγωδία προςφζρει βακιά αιςκθτικι απόλαυςθ και
θκικι ικανοποίθςθ ςτουσ κεατζσ.
Τζλοσ, οι μακθτζσ/-τριεσ κα εντρυφιςουν ςτθν αρχαία ελλθνικι φιλοςοφία, θ
οποία αςχολικθκε με όλα τα μεγάλα και διαχρονικά προβλιματα του ανκρϊπου:
Διερωτικθκε για τθ φφςθ των πραγμάτων και τθν ουςία τθσ φπαρξθσ· αναηιτθςε τθν
αλικεια και το νόθμα του κόςμου· προβλθματίςτθκε για τισ θκικζσ αξίεσ και τισ πολιτικζσ
επιλογζσ· ανίχνευςε το κάλλοσ τθσ φφςθσ και το βάκοσ τθσ τζχνθσ.
Ωσ εκ τοφτου το περιεχόμενο του γνωςτικοφ αντικειμζνου ανά τάξθ διαμορφϊνεται ωσ
εξισ:
Αϋ Λυκείου: ΑΕΓΓ Γενικισ Παιδείασ
Το περιεχόμενο δομείται ςε δφο άξονεσ: Α. Ιςτοριογραφία: Ξενοφϊν, «Ἑλλθνικά», και
θτορικι: Λυςίασ, «Κατὰ Ἐρατοςκζνουσ», Β. Στοχευμζνθ Γλωςςικι Διδαςκαλία μζςω
ανκολογθμζνων κειμζνων.
Α. Θ διδαςκαλία του ιςτοριογραφικοφ ζργου «Ἑλλθνικὰ» του Ξενοφϊντα και ο
ρθτορικόσ λόγοσ «Κατὰ Ἐρατοςκζνουσ» του Λυςία ςτόχο ζχει αφενόσ να φζρει ςε επαφι
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ τθσ Αϋ Λυκείου με ευχερϊσ προςπελάςιμα κείμενα τθσ αττικισ
διαλζκτου και αφετζρου, μζςα από τθν ανάδειξθ τθσ κεματολογικισ και νοθματικισ τουσ
ςυςχζτιςθσ, να παρακινιςει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να κατανοιςουν βακφτερα
κεμελιϊδεισ αρχζσ και αξίεσ του αρχαιοελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Ειδικότερα, τα «Ἑλλθνικὰ»
του Ξενοφϊντα, με τθ ρζουςα και κατανοθτι ιςτορικι αφιγθςθ, εγείρουν
προβλθματιςμοφσ για ςειρά ηθτθμάτων, όπωσ θ δυναμικι που αναπτφςςεται μεταξφ
θγεςίασ και πολιτϊν και θ κεςμικι ςχζςθ μεταξφ του νόμου και του δικαίου. Με τθν
ολιςτικι προςζγγιςθ του κειμζνου οι μακθτζσ/-τριεσ κα ζρκουν ςε επαφι με τθν αττικι
διάλεκτο και τον πολφπτυχο και πολυδφναμο κόςμο όχι μόνο τθσ κλαςικισ ιςτοριογραφίασ
αλλά και, ευρφτερα, τθσ κλαςικισ εποχισ. Ταυτόχρονα ο λόγοσ του Λυςία «Κατὰ
Ἐρατοςκζνουσ», μζςα από τθν εφγλωττθ αποτφπωςθ ενόσ ατομικοφ περιςτατικοφ, ςχετικοφ
με τθν αυκαιρεςία και τθν αναλγθςία τθσ αυταρχικισ εξουςίασ εισ βάροσ ανυπεράςπιςτων
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πολιτϊν, «ςυνομιλεί» με τα «Ἑλλθνικὰ» του Ξενοφϊντα, όπου περιγράφονται οι ακρότθτεσ
του κακεςτϊτοσ των Τριάκοντα εισ βάροσ των δθμοκρατικϊν πολιτϊν και των πλοφςιων
μετοίκων τθσ Ακινασ.
Β. Για τθ Στοχευμζνθ Γλωςςικι Διδαςκαλία μζςω ανκολογθμζνων κειμζνων βλ.
κατωτζρω.
Βϋ Λυκείου: ΑΕΓΓ Γενικισ Παιδείασ
Το περιεχόμενο οργανϊνεται ςε δφο διακριτά, διαδοχικά μζρθ: 1. Θουκυδίδθσ,
«Ρερικλζουσ Ἐπιτάφιοσ» («Ἱςτορίαι», Βϋ 34-46) και 2. Σοφοκλισ, «Ἀντιγόνθ».
Στο πλαίςιο τθσ Γενικισ Ραιδείασ τθσ Βϋ Λυκείου οι μακθτζσ/-τριεσ κα γνωρίςουν δφο
εμβλθματικά ζργα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ, ζνα ρθτορικό/ιςτοριογραφικό και
ζνα κεατρικό, τα οποία αφενόσ αναδεικνφουν τισ ζντονεσ ιδεολογικζσ ηυμϊςεισ ςτθν Ακινα
τθσ κλαςικισ εποχισ αναφορικά με ηθτιματα θκικά, κοινωνικά και προπάντων πολιτικά και
αφετζρου δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να εντρυφιςουν ςτον
πολυδιάςτατο και πολυδφναμο λόγο τθσ αττικισ διαλζκτου. Ειδικότερα, θ διδαςκαλία τθσ
γνωςτότερθσ κουκυδίδειασ δθμθγορίασ, του «Ἐπιταφίου» του Ρερικλι, ςτοχεφει ςτθν
εξοικείωςθ των μακθτϊν/-τριϊν με τισ αρχζσ και τισ λειτουργίεσ τθσ ακθναϊκισ
δθμοκρατίασ, που ςυνζχουν ωσ κοινόσ παρονομαςτισ τα ςφγχρονα φιλελεφκερα και
δθμοκρατικά πολιτεφματα, και οι οποίεσ δεν παφουν να εμπνζουν τισ δθμοκρατικζσ
ςυνειδιςεισ των ανκρϊπων, για να διεκδικοφν ελευκερία και ιςονομία. Θ διδαςκαλία,
επίςθσ, τθσ τραγωδίασ του Σοφοκλι «Ἀντιγόνθ» κα φζρει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςε επαφι
με τθν τζχνθ του Σοφοκλι, ο οποίοσ χαρακτθρίηεται ωσ ο κατεξοχιν ποιθτισ τθσ φρόνθςθσ,
τθσ αξιοπρζπειασ και τθσ ευςζβειασ προσ κεοφσ και ανκρϊπουσ. Θ «Ἀντιγόνθ», ωσ εξόχωσ
αντιπροςωπευτικι τραγωδία του Σοφοκλι, προβάλλει κατά κφριο λόγο τισ εξαιρετικζσ
μορφζσ τθσ ομϊνυμθσ θρωίδασ και του Κρζοντα (αλλά και των άλλων προςϊπων), που
βιϊνουν τραγικζσ ςυγκροφςεισ και διλιμματα και προβαίνουν ςε αποφαςιςτικζσ θκικζσ
επιλογζσ. Το ζργο διακρίνεται για τθν υποδειγματικι διαγραφι του ικουσ των προςϊπων,
τθν κορυφαία πραγμάτωςθ του τραγικοφ, τον αριςτοτεχνικό χειριςμό τθσ γλϊςςασ, και
ταυτόχρονα αναδεικνφει ζνα ευρφτατο φάςμα αρχϊν και αξιϊν τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ
και ευρφτερα του αρχαίου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ.
Βϋ Λυκείου: ΑΕΓΓ ΟΠΑ
Το περιεχόμενο δομείται ςε δφο άξονεσ: Α. Ιςτοριογραφία: Θουκυδίδθσ «Ἱςτορίαι»,
και θτορικι: Δθμοςκζνθσ «Ὑπὲρ τῆσ Ῥοδίων Ἐλευκερίασ» (Διδαγμζνο Κείμενο), Β.
Στοχευμζνθ Γλωςςικι Διδαςκαλία μζςω ανκολογθμζνων κειμζνων (Αδίδακτο Κείμενο).
Α. Στο πλαίςιο τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ τθσ Βϋ Λυκείου θ βακφτερθ γνωριμία
με τον Θουκυδίδθ, μζςω των «Σικελικῶν», και με τον Δθμοςκζνθ, μζςω του λόγου του
«Ὑπὲρ τῆσ Ῥοδίων Ἐλευκερίασ», μεταφζρει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτθν κλαςικι εποχι και
ςυςτινει ςε αυτοφσ/-ζσ και πάλι δφο γραμματειακά είδθ (ιςτοριογραφία, ρθτορικι), με τα
οποία ζχουν ιδθ ζρκει ςε επαφι ςτθν Αϋ Λυκείου. Θ ςυνάντθςθ με τον Θουκυδίδθ
ολοκλθρϊνει τθν εικόνα των μακθτϊν/-τριϊν για τθν ιςτοριογραφία τθσ κλαςικισ εποχισ
και τθ ςχζςθ τθσ με τθ ρθτορικι, κακϊσ και για τον ρόλο των πολιτικϊν επιλογϊν και το
απρόβλεπτο τθσ ανκρϊπινθσ τφχθσ. Ραράλλθλα, με το ζργο του Δθμοςκζνθ οι μακθτζσ/τριεσ ζρχονται ςε επαφι με τθν πολιτικι ρθτορεία, θ οποία αποτζλεςε (και ςυνεχίηει να
αποτελεί) βαςικό ςτοιχείο τθσ δθμοκρατίασ, κινθτιριο μοχλό τθσ ακθναϊκισ πολιτείασ και
πολυδφναμο μζςο ζκφραςθσ των πολιτικϊν απόψεων και αντιπαρακζςεων τθσ κλαςικισ
εποχισ. Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ επιχειρθματολογία του μεγάλου ριτορα τόςο
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ςτισ ρθτορικζσ όςο και ςτισ ιςτορικζσ τθσ διαςτάςεισ, κακϊσ προςφζρεται για γόνιμεσ
ςυγκρίςεισ και δθμιουργικζσ ςυςχετίςεισ με ανάλογεσ ςφγχρονεσ περιςτάςεισ και
ςυγκυρίεσ.
Β. Για τθ Στοχευμζνθ Γλωςςικι Διδαςκαλία μζςω ανκολογθμζνων κειμζνων βλ.
κατωτζρω.
Γϋ Λυκείου: ΑΕΓΓ ΟΠΑ
Το περιεχόμενο δομείται ςε δφο άξονεσ: Α. Φιλοςοφία: 1. Ρλάτων, «Ἀπολογία
Σωκράτουσ» και «Ρολιτεία – Ο Μφκοσ του Σπθλαίου», 2. Αριςτοτζλθσ, «Ἠκικὰ Νικομάχεια»
και «Ρολιτικὰ» (Διδαγμζνο Κείμενο), Β. Στοχευμζνθ Γλωςςικι Διδαςκαλία μζςω
ανκολογθμζνων κειμζνων (Αδίδακτο Κείμενο).
Α. Στθ Γϋ Λυκείου οι μακθτζσ/-τριεσ τθσ ΟΡΑΣ, ολοκλθρϊνοντασ τισ εγκφκλιεσ
ςπουδζσ τουσ, ζχουν τθν ευκαιρία να κατανοιςουν και να ερμθνεφςουν τθν πρωτοποριακι
ςκζψθ των μεγάλων φιλοςόφων τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ, όπωσ αυτι αποτυπϊκθκε ςε
αξεπζραςτεσ ωσ προσ τθ διδακτικι τουσ αποτελεςματικότθτα γλωςςικζσ φόρμεσ
(ςωκρατικι διαλεκτικι-πλατωνικόσ διάλογοσ, φιλοςοφικόσ μφκοσ, αριςτοτελικι
πραγματεία). Το περιεχόμενο κινείται ςε κοινοφσ ι παραπλιςιουσ κεματικοφσ άξονεσ, λ.χ.
πόλθ και πολίτθσ, παιδεία (περιεχόμενο, ςτόχοι), αρετι. Το γεγονόσ ότι οι απαντιςεισ των
μεγάλων φιλοςόφων τθσ αρχαιότθτασ διαφοροποιοφνται αποτελεί αφορμι για γόνιμο
προβλθματιςμό, κριτικι προςζγγιςθ, εμβάκυνςθ και καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, μζςα από τα επιλεγμζνα πλατωνικά αποςπάςματα οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν τθν ευκαιρία να ςυνδζςουν τον μεγάλο δάςκαλο (Σωκράτθ) με τον ςπουδαίο
μακθτι (Ρλάτωνα) ςτο πλαίςιο θκικϊν και πολιτικϊν προβλθματιςμϊν. Ο Σωκράτθσ,
απολογοφμενοσ ενϊπιον των Ακθναίων, παρουςιάηεται αφενόσ ωσ ο διακεκριμζνοσ
δάςκαλοσ που κζλει να αφυπνίςει τθν ακθναϊκι κοινωνία και να αναδείξει τθν αξία τθσ
διαλεκτικισ και τθσ αυτογνωςίασ με απϊτερο ςτόχο τθν αρετι, και αφετζρου ωσ ζνασ
ενεργόσ πολίτθσ που υπεραςπίηεται ςε κάκε περίςταςθ τον νόμο και το δίκαιο. Επιπλζον, ο
Σωκράτθσ, αφθγοφμενοσ ςτθν «Ρολιτεία» τον αλλθγορικό μφκο του ςπθλαίου, ενςαρκϊνει
το πρότυπο εκείνου του ανκρϊπου που καλείται να διαδραματίςει τον αφυπνιςτικό και
κακοδθγθτικό ρόλο του φιλοςόφου ςτθν πλατωνικι καλλίπολιν, αφοφ μόνο αυτόσ διακζτει
τθν αλθκινι παιδεία και τθν αντίςτοιχθ θκικι ακεραιότθτα, απελευκερωμζνοσ από τα
δεςμά τθσ αιςκθτθριακισ πλάνθσ.
Είναι πρόδθλο ότι θ προαναφερκείςα ςωκρατικι-πλατωνικι διδαςκαλία
αναπτφςςεται με κζντρο τθσ τθν αρχαιοελλθνικι πόλθ-κράτοσ. Στο πλαίςιο, λοιπόν, τθσ
πόλεωσ αναπτφςςει και ο μακθτισ του Ρλάτωνα, ο Αριςτοτζλθσ, τθ δικι του φιλοςοφικι
διδαςκαλία. Θ πόλισ είναι το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο πραγματϊνεται θ κοινωνικιπολιτικι φφςθ του ανκρϊπου, ο οποίοσ ορίηεται ωσ ηῷον πολιτικόν. Και για να μπορζςει ο
άνκρωποσ, ωσ ζλλογο ον που διαμορφϊνει τουσ όρουσ τθσ ηωισ του, να ηιςει αρμονικά με
τουσ ςυμπολίτεσ του, καλλιεργεί αρετζσ που προάγουν τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Στο πλαίςιο
τθσ θκικισ διδαςκαλίασ του Αριςτοτζλθ θ αρχαιοελλθνικι αίςκθςθ του μζτρου
ςυγκεκριμενοποιείται, λαμβάνοντασ τθ μορφι τθσ μεςότθτασ. Πλεσ οι θκικζσ αρετζσ είναι
ςτθν ουςία τουσ πολιτικζσ αρετζσ: υπθρετοφν τον ενιαίο ςτόχο τθσ κοινισ ςυμβίωςθσ, τθ
ςυλλογικι ευτυχία, τθν εὐδαιμονία. Και θ πολιτειακι δομι, που περιςςότερο από
οποιαδιποτε άλλθ κεμελιϊνεται ςτθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτα κοινά, είναι αςφαλϊσ θ
δθμοκρατία. Κακοριςτικόσ παράγων τθσ εςωτερικισ ςυνοχισ μιασ πολιτείασ είναι θ
αντίςτοιχθ παιδεία, μια παιδεία νομοκετικά κατοχυρωμζνθ και δθμόςια· αυτι που
μορφϊνει πολίτεσ ικανοφσ να ανταποκρικοφν ςτισ ευκφνεσ που τουσ αναλογοφν ςε κάκε
περίπτωςθ.
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Συνεπϊσ, θ βακφτερθ γνωριμία των μακθτϊν/-τριϊν τθσ ΟΡΑΣ Γϋ Λυκείου με τον
αρχαιοελλθνικό φιλοςοφικό λόγο, δθλαδι τθ ςκζψθ και τθ γλϊςςα του Σωκράτθ (όπωσ
τουλάχιςτον τθν καταγράφει ο Ρλάτων), του Ρλάτωνα και του Αριςτοτζλθ, ζρχεται να
ολοκλθρϊςει με τον ιδανικότερο τρόπο τθ ςτοχοκεςία (γενικι και ειδικι) που κζτει το
παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν.
Β. Για τθ Στοχευμζνθ Γλωςςικι Διδαςκαλία μζςω ανκολογθμζνων κειμζνων βλ.
κατωτζρω.
τοχευμζνθ Γλωςςικι Διδαςκαλία
Μια ςθμαντικι καινοτομία του παρόντοσ ΡΣ είναι θ πρόταςθ πλιρουσ
ςυςτθματοποίθςθσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ και ςτισ τρεισ τάξεισ του Λυκείου, μζςω
ειδικϊσ προσ τοφτο ανκολογθμζνων κειμζνων. Στόχοσ τθσ εν λόγω προςζγγιςθσ είναι να
διευρφνει με αποτελεςματικό τρόπο τθν αρχαιογλωςςία και τθν αρχαιογνωςία, να
ενκαρρφνει τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν/-τριϊν με ζνα ευρφτερο φάςμα λογοτεχνικϊν
ειδϊν τθσ κλαςικισ γραμματείασ μζςα από τθν επιλογι κατάλλθλων, διαβακμιςμζνθσ
δυςκολίασ, αρχαιοελλθνικϊν αποςπαςμάτων, τα οποία ςυνδζονται άρρθκτα με το
υπόλοιπο περιεχόμενο του μακιματοσ ςε επίπεδο νοθμάτων, γλϊςςασ, λεξιλογίου κ.λπ. Θ
Στοχευμζνθ Γλωςςικι Διδαςκαλία ζρχεται να ςυμπλθρϊςει τθ γνϊςθ τθσ ΑΕ, θ εξοικείωςθ
με τθν οποία ζχει ξεκινιςει ςτο Γυμνάςιο, παρουςιάηοντασ με κλιμακοφμενθ δυςκολία
περιςςότερα ςτοιχεία τθσ, με ςτόχο να ολοκλθρωκεί θ γλωςςικι διδαςκαλία από άποψθ
μορφολογίασ και ςφνταξθσ. Είναι αυτονόθτο ότι θ εκμάκθςθ τθσ ΑΕ γλϊςςασ και
των πολυποίκιλων πτυχϊν τθσ δεν νοείται αποκομμζνθ από το περιεχόμενο των κειμζνων
και το πολιτιςμικό τουσ πλαίςιο, ενϊ θ διδαςκαλία τθσ δεν μπορεί να εςτιάηει αποκλειςτικά
ςτθν αυτόνομθ μορφοςυντακτικι επεξεργαςία ι ςε κεωρθτικζσ αναλφςεισ και ςε ειδικοφσ
κανόνεσ εριμθν των ίδιων των αρχαίων κειμζνων.
Θεματικά Πεδία
Τα αρχαιοελλθνικά κείμενα και ςτισ τρεισ τάξεισ του Λυκείου εξετάηονται ολιςτικά με
ςτόχο τόςο τθν αρχαιογλωςςία όςο και τθν αρχαιογνωςία. Τα Θεματικά Ρεδία, ςε ςυνζχεια
των αντίςτοιχων του Γυμναςίου, είναι κοινά και για τισ τρεισ τάξεισ, με βαςικι ζννοια
αναφοράσ το κείμενο. Ζτςι, τα Θεματικά Ρεδία διαμορφϊνονται ωσ εξισ 1. Κείμενο και
περικείμενο, 2. Το κείμενο ωσ περιεχόμενο, 3. Το κείμενο ωσ μορφι και 4. Το κείμενο ωσ
πεδίο ςυνάντθςθσ αρχαίου και ςφγχρονου κόςμου.
Θ ταξινόμθςθ αυτι εξειδικεφεται ςε αντίςτοιχεσ Θεματικζσ Ενότθτεσ, όπωσ αυτζσ που
αποτυπϊνονται ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν ανά τάξθ, και επιχειρεί να διευκολφνει
τον/τθν εκπαιδευτικό ωσ προσ τθν οργάνωςθ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων. Είναι προφανζσ ότι το προαναφερκζν δε ςυνιςτά διδακτικι πρόταςθ
κατακερματιςμοφ και κατατεμαχιςμοφ του κειμζνου, το οποίο εξετάηεται πάντοτε
ολιςτικά ωσ προσ τθ μορφι, το περιεχόμενο και τθ ςυνομιλία του με τον ςφγχρονο κόςμο,
ενταγμζνο αδιαλείπτωσ ςε ςυγκεκριμζνο ιςτορικό πλαίςιο με ιδιαίτερθ ταυτότθτα και
προκετικότθτα, ςφμφωνα με τισ διδακτικζσ αρχζσ που περιγράφονται αναλυτικά ςτθ Δϋ
ενότθτα του παρόντοσ ΡΣ. Τζλοσ, οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνονται
ςτθν ψθφιακι εκδοχι του ΡΣ είναι ενδεικτικζσ και είναι ςτθν κρίςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ
ποιεσ από αυτζσ ι παρόμοιεσ με αυτζσ κα υιοκετιςει (ςυνυπολογίηοντασ επιμζρουσ
παραμζτρουσ, λ.χ. ψθφιακζσ υποδομζσ, ενδιαφζροντα μακθτϊν/-τριϊν, διδακτικό χρόνο
κ.λπ.).
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Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Γενικζσ διδακτικζσ αρχζσ του Π
Θ διδακτικι πλαιςίωςθ και ο ςχεδιαςμόσ μάκθςθσ για το μάκθμα τθσ ΑΕΓΓ ςτο
Λφκειο αποτελοφν ουςιαςτικζσ και ςυνάμα κακοριςτικζσ παραμζτρουσ, προκειμζνου να
υλοποιθκοφν οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι (γενικοί-ειδικοί) και να επιτευχκοφν τα
προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα που κζτει το παρόν ΡΣ. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ, για
να οργανϊςει αποτελεςματικά τθ διδαςκαλία του, αξιοποιεί ςυνδυαςτικά τθν επαρκι
γνϊςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου (το «τι») με τισ διδακτικζσ δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ (το
«πϊσ»), κακϊσ και με γνϊςεισ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ (το «γιατί»).
Στο πλαίςιο, λοιπόν, μιασ δθμιουργικισ και κειμενοκεντρικισ διδαςκαλίασ
προτείνεται ςτο μάκθμα τθσ ΑΕΓΓ να εφαρμοςτοφν, ςτον βακμό του εφικτοφ, αφενόσ οι
αρχζσ περί ανακαλυπτικισ-διερευνθτικισ μάκθςθσ και κοινωνικοφ εποικοδομθτιςμοφ, και
αφετζρου οι απόψεισ τθσ «Διδακτικισ του ενεργοφ υποκειμζνου» (ο/θ μακθτισ/-τρια
καταςκευάηει ι ανακαλφπτει τθ γνϊςθ, θ οποία δεν του παρζχεται ζτοιμθ). Το βαςικό
δθλαδι ηθτοφμενο είναι οι μακθτζσ/-τριεσ να μπορζςουν να ςυνδιαλζγονται με το
αρχαιοελλθνικό κείμενο (διδαγμζνο ι αδίδακτο), να αντεπεξζρχονται ςτισ απαιτιςεισ
αναφορικά με τθν κατανόθςι του, τθν ερμθνεία του και τθν απόδοςι του ςτθ ΝΕ, να το
αντιμετωπίηουν ωσ «πρόβλθμα προσ επίλυςθ» και να μθν προςπακοφν να
απομνθμονεφουν απλϊσ ζτοιμθ γνϊςθ. Ζτςι, οι μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν να αναπτφςςουν
τθν ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων, κάτι που απαιτεί και θ ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ
γνϊςθσ. Επιπλζον, ο/θ εκπαιδευτικόσ προτείνεται να διδάςκει δρϊντασ ςυνεργατικά με
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριζσ του και να λειτουργεί υποςτθρικτικά ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ,
επικαιροποιϊντασ τουσ τρόπουσ και τισ μεκόδουσ που κα επιςτρατεφςει, προκειμζνου οι
μακθτζσ/-τριεσ να οικοδομιςουν ςταδιακά τθ νζα γνϊςθ και να αναπτφξουν όλα τα είδθ
γραμματιςμοφ και τισ
δεξιότθτεσ που ζχουν προαναφερκεί (γλωςςικό,
γραμματειακό/κειμενικό, κριτικό, ψθφιακό, αιςκθτικό γραμματιςμό κ.ά.) και
περιγράφονται ανά τάξθ ςτο παρόν ΡΣ.
Κομβικό ςθμείο αυτισ τθσ διδακτικισ και μακθςιακισ διαδικαςίασ είναι θ επιλογι
και χριςθ, από τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ προςφορότερθσ διδακτικισ τεχνικισ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πολυποίκιλεσ ανάγκεσ, τισ ιδιαίτερεσ γνωςτικζσ δομζσ και
λειτουργίεσ των μακθτϊν/-τριϊν, τισ διαφορετικζσ κλίςεισ και επιλογζσ τουσ, τθ νζα
πολυπολιτιςμικι κοινωνικι πραγματικότθτα, τθν ανάγκθ για καλλιζργεια ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ πλικουσ δεξιοτιτων, οι οποίεσ κα υποςτθρίξουν τουσ νζουσ
γραμματιςμοφσ, αλλά και τθν προβλθματικι γφρω από τθν επικαιροποίθςθ τθσ διδακτικισ
και μακθςιακισ προςζγγιςθσ τθσ ΑΕΓΓ, θ μονομζρεια και θ «αυκεντία» τθσ μιασ κζςθσ
ζναντι των άλλων φαντάηει τουλάχιςτον απρόςφορθ. Άλλωςτε, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, θ μακθςιακι διαδικαςία είναι αναγκαίο να
χαρακτθρίηεται από μια ανοιχτι παιδαγωγικι αντίλθψθ, θ οποία ςυναντιζται με αυτιν τθσ
διακεματικισ προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ ενεργθτικισ μάκθςθσ, παρζχοντασ ζτςι τθν
ευκαιρία να ιςχυροποιθκοφν οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ κάκε μακθτι/-τριασ.
Συνοψίηοντασ, λοιπόν, το παρόν ΡΣ προτείνει τθν εφαρμογι μιασ διδακτικισ μεκόδου
θ οποία αντλεί ςτοιχεία από τθν κειμενοκεντρικι, τθν ερμθνευτικι και τθ διερευνθτικι
μζκοδο, ζχοντασ, παράλλθλα, ωσ βαςικό ςκοπό τθν αξιοποίθςθ των διδακτικϊν αρχϊν τθσ
αυτενζργειασ, τθσ εποπτείασ και τθσ βιωματικότθτασ.
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Ειδικότερεσ μεκοδολογικζσ αρχζσ του Π
− Κειμενοκεντρικι και επικοινωνιακι κεϊρθςθ: Το ΡΣ εςτιάηει ςτθν ερμθνεία των
αρχαιοελλθνικϊν κειμζνων και όχι μόνο ςτθ διδαςκαλία τθσ γλωςςικισ μορφι τουσ,
επιδιϊκοντασ ζτςι τθ δθμιουργία μιασ βιωματικισ ςχζςθσ με αυτά, θ οποία κα ςτθρίηεται
αφενόσ ςτθ γνϊςθ των μορφολογικϊν ςτοιχείων τθσ ΑΕ και αφετζρου ςτο νεοελλθνικό
γλωςςικό ζνςτικτο των μακθτϊν/-τριϊν.
− Διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ βάςει του γραμματειακοφ είδουσ: Το ΡΣ αναγνωρίηει
τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο κάκε αρχαίοσ Ζλλθνασ ςυγγραφζασ απευκφνεται ςτο
αναγνωςτικό κοινό/ακροατιριό του (λ.χ. παραςτατικι ιςτορικι διιγθςθ, πειςτικι
ρθτορικι επιχειρθματολογία, αποδεικτικό φιλοςοφικό κείμενο κ.λπ.), γεγονόσ που
υποχρεϊνει, αλλά και επιτρζπει ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό να υιοκετεί διαφορετικζσ
τεχνικζσ και να ιεραρχεί τθ ςπουδαιότθτα των κειμενικϊν χαρακτθριςτικϊν.
− Ολιςτικι προςζγγιςθ: Το ΡΣ προτείνει τα αρχαιοελλθνικά κείμενα να μθν
αντιμετωπίηονται ωσ τυχαία αποςπάςματα που υφίςτανται γλωςςικι επεξεργαςία
ανεξάρτθτα από τθ κζςθ και τον ρόλο τουσ τόςο ςτο ζργο όπου ανικουν, όςο και ςτο
ςφνολο τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ.
− Επικαιρότθτα-βιωματικότθτα: Το παρόν ΡΣ ζχει ςυνταχκεί ςτθ βάςθ του ότι το
αρχαιοελλθνικό κείμενο μπορεί να ςυνδεκεί με τισ δυνατότθτεσ, τισ εμπειρίεσ, τα
ενδιαφζροντα, τθν οικογενειακι ηωι, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον των μακθτϊν/τριϊν, ανταποκρινόμενο κατ’ αυτόν τον τρόπο ςτθν πραγματικότθτα που βιϊνουν. Για
αυτό χρειάηεται να επιδιϊκονται οι ςυνδζςεισ των γλωςςικϊν φαινομζνων, των ιδεϊν,
των απόψεων, των δράςεων, των ςυναιςκθμάτων και των ςκζψεων που εκφράηονται ςτο
αρχαιοελλθνικό κείμενο με όςα βιϊνουν ι/και γνωρίηουν οι μακθτζσ/-τριεσ,
αναδεικνφοντασ ζτςι ακόμθ πιο πειςτικά τθ χρθςιμότθτα και τθ ςθμαςία τθσ
αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ.
− Ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων: Ιδιαίτερα ςθμαντικζσ κεωροφνται ςτο παρόν ΡΣ
οι αναςτοχαςτικζσ διαδικαςίεσ, κατά τισ οποίεσ οι μακθτζσ/-τριεσ κα μποροφν να ζχουν
εκοφςια και ενεργθτικι εμπλοκι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, να αξιοποιοφν τισ ιδθ
κατακτθμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, να διακζτουν αυτοζλεγχο, να αναγνωρίηουν και να
καλλιεργοφν ζναν ιδιαίτερο και προςωπικό τρόπο μάκθςθσ, να αυτοαξιολογοφνται και να
βελτιϊνονται ςυνεχϊσ.
Με βάςθ, επομζνωσ, τα παραπάνω, ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ οφείλει να
αναδεικνφει πρωτίςτωσ τθ διαλεκτικι ςχζςθ γραμματειακοφ ζργου – κοινωνίασ, όπου το
κείμενο τοποκετείται εντόσ των ιςτορικϊν και κοινωνικϊν ςυμφραηομζνων κατά τον χρόνο
ςυγγραφισ και κατά τον χρόνο ανάγνωςισ του από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Συνεπϊσ, είναι
ςθμαντικό να προςδίδεται ζμφαςθ αφενόσ ςτθ διάγνωςθ τθσ τυπολογικισ ταυτότθτασ του
κειμζνου, κακϊσ κάκε κείμενο υπακοφει ςε κεματικοφσ και εκφραςτικοφσ κϊδικεσ του
γραμματολογικοφ είδουσ και γζνουσ ςτα οποία ανικει, κι αφετζρου ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ
ότι ο γλωςςικόσ κϊδικασ του κειμζνου διαμορφϊνεται ανάλογα με τισ ςυνκικεσ ςφνταξθσ
και πρόςλθψισ του και με τισ διαφορετικζσ επικοινωνιακζσ και κεςμικζσ ανάγκεσ που
καλείται να καλφψει ςε κάκε εποχι. Με αυτόν τον τρόπο, τα αρχαιοελλθνικά κείμενα
παραμζνουν ανοικτά ςε γόνιμο διάλογο με το μακθτικό αναγνωςτικό κοινό και μποροφν να
λειτουργιςουν ωσ απαραίτθτα εφόδια για τον πολίτθ του 21ου αιϊνα.
Κατά τθ βιωματικι πρόςλθψθ του αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου προςδίδεται ιδιαίτερθ
βαρφτθτα ςτον προςωπικό διάλογο του/τθσ μακθτι/-τριασ με αξίεσ, αντιλιψεισ και ζννοιεσ
που προβάλλουν τα αρχαιοελλθνικά ζργα, ςυχνά και ςε διακειμενικι ςφγκριςθ με
αντίςτοιχεσ ςφγχρονεσ (λ.χ. θ εξουςία, θ τιμωρία, θ βία, θ ευτυχία, θ παιδεία κ.ά.). Αυτό
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που μασ ενδιαφζρει περιςςότερο είναι θ ενδυνάμωςθ τθσ κριτικισ και ςυγκριτικισ
ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν και θ ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτάσ τουσ να διαμορφϊνουν
προςωπικι άποψθ και ςτάςθ. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αξιοποιοφνται οι ςφγχρονεσ
κεωρίεσ (λ.χ. θ κεωρία τθσ αιςκθτικισ ανταπόκριςθσ και θ κεωρία πρόςλθψθσ), οι οποίεσ
μεταφζρουν το κζντρο βάρουσ από το κείμενο, με τα ςυμφραηόμενα και τθν κυρίαρχθ
ερμθνεία του, ςτισ πολλαπλζσ αναγνωςτικζσ εκδοχζσ που διαμορφϊνονται ςυμφϊνωσ προσ
τον ορίηοντα πρόςλθψθσ των μακθτϊν/-τριϊν-αναγνωςτϊν/-ςτριϊν. Γίνεται δεκτό ότι κάκε
κείμενο λειτουργεί διαφορετικά ςε διαφορετικά ιςτορικά-πολιτιςμικά πλαίςια και
εμπεριζχει τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν νοθματοδοτιςεων, οι οποίεσ βρίςκονται ςε άμεςθ ι
ζμμεςθ ςυνάρτθςθ με τθν εποχι, το κοινωνικό πλαίςιο και τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ
του/τθσ αναγνϊςτθ/-ςτριασ. Επομζνωσ, οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν να καλλιεργιςουν και
να αναπτφξουν τθν κριτικι και δθμιουργικι τουσ ςκζψθ, θ οποία περιλαμβάνει τθ
ςφγκριςθ, τθν παρατιρθςθ, τθν κατθγοριοποίθςθ, τθν εξιγθςθ αιτιακϊν ςχζςεων, τθ
δθμιουργικότθτα, τθν πρωτοτυπία, τθ ςυλλογι και οργάνωςθ δεδομζνων, τθ
μεταςχθματιςτικι λογικι κ.ά.
Η δομολειτουργικι προςζγγιςθ του αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου και θ νεοελλθνικι
απόδοςι του
Θ δομολειτουργικι προςζγγιςθ του πρωτότυπου κειμζνου χρειάηεται να κινείται
μζςα ςτο πλαίςιο τθσ κειμενοκεντρικισ προςζγγιςθσ αφενόσ και μζςα ςτο πλαίςιο του
«αναγνωριςτικοφ» γραμματιςμοφ αφετζρου. Το μοντζλο αυτό περιλαμβάνει τόςο τισ δομζσ
και τισ λειτουργίεσ όςο και τισ επικοινωνιακζσ χριςεισ που επιτελοφν τα γλωςςικά
φαινόμενα. Ρζρα από τθν παραδοςιακι περιγραφι τθσ γλϊςςασ, κεωρείται ενδεδειγμζνο
οι λζξεισ και οι φράςεισ να προςεγγίηονται μζςα ςτο πλαίςιό τουσ, χωρίσ να αποκόπτονται
από αυτό και από τθ ςθμαςία τουσ, και να ςτρζφεται το ενδιαφζρον τθσ διδαςκαλίασ ςτο
ίδιο το κείμενο και ςτθ ςυηιτθςθ για τισ γλωςςικζσ και υφολογικζσ επιλογζσ του
ςυγγραφζα.
Αναμφίβολα θ γλωςςικι επεξεργαςία του αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου ςυνιςτά το
αναγκαίο εργαλείο για τθν κατανόθςι του, χωρίσ να είναι, ωςτόςο, αυτοτελισ διαδικαςία.
Θ ςυηιτθςθ για τθ γλϊςςα και το φφοσ (και όχι για τθ μεταγλϊςςα τθσ γραμματικισ και του
ςυντακτικοφ) μζςα από τθν εναςχόλθςθ με ςυγκεκριμζνα κείμενα κα βοθκιςει να
αποκτιςουν οι μακθτζσ/-τριεσ τθν αναγκαία γλωςςικι κατάρτιςθ και επίγνωςθ, ϊςτε
ακολοφκωσ να αυτενεργοφν.
Επομζνωσ, το παρόν ΡΣ υπερβαίνει τθν παραδοςιακι γραμματικι αντίλθψθ για τθ
διδαςκαλία τθσ ΑΕ. Για αυτόν τον λόγο, θ διδακτικι πρακτικι δε ςτοχεφει μόνο και
αποκλειςτικά ςτθν εκμάκθςθ και ςτθν αναπαραγωγι, αλλά κυρίωσ ςτθν αναγνϊριςθ από
τον/τθ μακθτι/-τρια γραμματικϊν τφπων, δομϊν και υφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν ωσ
ςτοιχείων και μθχανιςμϊν που ενυπάρχουν ςτο κείμενο και ενιςχφουν τουσ
επικοινωνιακοφσ του ςτόχουσ, προκειμζνου να επιτευχκοφν θ πρόςλθψθ και θ επαρκισ
κατανόθςθ του αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου, κεντρίηοντασ ακόμθ περιςςότερο το ενδιαφζρον
του/τθσ μακθτι/-τριασ. Επιπλζον, προτείνεται θ εφαρμογι τθσ επαγωγικισ μεκόδου:
Σκόπιμο δθλαδι είναι οι μακθτζσ/-τριεσ να οδθγοφνται ςτθ κεωρία μζςα από τθ μελζτθ των
αντίςτοιχων γλωςςικϊν φαινομζνων που εντοπίηονται ςτο κείμενο ςε ςχζςθ και με τθ
χριςθ τουσ ςτθ ΝΕ.
Σθμαντικι παράμετροσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ 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 ςτθ Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ, ϊςτε να διαπιςτωκεί ο βακμόσ κατάκτθςθσ ςτοιχείων του γλωςςικοφ
ςυςτιματοσ. Επιπροςκζτωσ, θ αξιοποίθςθ τθσ νεοελλθνικισ γλωςςικισ υποδομισ των
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μακθτϊν/-τριϊν κατά τθν προςπάκεια προςζγγιςθσ και κατανόθςθσ ενόσ αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου αποτελεί δοκιμαςμζνθ και αποτελεςματικι διδακτικι αρχι. Ζτςι, πρακτικά
αξιοποιείται θ ςφγχρονθ γλωςςικι πραγματικότθτα, για να προςεγγίςουμε τθν ΑΕ ςτα
ςθμεία που είναι πιο δφςκολα για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Επιπλζον, θ ςφνδεςθ τθσ ΑΕ με
τθ ΝΕ κα καταςτιςει κατανοθτι τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Θ ΑΕ
διδάςκεται ορκότερα και αποτελεςματικότερα, όταν ορίηονται με ςαφινεια ομοιότθτεσ και
διαφορζσ με τθ ΝΕ, με αποτζλεςμα οι μακθτζσ/-τριεσ να κατανοοφν καλφτερα τον κομβικό
ρόλο που διαδραμάτιςε θ ΑΕ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ νεοελλθνικισ ταυτότθτασ.
Θ απόδοςθ ενόσ αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου ςτθ ΝΕ ςυνιςτά ουςιϊδθ παράμετρο τθσ
διδαςκαλίασ τθσ ΑΕ Γραμματείασ ςτο Λφκειο. Ρρόκειται για μια πνευματικι εργαςία που
οξφνει τθν κρίςθ, καλλιεργεί τθ γλϊςςα και ενδυναμϊνει τθ νόθςθ. Για αυτό ακριβϊσ, θ
απόδοςθ των αρχαιοελλθνικϊν κειμζνων ςτθ ΝΕ προτείνεται να υποςτθρίηει με ενεργθτικό
τρόπο τθ μελζτθ τουσ και όχι να αποτελεί αυτοςκοπό τθσ διδαςκαλίασ. Θ νεοελλθνικι
απόδοςθ 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 το κείμενο αποδίδει οφτε τθ βίωςι του επιτρζπει.
Στο πλαίςιο του παρόντοσ ΡΣ δεν ενκαρρφνεται θ αποκαλοφμενθ «ςχολικι
μετάφραςθ», θ οποία ςυνιςτά μια μθχανιςτικι, βεβιαςμζνθ και προφορικι μεταγραφι του
αρχαίου κειμζνου ςτθ ΝΕ, με αποτζλεςμα να ιςοπεδϊνονται τα ςτοιχεία που κακιςτοφν το
εκάςτοτε κείμενο μοναδικό. Κατ’ επζκταςθ δε δίνεται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ μόνο μια
«ορκι» μετάφραςθ, αλλά ενιςχφεται θ άςκθςι τουσ με τεχνικζσ και δραςτθριότθτεσ που
προωκοφν τθν ανάπτυξθ τθσ μεταφραςτικισ τουσ ικανότθτασ και τθν απόδοςθ του
κειμζνου ςε δόκιμο νεοελλθνικό λόγο με το ανάλογο φφοσ που απαιτεί θ προκετικότθτα
του κειμζνου.
Στόχοσ είναι να αναδειχτεί θ νεοελλθνικι απόδοςθ («μετάφραςθ») των
αρχαιοελλθνικϊν κειμζνων ςε μια γόνιμθ, δθμιουργικι διαδικαςία, θ οποία κα ςτοχεφει
ςτθν κατανόθςθ των κφριων νοθμάτων του κειμζνου με παράλλθλθ αξιοποίθςθ των
βαςικϊν μορφολογικϊν και ςυντακτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ΑΕ. Με αφετθρία τον λόγο
του αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου, ηθτείται θ ςυν-δθμιουργία εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν/τριϊν. Σε αυτι τθ διαδικαςία, ο ρόλοσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ,
αφοφ καλείται να ενιςχφςει και να ενκαρρφνει τθν αυτενζργεια των μακθτϊν/-τριϊν
του/τθσ προσ μια τζτοια κατεφκυνςθ, τροφοδοτϊντασ τθ διαδικαςία με τα αναγκαία
υποςτθρίγματα ςτο πλαίςιο μιασ εμπλουτιςμζνθσ διδαςκαλίασ, λ.χ. παράλλθλεσ
μεταφράςεισ, μεκοδικι αναηιτθςθ ςτα βιβλία αναφοράσ (γραμματικι, ςυντακτικό, ζντυπο
ι ψθφιακό λεξικό), πρόνοια για ολικι οπτικι επαφι με το κείμενο, χριςθ ψθφιακϊν
μζςων, παραγωγι ανάλογου εποπτικοφ υλικοφ κ.λπ., προκειμζνου οι μακθτζσ/-τριεσ να
ενκαρρυνκοφν, κακϊσ και να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ διαδικαςία τθσ νεοελλθνικισ
απόδοςθσ δεν είναι μονοςιμαντθ οφτε τελεςίδικθ.
Η τριμερισ πορεία τθσ διδαςκαλίασ και το μικροκείμενο
Θ 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 του αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου (διδαγμζνου ι
αδίδακτου)· πρόκειται κατά βάςθ για μια πορεία ςυνανάγνωςθσ και αυτενζργειασ.
Ωσ «όλον» μπορεί να κεωρθκοφν: α) Κατά τθν ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ θ ςυνολικι
ανάγνωςθ του κειμζνου, ι αλλιϊσ θ εκφραςτικι ανάγνωςι του, θ οποία «λειαίνει» το νζο
προσ διδαςκαλία κειμενικό πεδίο, εξοικειϊνοντασ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ με το λεξιλόγιο,
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δίνει το ζναυςμα για δοκιμαςτικι κατανόθςθ και καταξιϊνει το προσ μελζτθ αντικείμενο,
εντοπίηοντασ τισ χαρακτθριςτικζσ «λζξεισ-κλειδιά», οι οποίεσ είτε προςιδιάηουν ςτο
λογοτεχνικό είδοσ του είτε φωτίηουν οριςμζνεσ ιδιαίτερεσ όψεισ του νοθματικοφ κζντρου ι
των κεματικϊν αξόνων. Ιδιαίτερα χριςιμθ είναι θ αποκαλοφμενθ δεφτερθ ανάγνωςθ, όπου
γίνεται λογικι αναδιάταξθ του κειμζνου, δθλαδι αναδιατάςςεται θ ςυντακτικι ςειρά του
κειμζνου, προκειμζνου οι μακθτζσ/-τριεσ να διευκολυνκοφν ωσ προσ τθν κατανόθςι του. β)
Κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ, θ αποτίμθςθ τθσ αξίασ και τθσ ςθμαςίασ τθσ
ενότθτασ για το ςυνολικό ζργο ι τθ Θεματικι Ενότθτα (ςτθν περίπτωςθ του διδαγμζνου), θ
χρθςτικότθτα των φαινομζνων που μελετικθκαν (ςτθν περίπτωςθ του αδίδακτου), ακόμθ
και θ ανάδειξθ των νζων ςτοιχείων που προςζφερε το εκάςτοτε διδαχκζν κείμενο (είτε
διδαγμζνο είτε αδίδακτο).
Ωσ «μζροσ» εννοοφμε είτε τουσ τομείσ κειμενικισ ανάλυςθσ είτε ακόμθ και τισ
ενότθτεσ των κειμζνων ςτο πλαίςιο ενόσ ευρφτερου κειμζνου ι Θεματικισ Ενότθτασ. Για
αυτόν τον λόγο, εξαιρετικά χριςιμθ αποβαίνει για παράδειγμα θ εξάςκθςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτθ ςχθματικι απόδοςθ των ςυντακτικϊν ςχζςεων που ςυνδζουν μεταξφ τουσ τα
νοθματικά υποςφνολα, τισ φράςεισ και τισ λζξεισ, ςτο πλαίςιο μιασ περιόδου, μζςω
διαγραμμάτων (ψθφιακϊν ι μθ) και κατά κϊλα μεταγραφισ. Με τθ βοικεια ενόσ
διαγράμματοσ και μζςα ςε αυτό, μπορεί ο/θ μακθτισ/-τρια να αναγνϊςει το (μικρο)κείμενο
που του/τθσ δίνεται και να το οργανϊςει λεπτομερζςτερα από άποψθ τόςο περιεχομζνου
όςο και ςφνταξθσ, δθλαδι αλλθλουχίασ όρων και εννοιϊν.
Στο πλαίςιο του παρόντοσ ΡΣ προτείνεται ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό να προάγει και τθν
ερμθνευτικι προςζγγιςθ των αδίδακτων κειμζνων, μια ανάγκθ διδακτικι που θ
εκπαιδευτικι πράξθ ςυχνά –αν όχι πάντα– παραγνωρίηει. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ με
δθμιουργικότθτα ενκαρρφνει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να αςκοφνται ςε ςτρατθγικζσ που
είναι ςε κζςθ να εφαρμοςτοφν ςε περιςςότερα κείμενα, τουσ παρουςιάηει ςυγκεκριμζνα
ςτοιχεία που μποροφν να καταςτοφν εργαλεία αποκωδικοποίθςθσ περιςςότερων κειμζνων
των ίδιων ςυγγραφζων ι και άλλων ςυγγραφζων που ανικουν ςτο αυτό γραμματειακό
είδοσ, αλλά και πλθροφορίεσ για τον αρχαίο κόςμο. Μζςα από τθ διδαςκαλία αδίδακτων
κειμζνων επιδιϊκεται θ ςυγκρότθςθ ενόσ γνωςτικοφ υποβάκρου που κα ενιςχφςει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ ωσ αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ. Ρροκειμζνου
να επιτευχκεί αυτό, προκρίνονται δραςτθριότθτεσ που εςτιάηουν ςε καίρια ςθμεία των
κειμζνων, αλλά και ςε ςθμεία που εμφανίηουν διακειμενικότθτα με άλλα κείμενα ι
«ςυνομιλοφν» με το διδαγμζνο κείμενο.
Διακειμενικότθτα – Διακεματικότθτα – Ψθφιακά Μζςα
Με δεδομζνο ότι το αρχαιοελλθνικό κείμενο αντιμετωπίηεται και ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ του αρχαίου και του ςφγχρονου κόςμου, ςτο παρόν ΡΣ υιοκετοφνται με
ζμφαςθ οι αρχζσ τθσ διακειμενικότθτασ, τθσ διακεματικότθτασ και τθσ χριςθσ των
ψθφιακϊν μζςων. Ειδικότερα:
− Διακειμενικότθτα: Θ ενδοκειμενικι ερμθνεία ςυμπλθρϊνεται με τθ μελζτθ παράλλθλων
κειμζνων, ςτα οποία οι μακθτζσ/-τριεσ αναηθτοφν κοινά κζματα ι μοτίβα και διερευνοφν
τισ διαφορετικζσ εκδοχζσ τουσ ανάλογα με τον δθμιουργό τουσ.
− Διακεματικότθτα – Διεπιςτθμονικότθτα: Οι διακεματικζσ εργαςίεσ και θ υλοποίθςθ
ανάλογων ςεναρίων διαςφαλίηουν τθν οριηόντια ςυνεκτικότθτα των επιμζρουσ
κεματικϊν κλάδων και τθν ενοποίθςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων. Ζτςι, ο/θ μακθτισ/τρια είναι ςε κζςθ να εντάξει το αρχαιοελλθνικό κείμενο ςτο κοινωνικό, πολιτικό και
ιδεολογικό γίγνεςκαι και να κατανοιςει τόςο το κείμενο ωσ ζργο τζχνθσ και αιςκθτικό
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φαινόμενο ςτενά ςυνδεδεμζνο με τθν εποχι του όςο και με τον τρόπο διαμόρφωςθσ των
βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των γραμματειακϊν γενϊν-ειδϊν.
− Χριςθ ψθφιακϊν μζςων: Τα ψθφιακά μζςα μποροφν να επιτελζςουν ςθμαντικό ρόλο
ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων του ΡΣ, κακϊσ μποροφν να ανανεϊςουν και όχι απλϊσ να
υποβοθκιςουν τθ διδαςκαλία τθσ ΑΕΓΓ, παρζχοντασ τθν ευκαιρία για ζνα δθμιουργικό
και ςυνεργατικό περιβάλλον διδαςκαλίασ κατάλλθλο για τθν καλλιζργεια ποικίλων
δεξιοτιτων και νζων γραμματιςμϊν, λόγω και τθσ εξοικείωςθσ των εφιβων μακθτϊν/τριϊν με τθ χριςθ τουσ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. Τα λογιςμικά πολυτροπικισ
παρουςίαςθσ, τα εργαλεία διαδικτυακισ δθμοςίευςθσ, οι δυνατότθτεσ ςφγχρονθσ και
αςφγχρονθσ επικοινωνίασ και τα λογιςμικά επεξεργαςίασ κειμζνου είναι κάποιεσ από τισ
ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ που μπορεί να αξιοποιιςουν οι μακθτζσ/-τριεσ με
τθν κατάλλθλθ ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ. Ζτςι, οι μακθτζσ/τριεσ δε κα γνωρίςουν απλϊσ τα δθμιουργιματα ενόσ πολιτιςμοφ που ςυνζβαλε ςτθ
κεμελίωςθ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ και ςτθ διαμόρφωςθ τθσ φυςιογνωμίασ του· κα
διδαχκοφν ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ διερευνθτικισ προςζγγιςθσ και κριτικισ διαχείριςθσ
τθσ γνϊςθσ, προκειμζνου να μποροφν αντίςτοιχα να τουσ χρθςιμοποιιςουν αποδοτικά
ςτθ ηωι τουσ.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Βαςικζσ αρχζσ
Θ αξιολόγθςθ αποτελεί ιδιαίτερα ςθμαντικό μζροσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και
του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ εν γζνει και ςυνδζεται άμεςα με τθ διδακτικι πλαιςίωςθ
και τον διδακτικό ςχεδιαςμό του μακιματοσ ωσ διαδικαςία αποτίμθςθσ αυτϊν. Συνεπϊσ, οι
ςτόχοι τθσ αξιολόγθςθσ οφείλουν να είναι και αντίςτοιχοι ενόσ γλωςςικοφ και πολιτιςμικοφ
μακιματοσ, που ςτοχεφει ςτθ διδαςκαλία μιασ ιδιαίτερθσ γλϊςςασ, όπωσ είναι θ ΑΕ, και
μιασ κλαςικισ παράδοςθσ με κεμελιϊδθ δυναμιςμό και απροςμζτρθτθ εγκυρότθτα για τθν
ευρωπαϊκι ομοεκνία και τον ςφγχρονο κόςμο.
Θ αποτελεςματικότερθ αξιολόγθςθ είναι αυτι που εκλαμβάνεται ωσ κίνθτρο
μάκθςθσ, διενεργείται ζμμεςα και φυςικά, και, τελικά, επενδφει τθ μακθςιακι διαδικαςία
με το αναπαλλοτρίωτο ςτοιχείο τθσ απόλαυςθσ τθσ προςκεκτθμζνθσ και πολφπτυχθσ
γνϊςθσ. Συνεπϊσ, είναι απαραίτθτο θ αξιολόγθςθ να διαχυκεί ςτθν κακθμερινι διδακτικι
πρακτικι ωσ διαρκισ διαδικαςία με ποικίλουσ τρόπουσ, με βάςθ τισ αρχζσ τθσ
διαφοροποιθμζνθσ και ςυμπεριλθπτικισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν
ανατροφοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν για τον (ανα)ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ τουσ, κακϊσ
επίςθσ τθν ανατροφοδότθςθ των μακθτϊν/-τριϊν, ϊςτε να ςυνειδθτοποιοφν τθν πρόοδό
τουσ ςτθ μακθςιακι τουσ πορεία, θ αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα τθσ ΑΕΓΓ προτείνεται να
υιοκετεί κριτιρια ανάλογα των απαιτιςεων και τθσ ιδιαίτερθσ φυςιογνωμίασ που ζχει το
ςυγκεκριμζνο μάκθμα, ςυμβάλλοντασ με τθ ςειρά τθσ ςτθ μορφωτικι εξζλιξθ του/τθσ
μακθτι/-τριασ ωσ προςϊπου.
Ωσ το τελευταίο δομικό ςτοιχείο ενόσ ΡΣ θ αξιολόγθςθ κακίςταται ουςιαςτικι,
εφόςον πραγματοποιείται με εγκυρότθτα, αντικειμενικότθτα, αξιοπιςτία και αντιςτοίχωσ
προσ τουσ όρουσ προςφοράσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου και τθσ αναμενόμενθσ
ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ του ςυνόλου των μακθτϊν/-τριϊν ςε αυτοφσ. Ζτςι, θ
παραδοςιακι ςειρά προςζγγιςθσ των λζξεων-κλειδιϊν για τθν οριοκζτθςθ και τον
προςδιοριςμό τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν/-τριϊν που ςχετίηεται με το αποτζλεςμα
τθσ μάκθςθσ (εξζταςθ → βακμολόγθςθ → αξιολόγθςθ) πρζπει να αναπροςαρμόηεται
δθμιουργικά ςτισ απαιτιςεισ μιασ ςχολικισ τάξθσ κατά τθ ςτάκμιςθ τθσ αρχικισ
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διαγνωςτικισ αξιολόγθςθσ (μετακίνθςθ από τθν αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ ςτθν αξιολόγθςθ
για τθ μάκθςθ).
Γενικζσ παράμετροι τθσ αξιολόγθςθσ
Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν είναι διαγνωςτικι, διαμορφωτικι και τελικιακροιςτικι βάςει παραμζτρων που ανταποκρίνονται καλφτερα ςτθ φιλοςοφία του ΡΣ και
τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα που προςδιορίηονται ςε αυτό. Στο πλαίςιο τθσ
διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ χρειάηεται να αξιοποιοφνται ποικίλοι τρόποι ι εργαλεία
αξιολόγθςθσ (προφορικι ςυμμετοχι, ςφντομεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ, ωριαίεσ γραπτζσ
δοκιμαςίεσ, παραγωγι γραπτϊν κειμζνων, δθμιουργικζσ/ςυνκετικζσ εργαςίεσ,
αυτοαξιολόγθςθ, ετεροαξιολόγθςθ, πίνακεσ διαβακμιςμζνων κριτθρίων αξιολόγθςθσρουμπρίκεσ, ατομικόσ φάκελοσ μακθτι/-τριασ, αξιοποίθςθ των χαρακτθριςτικϊν και των
ςταδίων εφαρμογισ του μοντζλου τθσ ανεςτραμμζνθσ τάξθσ κ.λπ.).
Ωσ αναφερόμενθ ςτο ςφνολο των μακθτϊν/-τριϊν, θ αξιολόγθςθ χρθςιμοποιεί
ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου, αντικειμενικοφ (κλειςτοφ) τφπου, όταν ελζγχεται γλωςςικόπλθροφοριακό υλικό, ι ςυνδυαςτικζσ (αντικειμενικοφ και ελεφκερθσ ανάπτυξθσ) ςε κάκε
περίπτωςθ. Οι γλωςςικζσ αςκιςεισ, κυρίωσ αντικειμενικοφ τφπου, δθλαδι πολλαπλισ
επιλογισ, μεταςχθματιςτικζσ, αντιςτοίχιςθσ, διάηευξθσ κ.ά., ςχετίηονται άμεςα με το
κείμενο. Οι ερμθνευτικζσ ερωτιςεισ, νοθματικζσ, ιδεολογικζσ, αιςκθτικζσ, υφολογικζσ κ.ά.,
βαςίηονται προπαντόσ ςτο πρωτότυπο αλλά και ςε τυχόν παράλλθλα κείμενα, και ςυνικωσ
είναι περιςςότερεσ από τισ αντικειμενικοφ τφπου γλωςςικζσ.
Ραράλλθλα, είναι παιδαγωγικά χριςιμο:
− Οι ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ να είναι ποικίλεσ, διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ και να
ανταποκρίνονται ςτα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα και τθ μεκοδολογία
διδαςκαλίασ που προτείνει το ΡΣ.
− Οι ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου να αξιοποιοφνται κυρίωσ για τθν ερμθνευτικι προςζγγιςθ
του κειμζνου με επιχειρθματολογικι διαφγεια κειμενοκεντρικισ διάςταςθσ.
− Οι γραμματικζσ και ςυντακτικζσ αςκιςεισ
να προςεγγίηονται με επιςτθμονικι
τεκμθρίωςθ βάςει κειμενικϊν δεδομζνων ι/και γραμματολογικϊν πλθροφοριϊν και να
υπθρετοφν τθ δομολειτουργικι προςζγγιςθ.
− Οι αςκιςεισ αντικειμενικοφ τφπου (πολλαπλισ επιλογισ, αντιςτοίχιςθσ, διάηευξθσ,
μεταςχθματιςμοφ κ.λπ.) να λαμβάνουν υπόψθ τθν ενότθτα τθσ κειμενικισ προςζγγιςθσ
και να προκρίνουν τθ γλωςςοκεντρικι πλθροφορία.
− Οι λεξικογραμματικζσ αςκιςεισ να αναδεικνφουν τθ ςφνδεςθ τθσ ΑΕ με τθ ΝΕ και να
επιτρζπουν ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να αντιλαμβάνονται τθ διαχρονικι ςυνζχεια του
δικοφ τουσ γλωςςικοφ οργάνου.
− Θ ποικιλία και θ διαβάκμιςθ των ερωτιςεων να επιτρζπουν τον ουςιαςτικότερο ζλεγχο
των αποτελεςμάτων τθσ διδαςκαλίασ ςε επίπεδο αποκωδικοποίθςθσ του
αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου.
− Θ προφορικι ςυμμετοχι των μακθτϊν/-τριϊν και θ διαλογικι ςυηιτθςθ επί των
κειμενικϊν δεδομζνων να ενιςχφουν το κλίμα μάκθςθσ προσ μια δθμιουργικι και
ουςιαςτικι προςπζλαςθ του αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου.
− Τα εγχειρίδια Γραμματικισ και Συντακτικοφ να χρθςιμοποιοφνται ωσ βιβλία αναφοράσ και
κατά τθ διάρκεια τθσ ωριαίασ γραπτισ δοκιμαςίασ τετραμινου, εάν ο/θ εκπαιδευτικόσ το
κρίνει παιδαγωγικά λυςιτελζσ.
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Τζλοσ, είναι ςαφζσ ότι θ αξιολόγθςθ διαφοροποιείται ανάμεςα ςτθν ΑΕΓΓ Γενικισ
Ραιδείασ και ςτθν ΑΕΓΓ ΟΡΑΣ· θ διαφορά ζγκειται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι ςτθν ΑΕΓΓ ΟΡΑΣ
επιδιϊκεται αποτίμθςθ δεξιοτιτων κατανόθςθσ των πιο ςφνκετων μορφοςυντακτικϊν
φαινομζνων, των μεταςχθματιςτικϊν αςκιςεων υφολογικισ ποικιλίασ και ςυςτθματικι
άςκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν ςε κριτικζσ ερμθνευτικζσ παρατθριςεισ με ολοκλθρωμζνο
χαρακτιρα ειδολογικισ επάρκειασ και γλωςςικισ αντίλθψθσ, όπου θ διατφπωςθ
επαγωγικϊν και παραγωγικϊν ςυλλογιςμϊν προχποκζτει τθ γνϊςθ του ςυνόλου τθσ
διδακτζασ φλθσ και του υψθλότερου δυνατοφ ποςοςτοφ αυτενζργειασ ςτο αδίδακτο
κείμενο.
Εναλλακτικζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ
Θ ανανζωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ μπορεί να ευοδωκεί μζςω τθσ κριτικισ
προςζγγιςθσ του αρχαίου ελλθνικοφ κόςμου και των γραμματειακϊν επιτευγμάτων του· εν
προκειμζνω, τθσ πρόςλθψθσ τθσ αρχαιογνωςίασ και αρχαιομάκειασ με όχθμα κατεξοχιν
τθν αρχαιοελλθνικι γλϊςςα. Θ εξοικείωςθ των μακθτϊν/-τριϊν με τθν κλαςικι ελλθνικι
αρχαιότθτα και τα κειμενικά επιτεφγματά τθσ προχποκζτει μεταξφ άλλων και τον
εμπλουτιςμό τθσ διδαςκαλίασ με ςφγχρονουσ τφπουσ αξιολόγθςισ τουσ. Θ ωριαία γραπτι
δοκιμαςία διατθρεί τθν αξία τθσ ωσ ςυνκετικι διαδικαςία, ςυνικωσ επαναλθπτικισ
επιςκόπθςθσ και απεικόνιςθσ τθσ μακθςιακισ πορείασ. Ωςτόςο, αυτι κα πρζπει να
πλαιςιϊνεται με διαδικαςίεσ διαρκοφσ, ενεργθτικισ και δθμιουργικισ αξιολόγθςθσ, ϊςτε να
διαγιγνϊςκεται θ εμπζδωςθ και άλλων γραμματιςμϊν και δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ
διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ.
Σε αυτό το απαιτθτικό πλαίςιο υπζρβαςθσ του απλοφ εντοπιςμοφ και παρουςίαςθσ τθσ
πλθροφορίασ, είναι δυνατόν να αξιοποιθκοφν:
− δθμιουργικζσ εργαςίεσ, ομαδικζσ ι ατομικζσ, με βιβλιογραφικι/δικτυογραφικι
τεκμθρίωςθ, λ.χ. θ ςφνκεςθ ερευνθτικισ εργαςίασ, ςε τακτά διαςτιματα και ςε
ομαδοςυνεργατικό πλαίςιο, ειδικά μετά τθν ολοκλιρωςθ Θεματικϊν Ενοτιτων,
− δραςτθριότθτεσ παραγωγισ προφορικοφ ι γραπτοφ λόγου, είτε δοκιμιακοφ είτε
πολυτροπικοφ χαρακτιρα, για τθν επικαιροποίθςθ των ςχολικϊν γνϊςεων ςτθν
κατεφκυνςθ τθσ ςθμερινισ πολιτικοκοινωνικισ κατάςταςθσ και ιςτορικισ ςυγκυρίασ,
− αςκιςεισ για το φφοσ που αποδεικνφουν τθν επαρκζςτερθ γνϊςθ τθσ ΑΕ ςε επίπεδο
υφολογικισ διαφοροποίθςθσ και διαχρονίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ,
− παράλλθλα κείμενα, ωσ αναγωγικι ερμθνευτικι προςζγγιςθ και ανακλαςτικι εμβάκυνςθ
ςτο αρχικό πρωτότυπο κείμενο υπό μελζτθ,
− πίνακεσ διαβακμιςμζνων κριτθρίων (ρουμπρίκεσ) αξιολόγθςθσ, δομθμζνοι με ςτόχο τθν
αυτοαξιολόγθςθ και ετεροαξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν ςτο γνωςτικό αντικείμενο,
− θμερολόγιο διδακτικισ παρατιρθςθσ ι/και ατομικόσ φάκελοσ μακθτι/-τριασ με ςτόχο τθν
προςωπικι εκτίμθςθ τθσ προόδου ςτο αντικείμενο και τθ ςυνακόλουκθ καταγραφι
προτάςεων βελτιωτικισ παρζμβαςθσ και ανατροφοδότθςθσ,
− εννοιολογικοί και νοθτικοί χάρτεσ, όπου, με εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ εποπτείασ,
αποτυπϊνεται κατά περίπτωςθ και διαγραμματικά μια ζννοια, μια Θεματικι Ενότθτα, ζνα
γλωςςικό φαινόμενο, το διάγραμμα ενόσ κειμζνου κ.λπ., ϊςτε να αναδεικνφονται θ δομι
και οι ςχζςεισ αιτιακισ ακολουκίασ.
Θ αξιολόγθςθ εκκινεί βεβαίωσ από το αντικείμενο (το «τι» τθσ μάκθςθσ), αλλά
λαμβάνει υπόψθ και τθ μζκοδο τθσ διδαςκαλίασ (το «πϊσ» τθσ μάκθςθσ). Συνεπϊσ, οι
διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ είναι ανάλογεσ των διδακτικϊν πρακτικϊν και τθσ διδακτικισ
ιδιοςυγκραςίασ μιασ τάξθσ, ςφμφωνα και με τισ αρχζσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ.
Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Για λόγουσ παιδαγωγικισ ςκοπιμότθτασ και ςτον βακμό που αυτι είναι εφικτι, θ
περιγραφικι αξιολόγθςθ, ωσ ςταδιακι αποτίμθςθ των εκτιμϊμενων αποτελεςμάτων και
ςυνδυαςμόσ ποικίλων μεκόδων για τθ ςυλλογι των αξιολογικϊν δεδομζνων, προτείνεται
ωσ δυνατότθτα εφαρμογισ και ςε επίπεδο ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Βϋ Μζροσ
Β1. υγκεντρωτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικά
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Πεδία
Ενότθτεσ
Α' ΛΤΚΕΙΟΤ
Β' ΛΤΚΕΙΟΤ
ΟΠΑ
ΟΠΑ
Β' ΛΤΚΕΙΟΤ
Γ' ΛΤΚΕΙΟΤ
Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι ςε κζςθ:
1. Κείμενο και
περικείμενο

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

1.1 Το
γραμματειακό
είδοσ του
κειμζνου και
τα
χαρακτθριςτικά του

 Να
διακρίνουν τα
ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά των
ιςτοριογραφικϊν και
ρθτορικϊν
κειμζνων.

 Να
αναγνωρίηουν
τον
«Ἐπιτάφιο»
και τθν
«Ἀντιγόνθ»
ωσ
επιτελεςτικά
κειμενικά
είδθ με
ςυγκεκριμζνα
χαρακτθριςτικά.

1.2 Θ
ταυτότθτα
του κειμζνου
ςτο ιςτορικό
του πλαίςιο

 Να
εντοπίηουν τα
επιμζρουσ
γνωρίςματα
που είναι
δθλωτικά τθσ
ταυτότθτασ
του
Ξενοφϊντα
και του Λυςία
ωσ
χαρακτθριςτικϊν
εκπροςϊπων
τθσ
ιςτοριογραφίασ και τθσ
δικανικισ
ρθτορικισ
αντίςτοιχα.

 Να
διακρίνουν
πλθροφορίεσ
για τον
χωροχρόνο
παραγωγισ
του λόγου,
τον
δθμιουργό
(Θουκυδίδθσ,
Σοφοκλισ) και
τθν
προκετικότθτά του.

2.1 Κειμενικά
ςτοιχεία

 Να
επιςθμαίνουν
τα ποικίλα
ςτοιχεία των

 Να
εντοπίηουν τισ
πλθροφορίεσ
των ΑΕ

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

 Να
ςυνδυάηουν
ορκά τα
ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά
ιςτοριογραφικϊν και
ρθτορικϊν
κειμζνων και
να διακρίνουν
διαφορζσ και
ομοιότθτεσ ςε
ςχζςθ με
άλλουσ
εκπροςϊπουσ
του είδουσ.
 Να
ςυςχετίηουν
πλθροφορίεσ
για τθ ηωι
του
Θουκυδίδθ
και του
Δθμοςκζνθ
και για
επιδράςεισ
ςτο ζργο
τουσ.
 Να
εκτιμοφν τθν
ιδιαίτερθ
μεκοδολογία
του
Θουκυδίδθ
ςτθν εξζταςθ
των ιςτορικϊν
γεγονότων,
όπωσ και τθ
ρθτορικι
δεινότθτα του
Δθμοςκζνθ.
 Να
εντοπίηουν
ςτο ΑΕ
κείμενο τα

 Να
αναγνωρίηουν
τα επιμζρουσ
χαρακτθριςτικά του
φιλοςοφικοφ
λόγου.

 Να
διακρίνουν
εκείνα τα
ςτοιχεία που
ςυνιςτοφν τθν
ταυτότθτα
του εκάςτοτε
πλατωνικοφ
και του
αριςτοτελικοφ
κειμζνου.

 Να
εντοπίηουν
και να
αξιοποιοφν τα
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2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

ΑΕ κειμζνων
που κα τουσ
επιτρζπουν
να
ερμθνεφουν
ςτάςεισ,
ςυμπεριφορζσ, κίνθτρα,
αποφάςεισ,
κακϊσ και
ςτρατθγικζσ
πεικοφσ.

κειμζνων που
αναδεικνφουν
το ιςτορικό,
πολιτικό
πλαίςιο και το
κλίμα μζςα
ςτο οποίο
δθμιουργικθκαν και τα
μθνφματα
ανκρωπιςτικοφ
περιεχομζνου.

2.2 Δομι
(ςυνεκτικότθτα) του
κειμζνου

 Να
εντάςςουν
λειτουργικά
τα προσ
μελζτθ
κείμενα ςτο
ευρφτερο
πλαίςιο τθσ
πεηογραφίασ,
και δθ τθσ
ιςτοριογραφικισ και
ρθτορικισ
παράδοςθσ,
και να
αναγνωρίηουν
και να
εξθγοφν τισ
ποικίλεσ
λογικζσ
ςχζςεισ που
ενυπάρχουν
ςτα ζργα
αυτά.

2.3
Διακειμενικότθτα

 Να
αναλφουν
νοθματικά τα
ιςτοριογραφικά και
ρθτορικά

 Να
εντοπίηουν τθ
ςυνεκτικότθτα ςτα προσ
μελζτθ
κείμενα και
να
περιγράφουν
τισ νοθματικζσ
ςχζςεισ
αιτιακισ και
χρονικισ
ακολουκίασ
των
επιχειρθμάτων.
 Να
εντοπίηουν
και να
αξιολογοφν τθ
δομι των
ρθτορικϊν
ςτρατθγικϊν
του Ρερικλι
και των
αντιλογιϊν
ςτθν
«Ἀντιγόνθ».
 Να
αντιπαραβάλλουν και να
ςυγκρίνουν
πλθροφορίεσ
και ςτοιχεία

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

πρόςωπα, τθ
δράςθ τουσ,
τον χϊρο και
τον χρόνο.
 Να εξθγοφν
τα αίτια τθσ
ακθναϊκισ
πολιτικισ ςτθ
Σικελία και να
εντοπίηουν
ςτον ρθτορικό
λόγο τουσ
πρωταγωνιςτζσ τθσ
ιςτορικισ
δράςθσ
(ομιλθτι και
αντιπάλουσ
ριτορεσ,
κτλ.), κακϊσ
και τα κίνθτρά
τουσ.
 Να
αιτιολογοφν
τθ ςυνοχι και
τθ
ςυνεκτικότθτα ςτο προσ
μελζτθ
κείμενο μζςα
από τθν
κατανόθςθ
των
νοθματικϊν
ςχζςεων
αιτιακισ και
χρονικισ
ακολουκίασ
των
επιχειρθμάτων.

κειμενικά
ςτοιχεία
προκειμζνου
να
ερμθνεφουν
τισ επιμζρουσ
φιλοςοφικζσ
κζςεισ ςτα
προσ μελζτθ
κείμενα.

 Να
αντιπαραβάλλουν
πλθροφορίεσ
του
δθμοςκζνειου

 Να
εμβακφνουν
ςτθν
κατανόθςθ
του
πλατωνικοφ ι

 Να
εντάςςουν τα
προσ μελζτθ
κείμενα ςτθ
γενικότερθ
δομι των
φιλοςοφικϊν
ζργων από τα
οποία
προζρχονται,
και να
αναλφουν τισ
ςχζςεισ
λογικισ
ακολουκίασ
που
αναπτφςςονται ςε αυτά.
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2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.1 Λεξιλογικά
ςτοιχεία

3.2
Γραμματικά
φαινόμενα
3.3
Συντακτικά
φαινόμενα

αποςπάςματα
ςε
ςυςχετιςμό
και με τθ
ςυνεπικουρία
παράλλθλων
κειμζνων
προερχόμενων τόςο από
τθν ΑΕ όςο
και από τθ ΝΕ
γραμματειακι
παράδοςθ,
πεηι ι
ποιθτικι.
 Να
αξιοποιοφν το
νεοελλθνικό
γλωςςικό
τουσ ζνςτικτο
αναπτφςςοντασ
ςτρατθγικζσ
νοθματοδότθςθσ λζξεων
και φράςεων
και να
διερευνοφν
τθν
ετυμολογία
και τθ
ςθμαςία των
μθ οικείων
λζξεων.
 Να εξθγοφν
και να
αξιολογοφν
τισ επιμζρουσ
γλωςςικζσ
επιλογζσ του
Ξενοφϊντα
και του Λυςία
και να
εντοπίηουν
ομοιότθτεσ
και διαφορζσ
ςτθ
γραμματικι
τυπολογία και
ςυντακτικι
λειτουργία
τθσ ΑΕ και τθσ
ΝΕ, ϊςτε να
αναδεικνφεται θ
γλωςςικι

των κειμζνων
με τθ βοικεια
παράλλθλων
κειμζνων.

κειμζνου με
αντίςτοιχεσ
ςτο ζργο του
Θουκυδίδθ,
ωσ προσ τθν
παρακμι τθσ
ακθναϊκισ
πολιτείασ και
δφναμθσ.

του
αριςτοτελικοφ
κειμζνου
αναφοράσ με
τθ βοικεια
παράλλθλων
κειμζνων.

 Να
διερευνοφν τθ
ςθμαςία και
τθ
μορφολογία
λζξεωνκλειδιϊν
μζςα ςτο
κείμενο και
να εντοπίηουν
ςθμαςιολογικοφσ
ςυςχετιςμοφσ
ανάμεςα ςτθ
ΝΕ και ςτθν
ΑΕ.

 Να
αξιοποιοφν,
βάςει
οδθγιϊν, τθν
ετυμολογικι
και
ςθμαςιολογικι αναηιτθςθ
ωσ μζςα
γλωςςικοφ
εμπλουτιςμοφ
και να
διακρίνουν το
ρθτορικό/
πολιτικό
λεξιλόγιο του
κειμζνου.

 Να
διερευνοφν
τθν
ετυμολογία
και τθ
ςθμαςία των
μθ οικείων
λζξεων ςτο
αρχαιοελλθνικό
φιλοςοφικό
κείμενο.

 Να
διερευνοφν,
να εξθγοφν
και να
αξιολογοφν τθ
λειτουργία
των
επιμζρουσ
γλωςςικϊν
επιλογϊν ςτο
πλαίςιο τθσ
αποτελεςματικότθτασ και
τθσ
επικοινωνιακισ
περίςταςθσ
του ΑΕ
κειμζνου
(ρθτορικοφκεατρικοφ).

 Να
εφαρμόηουν
λειτουργικά
κανόνεσ τθσ
Γραμματικισ
τθσ ΑΕ και να
εξθγοφν τον
ρόλο και τθ
ςθμαςία
γραμματικϊν
τφπων ςτο ΑΕ
κείμενο
(ιςτορικόρθτορικό).
 Να
αντικακιςτοφν, βάςει
οδθγιϊν,
ςυντακτικζσ
δομζσ με
άλλεσ
ιςοδφναμεσ.

 Να
διερευνοφν,
να εξθγοφν
και να
αξιολογοφν τθ
λειτουργία
των
επιμζρουσ
γλωςςικϊν
επιλογϊν του
Ρλάτωνα και
του
Αριςτοτζλθ
ςτο πλαίςιο
τθσ
αποτελεςματικότθτασ και
τθσ
επικοινωνιακισ
περίςταςθσ
του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.4 Αιςκθτικά
και
υφολογικά
ςτοιχεία

4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

ςυνζχεια και
εξζλιξθ ςτον
ιςτορικό
χρόνο.
 Να
αναγνωρίηουν
τα υφολογικά
ςτοιχεία και
να
αξιολογοφν τθ
διαχείριςθ
τθσ ζμφαςθσ
και τθσ
ςυναιςκθματικισ
φόρτιςθσ με
τα ποικίλα
ςχιματα
λόγου ςτθ
διαμόρφωςθ
του ΑΕ
κειμζνου.

3.5
Στρατθγικζσ
πεικοφσ

 Να
διακρίνουν
και να
κατθγοριοποιοφν τισ
ςτρατθγικζσ
πεικοφσ ςτα
δφο
γραμματειακά
είδθ
(ιςτοριογραφία και
δικανικόσ
λόγοσ).

4.1 Απόδοςθ
του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ
ΝΕ

 Να
παράγουν τθν
προςωπικι
τουσ ΝΕ
απόδοςθ του
ΑΕ κειμζνου.

φιλοςοφικοφ
κειμζνου.

 Να
διακρίνουν τα
υφολογικά
ςτοιχεία ςτα
ΑΕ κείμενα,
να
αναγνωρίηουν
τον βακμό
ςυμμετοχισ
τουσ ςτθν
ιδιαιτερότθτα
του εκάςτοτε
κειμενικοφ
είδουσ και
ςτθν
αιςκθτικι
αποτίμθςθ
του λόγου.

 Να
αποκωδικοποιοφν τθν
υφολογικι
ςκευι του
ιςτορικοφ ι
του ριτορα
μζςα από τθν
προταςιακι
δομι και τθ
ςυντακτικι
λειτουργία.

 Να
διακρίνουν τισ
ςτρατθγικζσ
πεικοφσ που
χρθςιμοποιοφνται ςτα
δυο
γραμματειακά
είδθ
(ιςτοριογραφία και
τραγωδία) και
να τα
αξιολογοφν
ωσ προσ τθν
πειςτικότθτά
τουσ.
 Να
μεταςχθματίηουν τθν
απόδοςθ από
τθν AE ςτθ NE
γλϊςςα.

 Να
αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία
των
μορφοςυντακτικϊν δομϊν
ςτθ
νοθματοδότθςθ του ΑΕ
κειμζνου και
ιδίωσ τθσ
επιχειρθματολογικισ
χροιάσ του.

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

 Να
αποδίδουν το
νόθμα του
αρχαίου
κειμζνου με
χριςθ τθσ
νοθματικισ
ανάλυςθσ ςε
ορκό
νεοελλθνικό
λόγο και να
ςυνκζτουν
ςταδιακά τθν
προςωπικι
τουσ ΝΕ

 Να
διακρίνουν τα
υφολογικά
ςτοιχεία, να
αναγνωρίηουν
τον βακμό
ςυμμετοχισ
τουσ ςτθν
ιδιαιτερότθτα
του
φιλοςοφικοφ
κειμζνου και
να
αξιολογοφν
τον ρόλο τουσ
ςτθν
κατανόθςθ
του
περιεχομζνου.
 Να
διακρίνουν
τον ιςχυριςμό
από τθν
απόδειξθ, τθν
ιδιαιτερότθτα
τθσ
αλλθγορικισ
απόδειξθσ και
εν γζνει τισ
ςτρατθγικζσ
πεικοφσ.

 Να
μεταςχθματίηουν τθν
απόδοςθ από
τθν AE ςτθ
NE.
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4.2 Συγκριτικι
προςζγγιςθ
τθσ ΑΕ με τθ
ΝΕ

4.3
Διακεματικότθτα και
διεπιςτθμονικότθτα

4.4
Ρολυγραμματιςμοί

 Να
αντιπαραβάλλουν
περιςςότερεσ
τθσ μιασ
αποδόςεισ
του κειμζνου
και να
διατυπϊνουν
αξιολογικζσ
κρίςεισ για τισ
τυχόν
διαφορετικζσ
αποδόςεισ.
 Να
αναηθτοφν και
να αναλφουν
δεδομζνα τθσ
ΑΕ
ιςτοριογραφίασ και
ρθτορικισ
που
παραπζμπουν
ςε άλλα
γνωςτικά
πεδία.

 Να
παράγουν
κείμενα με τθ
βοικεια των
ψθφιακϊν
μζςων, να
ςυνεργάηονται και να
δραςτθριοποιοφνται ςε
βιωματικζσ
δράςεισ που
ζχουν ςχζςθ
με τθ
ςφγχρονθ
ηωι,
αναδεικνφοντασ τθν
επικαιρότθτα
του
αρχαιοελλθνικοφ λόγου.

 Να
αξιολογοφν
προτεινόμενεσ
παράλλθλεσ
ΝΕ
αποδόςεισ.

 Να
ςυνδζουν
μεταξφ τουσ
τα
μελετϊμενα
πάνω ςε ζνα
κζμα
κείμενα/ζργα
τζχνθσ
ςχετικά με τισ
γνϊςεισ που
παρζχουν, τισ
ςτάςεισ και
τισ αξίεσ που
υποςτθρίηουν.
 Να
παράγουν
δικό τουσ ΝΕ
κείμενο με/ι
χωρίσ τθ
χριςθ
ψθφιακϊν
μζςων, να
χρθςιμοποιοφν το
προτεινόμενο
ψθφιακό
υλικό και να
ςυμμετζχουν
ςε
ςυνεργατικζσ
και
βιωματικζσ
δραςτθριότθτεσ.
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απόδοςθ του
ΑΕ κειμζνου.
 Να
αξιολογοφν –
βάςει
κριτθρίων –
προτεινόμενεσ
παράλλθλεσ
ΝΕ
αποδόςεισ.

 Να
αξιολογοφν
προτεινόμενεσ
παράλλθλεσ
ΝΕ
αποδόςεισ.

 Να
διευρφνουν
τθν
κατανόθςθ
του κειμζνου
με τθ
ςυμπλθρωματικι μελζτθ
παράλλθλων
κειμζνων του
ιδίου ι άλλων
ςυγγραφζων
τθσ αρχαίασ
γραμματείασ.

 Να
αναηθτοφν και
να
επιςθμαίνουν
δεδομζνα του
αρχαιοελλθνικοφ
φιλοςοφικοφ
κειμζνου που
παραπζμπουν
ςε άλλα
γνωςτικά
πεδία.

 Να
αξιοποιοφν
περιςςότερουσ του ενόσ
τρόπουσ
μετατροπισ
ενόσ κειμζνου
ςε άλλεσ
μορφζσ
κειμζνου.
 Να
εκφράηουν
γραπτά και
προφορικά
τον αντίλογό
τουσ με
επιχειριματα
ςε κάποιο
κζμα, βάςει
οδθγιϊν και
να
ερμθνεφουν
βιωματικά τισ
ςτάςεισ και

 Να
παράγουν
κείμενα με τθ
βοικεια των
ψθφιακϊν
μζςων, να
ςυνεργάηονται και να
δραςτθριοποιοφνται ςε
βιωματικζσ
δράςεισ.
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κζςεισ των
δρϊντων
υποκειμζνων.
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Β2. Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ – ΑΕΓΓ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Αϋ ΜΕΡΟ – ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ, Ξενοφϊν, «Ἑλλθνικὰ»
Θεματικά
Πεδία

Θεματικζσ
Ενότθτεσ

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
1. Κείμενο και
περικείμενο

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

1.1 Το γραμματειακό
είδοσ του κειμζνου και
τα χαρακτθριςτικά του

 Να προςδιορίηουν
τα βαςικά
χαρακτθριςτικά του εν
λόγω γραμματειακοφ
είδουσ και τισ
διαφορζσ τθσ
ιςτοριογραφίασ από
άλλα είδθ του πεηοφ
λόγου.

 Σφνκεςθ εννοιολογικοφ
χάρτθ, ςτον οποίο κα
ταξινομείται θ ιςτοριογραφία
και ο Ξενοφϊν ανάμεςα ςτουσ
άλλουσ ςυγγραφείσ και
γραμματειακά είδθ.

1.2 Θ ταυτότθτα του
κειμζνου (ςυγγραφζασ,
προκετικότθτα) ςτο
ιςτορικό του πλαίςιο

 Να εντάςςουν το
κείμενο, τον
ςυγγραφζα και τα
πρόςωπα ςτθ
χωροχρονικι και
ιςτορικι-λειτουργικι
τουσ διάςταςθ
(χρονικι ςχζςθ με τθ
κουκυδίδεια
αφιγθςθ, ςκοποί του
Ξενοφϊντα κ.λπ.).

 Δθμιουργία χρονογραμμισ,
όπου τα «Ἑλλθνικὰ» και ο
ςυγγραφζασ τουσ κα
εντάςςονται ςτον ιςτορικό
χρόνο.

2.1 Κειμενικά ςτοιχεία
(πολιτιςμικά,
πραγματολογικά, θκικά,
νοθματικά, ιδεολογικά)

 Να αξιολογοφν
ιςτορικά γεγονότα και
καταςτάςεισ μζςα από
τθ ςκιαγράφθςθ
προςωπικοτιτων και
ψυχιςμϊν, τθν
αιτιολόγθςθ και
τεκμθρίωςθ πράξεων,
κακϊσ και τθ ςφγκριςθ
και κατθγοριοποίθςθ
ιςτορικϊν δεδομζνων
και πλθροφοριϊν.
 Να αναγνωρίηουν
και να
αποκωδικοποιοφν το
ςφςτθμα αξιϊν, τα
κίνθτρα, το ικοσ και
τα πάκθ τόςο του
αφθγθτι όςο και των
δρϊντων προςϊπων
και μερϊν.

 Συγκριτικι ανάγνωςθ τθσ
ενότθτασ του βιβλίου Ι των
«Ἑλλθνικῶν» για τθν
επιςτροφι του Αλκιβιάδθ και
του χωρίου του Θουκυδίδθ (Η
15) για τα κίνθτρα του
Ακθναίου πολιτικοφ ςε ςχζςθ
με τθ Σικελικι Εκςτρατεία
(ι/και του χωρίου του
Ξενοφϊντα ςτο βιβλίο ΙΙ για
τθν παρζμβαςθ του
Αλκιβιάδθ, πριν από τθ μάχθ
ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ), ϊςτε
να φωτιςτεί πλθρζςτερα θ
προςωπικότθτά του.

 Να εξθγοφν το πϊσ θ  Συγκριτικι μελζτθ των
πολιτικι οργάνωςθ
αποςπαςμάτων των
των κοινωνιϊν
«Ἑλλθνικῶν» των ςχετικϊν με

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

κακορίηει τθ δυναμικι
ςτισ ςχζςεισ ανάμεςα
ςε πολίτεσ και θγεςία.

τθν εγκακίδρυςθ τθσ
τυραννίασ των τριάκοντα
αφενόσ, και των
αποςπαςμάτων 1279.7 και
1292.5 από τα «Ρολιτικὰ» του
Αριςτοτζλθ αφετζρου (για τθν
ποιότθτα των πολιτευμάτων
και τθν αντιμετϊπιςι τουσ
από τουσ πολίτεσ).

 Να διερευνοφν τον
ρόλο του ιςτορικοφ ωσ
δυναμικοφ
«διάμεςου» ανάμεςα
ςτα γεγονότα και τθν
πρόςλθψι τουσ από
τον/τθν αναγνϊςτθ/ςτρια.

 Αναηιτθςθ και καταγραφι,
ςτισ διδαςκόμενεσ ενότθτεσ
των «Ἑλλθνικῶν» ςτοιχείων
που τεκμθριϊνουν τον
χαρακτθριςμό του Ξενοφϊντα
ωσ «φιλολάκωνα» (π.χ.
ςκιαγράφθςθ του Λυςάνδρου,
ζμφαςθ ςε ςυγκεκριμζνα
γεγονότα, αποςιϊπθςθ άλλων
κ.λπ.).

 Να αναγνωρίηουν τισ
ιδιαίτερεσ
πραγματικζσ ςυνκικεσ
υπό τισ οποίεσ
διεξαγόταν ο πόλεμοσ,
χερςαίοσ και ναυτικόσ,
ςτθν αρχαιότθτα.

 Ραρουςίαςθ ςτοιχείων για
τα πλοία τθσ εποχισ, τισ
ςυνκικεσ ταξιδιοφ, τισ
ταχφτθτεσ και τουσ χρόνουσ
πλεφςθσ, τα πολεμικά μζςα
και τακτικζσ.

2.2. Δομι
(ςυνεκτικότθτα του
κειμζνου)

 Να αναγνωρίηουν τα
μζρθ των
διδαςκόμενων
αποςπαςμάτων και
τθν αιτιϊδθ ι, εν
γζνει, νοθματικι
ςυνάφεια ανάμεςα
ςτισ ενότθτεσ και τα
επιμζρουσ (αφιγθςθ,
«δραματικζσ» ςκθνζσ,
λογικι αλλθλουχία και
ςυνοχι ανάμεςα ςε
περιόδουσ,
παραγράφουσ κ.λπ.)
 Να επιςθμαίνουν τισ
ςχζςεισ ςυνοχισ
(αιτιϊδεισ,
ςυμπλθρωματικζσ,
αντικετικζσ κλπ.)
ανάμεςα ςε
περιόδουσ,
παραγράφουσ και
ενότθτεσ,
αξιοποιϊντασ και τα
λεκτικά ςτοιχεία
ςυνοχισ (ςυνδζςμουσ,
αντωνυμίεσ,
επιρριματα κ.λπ.)

 Σφνκεςθ διαγραμματικισ
αποτφπωςθσ των
διδαςκόμενων ενοτιτων, με
ςιμανςθ του κειμενικοφ
τφπου (αφιγθςθ,
επιχειρθματολογικό κείμενο,
«κεατρικι» ςκθνι κλπ.) και
ανάδειξθ των
λζξεων/φράςεων που
λειτουργοφν ωσ «αρμοί»
ανάμεςα ςτισ επιμζρουσ
ενότθτεσ.

2.3 Διακειμενικότθτα

 Να διερευνοφν τουσ

 Συγκριτικι ανάγνωςθ τθσ
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2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

(ςυνομιλία του κειμζνου πικανοφσ
με προγενζςτερα και
λογοτεχνικοφσ και
ςφγχρονά του ζργα)
νοθματικοφσ άξονεσ
που ςυνδζουν τα
επιλεγμζνα
αποςπάςματα των
«Ἑλλθνικῶν» με άλλα
ζργα του Ξενοφϊντα
(λ.χ. «Ἀγθςίλαοσ»,
«Κφρου Ἀνάβαςισ»),
των πνευματικϊν
«προγόνων» του
(Θουκυδίδθσ,
Θρόδοτοσ) αλλά και
διαφορετικά
γραμματειακά είδθ
(λ.χ. ρθτορικι, Λυςία
«Κατὰ
Ἐρατοςκζνουσ»).

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.1 Λεξιλογικά ςτοιχεία
(ετυμολογία,
ςθμαςιολογία)

 Να εντοπίηουν τθν
ετυμολογικι
προζλευςθ και τισ
ςθμαςιολογικζσ
αποχρϊςεισ των
λζξεων ςτο
ςυμφραςτικό
περιβάλλον που αυτζσ
απαντοφν.
 Να αξιοποιοφν τα
ςχετικά βιβλία
αναφοράσ
(ετυμολογικά λεξικά,
λεξικά τθσ αρχαίασ και
νζασ ελλθνικισ κ.λπ.).
 Να διαςαφθνίηουν
τθ ςθμαςία των
λιγότερο οικείων
λεξιλογικϊν τφπων
μζςω τθσ ανάκλθςθσ
παρόμοιων ι
ανάλογων
νεοελλθνικϊν,
αξιοποιϊντασ το δικό
τουσ γλωςςικό
αιςκθτιριο.

 Σφνταξθ καταλόγου με
λζξεισ και όρουσ του κειμζνου,
που χρθςιμοποιοφνται
ςιμερα αυτοφςια ι με ίδια
ςθμαςία ι ζχουν
διαφοροποιθκεί μορφολογικά
ι ςθμαςιολογικά.

3.2 Γραμματικά
φαινόμενα (τυπολογία,
μορφολογία)

 Να αναγνωρίηουν
γραμματικά τισ λζξεισ
και να διακρίνουν τουσ
κλιτοφσ τφπουσ ςε
ςχζςθ με τα
παρεπόμενά τουσ.
 Να μεταςχθματίηουν
ποικιλοτρόπωσ τουσ
κλιτοφσ τφπουσ (και με
τθ ςυνδρομι των
ςχετικϊν εγχειριδίων

 Συγκριτικι παρατιρθςθ
γραμματικϊν φαινομζνων
(λ.χ. πϊσ μεταςχθματίςτθκαν
ςτθ νζα ελλθνικι πολλά
τριτόκλιτα τθσ αρχαίασ).
 Ρροβλθματιςμόσ και
καταγραφι αποτελεςμάτων
ςε ςχζςθ με τθ χριςθ λόγιων
και αρχαιοπρεπϊν τφπων ςτθ
νζα ελλθνικι ανάλογα με τθν
επικοινωνιακι περίςταςθ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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δίκθσ των ναυάρχων των
Αργινουςϊν με τθ δίκθ του
Θθραμζνθ ι/και
αποςπάςματα από τθν
«Ἀπολογία Σωκράτουσ» και
διατφπωςθ προβλθματιςμϊν.
 Συγκριτικι προςζγγιςθ των
Ξενοφϊντα και Θουκυδίδθ ωσ
ιςτορικϊν.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

30 |

Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία Αϋ, Βϋ, Γ’ Λυκείου

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

αναφοράσ, ψθφιακϊν
και μθ).
3.3 Συντακτικά
φαινόμενα (δόμθςθ του
λόγου και
λειτουργικότθτα)

 Να αναγνωρίηουν τθ
ςυντακτικι ταυτότθτα
και τθ λειτουργικι
κζςθ ςτο κείμενο
όρων και προτάςεων
και να
αντιλαμβάνονται τον
ρόλο και τισ κφριεσ
αποχρϊςεισ των
προςδιοριςμϊν.
 Να εντοπίηουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςτθ
ςυντακτικι δομι τθσ
ΑΕ και τθσ ΝΕ.
 Να εκτελοφν απλοφσ
ςυντακτικοφσ
μεταςχθματιςμοφσ
(π.χ. τροπι
ενεργθτικισ ςφνταξθσ
ςε πακθτικι).
 Να χρθςιμοποιοφν
τα διδακτικά βιβλία
αναφοράσ (εγχειρίδια
ςυντακτικοφ), κακϊσ
και λεξικά, ζντυπα
ι/και θλεκτρονικά, για
τθν περαιτζρω μελζτθ
των ςυντακτικϊν
ηθτουμζνων.

 Συγκριτικι παρατιρθςθ
ςυντακτικϊν φαινομζνων (λ.χ.
ποιεσ δευτερεφουςεσ
απαντοφν ςυχνότερα και γιατί,
πϊσ εκφζρονται ςτθν αρχαία
οι επιρρθματικζσ ζννοιεσ
κ.λπ.).
 Σφνταξθ ολιγόλεπτων
μικροςεναρίων για τθν
ανάδειξθ ςυγκεκριμζνου
κζματοσ (λ.χ. θ χριςθ μιασ
ζγκλιςθσ, θ απόδοςθ του
προςδιοριςμοφ του ςκοποφ
ςτον Ξενοφϊντα κ.λπ.).

3.4 Αιςκθτικά και
υφολογικά ςτοιχεία
(εκφραςτικά μζςα,
ςχιματα λόγου,
ςτοιχεία ςυνοχισ, ειδικό
λεξιλόγιο, χριςθ
ρθματικϊν προςϊπων,
εγκλίςεων, υπερκετικϊν
κ.ά.)

 Να επιςθμαίνουν
υφολογικά ςτοιχεία,
κακϊσ και
αφθγθματικοφσδραματικοφσ δείκτεσ
(ευκφσ και πλάγιοσ
λόγοσ, ποιόν ενεργείασ
ρθμάτων, ςτιγμιαίοι
και εξακολουκθτικοί
χρόνοι,
μακροπερίοδοσ ι μθ
λόγοσ, παρατακτικι
και υποτακτικι
ςφνταξθ κ.λπ.).

 Σφνταξθ καταλόγου όπου με
κακοριςμζνα κριτιρια κα
ςταχυολογοφνται από το
κείμενο χαρακτθριςτικά
δείγματα εκφραςτικϊν
τρόπων και μζςων που
αναδεικνφουν το ξενοφϊντειο
φφοσ (π.χ. περιπτϊςεισ
πλαγίου λόγου, εγκλίςεων ι
χρόνων που απαντοφν με
επαναλθπτικότθτα και
υπθρετοφν τισ προκζςεισ του
ιςτοριογράφου).

3.5 Στρατθγικζσ πεικοφσ

 Να εντοπίηουν τθ
ςυλλογιςτικι και τα
επιχειριματα των
δρϊντων προςϊπων,
διακρίνοντασ
παράλλθλα τα λογικά
από τα
ςυναιςκθματικά
επιχειριματα.

 Συςχζτιςθ ςτρατθγικϊν
πεικοφσ με τα ςχετικά
διδαςκόμενα ςτθ Νεοελλθνικι
Γλϊςςα, ϊςτε να αναδειχκεί θ
ςυνζχεια τθσ «πεικοφσ
δθμιουργίασ» από τθν
αρχαιότθτα ωσ ςιμερα.
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 Να διακριβϊνουν τα
μζςα πεικοφσ.
 Να αξιολογοφν τθν
πειςτικότθτα και τθν
αποτελεςματικότθτα
τθσ ςυλλογιςτικισ και
των επιχειρθμάτων.

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

4.1 Απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ
νεοελλθνικι γλϊςςα

 Να ςυνκζτουν τθ
δικι τουσ νεοελλθνικι
απόδοςθ με βάςθ τα
ποικίλα γραμματικά,
ςυντακτικά,
ςθμαςιολογικά και
πραγματολογικά
δεδομζνα που αυτό
παρζχει.
 Να ςυγκρίνουν
περιςςότερεσ
αποδόςεισ του ίδιου
κειμζνου και να
διατυπϊνουν
αξιολογικζσ κρίςεισ για
τθν
αποτελεςματικότθτα
και τθ γλωςςικι
ποιότθτα των
αποδόςεων αυτϊν.

 Συγκριτικι ανάγνωςθ
διαφορετικϊν μεταφράςεων
(λ.χ. . οφφου και Μ.
Δαφζρμου) επιλεγμζνων
αποςπαςμάτων από τα
«Ἑλλθνικὰ» και καταγραφι
παρατθριςεων ςχετικά με τισ
ιδιαιτερότθτεσ κακεμιάσ
(επιλογζσ κάκε μεταφραςτι,
εγγφτθτα ςτθ ΝΕ κ.λπ.).

4.2 Συγκριτικι
προςζγγιςθ τθσ αρχαίασ
ελλθνικισ με τθ νζα
ελλθνικι γλϊςςα

 Να διακρίνουν μζςα
από τθ ςυνδυαςτικι
γλωςςικι παρατιρθςθ
και τον εντοπιςμό
κάκε λογισ
ομοιοτιτων και
διαφορϊν με τθ ΝΕ
(λεξιλογικϊν,
ετυμολογικϊν,
ςθμαςιολογικϊν κ.λπ.)
πϊσ ο αττικόσ πεηόσ
λόγοσ βρίςκεται ςε
διαρκι επικοινωνία με
τθ διαχρονία τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ.

 Συγκριτικι προςζγγιςθ
γραμματικϊν και ςυντακτικϊν
φαινομζνων τθσ ΑΕ με τθ ΝΕ
(λ.χ. πϊσ λειτουργοφν ςε
αρχαία και νζα οι μετοχζσ και
τα απαρζμφατα, ςε ποια
μορφι διαςϊηονται ςτθ νζα
ελλθνικι τα απαρζμφατα και
πϊσ λειτουργοφν κ.λπ.).

4.3 Διακεματικότθτα και
διεπιςτθμονικότθτα
(πρόςλθψθ του
κειμζνου από
μεταγενζςτερα ζργα,
ςφνδεςθ με τθ
λογοτεχνία, το κζατρο,
τισ εικαςτικζσ τζχνεσ, τισ
επιςτιμεσ κ.ά.)

 Να επιςθμαίνουν
δεδομζνα του
κειμζνου που
παραπζμπουν ςε άλλα
γνωςτικά πεδία και
επιςτιμεσ και να
αξιοποιοφν
ςυνδυαςτικά τισ
ςχετικζσ γνϊςεισ τουσ
ι να προβαίνουν ςε
ανάλογεσ αναηθτιςεισ,
για να ερμθνεφςουν
τα ςτοιχεία αυτά και,

 Οργάνωςθ κεατρικοφ
μονόπρακτου (ι/και
παρακολοφκθςθ ςχετικισ
παράςταςθσ) με κζμα: «Θ
δίκθ του Θθραμζνθ».
 Αναηιτθςθ και καταγραφι
αναλογιϊν με γεγονότα άλλων
εποχϊν με αφόρμθςθ τθν
ξενοφϊντεια αφιγθςθ. Για
παράδειγμα, θ «λικθ» μζςω
τθσ αμνθςτίασ μετά τον
Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο ςε
ςχζςθ με το «ςτιγμιαίο»
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4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου
4.4 Ρολυγραμματιςμοί
(κριτικόσ, ψθφιακόσ
κ.ά.)

διά αυτϊν, το
περιεχόμενο του
κειμζνου εν γζνει.

αδίκθμα τθσ απριλιανισ
Δικτατορίασ, ι θ ελλειμματικι
θγεςία ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ
ςε ςχζςθ με ανάλογεσ
περιπτϊςεισ ςτρατιωτικϊν
αποτυχιϊν ςε μεταγενζςτερεσ
εποχζσ.

 Να ςυςχετίηουν
γνϊςεισ, ςτάςεισ και
αξίεσ με τθ ςφγχρονθ
πραγματικότθτα.
 Να
αποκωδικοποιοφν
χάρτεσ, εικόνεσ και
εποπτικό υλικό
(ψθφιακό ι μθ), που
πλαιςιϊνει το κείμενο
και φωτίηει ποικίλεσ
πλευρζσ του.
 Να ςυςχετίηουν τα
προςφερόμενα ςτο
κείμενο ιςτορικά,
γεωγραφικά και
πραγματολογικά
ςτοιχεία μζςα από τθν
αξιοποίθςθ
πολυτροπικοφ υλικοφ.

 Συγκριτικι παρουςίαςθ
ςτον χάρτθ τθσ ναυτικισ
κυριαρχίασ των Ακθναίων
ςτον ευρφτερο μεςογειακό
χϊρο και εκείνθσ νεότερων
ναυτικϊν δυνάμεων (π.χ.
Βενετίασ, Μεγάλθσ
Βρετανίασ), ϊςτε να
αναδειχκεί θ ςθμαςία τθσ
ναυτικισ ιςχφοσ ωσ
ςυνιςτϊςασ τθσ γεωπολιτικισ
ιςχφοσ.
 Καταγραφι ςε χάρτθ
(ψθφιακό π.χ. Google Maps ι
μθ) τθσ πορείασ των ςτόλων
των αντιμαχομζνων ςτο
Αιγαίο ωσ τουσ Αιγόσ
ποταμοφσ και, ςτθ ςυνζχεια,
του ταξιδιοφ τθσ μοίρασ του
Κόνωνα προσ τθν Κφπρο αλλά
και τθσ Ραράλου προσ τον
Ρειραιά.
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Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ – ΑΕΓΓ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Βϋ ΜΕΡΟ – ΡΗΣΟΡΙΚΗ, Λυςίασ, «Κατὰ Ἐρατοςκζνουσ»
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:

1. Κείμενο και
περικείμενο

1.1 Το γραμματειακό
είδοσ του κειμζνου και
τα χαρακτθριςτικά του

1.2 Θ ταυτότθτα του
κειμζνου (ςυγγραφζασ,
προκετικότθτα) ςτο
ιςτορικό του πλαίςιο

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.1 Κειμενικά ςτοιχεία
(πολιτιςμικά,
πραγματολογικά, θκικά,
νοθματικά, ιδεολογικά)

 Να αναγνωρίηουν
τον ρθτορικό λόγο,
που ςτοχεφει ςτθν
πεικϊ ωσ
δθμιοφργθμα του
δθμοκρατικοφ
πολιτεφματοσ.
 Να γνωρίηουν τα
χαρακτθριςτικά του
είδουσ (δικανικόσ
λόγοσ κατθγορίασ) ωσ
προσ τθ δομι, τθ
λογικι οργάνωςθ, τθν
επιχειρθματολογία και
τθν ειδικι γλωςςικι
ζκφραςθ.
 Να περιγράφουν το
χωροχρονικό πλαίςιο
του κειμζνου (θ
οικογζνεια του Λυςία
ςτθν Ακινα, θ Ακινα
αμζςωσ μετά τθν
κατάρρευςθ του
αυταρχικοφ
κακεςτϊτοσ των Τριάκοντα, φκινόπωρο 403
π.Χ.), αξιοποιϊντασ
κειμενικά και
περικειμενικά
ςτοιχεία.

 Σχεδιαςμόσ (ψθφιακοφ)
εννοιολογικοφ χάρτθ τθσ
κλαςικισ ρθτορικισ με ζνταξθ
του Λυςία και του λόγου του
α) ανάμεςα ςτουσ άλλουσ
γνωςτοφσ ριτορεσ και
β) ανάμεςα ςτα είδθ των
ρθτορικϊν λόγων.

 Κατάρτιςθ μιασ χρονογραμμισ (με τα εργαλεία τθσ
e-me) για τθν ζνταξθ του ςυγγραφζα και του ζργου του
ςτον ιςτορικό χρόνο και τθν
πολιτικι ςυγκυρία.
 Σφνταξθ ενόσ
δθμοςιογραφικοφ
κειμζνου/ρεπορτάη ι θχθτικοφ
κειμζνου (με τα εργαλεία τθσ
e-me) για τθν περιπετειϊδθ
ιςτορία τθσ οικογζνειασ (Κζφαλοσ και Ρερικλισ, Λυςίασ,
Ρολζμαρχοσ, Ερατοςκζνθσ,
Θθραμζνθσ).
 Να γνωρίηουν ζναν
 Σφνταξθ εννοιολογικοφ
από τουσ βαςικοφσ
χάρτθ (ψθφιακοφ ι μθ) για
κεςμοφσ τθσ
τθν ανάδειξθ μιασ ζννοιασ,
ακθναϊκισ
γεγονότοσ, προςϊπου, λ.χ. τα
δθμοκρατίασ, το
δευτερεφοντα πρόςωπα που
ςφςτθμα απονομισ
μνθμονεφονται ςτον λόγο και
τθσ δικαιοςφνθσ μζςω θ δράςθ τουσ.
των λαϊκϊν
 Μικροςενάριο με
δικαςτθρίων.
ερευνθτικι αξιοποίθςθ
 Να περιγράφουν τθν διαδικτυακϊν τόπων (ΙΤΥΕπολιτικι και κοινωνικι Φωτόδεντρο, Ψθφίδεσ ΚΕΓ),
πραγματικότθτα τθσ
ϊςτε να αναδειχκοφν παρααρχαίασ Ακινασ.
ςτατικά ποικίλα πραγ Να εντοπίηουν ςτον ματολογικά ςτοιχεία του κειμζνου, λ.χ. το δικαςτικό
ρθτορικό λόγο τα
ςφςτθμα τθσ εποχισ, ο ρόλοσ
κφρια πρόςωπα, τθ
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2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

δράςθ και τα κίνθτρά
τουσ ςτον χϊρο και
ςτον χρόνο.
 Να ερμθνεφουν τθ
ςχζςθ του εναγομζνου
Ερατοςκζνθ με τον
Θθραμζνθ, αλλά και
τθν προςπάκεια του
ριτορα να αναιρζςει
τθν, κατά πολλοφσ,
μετριοπάκειά του.

 Να αναγνωρίηουν
τον τρόπο οργάνωςθσ
του κειμζνου του
ρθτορικοφ λόγου
(ςτοιχεία ςυνεκτικότθτασ και δομισ του
λόγου).
 Να διακρίνουν τισ
λογικζσ νοθματικζσ
ςχζςεισ, οι οποίεσ
υποςτθρίηουν τθ
ςυνεκτικότθτα του
κειμζνου.
2.3 Διακειμενικότθτα
 Να διερευνοφν και
(ςυνομιλία του κειμζνου να αξιολογοφν τθν
με προγενζςτερα και
εγκυρότθτα των
ςφγχρονά του ζργα)
πλθροφοριϊν του
κειμζνου του Λυςία,
χρθςιμοποιϊντασ
ταυτόχρονα
πρόςκετεσ πθγζσ.
 Να ςυςχετίηουν και
να ςυγκρίνουν τισ
πλθροφορίεσ του
κειμζνου με όςεσ
ζχουν αποκομίςει από
τθ μελζτθ των «Ἑλλθνικῶν» του
Ξενοφϊντα, τα οποία
αναφζρονται ςτα
γεγονότα τθσ ίδιασ
εποχισ.
3.1 Λεξιλογικά ςτοιχεία  Να εντοπίηουν τισ μθ
(ετυμολογία,
οικείεσ λζξεισ του
ςθμαςιολογία)
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου
αναπτφςςοντασ
ςτρατθγικζσ νοθματοδότθςθσ των λζξεων
και των φράςεων με
2.2. Δομι
(ςυνεκτικότθτα του
κειμζνου)

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι
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των μετοίκων ςτθν οικονομικι
ηωι κ.ά.
 Ραραγωγι γραπτϊν
κειμζνων προβλθματιςμοφ και
ερμθνείασ: Ρϊσ ο λόγοσ, ενϊ
αφορμάται από ζνα
ςυγκεκριμζνο περιςτατικό και
αφορά ζνα μεμονωμζνο
πρόςωπο, βακμιαία
επεκτείνεται ςε όλθ τθν
τρομοκρατία τθσ εποχισ των
Τριάκοντα τυράννων;
Με ποιουσ τρόπουσ αποκαλφπτεται το πολιτικό ζγκλθμα
εναντίον τθσ δθμοκρατίασ και
των δθμοκρατϊν;
 Διαγραμματικι αποτφπωςθ
τθσ δομισ των διδαςκόμενων
ενοτιτων με ανάδειξθ των
λζξεων/φράςεων που
πιςτοποιοφν τθ ςυνεκτικότθτα
του κειμζνου.

 Διερεφνθςθ τθσ εγκυρότθτασ των πλθροφοριϊν
του Λυςία ςτο πλαίςιο μιασ
ςυνκετικισ εργαςίασ με ςκοπό
τθν αποτίμθςθ λ.χ. του ρόλου
του Θθραμζνθ ι του ίδιου του
Λυςία.
 Συγκριτικι
παρουςίαςθ/αντιπαραβολι
των πλθροφοριϊν του
κειμζνου του Λυςία με τα
ςτοιχεία που προκφπτουν από
τθ μελζτθ των «Ἑλλθνικῶν»
του Ξενοφϊντα.

 Σφνταξθ πινάκων με τθν
ετυμολογικι προζλευςθ και τθ
ςθμαςιολογικι απόδοςθ των
μθ οικείων λζξεων ι λζξεων
που θ ςθμαςία τουσ ζχει
διαφοροποιθκεί ςτθ ΝΕ.
 Διερεφνθςθ τθσ
ετυμολογικισ προζλευςθσ των
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τθ βοικεια των
ςυμφραηομζνων.
 Να αναγνωρίηουν
τθν ετυμολογία και τθ
ςθμαςία των μθ
οικείων λζξεων,
χρθςιμοποιϊντασ
αρχαιοελλθνικά
λεξικά, ζντυπα ι
θλεκτρονικά.
3.2 Γραμματικά
 Να αναγνωρίηουν
φαινόμενα (τυπολογία, γραμματικά τισ λζξεισ.
μορφολογία)
 Να διακρίνουν τουσ
κλιτοφσ τφπουσ ωσ
προσ το είδοσ και τθ
λειτουργία τουσ.
 Να καταςκευάηουν
τουσ γραμματικοφσ
τφπουσ με τθ βοικεια
των βιβλίων
αναφοράσ.
3.3 Συντακτικά
 Να αναγνωρίηουν τθ
φαινόμενα (δόμθςθ του ςυντακτικι ταυτότθτα
λόγου και
και τθ λειτουργικι
λειτουργικότθτα)
κζςθ
όρων/προτάςεων ςτο
κείμενο.
 Να εντοπίηουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςτθ
ςυντακτικι δομι τθσ
ΑΕ και τθσ ΝΕ, ϊςτε να
αναδεικνφεται θ
γλωςςικι ςυνζχεια
αλλά και θ εξζλιξθ
ςτον ιςτορικό χρόνο.
 Να χρθςιμοποιοφν
τα διδακτικά βιβλία
αναφοράσ, κακϊσ και
λεξικά, ζντυπα ι/και
θλεκτρονικά, κατά τθ
δομολειτουργικι
προςζγγιςθ του κειμζνου.
3.4 Αιςκθτικά και
 Να εντοπίηουν τθ
υφολογικά ςτοιχεία
δικανικι και τθν πο(εκφραςτικά μζςα,
λιτικι ορολογία του
ςχιματα λόγου,
κειμζνου, ςυςχετίςτοιχεία ςυνοχισ, ειδικό ηοντάσ τθ με τα
λεξιλόγιο, χριςθ
ςθμερινά δεδομζνα.
ρθματικϊν προςϊπων,
 Να αναγνωρίηουν
εγκλίςεων, υπερκετικϊν και να αξιολογοφν τθ
κ.ά.)
διαχείριςθ τθσ
ζμφαςθσ και τθσ
ςυναιςκθματικισ
φόρτιςθσ με τα
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λζξεων ςε θλεκτρονικά λεξικά.

 Δοκιμζσ μεταςχθματιςμϊν
απλϊν μικροδομϊν του ΑΕ
κειμζνου (λ.χ. ςτον άλλο
αρικμό ι από τθν ενεργθτικι
ςτθν πακθτικι ςφνταξθ) με
αναλογία προσ τθ ΝΕ.

 Καταςκευι (ψθφιακοφ)
διαγράμματοσ του κειμζνου
(προτάςεισ, κφριοι όροι,
ρθματικοί τφποι *απαρζμφατα, μετοχζσ+).
 Σφνκεςθ ερευνθτικισ
εργαςίασ με κζμα τθ ςυγκριτικι παρατιρθςθ
ςυντακτικϊν φαινομζνων (λ.χ.
ποιεσ δευτερεφουςεσ
προτάςεισ απαντοφν ςυχνότερα και γιατί, πϊσ εκφζρονται οι επιρρθματικζσ ζννοιεσ
κ.λπ.) ςε παραλλθλιςμό με τθ
ΝΕ.

 Καταγραφι τθσ δικανικισ/πολιτικισ ορολογίασ του
κειμζνου ςε ςυςχζτιςθ με τα
ςθμερινά δεδομζνα: χριςθ
των θλεκτρονικϊν λεξικϊν και
των Συμφραςτικϊν Ρινάκων
τθσ Ρφλθσ για τθν Ελλθνικι
Γλϊςςα.
 Σφνταξθ πίνακα με τα πιο
χαρακτθριςτικά υφολογικά
ςτοιχεία, εκφραςτικά μζςα και
ςχιματα λόγου κάκε
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3. Σο κείμενο
ωσ μορφι
3.5 Στρατθγικζσ πεικοφσ

4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

4.1 Απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ
νεοελλθνικι γλϊςςα

4.2 Συγκριτικι
προςζγγιςθ τθσ αρχαίασ
ελλθνικισ με τθ
νεοελλθνικι γλϊςςα

ποικίλα ςχιματα
λόγου.
 Να εντοπίηουν τα
μζςα πεικοφσ
(παραδείγματα,
γνϊμεσ, μαρτυρίεσ)
και να ερμθνεφουν τον
ρόλο και τθ κζςθ τουσ
μζςα ςτον λόγο.
 Να αξιολογοφν τθν
εγκυρότθτα, τθν
αλικεια και τθν
ορκότθτα των επιχειρθμάτων του ριτορα.
 Να διακρίνουν και
να κατθγοριοποιοφν
τα μζςα
ςυναιςκθματικοφ
επθρεαςμοφ
(αφιγθςθ, περιγραφι,
μεταφορικι χριςθ τθσ
γλϊςςασ,
ςυναιςκθματικά
φορτιςμζνοσ λόγοσ,
επίκλθςθ ςτο ικοσ του
ακροατι).
 Να κατανοοφν τουσ
μθχανιςμοφσ, τισ
ιςοδυναμίεσ μεταξφ
των δφο γλωςςικϊν
μορφϊν, αλλά και τθ
δυναμικι τθσ
ερμθνείασ, όπωσ
εκδθλϊνεται μζςω τθσ
νεοελλθνικισ απόδοςθσ.
 Να δθμιουργοφν τθν
προςωπικι τουσ
νεοελλθνικι απόδοςθ
του αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου.
 Να ερμθνεφουν πϊσ
οι παρεμβάςεισ τθσ
νεοελλθνικισ
απόδοςθσ και ςε
ποιον βακμό
τροποποιοφν το νόθμα
του αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου.
 Να
αντιπαραβάλλουν
περιςςότερεσ τθσ μιασ
αποδόςεισ του
κειμζνου και να
διατυπϊνουν
αξιολογικζσ κρίςεισ για

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

ενότθτασ.
 Σχεδιαςμόσ (ψθφιακοφ)
εννοιολογικοφ χάρτθ με τισ
ςτρατθγικζσ και τα μζςα
πεικοφσ που χρθςιμοποιοφνται.
 Σφγκριςθ με λόγουσ
ςφγχρονων ρθτόρων και
πολιτικϊν (ωσ προσ τθ χριςθ
των ςτρατθγικϊν πεικοφσ).
 Καταγραφι και
κατθγοριοποίθςθ ςε
διαγραμματικι απεικόνιςθ
των μζςων ςυναιςκθματικοφ
επθρεαςμοφ.

 Καταγραφι ςε πίνακα
λζξεων ι φράςεων-κλειδιϊν
του κειμζνου: απόδοςι τουσ
ςτθ ΝΕ, επιχειρϊντασ να δοκεί
ςε αυτζσ μια ςφγχρονθ
διάςταςθ.
 Σφνταξθ (ςυνεργατικισ) ΝΕ
απόδοςθσ, ϊςτε να γίνει
αντιλθπτό ότι πρόκειται για
μία ερμθνευτικι διαδικαςία.

 Σχολιαςμόσ και κριτικι
αξιολόγθςθ ςε ςυνεργατικό
ζγγραφο (wiki) των διαφορετικϊν νεοελλθνικϊν αποδόςεων των ίδιων φράςεων/χωρίων του ΑΕ κειμζνου.
 Κωδικοποίθςθ των μεταφραςτικϊν παραλλαγϊν/επιλογϊν κάκε μεταφραςτι με βάςθ τα Σϊματα
Κειμζνων τθσ Ρφλθσ για τθν
Ελλθνικι Γλϊςςα (Λυςίασ,
«Κατὰ Ἐρατοςκζνουσ»).
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τισ τυχόν διαφορετικζσ
αποδόςεισ.
4.3 Διακεματικότθτα και  Να περιγράφουν
διεπιςτθμονικότθτα
πόςο δοκιμάςτθκαν οι
(πρόςλθψθ του
Ακθναίοι πολίτεσ κατά
κειμζνου από
τθν τυραννία των
μεταγενζςτερα ζργα,
Τριάκοντα και να
ςφνδεςθ με τθ
προβαίνουν ςε ςυγκρίλογοτεχνία, το κζατρο,
ςεισ με τθ ςφγχρονθ
τισ εικαςτικζσ τζχνεσ, τισ εποχι.
επιςτιμεσ κ.ά.)
 Να αναλφουν τθν
επικαιρότθτα του
αιτιματοσ για αγϊνα
και αντίςταςθ ενάντια
ςτον αυταρχιςμό τθσ
αντιδθμοκρατικισ
εξουςίασ.
4.4 Ρολυγραμματιςμοί
 Να αναγνωρίηουν
(κριτικόσ, ψθφιακόσ
ότι θ απομάκρυνςθ
κ.ά.)
από τθ δθμοκρατικι
νομιμότθτα και τα
κεςμικά
κατοχυρωμζνα
δικαιϊματα και
ελευκερίεσ ανοίγει τον
δρόμο ςτον
αυταρχιςμό και τθν
αυκαιρεςία.
 Να ερευνοφν
ςυνεργατικά, να
καταγράφουν και να
αξιολογοφν ανάλογεσ
αντιδθμοκρατικζσ
εκτροπζσ και ςυμπεριφορζσ κατά τα
νεότερα χρόνια (ςτθν
Ελλάδα ι αλλοφ), ι τα
διακζςιμα οπτικοακουςτικά ψθφιακά
αρχεία (λ.χ. τθσ ΕΤ).
 Να δθμιουργοφν
ςχετικά (ςυνεργατικά)
πολυτροπικά κείμενα.

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

 Σφνταξθ ενόσ ςφντομου
«κακθμερινοφ» ρεπορτάη/θχθτικοφ κειμζνου (με τα
εργαλεία τθσ e-me) από τα
παραλειπόμενα τθσ
πολφκροτθσ δίκθσ για το
ιςτολόγιο τθσ τάξθσ ι τον
τοίχο τθσ e-class.
 Ερευνθτικι εργαςία με κζμα
τθν αντίςταςθ ενάντια ςτθν
αντιδθμοκρατικι ι τυραννικι
εξουςία μζςα από τθ νεότερθ
ΝΕ ποίθςθ: λ.χ. αναηιτθςθ
ςχετικϊν μελοποιθμζνων
ποιθμάτων.
 Εκφραςτικι ανάγνωςθ του
αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου και
τθσ νεοελλθνικισ απόδοςισ
του (ςτθν τάξθ) και/ι
παραγωγι αντίςτοιχου θχθτικοφ κειμζνου (με τα εργαλεία
τθσ e-me) .
 Δραματοποίθςθ με
αςκιςεισ επιχειρθματολογίασ
ςε διαλογικό παιχνίδι ρόλων
ςτον ρόλο του ενάγοντοσ ι
του εναγομζνου ι των Ακθναίων λαϊκϊν δικαςτϊν με τθ
μορφι προφορικισ ι γραπτισ
ζκφραςθσ.
 Συνεργατικι ζρευνα ςε
οπτικοακουςτικά ψθφιακά
αρχεία (λ.χ. τθσ ΕΤ) και
παραγωγι μακθτικοφ
ιςτορικοφ ντοκιμαντζρ για
παρόμοιεσ αντιδθμοκρατικζσ
ςυμπεριφορζσ ςτθν αρχαία
Ακινα ι τθ νεότερθ Ελλάδα.
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Βϋ ΛΤΚΕΙΟΤ – ΑΕΓΓ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Αϋ ΜΕΡΟ – ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ, Θουκυδίδθσ, «Περικλζουσ Ἐπιτάφιοσ»
Θεματικά
Θεματικζσ Ενότθτεσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Πεδία
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα

1. Κείμενο και
περικείμενο

1.1 Το γραμματειακό
είδοσ του κειμζνου και
τα χαρακτθριςτικά του

1.2 Θ ταυτότθτα του
κειμζνου (ςυγγραφζασ,
προκετικότθτα) ςτο
ιςτορικό του πλαίςιο

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.1 Κειμενικά ςτοιχεία
(πολιτιςμικά,
πραγματολογικά,
θκικά, νοθματικά,
ιδεολογικά)

2.2 Δομι
(ςυνεκτικότθτα) του
κειμζνου

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
 Να ταυτοποιοφν/
αναγνωρίηουν τον
«Ἐπιτάφιο» ωσ
επιτελεςτικό
κειμενικό είδοσ με
ςυγκεκριμζνα
χαρακτθριςτικά
(παραδοςιακόσ,
προφορικόσ
χαρακτιρασ με
λογοτυπικά
χαρακτθριςτικά,
ρθτορικόσ λόγοσ
εντόσ
ιςτοριογραφικοφ
κειμζνου).
 Να αξιοποιοφν
πλθροφορίεσ για τον
χωροχρόνο
παραγωγισ του
λόγου, τον δθμιουργό
και τον ςκοπό τθσ
εκφϊνθςισ του, με
ςκοπό να
κατανοιςουν τθν
ιδιαιτερότθτά του.
 Να γνωρίηουν και
να κατανοοφν τθν
προςωπικότθτα του
Ρερικλι μζςα από τθν
οπτικι του
Θουκυδίδθ.
 Να επιςθμαίνουν
τισ πλθροφορίεσ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου που
αναδεικνφουν το
ιςτορικό, πολιτικό
πλαίςιο και το κλίμα
μζςα ςτο οποίο
εκφωνικθκε ο λόγοσ.
 Να αναγνωρίηουν
τον τρόπο οργάνωςθσ
του αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςε κάκε
ενότθτα (κειμενικζσ
ςυνδζςεισ) και να
εντοπίηουν τα

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

 Ζρευνα ζντυπων ι/και
θλεκτρονικϊν πθγϊν
προκειμζνου να
προςδιορίςουν τθν
ταυτότθτα του «Ἐπιταφίου»
λόγου.

 Ζρευνα ζντυπων ι/και
θλεκτρονικϊν πθγϊν
προκειμζνου να
προςδιορίςουν τθν
ιδιαιτερότθτα και τισ
διαφορζσ του «Ἐπιταφίου»
από άλλουσ επιτάφιουσ
λόγουσ τθσ αρχαιότθτασ.

 Καταςκευι διαγραμμάτων
με τουσ βαςικοφσ κεματικοφσ
άξονεσ του λόγου (λ.χ. τθν
ανάδειξθ των βαςικϊν αρχϊν
τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ,
τον χαρακτιρα των Ακθναίων
ςε ςχζςθ με τουσ αντιπάλουσ
τουσ, τθν ζννοια του ενεργοφ
πολίτθ, τον χαρακτιρα του
Ρερικλι).
 Σφγκριςθ ταφικϊν εκίμων
(τότε και ςιμερα).

 Καταςκευι εννοιολογικοφ
χάρτθ, αξιοποιϊντασ λζξεισφράςεισ του αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου (ανά ενότθτα) ςτο
κζντρο του οποίου κα
υπάρχει θ βαςικι ζννοια ι θ
κφρια άποψθ/κζςθ και ςτθν
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2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.3 Διακειμενικότθτα
(ςυνομιλία του
κειμζνου με
προγενζςτερα και
ςφγχρονά του ζργα)

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.1 Λεξιλογικά ςτοιχεία
(ετυμολογία,
ςθμαςιολογία)

3.2 Γραμματικά
φαινόμενα (τυπολογία,
μορφολογία)

3.3 Συντακτικά
φαινόμενα (δόμθςθ του
λόγου και
λειτουργικότθτα)

ςτοιχεία οργάνωςισ
του.
 Να εντοπίηουν και
να αξιολογοφν τθ
δομι των ρθτορικϊν
ςτρατθγικϊν του
Ρερικλι.
 Να
αντιπαραβάλλουν και
να ςυγκρίνουν
πλθροφορίεσ και
ςτοιχεία μεταξφ
κειμζνων που
αναφζρονται ςτο ίδιο
κζμα ωσ προσ τθν
προκετικότθτα, τισ
ιδεολογικζσ κζςεισ, το
φφοσ και τθν
επικοινωνιακι
αποτελεςματικότθτά
τουσ.
 Να διερευνοφν τθ
ςθμαςία και τθ
μορφολογία λζξεωνκλειδιϊν μζςα ςτο
κείμενο.
 Να εντοπίηουν
ςθμαςιολογικοφσ
ςυςχετιςμοφσ
ανάμεςα ςτθ ΝΕ και
ςτθν ΑΕ,
αξιοποιϊντασ βιβλία
αναφοράσ (λ.χ. λεξικά
ζντυπα και
θλεκτρονικά), ι/και
Συμφραςτικοφσ
Ρίνακεσ.
 Να διερευνοφν, να
εξθγοφν και να
αξιολογοφν τθν
ιδιαίτερθ χριςθ του
ουδετζρου
(πλθκυντικοφ ι
επικζτου) από τον
Θουκυδίδθ ι/και τθν
αλλαγι τθσ ςθμαςίασ
του ςφνκετου
ριματοσ μζςα από
τθν ανάλυςθ ςτα
ςυνκετικά του μζρθ.
 Στο πλαίςιο τθσ
αποτελεςματικότθτασ
και τθσ
επικοινωνιακισ
περίςταςθσ του

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

περιφζρεια οι ςυναφείσ
ζννοιεσ ι τα αίτια και
αποτελζςματα ι τα
επιχειριματα και τεκμιρια ι
οι προτεινόμενεσ λφςεισ.

 Σφγκριςθ του λόγου με
επιταφίουσ λόγουσ άλλων
ςυγγραφζων Υπερείδθσ,
«Ἐπιτάφιοσ»/Ρλάτων,
«Μενζξενοσ»/ Λυςίασ,
«Ἐπιτάφιοσ»), αξιοποιϊντασ
τθν Ψθφιακι Βιβλιοκικθ τθσ
ΑΕΓΓ (Ψθφίδεσ για τθν
Ελλθνικι Γλϊςςα) και
επιγραμματικι καταγραφι
των επιςθμάνςεϊν τουσ
(ομοιότθτεσ-διαφορζσ).

 Συμπλιρωςθ φφλλων
εργαςίασ που εςτιάηουν ςε
επιλεγμζνουσ τφπουσ,
αναηιτθςθ ςτουσ
Συμφραςτικοφσ Ρίνακεσ τθσ
Ρφλθσ για τθν Ελλθνικι
Γλϊςςα, εντοπιςμόσ τθσ
ςυχνότθτασ με τθν οποία
εμφανίηονται, τθσ ιδιαίτερθσ
ςθμαςίασ τουσ και τθσ
ςυντακτικισ ςχζςθσ τουσ με
τα ςυμφραηόμενα.

 Συλλογι, κατάταξθ και
κατθγοριοποίθςθ του
λεξιλογίου με χριςθ πίνακα ι
λεξιλογικοφ χάρτθ.
 Ενδοςυςχζτιςθ και
ανάλυςθ λεξιλογικϊν ι/και
γραμματικοςυντακτικϊν
δεδομζνων (ανάλυςθ
δομικϊν ςτοιχείων του
λόγου, διάκριςθ ςχζςεων,
διάκριςθ μοτίβων, διάκριςθ
γεγονότων-εκτιμιςεων,
διευκρίνιςθ, αιτιολόγθςθ,
επιχειρθματολογία κ.ο.κ.).
 Καταςκευι δομικοφ
διαγράμματοσ του
μικροκειμζνου με ςτόχο τθ
διαγραμματικι απεικόνιςθ
των κφριων χαρακτθριςτικϊν
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3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.4 Αιςκθτικά και
υφολογικά ςτοιχεία
(εκφραςτικά μζςα,
ςχιματα λόγου,
ςτοιχεία ςυνοχισ,
ειδικό λεξιλόγιο, χριςθ
ρθματικϊν προςϊπων,
εγκλίςεων,
υπερκετικϊν κ.ά.)

3.5 Στρατθγικζσ πεικοφσ

4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και

4.1 Απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ
νεοελλθνικι γλϊςςα

αρχαιοελλθνικοφ
λόγου:
 να αναγνωρίηουν
και να εξθγοφν τον
ςυντακτικό ρόλο
τθσ μετοχισ και να
διακρίνουν τα είδθ
τθσ,
 να αναγνωρίηουν
και να εξθγοφν τθ
ςυντακτικι
λειτουργία του
απαρεμφάτου,
 να αναγνωρίηουν
τισ δευτερεφουςεσ
ονοματικζσ και
επιρρθματικζσ
προτάςεισ του
κειμζνου.
 Να διακρίνουν τα
υφολογικά ςτοιχεία
ςτο ΑΕ κείμενο και να
αναγνωρίηουν τον
βακμό ςυμμετοχισ
τουσ ςτθν
ιδιαιτερότθτα του
ςυγκεκριμζνου
κειμενικοφ είδουσ.
 Να αξιολογοφν τθ
χριςθ των
ςυγκεκριμζνων
γλωςςικϊν επιλογϊν
για τθν αιςκθτικι
αποτίμθςθ του λόγου.
 Να περιγράφουν τθ
ςυλλογιςτικι πορεία
αξιοποιϊντασ
κειμενικοφσ δείκτεσ.
 Να αξιολογοφν τθν
ορκότθτα,
πειςτικότθτα και
εγκυρότθτα των
επιχειρθμάτων του
Ρερικλι (και πικανόν
και τθν εξιδανίκευςθ
του δθμοκρατικοφ
πολιτεφματοσ) ςε
ςχζςθ με το
επικοινωνιακό
πλαίςιο του λόγου και
τον ςκοπό που
εξυπθρετεί.
 Να
μεταςχθματίηουν τθν
απόδοςθ από τθν AE
ςτθ NE ζτςι ϊςτε να

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

του.

 Διερεφνθςθ, με τθ βοικεια
των ζντυπων βιβλίων
αναφοράσ ι/και ψθφιακϊν
πθγϊν, τθσ ειδικότερθσ
λειτουργίασ των
υφολογικϊν/αιςκθτικϊν
ςτοιχείων ςτο κείμενο του
«Ἐπιταφίου», π.χ. ρθτορικά
ςχιματα, χριςθ ρθματικϊν
προςϊπων, ςυγκινθςιακά
φορτιςμζνθ γλϊςςα, ειδικό
λεξιλόγιο, ονοματικι φράςθ
κ.λπ.

 Ραραγωγι ςυνεργατικοφ
κειμζνου (πολυτροπικοφ ι
μθ), ςτο οποίο παρατίκενται,
αναλφονται και
αξιολογοφνται τα
επιχειριματα του Ρερικλι.

 Σφνταξθ ςυνεργατικισ
απόδοςθσ με βάςθ
υπάρχουςεσ/προτεινόμενεσ
αποδόςεισ.
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ςφγχρονου
κόςμου

4.2 Συγκριτικι
προςζγγιςθ τθσ
αρχαίασ ελλθνικισ
γλϊςςασ με τθ νζα
ελλθνικι

4.3 Διακεματικότθτα
και διεπιςτθμονικότθτα
(πρόςλθψθ του
κειμζνου από
μεταγενζςτερα ζργα,
ςφνδεςθ με τθ
λογοτεχνία, το κζατρο,
τισ εικαςτικζσ τζχνεσ,
τισ επιςτιμεσ κ.ά.)

κατανοιςουν ότι θ
μετάφραςθ είναι
διαδικαςία και
ερμθνεία του
κειμζνου.
 Να αξιολογοφν
προτεινόμενεσ
παράλλθλεσ
νεοελλθνικζσ
αποδόςεισ και να
ερμθνεφουν
χαρακτθριςτικζσ
μεταφραςτικζσ
επιλογζσ των
δθμιουργϊν τουσ.
 Να αξιοποιοφν
διαφορετικζσ
αποδόςεισ (ι
παραφράςεισ) για τθν
προςζγγιςθ του
κειμζνου από τθ
μετάφραςθ ςτο
πρωτότυπο.
 Να ςυνδζουν
μεταξφ τουσ τα
μελετϊμενα πάνω ςε
ζνα κζμα
κείμενα/ζργα τζχνθσ,
κάνοντασ
διακειμενικζσ
αναφορζσ, ςχετικά με
τισ γνϊςεισ που
παρζχουν, τισ ςτάςεισ
και τισ αξίεσ που
υποςτθρίηουν.
 Να διερευνοφν τουσ
νοθματικοφσ άξονεσ
που ςυνδζουν τα
επιλεγμζνα
αποςπάςματα του
«Ἐπιταφίου» με τθν
«Ἀντιγόνθ».
 Να ςυνδζουν
γνϊςεισ, ςτάςεισ και
αξίεσ που
υποςτθρίηονται εκ
μζρουσ του Ρερικλι
με τθ ςφγχρονθ
πραγματικότθτα και
τθν κοινι μοίρα των
ανκρϊπων.
 Να
προβλθματιςτοφν για
τθν ζννοια τθσ
δθμοκρατίασ και τθ
ςτάςθ των πολιτϊν

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

 Σφγκριςθ αποδόςεων του
κειμζνου ςτθ ΝΕ και
αξιολόγθςι τουσ ωσ προσ το
επικοινωνιακό αποτζλεςμα
που δθμιουργοφν.

 Σφγκριςθ και αντιπαραβολι
του ΑΕ κειμζνου με τισ
νεοελλθνικζσ αποδόςεισ του
και διατφπωςθ
ςυμπεραςμάτων ςχετικά με
τθ ςτενι ςφνδεςθ μορφισ και
περιεχομζνου.
 Σφγκριςθ του λόγου που
εκφϊνθςε ο Αβραάμ Λίνκολν
ςτο Γκζτιςμπεργκ (1863) και
εντοπιςμόσ ομοιοτιτων και
διαφορϊν με τον λόγο του
Ρερικλι ι/και του λόγου του
Μπαράκ Ομπάμα ςτο Κδρυμα
Σταφροσ Νιάρχοσ (2016) για
τθ λειτουργία και τθ ςθμαςία
τθσ δθμοκρατίασ ςτισ μζρεσ
μασ.
 Ραραγωγι
κειμζνων/εργαςιϊν
δοκιμιακοφ τφπου με κζματα,
όπωσ:
 Θ κοινι μοίρα του
ανκρϊπου: Από τον
«Ἐπιτάφιο» του Ρερικλι
ςτον «Επιτάφιο» του
ίτςου.
 Θουκυδίδθσ και βαςικά
προβλιματα τθσ διεκνοφσ
πολιτικισ ςκθνισ.
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4.4 Ρολυγραμματιςμοί
(κριτικόσ, ψθφιακόσ
κ.ά.)

ςτισ μζρεσ μασ.
 Να παράγουν δικό
τουσ νεοελλθνικό
κείμενο (προφορικό,
γραπτό ι/και
πολυτροπικό) με/ι
χωρίσ τθ χριςθ
ψθφιακϊν μζςων.
 Να χρθςιμοποιοφν
το προτεινόμενο
ψθφιακό υλικό και να
επιλζγουν από εκεί τα
κατάλλθλα κάκε
φορά ςτοιχεία για τθν
προςζγγιςθ του ΑΕ
κειμζνου.
 Να ςυμμετζχουν ςε
ςυνεργατικζσ και
βιωματικζσ
δραςτθριότθτεσ
πρόςλθψθσ του
κειμζνου.

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

 Συγγραφι κειμζνων
δθμιουργικισ γραφισ
υιοκετϊντασ εικονικοφσ
χαρακτιρεσ *λ.χ. μια μζρα ςτθ
ηωι ενόσ
Ακθναίου/Σπαρτιάτθ πολίτθ ι
μια (ψθφιακι) επίςκεψθ ςτον
Κεραμικό+.
 Δραματοποίθςθ μζςα ςτθν
τάξθ αποςπαςμάτων του
«Ἐπιταφίου».
 Δθμιουργία βίντεο ι
θχθτικοφ αρχείου με τθν
απαγγελία του «Ἐπιταφίου».
 Συμμετοχι ςε βιωματικζσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ:
αγϊνεσ λόγων/διάδρομοσ
ςυνείδθςθσ/ανακριτικι
καρζκλα.
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Βϋ ΛΤΚΕΙΟΤ – ΑΕΓΓ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Βϋ ΜΕΡΟ – ΣΡΑΓΩΔΙΑ, οφοκλισ, «Ἀντιγόνθ»
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα

1.1 Το γραμματειακό
είδοσ του κειμζνου και
τα χαρακτθριςτικά του

1.2 Θ ταυτότθτα του
κειμζνου
(ςυγγραφζασ,
προκετικότθτα) ςτο
ιςτορικό του πλαίςιο

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.1 Κειμενικά ςτοιχεία
(πολιτιςμικά,
πραγματολογικά,
θκικά, νοθματικά,
ιδεολογικά)

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
 Να αναγνωρίηουν
τθν «Ἀντιγόνθ» του
Σοφοκλι ωσ τραγωδία
και να τθ διακρίνουν
από τα άλλα είδθ του
ποιθτικοφ/γραπτοφ
λόγου.
 Να διακρίνουν τισ
επιρροζσ που δζχτθκε
από τθ ρθτορικι
τζχνθ, τθ ςοφιςτικι
και τον επιτάφιο
λόγο.
 Να κατανοοφν τισ
ςυμβάςεισ (δομι,
μζρθ, ςυντελεςτζσ)
τθσ αττικισ
τραγωδίασ ςτθ
ςοφόκλεια
«Ἀντιγόνθ» και να
αναγνωρίηουν τθν
ενότθτα τόπου και
χρόνου τθσ
δράςθσ/λιψθσ
αποφάςεων.
 Να εκτιμοφν τθ
κεατρικι και
λογοτεχνικι διάςταςθ
του ζργου, κακϊσ και
τθν αιςκθτικι
προςφορά του.
 Να παρουςιάηουν
πλθροφορίεσ για τον
χωροχρόνο
παραγωγισ του
λόγου, τον δθμιουργό
και τθν
προκετικότθτά του.
 Να διαγιγνϊςκουν
ότι θ τραγωδία είναι
δθμιοφργθμα τθσ
δθμοκρατίασ.
 Να εντοπίηουν τα
μθνφματα
ανκρωπιςτικοφ
περιεχομζνου (π.χ.
φρόνθςθ) και να
ανακαλφπτουν τθ

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

 Δθμιουργία νοθτικοφ
χάρτθ: κεντρικι ζννοια θ
τραγωδία, περιφερειακζσ
ζννοιεσ τα άλλα είδθ
ποιθτικοφ/γραπτοφ λόγου.
 Διαγραμματικι
παρουςίαςθ τθσ δομισ, π.χ.
των προγραμματικϊν
δθλϊςεων του Κρζοντα ςτο
Αϋ επειςόδιο (δομι
ρθτορικοφ λόγου).
 Δθμιουργία νοθτικοφ
χάρτθ: κεντρικι ζννοια θ
τραγωδία, περιφερειακζσ
ζννοιεσ ο τόποσ, ο χρόνοσ, οι
ςυντελεςτζσ.
 Αξιοποίθςθ ψθφιακοφ
υλικοφ για το αρχαίο κζατρο
και τθν όψθ.
 Καταγραφι ςε άρκρο για τθ
ςχολικι εφθμερίδα
επιχειρθμάτων για τθ
κεατρικι και λογοτεχνικι
διάςταςθ τθσ «Ἀντιγόνθσ».

 Σφνκεςθ ομιλίασ με άξονεσ
α) τθ χωροχρονικι ζνταξθ τθσ
τραγωδίασ ςε ςχζςθ με τα
άλλα είδθ, β) τθν
προκετικότθτα του Σοφοκλι.
 Διαγραμματικι
παρουςίαςθ των αρχϊν και
των λειτουργιϊν τθσ
δθμοκρατίασ που ςυνζβαλαν
ςτθ ςφνκεςθ τθσ τραγωδίασ.
 Εντοπιςμόσ τθσ ςθμαςίασ
φπαρξθσ ι μθ τθσ φρόνθςθσ
ςτθ ςφγκρουςθ ΑντιγόνθσΙςμινθσ (π.χ. ςτ. 98-99).
 Διατφπωςθ ςε προφορικό ι
γραπτό κείμενο
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2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

διαχρονικότθτά τουσ.
 Να προςδιορίηουν
τα κίνθτρα των
τραγικϊν θρϊων και
να διερευνοφν τα
αινίγματα τθσ
ανκρϊπινθσ
υπόςταςθσ.
 Να διακρίνουν τισ
νοθματικζσ/ιδεολογικζσ αντινομίεσ και
τισ πολλαπλζσ
ερμθνείεσ του ζργου.
 Να εντοπίηουν τισ
πολιτικζσ απθχιςεισ
του ζργου.
 Να ερμθνεφουν
βαςικζσ ζννοιεσ του
τραγικοφ λόγου (ἄτθ,
ὕβρισ, νζμεςισ,
τραγικι ειρωνεία
κ.λπ.).

2.2 Δομι
(ςυνεκτικότθτα) του
κειμζνου

2.3 Διακειμενικότθτα
(ςυνομιλία του
κειμζνου με
προγενζςτερα και
ςφγχρονά του ζργα)

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.1 Λεξιλογικά ςτοιχεία
(ετυμολογία,
ςθμαςιολογία)

 Να εντοπίηουν
ςτοιχεία
ςυνεκτικότθτασ ςτο
κείμενο.
 Να περιγράφουν τισ
νοθματικζσ ςχζςεισ
αιτιακισ και χρονικισ
ακολουκίασ των
επιχειρθμάτων.
 Να διερευνοφν με
τθν αξιοποίθςθ
πθγϊν ι/και
παράλλθλων
κειμζνων τθν
εγκυρότθτα των
πλθροφοριϊν του
κειμζνου και να τισ
ςυςχετίηουν με
όμοιεσ ι
διαφορετικζσ
νοθματικζσ
αναφορζσ.

 Να ανακαλφπτουν
τουσ γλωςςικοφσ
παραλλθλιςμοφσ, τισ
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ των δφο

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

επιχειρθμάτων για τθ ςτάςθ
τθσ Αντιγόνθσ ωσ ςυμβόλου
θκικισ
ακεραιότθτασ/δικαιοςφνθσ/
διαπάλθσ οικογζνειασπόλθσ/αγάπθσ/ νεότθτασ.
 Διεξαγωγι αγϊνα
επιχειρθματολογίασ για τθν
υποςτιριξθ τθσ
ανωτερότθτασ των νόμων τθσ
πολιτείασ και τθσ υπακοισ ςε
αυτοφσ και από τθν άλλθ τθσ
ςθμαςίασ των
άγραφων/θκικϊν νόμων ςτθν
περίπτωςθ που αυτοί
παραβιάηονται από κάποιον
κεςπιςμζνο νόμο.
 Διατφπωςθ γραπτά ι
προφορικά
ςκζψεων/προβλθματιςμϊν
με αφορμι π.χ. τουσ ςτίχουσ
478-479.
 Καταγραφι ςε πίνακα
παραδειγμάτων για κακεμία
από τισ βαςικζσ ζννοιεσ του
τραγικοφ λόγου.
 Εντοπιςμόσ, περιγραφι και
διαγραμματικι απόδοςθ των
νοθματικϊν ςχζςεων
(αιτιακι-χρονικι ακολουκία,
αποτζλεςμα, αντίκεςθ ι
επεξιγθςθ) των
επιχειρθμάτων.

 Αντιπαραβολι απόψεων
των τραγικϊν θρϊων με
αντίςτοιχεσ ςτον «Ἐπιτάφιο»
του Ρερικλι, ςτον Ρλάτωνα
(«Νόμοι» ΙΧ, 873), ςτον
Ευριπίδθ («Ἱκζτιδεσ»), ςτον
Σοφοκλι («Αἴασ»), ςτον
Αιςχφλο («Εὐμενίδεσ») ςτον
Γοργία, Σωκράτθ, Αριςτοτζλθ.
 Σφνταξθ άρκρου για τθ
ςχολικι εφθμερίδα με τίτλο:
«ςθμαςία του μζτρου ςτθ
λιψθ αποφάςεων»,
αξιοποιϊντασ απόψεισ του
Ομιρου, του Θουκυδίδθ, του
Ρλάτωνα.
 Εντοπιςμόσ λζξεων που
διατθροφν τθ ςθμαςία τουσ ι
που ζχουν αποκτιςει
διαφορετικι ςθμαςία, με τθν
αξιοποίθςθ Συμφραςτικϊν
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3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.2 Γραμματικά
φαινόμενα (τυπολογία,
μορφολογία)

3.3 Συντακτικά
φαινόμενα (δόμθςθ του
λόγου και
λειτουργικότθτα)
3.4 Αιςκθτικά και
υφολογικά ςτοιχεία
(εκφραςτικά μζςα,
ςχιματα λόγου,
ςτοιχεία ςυνοχισ,
ειδικό λεξιλόγιο, χριςθ
ρθματικϊν προςϊπων,
εγκλίςεων,
υπερκετικϊν κ.ά.)

3.5 Στρατθγικζσ πεικοφσ

μορφϊν τθσ γλϊςςασ
με αςκιςεισ
ετυμολογίασ,
μορφολογίασ,
παραγωγισ ι
ςφνκεςθσ,
αξιοποιϊντασ ζγκυρα
λεξικά τθσ αρχαίασ
ελλθνικισ.
 Να εξθγοφν τον
ρόλο, τθ χριςθ και
τθν επικοινωνιακι
ςθμαςία
γραμματικϊν τφπων
(λ.χ. εγκλίςεισ,
μετοχζσ, επίκετα,
επιφωνιματα) ςτο
κείμενο.
 Να εξθγοφν τον
ρόλο, τθ χριςθ και
τθν επικοινωνιακι
ςθμαςία ςυντακτικϊν
τφπων.
 Να προςδιορίηουν
τουσ όρουσ του
αρχαίου δράματοσ.
 Να διακρίνουν τθν
ποιθτικι χριςθ τθσ
γλϊςςασ του
δράματοσ από τθ
γλϊςςα τθσ
ιςτοριογραφίασ.
 Να εντοπίηουν
αιςκθτικά/υφολογικά
ςτοιχεία που
φανερϊνουν τθ
ςυναιςκθματικι
κατάςταςθ των
θρϊων, τθν
προςωπικότθτά τουσ
και τθ γλϊςςα τθσ
εξουςίασ.
 Να διακρίνουν τισ
ςτρατθγικζσ πεικοφσ
που χρθςιμοποιοφν οι
ιρωεσ και να
αναπτφςςουν
επιχειρθματολογικό
λόγο (αγϊνεσ λόγων).
 Να εξθγοφν τθ
λειτουργία των
μονολόγων, των
ςτιχομυκιϊν και των
αγϊνων λόγου ςτο
κείμενο.

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

Ρινάκων λζξεων.

 Εντοπιςμόσ ρθματικϊν
τφπων (λ.χ. ρθματικζσ
εγκλίςεισ) και αιτιολόγθςθ
τθσ επιλογισ τουσ ανάλογα με
το ικοσ, τθν κοςμοκεωρία και
τθ ςυναιςκθματικι
κατάςταςθ των θρϊων.
 Ερμθνεία τθσ χριςθσ
αντωνυμιϊν αϋ προςϊπου,
λ.χ. από τθν Ιςμινθ.
 Ερμθνεία ςυντακτικϊν
τφπων (λ.χ. διπλι ςθμαςία
των μετοχϊν ἔχων και
ἡγοφμενοσ ςτον λόγο του
Αίμονα, δίςθμεσ μετοχζσ).
 Ψθφιακι καταγραφι
λεξικοφ βαςικϊν όρων του
δράματοσ που εντοπίηουν ςτο
κείμενο.
 Εντοπιςμόσ, απόδοςθ
ςχθματικά και ςχολιαςμόσ
τθσ λειτουργίασ των
αντικζςεων μζςα ςτο
κείμενο.
 Ραρουςίαςθ μζςω των
αιςκθτικϊν ςτοιχείων τθσ
διαπάλθσ τθσ θκικισ αρετισ
με τθν κυνικότθτα τθσ
εξουςίασ.

 Ραρουςίαςθ ςε
ςχεδιάγραμμα των
ςτρατθγικϊν και μζςων
πεικοφσ (π.χ. επίκλθςθ ςτθ
λογικι, ςτθ ςυναιςκθματικι
κατάςταςθ του δζκτθ και
άλλα) που χρθςιμοποιοφν οι
ιρωεσ όταν
επιχειρθματολογοφν.
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4.1 Απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ
νεοελλθνικι γλϊςςα

4.2 Συγκριτικι
προςζγγιςθ τθσ
αρχαίασ ελλθνικισ
γλϊςςασ με τθ νζα
ελλθνικι
4.3 Διακεματικότθτα
και διεπιςτθμονικότθτα
(πρόςλθψθ του
κειμζνου από
μεταγενζςτερα ζργα,
ςφνδεςθ με τθ
λογοτεχνία, το κζατρο,
τισ εικαςτικζσ τζχνεσ,
τισ επιςτιμεσ κ.ά.)

4.4 Ρολυγραμματιςμοί
(κριτικόσ, ψθφιακόσ
κ.ά.)

 Να ςυνκζτουν
ςταδιακά τθν
προςωπικι τουσ
νεοελλθνικι απόδοςθ
του αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου.
 Να ςυγκρίνουν
περιςςότερεσ τθσ
μιασ νεοελλθνικζσ
αποδόςεισ του
κειμζνου.
 Να επιλζγουν
πλθροφορίεσ από
άλλεσ επιςτθμονικζσ
και κεματικζσ
περιοχζσ και να τισ
ςυγκρίνουν με
βαςικζσ νοθματικζσ
πτυχζσ και εκφάνςεισ
του αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου.
 Να αποτιμοφν
διαχρονικζσ απόψεισ
του κειμζνου.

 Να
μεταςχθματίηουν ζνα
κείμενο ςε άλλεσ
μορφζσ κειμζνου
(άρκρο, επιςτολι,
θμερολόγιο, δοκίμιο,
ομιλία, ςκίτςο,
εικονογράφθςθ) ι να
το ςυνοψίηουν ςε
περίλθψθ.
 Να διατυπϊνουν
γραπτά και
προφορικά τον
αντίλογό τουσ ςε
κάποιο κζμα.
 Να
μεταςχθματίηουν
διαμορφωμζνεσ
αντιλιψεισ μζςα από
ςυνεργατικζσ
δράςεισ.
 Να ςυλλζγουν
πρόςκετο ψθφιακό
υλικό και να

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

 Συνδιαμόρφωςθ μζςω
ςυνεργατικοφ εγγράφου τθσ
νεοελλθνικισ απόδοςθσ του
κειμζνου.

 Σφγκριςθ και αντιπαραβολι
του ΑΕ κειμζνου με τισ
νεοελλθνικζσ αποδόςεισ του
και επιλογι τεκμθριωμζνα
μιασ από αυτζσ.
 Αξιοποίθςθ ζργων τζχνθσ
ωσ αφόρμθςθ ι ωσ
αιςκθτικι καλλιζργεια, π.χ. Ν.
Λφτρα «Θ Αντιγόνθ εμπρόσ
ςτο νεκρό Ρολυνείκθ»,
1865/Γιαννοφλθ Χαλεπά
«Οιδίπουσ και Αντιγόνθ»,
1930.
 Διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ τθσ
φρόνθςθσ ςτθν «Ἀντιγόνθ»,
τον «Ερωτόκριτο» και άλλα
κείμενα και ςφνκεςθ
δοκιμίου ςχετικά με τθ
ςυμβολι τθσ φρόνθςθσ ςτθν
άρςθ ςυγκροφςεων.
 Σφγκριςθ κομμοφ,
μοιρολογιοφ/ δθμοτικϊν
τραγουδιϊν του Κάτω
Κόςμου.
 Σφγκριςθ τθσ Αντιγόνθσ των
Σοφοκλι, Μπρεχτ και Ανοφιγ.
 Σφνκεςθ επιςτολϊν (λ.χ.
Αίμονα προσ τθν Αντιγόνθ) ι
θμερολογίου ενόσ αρχαίου
Ακθναίου κεατι παράςταςθσ
ι ςχεδιαςμόσ πορτρζτου, π.χ.
του Κρζοντα, ςφμφωνα με
τθν πρόςλθψθ τθσ εικόνασ
του.
 Συμμετοχι ςε βιωματικζσ
δράςεισ: αγϊνεσ λόγων,
διάδρομοσ ςυνείδθςθσ/καυτι
καρζκλα.
 Δραματοποίθςθ τθσ
ςφγκρουςθσ Κρζοντα –
Αίμονα υπό τθ μορφι ενόσ
ςφγχρονου νζου ι μιασ
ςφγχρονθσ νζασ που
διαφωνεί με τουσ γονείσ
του/τθσ.
 Δθμιουργία πολυτροπικοφ
κειμζνου, λ.χ. για τθν
τυραννία, τθ φιλία, τον
ζρωτα, το χριμα ενκζτοντασ
και ψθφιακό υλικό.
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παρουςιάηουν τα
αποτελζςματα τθσ
ζρευνάσ τουσ ςτθν
τάξθ.
 Να ςχθματίηουν
κετικι ςτάςθ για το
αρχαίο κζατρο και
τθν τραγωδία ωσ
ςφνκετο
καλλιτζχνθμα, και να
τθν αποτιμοφν
αιςκθτικά.
 Να αποτιμοφν το
ζργο όχι ωσ κάτι
ςτατικό αλλά ωσ κάτι
που νοθματοδοτείται
διαρκϊσ.

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

 Δθμιουργία κολλάη με
φωτογραφικό υλικό, κριτικζσ
και προγράμματα κεατρικϊν
παραςτάςεων τθσ
«Ἀντιγόνθσ».
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Βϋ ΛΤΚΕΙΟΤ – ΑΕΓΓ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Αϋ ΜΕΡΟ – ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΟΤΚΤΔΙΔΗ, Επιλογζσ από τα «ικελικὰ»
Θεματικά
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Πεδία
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα

1. Κείμενο και
περικείμενο

1.1 Το γραμματειακό
είδοσ του κειμζνου και
τα χαρακτθριςτικά του

1.2 Θ ταυτότθτα του
κειμζνου (ςυγγραφζασ,
προκετικότθτα) ςτο
ιςτορικό του πλαίςιο

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.1 Κειμενικά ςτοιχεία
(πολιτιςμικά,
πραγματολογικά,
θκικά, νοθματικά,
ιδεολογικά)

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
 Να ορίηουν ορκά
από ιςτορικι και
γραμματολογικι
άποψθ το ζργο του
Θουκυδίδθ.
 Να ςυςχετίηουν τθ
κζςθ και ςθμαςία των
«Σικελικῶν» με το
ευρφτερο ζργο του
Θουκυδίδθ.
 Να παρουςιάηουν
πλθροφορίεσ για τθ
ηωι του Θουκυδίδθ
και τισ επιδράςεισ ςτο
ζργο του.
 Να εκτιμοφν τθν
ιδιαιτερότθτα τθσ
μεκοδολογίασ του
Θουκυδίδθ ςτθν
εξζταςθ των
ιςτορικϊν γεγονότων.

 Να εξθγοφν τθ
ςθμαςία τθσ
γεωγραφίασ ωσ
παράγοντα
γεωπολιτικισ
ςτρατθγικισ.
 Να αιτιολογοφν τθν
επικετικότθτα τθσ
Ακινασ αξιοποιϊντασ
τα επιχειριματα των
δρϊντων
υποκειμζνων μζςα
από τισ δθμθγορίεσ.
 Να ερμθνεφουν τα
αίτια τθσ ακθναϊκισ
πολιτικισ ςτθ Σικελία.
 Να εντοπίηουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ, ςε
κεματικοφσ άξονεσ

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

 Ιςτοεξερεφνθςθ με κζμα το
ιςτοριογραφικό ζργο του
Θουκυδίδθ· παρουςίαςθ του
υλικοφ που κα εντοπιςτεί με
μορφι εργαςίασ ςτθν θ-τάξθ
ι νοθτικοφ χάρτθ.
 Χρονογραμμι με τα
ςπουδαιότερα γεγονότα του
Ρελοποννθςιακοφ Ρολζμου.
 Ραραγωγι λόγου:
Βιογραφικό ςθμείωμα: Εγϊ, ο
Θουκυδίδθσ... (οικογζνεια,
παιδικά χρόνια, ςπουδζσ,
πολιτικι και ςτρατιωτικι
δράςθ...).
 Δθμιουργικόσ
αυτοςχεδιαςμόσ
(προφορικά): Τι κα μποροφςε
να απαντιςει ο Θουκυδίδθσ
ςε αυτοφσ που τον
κατθγόρθςαν για τθν
απϊλεια τθσ Αμφίπολθσ (424
π.Χ.);
 Υπόκεςθ εργαςίασ: Θ
επίςκεψθ του ιςτορικοφ ςτθ
Σικελία. Ροιουσ ςυνάντθςε
και ποια μζρθ επιςκζφτθκε;
 Δθμιουργία ναυτικοφ
χάρτθ: Ρορεία και διάρκεια
ταξιδιοφ από τθν
Ακινα/Σπάρτθ ςτισ
Συρακοφςεσ.
 Δθμιουργία
χρονοδιαγράμματοσ με κζμα:
α) το ςχζδιο του Νικία για τθν
εκπόρκθςθ των Συρακουςϊν,
β) το ςχζδιο του Γφλιππου.
 Εννοιολογικόσ χάρτθσ με
κζμα τον τελευταίο λόγο του
Νικία.
 Δθμιουργικι εργαςία: Θ
τελευταία και κακοριςτικι
ναυμαχία ςτο μεγάλο λιμάνι
των Συρακουςϊν ςε ςφγκριςθ
με τθ ναυμαχία ςτθ
Ναφπακτο.
 Αγϊνασ λόγου ςτισ
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2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο
2.2 Δομι
(ςυνεκτικότθτα) του
κειμζνου

2.3 Διακειμενικότθτα
(ςυνομιλία του
κειμζνου με
προγενζςτερα και
ςφγχρονά του ζργα)

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.1 Λεξιλογικά ςτοιχεία
(ετυμολογία,
ςθμαςιολογία)

όπωσ: ιςχφσ –
αδυναμία, δίκαιο –
άδικο, αξιοπρζπεια –
αλαηονεία.
 Να προςεγγίηουν τθ
Σικελικι Εκςτρατεία
ωσ πολεμικι
επιχείρθςθ, ςτο
πλαίςιο του
ευρφτερου πολζμου
και να αποτιμοφν τα
αποτελζςματά τθσ.
 Να διακρίνουν
ςτοιχεία τεχνικισ του
ιςτορικοφ
(προϊδεαςμοί,
προςωπικζσ κρίςεισ).
 Να εντάςςουν τισ
επιλεγμζνεσ ενότθτεσ
ςτθ γενικότερθ δομι
των «Σικελικῶν».
 Να διερευνοφν και
να αναλφουν ςχζςεισ
χρονικισ ι λογικισ
ακολουκίασ, όπωσ και
τεχνικζσ ιςτορικισ
αφιγθςθσ, λ.χ.
ςυμβάντων που
εξελίςςονται τθν ίδια
χρονικι ςτιγμι.
 Να διακρίνουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςε ςχζςθ με
προγενζςτερουσ
εκπροςϊπουσ του
είδουσ.
 Να διερευνοφν τουσ
πικανοφσ
νοθματικοφσ άξονεσ
που ςυνδζουν τα
επιλεγμζνα χωρία των
«Σικελικῶν» με άλλα
κείμενα, όπωσ ο
«Ἐπιτάφιοσ» και θ
«Ἀντιγόνθ (του
Σοφοκλι).
 Να εντοπίηουν ςτο
κείμενο
χαρακτθριςτικζσ
γλωςςικζσ
ιδιομορφίεσ τθσ
«αρχαίασ» αττικισ
διαλζκτου που
χρθςιμοποιεί ο
Θουκυδίδθσ.
 Να ςυνδζουν

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

Συρακοφςεσ για τθν τφχθ των
αιχμάλωτων ςτρατθγϊν.

 Ατομικι ι ομαδικι
δθμιουργικι εργαςία:
Ανάγνωςθ ςε νεοελλθνικι
απόδοςθ τθσ ιςτορικισ
αφιγθςθσ για τθ Σικελικι
Εκςτρατεία και ςφνταξθ
περίλθψθσ ι ςφνοψθσ με τα
κφρια γεγονότα από τθν
οπτικι γωνία των Ακθναίων
ι/και από τθν οπτικι γωνία
των Συρακουςίων.
 Χρονογραμμι τθσ Σικελικισ
Εκςτρατείασ.
 Μικροςενάριο: Σκθνοκεςία
ενόσ διαφορετικοφ τζλουσ για
τθ Σικελικι Εκςτρατεία και
ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ των
διαφόρων προτάςεων.
 Αξιοποίθςθ θλεκτρονικισ
τάξθσ για εφαρμογι του
μοντζλου τθσ ανεςτραμμζνθσ
τάξθσ ςε κεφάλαια που
δίνονται μόνο από περίλθψθ.

 Μικροςενάριο: Συγκριτικι
κεϊρθςθ παράλλθλων
κειμζνων, όπωσ λ.χ. ο
Διάλογοσ Μθλίων –
Ακθναίων, ο Επιτάφιοσ του
Ρερικλι, θ παρουςίαςθ τθσ
ιττασ ςτθ Σαλαμίνα
(Αιςχφλοσ, «Ρζρςεσ»).

 Δθμιουργία πίνακα με
κζμα: α) τισ διαφορζσ
ανάμεςα ςτθν «αρχαία» και
τθ νζα αττικι διάλεκτο, β) τισ
μθ οικείεσ λζξεισ ανά
ενότθτα, με καταγραφι των
ςθμαςιϊν τουσ ςτθ ΝΕ
αξιοποιϊντασ τισ
προτεινόμενεσ αποδόςεισ,
ζντυπα και θλεκτρονικά
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3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

ετυμολογικά λζξεισ
τθσ ΑΕ και τθσ ΝΕ.
 Να επιςθμαίνουν
λζξεισ άγνωςτεσ που
μποροφν να
ερμθνευκοφν με
προγενζςτερεσ
γνϊςεισ τθσ ΑΕ ι τθσ
ΝΕ.

3.2 Γραμματικά
φαινόμενα (τυπολογία,
μορφολογία)

3.3 Συντακτικά
φαινόμενα (δόμθςθ του
λόγου και
λειτουργικότθτα)

3.4 Αιςκθτικά και
υφολογικά ςτοιχεία
(εκφραςτικά μζςα,
ςχιματα λόγου,
ςτοιχεία ςυνοχισ,
ειδικό λεξιλόγιο, χριςθ
ρθματικϊν προςϊπων,
εγκλίςεων,
υπερκετικϊν κ.ά.)

 Να εντοπίηουν και
να εξθγοφν
γραμματικά
φαινόμενα ςτο
πλαίςιο τθσ
δομολειτουργικισ
προςζγγιςθσ, λ.χ. τθν
ιδιαίτερθ χριςθ του
ουδετζρου (επικζτων
και μετοχϊν), του
ζναρκρου
απαρεμφάτου κ.ά.
 Να διακρίνουν
ορκά τθ ςυντακτικι
λειτουργία των
δομικϊν ςτοιχείων
τθσ γλϊςςασ ανά
παράγραφο και
περίοδο λόγου.
 Να εντοπίηουν
ςυγκεκριμζνεσ
ςυντακτικζσ δομζσ και
να τισ αντικακιςτοφν
με άλλεσ ιςοδφναμεσ.

 Να διαβλζπουν
ςτθν πφκνωςθ του
λόγου τθν
προςπάκεια για
ζνταςθ ςτθν
περιγραφι.
 Να αναγνωρίηουν
ςτοιχεία του λόγου
που ςυγκροτοφν τθ
ςαφινεια.

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

λεξικά κ.ά.
 Τρόποι ςχθματιςμοφ
λζξεων (παραγωγι –
ςφνκεςθ): λ.χ. ονόματα που
δθλϊνουν αποτζλεςμα
ενζργειασ εντοπίηονται ςτο
αρχαίο κείμενο και
καταγράφονται ςε πίνακα.
 Υπογράμμιςθ ςτο κείμενο
λζξεων που απαντοφν μόνο
ςτθν ποίθςθ ι λζξεων που
χρθςιμοποιοφνται ςτθ ΝΕ με
διαφορετικι ςθμαςία.
 Το λεξιλόγιο του
Θουκυδίδθ. Ομαδικι
εργαςία: Θλεκτρονικό λεξικό
ςτθν θ-τάξθ με χριςθ
ςυνεργατικϊν εφαρμογϊν
(wikis).
 Άςκθςθ μεταςχθματιςμοφ
του αρχαίου κειμζνου με
χριςθ άλλων χρόνων, λ.χ.
αορίςτου ςτθ κζςθ του
ιςτορικοφ ενεςτϊτα, και
αξιολόγθςθ του
αποτελζςματοσ από
αιςκθτικι άποψθ.

 Διαγραμματικι χριςθ τθσ
νοθματικισ ανάλυςθσ (κατὰ
κῶλα μεταγραφι) του
αρχαίου κειμζνου, για να
φωτιςτοφν οι ςθμαςιολογικζσ
(λογικζσ ι ψυχολογικζσ)
ςχζςεισ εντόσ τθσ περιόδου
λόγου.
 Στο εργαςτιρι του
ιςτορικοφ: Ραραγωγι
ςφντομου κειμζνου ςτα
αρχαία ελλθνικά με
αξιοποίθςθ ςυντακτικϊν
δομϊν του κουκυδίδειου
κειμζνου.
 Εργαςία: Διερεφνθςθ και
εντοπιςμόσ τθσ
πολιτικισ/ςτρατιωτικισ/
ναυτικισ ορολογίασ του
αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου,
με τθν αξιοποίθςθ των
λεξικϊν και των Συμφραςτικϊν Ρινάκων τθσ Ρφλθσ
για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα.
 Δθμιουργία πίνακα ανά

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

51 |

Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία Αϋ, Βϋ, Γ’ Λυκείου
 Να εντοπίηουν τθν
πολιτικι/ρθτορικι και
ςτρατιωτικι/ναυτικι
ορολογία τθσ εποχισ.

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.5 Στρατθγικζσ πεικοφσ

4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

4.1 Απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ
νεοελλθνικι γλϊςςα
4.2 Συγκριτικι
προςζγγιςθ τθσ
αρχαίασ ελλθνικισ
γλϊςςασ με τθ νζα
ελλθνικι

4.3 Διακεματικότθτα
και διεπιςτθμονικότθτα
(πρόςλθψθ του
κειμζνου από
μεταγενζςτερα ζργα,
ςφνδεςθ με τθ
λογοτεχνία, το κζατρο,
τισ εικαςτικζσ τζχνεσ,
τισ επιςτιμεσ κ.ά.)

4.4 Ρολυγραμματιςμοί
(κριτικόσ, ψθφιακόσ
κ.ά.)

 Να ξεχωρίηουν το
ςυναιςκθματικό/
ςυγκινθςιακό από το
αμιγϊσ λογικό
ςτοιχείο και ςτα
κίνθτρα των πράξεων
και ςτθν αιτιολόγθςι
τουσ από τα δρϊντα
υποκείμενα.
 Να διακρίνουν τισ
απρόςωπεσ δυνάμεισ
που επενεργοφν
επιτακτικά ςτισ
ανκρϊπινεσ πράξεισ.
 Να αποδίδουν ορκά
το νόθμα του αρχαίου
κειμζνου ςε
νεοελλθνικό λόγο.
 Να διακρίνουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςε
νεοελλθνικζσ
αποδόςεισ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου.
 Να προςδίδουν
επίκαιρο νόθμα ςτισ
καταςτάςεισ που
περιγράφει ο
Θουκυδίδθσ.
 Να διακρίνουν τθν
αλαηονεία και ζπαρςθ
του ιςχυροφ και να
τθν αναγνωρίηουν
ςτισ ςφγχρονεσ
διεκνείσ ςχζςεισ.
 Να ςυνδυάηουν τθν
αφετθρία με τθν
εξζλιξθ του πεηοφ
λόγου από τθν
αρχαιότθτα μζχρι
ςιμερα.

 Να αφθγοφνται με
πλθρότθτα μια
ιςτορικι πράξθ,
ακολουκϊντασ λ.χ.

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

ενότθτα με ςτοιχεία που
δθλϊνουν αντικετικό και
αφαιρετικό φφοσ. Τα ςτοιχεία
αυτά μποροφν να
παρουςιαςτοφν και ςε
γραφικι παράςταςθ με
αντικετικό και αφαιρετικό
άξονα.
 Αντιλογία: Επιχειριματα
υπζρ και κατά τθσ
εκςτρατείασ ςτθ Σικελία.
 Ραιχνίδι ρόλων: Τα
επιχειριματα του Δθμοςκζνθ
και του Νικία ςτο μοιραίο
ςυμβοφλιο με κζμα τθν
πικανι αποχϊρθςθ από τισ
Συρακοφςεσ.

 Ραραγωγι λόγου:
Μετάφραςθ αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου βάςει οδθγιϊν.
 Δθμιουργικι εργαςία:
Σφγκριςθ νεοελλθνικϊν
αποδόςεων με χριςθ
ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ.

 Διακεματικι εργαςία: Θ
αντιμετϊπιςθ των
αιχμαλϊτων ςτθν αρχαιότθτα
και ςιμερα.
 Ερευνθτικι εργαςία: Θ
διαχείριςθ κρίςθσ του Νικία
ςε ςφγκριςθ με αντίςτοιχεσ
καταςτάςεισ ςε
μεταγενζςτερεσ εποχζσ.
 Ιςτοεξερεφνθςθ:
Απεικόνιςθ μιασ
καταςτροφισ ςε
αρχαιοελλθνικά και
νεότερα/ςφγχρονα ζργα
καλϊν τεχνϊν.
 Δθμιουργία
ερωτθματολογίου για τθν
πρόςλθψθ του λόγου του
Νικία.
 Ραραγωγι γραπτοφ λόγου
για τθ Σικελικι Εκςτρατεία με
κζμα: Το θμερολόγιο του
Νικία, του Γφλιππου, του
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κατάλογο με βαςικά
ερωτιματα: ποιοσ,
ποφ, πότε, πϊσ, τι και
γιατί.
 Να
επιχειρθματολογοφν
για τθν ιςτορικι,
πολιτικι και
λογοτεχνικι αξία και
διαχρονικότθτα του
ζργου του
Θουκυδίδθ.
 Να ςυνεργάηονται
και να αναλαμβάνουν
ρόλουσ ςε
ςτοχευμζνεσ
βιωματικζσ δράςεισ.

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

Δθμοςκζνθ κ.ά.
 Φιλοςοφικό δοκίμιο: Θ
ςχζςθ προςωπικισ θκικισ και
πολιτικισ πράξθσ.
 Δραματοποίθςθ:
Ραρουςίαςθ άςχθμθσ
είδθςθσ/αναγγελία
ςυμφοράσ.
 Ραιχνίδι ρόλων: Θ υποδοχι
του Γφλιππου ςτισ
Συρακοφςεσ ι το μοιραίο
ςυμβοφλιο των Ακθναίων
ςτρατθγϊν.
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Βϋ ΛΤΚΕΙΟΤ – ΑΕΓΓ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Βϋ ΜΕΡΟ – ΡΗΣΟΡΙΚΗ, ΔΗΜΟΘΕΝΗ, «Ὑπὲρ τῆσ Ῥοδίων Ἐλευκερίασ»
Θεματικά
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Πεδία
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα

1. Κείμενο και
περικείμενο

1.1 Το γραμματειακό
είδοσ του κειμζνου και
τα χαρακτθριςτικά του

1.2 Θ ταυτότθτα του
κειμζνου (ςυγγραφζασ,
προκετικότθτα) ςτο
ιςτορικό του πλαίςιο

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.1 Κειμενικά ςτοιχεία
(πολιτιςμικά,
πραγματολογικά,
θκικά, νοθματικά,
ιδεολογικά)

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
 Να διαπιςτϊνουν
τισ ςυμβάςεισ του
ρθτορικοφ λόγου ωσ
γζνουσ τθσ
αρχαιοελλθνικισ
πεηογραφίασ και ωσ
«πεικοφσ
δθμιουργοφ».
 Να γνωρίηουν τα
ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά του
ςυμβουλευτικοφ
υποείδουσ ωσ προσ τθ
δομι, τθ λογικι
οργάνωςθ, τθν
επιχειρθματολογία
και τθν απαιτθτικι
γλωςςικι ζκφραςθ.
 Να περιγράφουν το
ιςτορικό πλαίςιο των
γεγονότων που
παρουςιάηει το
κείμενο (θ Ακινα
μετά τον Συμμαχικό
πόλεμο και απζναντι
ςτισ υφιςτάμενεσ
ολιγαρχίεσ και το
περςικό κράτοσ) με
αξιοποίθςθ και των
πλθροφοριϊν που
δίνονται ςτθν
ειςαγωγι του
διδακτικοφ βιβλίου.
 Να εξθγοφν τθν
τυπικι δομι του ι τισ
αποκλίςεισ του (εν
προκειμζνω, τθσ
διιγθςθσ).
 Να γνωρίηουν ζναν
από τουσ βαςικοφσ
κεςμοφσ τθσ
ακθναϊκισ
δθμοκρατίασ, τισ
αγορεφςεισ ςτθν
Εκκλθςία του Διμου.
 Να εντοπίηουν ςτον
ρθτορικό λόγο τουσ
πρωταγωνιςτζσ τθσ

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

 Σφνκεςθ ενόσ
εννοιολογικοφ χάρτθ τθσ
κλαςικισ ρθτορικισ, με τθν
τοποκζτθςθ του Δθμοςκζνθ
και του λόγου του ανάμεςα
ςτουσ άλλουσ γνωςτοφσ
ομοτζχνουσ του (του
«κανόνα» των Δζκα) και τα
είδθ των ρθτορικϊν λόγων.

 Χρονογραμμι ζνταξθσ του
ςυγγραφζα και του ζργου του
ςτθν ιςτορικι ςυγκυρία με
αναφορζσ ςτθν Ακινα του
4ου αιϊνα.
 Δθμιουργία ενόσ
εικονοδιαγράμματοσ του
λόγου, κατ’ αντιςτοιχία των
πολιτικϊν προτάςεων και των
πολιτικϊν διλθμμάτων που
προκφπτουν από τθν
ανάγνωςι του.

 Συςχετιςμόσ τθσ
επιχειρθματολογικισ
διάκεςθσ του ριτορα με τθν
αντίςτοιχθ ςτισ κουκυδίδειεσ
δθμθγορίεσ, αναηθτϊντασ λ.χ.
ςτο πλαίςιο μιασ ςυνκετικισ
εργαςίασ τα πικανά
αντεπιχειριματα των
αντιπάλων του ριτορα.
 Αξιοποίθςθ των διδακτικϊν
κειμζνων που είναι
αναρτθμζνα ςτον δικτυακό
τόπο ΙΤΥΕ-Φωτόδεντρο ι ςτισ
Ψθφίδεσ του Κζντρου
Ελλθνικισ Γλϊςςασ, ϊςτε να
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2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.2. Δομι
(ςυνεκτικότθτα του
κειμζνου)

2.3 Διακειμενικότθτα
(ςυνομιλία του
κειμζνου με
προγενζςτερα και
ςφγχρονά του ζργα)

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.1 Λεξιλογικά ςτοιχεία
(ετυμολογία,
ςθμαςιολογία)

3.2 Γραμματικά
φαινόμενα (τυπολογία,
μορφολογία)

3.3 Συντακτικά
φαινόμενα (δόμθςθ του
λόγου και
λειτουργικότθτα)

ιςτορικισ δράςθσ
(ομιλθτι και
αντιπάλουσ ριτορεσ
κ.λπ.), κακϊσ και τα
κίνθτρά τουσ ςτον
χϊρο και ςτον χρόνο.
 Να αναγνωρίηουν
και να αξιολογοφν τθ
διάχυςθ τθσ
ςυναιςκθματικισ
φόρτιςθσ μζςα από
τθ διαχείριςθ τθσ
φραςτικισ δομισ με
τα ποικίλα ςχιματα
λόγου.
 Να εντοπίηουν τα
δομικά μζρθ του
ρθτορικοφ λόγου
αξιοποιϊντασ τθ
γλωςςικι εκφορά του
εκάςτοτε
επιχειριματόσ τουσ.
 Να διακρίνουν τισ
λογικζσ νοθματικζσ
ςχζςεισ, οι οποίεσ
υποςτθρίηουν τθ
ςυνεκτικότθτα ενόσ
κειμζνου με
επιχειρθματολογικι
αυτάρκεια.
 Να ςυςχετίηουν τισ
πλθροφορίεσ του
κειμζνου με τα
«Σικελικὰ» του
Θουκυδίδθ, ωσ προσ
τθν παρακμι τθσ
ακθναϊκισ πολιτείασ
και δφναμθσ.
 Να διαπιςτϊνουν
τθν ετυμολογικι και
ςθμαςιολογικι
αναηιτθςθ ωσ μζςα
γλωςςικοφ
εμπλουτιςμοφ.
 Να χρθςιμοποιοφν
τα βιβλία αναφοράσ
κατά τθ
δομολειτουργικι
προςζγγιςθ του
κειμζνου.
 Να προςεγγίηουν
τθν υφολογικι ςκευι
του ριτορα μζςα από
τθν προταςιακι δομι
και τθ ςυντακτικι
λειτουργία.

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

αναδεικνφονται παραςτατικά
τα ποικίλα πραγματολογικά
και ιδεολογικά ςτοιχεία του
κειμζνου.

 Σφνκεςθ εννοιολογικοφ
χάρτθ (ψθφιακοφ ι μθ) για
τθν ανάδειξθ μιασ ζννοιασ,
γεγονότοσ ι προςϊπου.

 Εκπόνθςθ ςυγκριτικϊν
μελετϊν δοκιμιακοφ
χαρακτιρα με άλλα κείμενα
του Δθμοςκζνθ παραπλιςιου
προβλθματιςμοφ/
περίςταςθσ.

 Εξοικείωςθ με τισ
ετυμολογιςεισ λζξεων και τθ
ςθμαςιολογικι εξζλιξθ όρων
διαμζςου των αιϊνων.

 Σφνταξθ ςφντομθσ εργαςίασ
(ςε μορφι πρότηεκτ) με κζμα
τθ ςυγκριτικι καταγραφι
γραμματικϊν φαινομζνων.

 Υπογράμμιςθ ςτο κείμενο
λζξεων (λζξεισ-κλειδιά),
ςυνδζςμων (παρατακτικϊνυποτακτικϊν), αντικετικϊν
ηευγϊν και άλλων ςτοιχείων
που αποτυπϊνουν τθν
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3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.4 Αιςκθτικά και
υφολογικά ςτοιχεία
(εκφραςτικά μζςα,
ςχιματα λόγου,
ςτοιχεία ςυνοχισ,
ειδικό λεξιλόγιο, χριςθ
ρθματικϊν προςϊπων,
εγκλίςεων,
υπερκετικϊν κ.ά.)

3.5 Στρατθγικζσ πεικοφσ

4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

4.1 Απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ
νεοελλθνικι γλϊςςα

4.2 Συγκριτικι
προςζγγιςθ τθσ
αρχαίασ ελλθνικισ με
τθ νεοελλθνικι γλϊςςα

 Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία των ςυντακτικϊν δομϊν ςτθ
νοθματοδότθςθ του
κειμζνου και ιδίωσ
τθσ
επιχειρθματολογικισ
χροιάσ του.
 Να εντοπίηουν το
ρθτορικό λεξιλόγιο
του κειμζνου.
 Να ςυςχετίηουν τθν
πολιτικι ορολογία
του κειμζνου με τα
ςθμερινά δεδομζνα.
 Να αναγνωρίηουν
και να εκτιμοφν τθ
καυμαςτι ευελιξία
του ρθτορικοφ λόγου,
όπωσ φανερϊνει θ
αίςκθςθ του ρυκμοφ
κατά τθν αρχαία
τεχνογραφικι ζννοια.
 Να εντοπίηουν τα
ςχιματα λόγου, με τθ
χριςθ των ειδικϊν
λεξικϊν και
λεξικογραφικϊν
βοθκθμάτων, ϊςτε να
γίνεται κατανοθτι θ
«ρθτορικι» δφναμθ
του προςχεδιαςμζνου
λόγου.
 Να γνωρίηουν τθ
λογικι ιεράρχθςθσ
των επιχειρθμάτων.


 Να παράγουν τθν
προςωπικι τουσ
νεοελλθνικι απόδοςθ
του αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου.
 Να ςυγκρίνουν
περιςςότερεσ τθσ
μιασ αποδόςεισ του
κειμζνου και να
διατυπϊνουν
αξιολογικζσ κρίςεισ
για τισ τυχόν
διαφορετικζσ
αποδόςεισ του
αρχαίου κειμζνου
βάςει ςυγκεκριμζνων
κριτθρίων και
υφολογικϊν

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

οργάνωςθ του
αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου.

 Εντοπιςμόσ τθσ δικανικισ/
πολιτικισ ορολογίασ του
κειμζνου, με τθν αξιοποίθςθ
των λεξικϊν και των Συμφραςτικϊν Ρινάκων τθσ Ρφλθσ
για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα.
 Οργάνωςθ ενόσ οπτικοφ
διαγράμματοσ του κειμζνου,
που κα απεικονίηει τουσ
ςυντακτικοφσ όρουσ και τθ
διαςφνδεςι τουσ, με ςτόχο
τθν αποτίμθςθ τθσ
ςυντακτικισ λειτουργίασ
εντόσ ενόσ επιχειριματοσ/
αποςπάςματοσ με νοθματικι
αυτοτζλεια.
 Εντοπιςμόσ των γλωςςικϊν
και γενικότερων υφολογικϊν
ςτοιχείων εκείνων που
επιτρζπουν ςυςχετιςμοφσ με
τθν ψυχοςφνκεςθ του
ςυγγραφζα, κατά τθ ςφνκεςθ
λ.χ. ενόσ κριτικοφ δοκιμίου
για τα χαρακτθριςτικά του
δθμοςκζνειου λόγου.
 Ιεράρχθςθ των ςτοιχείων
που ςυνιςτοφν τθν τακτικι
του ριτορα κάκε φορά.
 Απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου ςε
δόκιμο νεοελλθνικό λόγο με
εκφραςτικζσ παραλλαγζσ, με
τθν εξζταςθ τθσ υφολογικισ
πολυμορφίασ του κειμζνου
τουσ.
 Ερευνθτικι εργαςία με
κζμα ςυγκριτικζσ αποδόςεισ
του ρθτορικοφ κειμζνου από
διαφορετικοφσ ςυγγραφείσ
και ςε διαφορετικζσ
περιόδουσ.
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προεκτάςεων.


4.3 Διακεματικότθτα
και διεπιςτθμονικότθτα
(πρόςλθψθ του
κειμζνου από
μεταγενζςτερα ζργα,
ςφνδεςθ με τθ
λογοτεχνία, το κζατρο,
τισ εικαςτικζσ τζχνεσ,
τισ επιςτιμεσ κ.ά.)

 Να αποτιμοφν
ςυνολικά τθ
λειτουργία τθσ
ρθτορικισ τζχνθσ
ςτθν υπθρεςία του
δθμοκρατικοφ
πολιτεφματοσ, όπωσ
τθν εξζφραςε ζργω
και λόγω ο
Δθμοςκζνθσ.


4.4 Ρολυγραμματιςμοί
(κριτικόσ, ψθφιακόσ
κ.ά.)

 Να διαπιςτϊνουν
τθν επικαιρότθτα των
παρατθριςεων του
ριτορα για
αποφαςιςτικι
πολιτικι χωρίσ τισ
αγκυλϊςεισ του
παρελκόντοσ.
 Να περιγράφουν
τθν πολιτικι και
κοινωνικι
πραγματικότθτα τθσ
αρχαίασ Ακινασ ςτθν
οποία εκφράηεται ο
Δθμοςκζνθσ,
προβαίνοντασ ςε
ςυγκρίςεισ με
ςφγχρονεσ
περιπτϊςεισ
γεωπολιτικϊν
ςυμμαχιϊν.

 Ερευνθτικι εργαςία με
κζμα τθν επίδραςθ του
ριτορα ςε αντίςτοιχεσ
αγορεφςεισ και δθμθγορίεσ
κατά τθ νεότερθ ευρωπαϊκι
ιςτορία.
 Αναπαραγωγι, ςε
περιβάλλον
δραματοποίθςθσ/κεατρικοφ
παιχνιδιοφ, του ρόλου του
Δθμοςκζνθ ι των αντιπάλων
του, ςε μορφι προετοιμαςίασ
προφορικοφ ι γραπτοφ
κειμζνου.
 Αγϊνασ αντιλογιϊν
ανάμεςα ςτον Δθμοςκζνθ και
ςτουσ υποτικζμενουσ
αντιπάλουσ του ριτορα ι
τουσ πρεςβευτζσ τθσ
ροδιακισ αποςτολισ.
 Γραπτι αναπροςαρμογι
των επιχειρθμάτων του
ριτορα, αποδίδοντασ ςε αυτά
τθ ςφγχρονθ διάςταςθ τθσ
διπλωματικισ προςζγγιςθσ.
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Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ – ΑΕΓΓ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Αϋ ΜΕΡΟ – ΠΛΑΣΩΝ, «Ἀπολογία ωκράτουσ»
Θεματικά
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Πεδία
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
1. Κείμενο και
περικείμενο

1.1 Το γραμματειακό
είδοσ του κειμζνου και
τα χαρακτθριςτικά του

1.2 Θ ταυτότθτα του
κειμζνου (ςυγγραφζασ,
προκετικότθτα) ςτο
ιςτορικό του πλαίςιο

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.1 Κειμενικά ςτοιχεία
(πολιτιςμικά,
πραγματολογικά,
θκικά, νοθματικά,
ιδεολογικά)

 Να αναγνωρίηουν
τθν ιδιαιτερότθτα τθσ
«Ἀπολογίασ»:
ρθτορικό κείμενο
(δικανικόσ λόγοσ),
γραμμζνο από ζναν
φιλόςοφο (Ρλάτων)
με ιδιαίτερο
λογοτεχνικό ταλζντο
και αντίπαλο τθσ
ρθτορικισ τζχνθσ.
 Να περιγράφουν το
ιςτορικό πλαίςιο
διεξαγωγισ τθσ δίκθσ
του Σωκράτθ μετά τθν
αποκατάςταςθ τθσ
δθμοκρατίασ (399
π.Χ.) και να
διακρίνουν τθ διττι
επιδίωξθ του
Ρλάτωνα ωσ
ςυγγραφζα: αφενόσ
να αποδείξει τθν
ακωότθτα του
απολογοφμενου
δαςκάλου κι
αφετζρου να
αναδείξει τθν θκικι
του μεγαλοςφνθ.
 Να επιςθμαίνουν
τισ πλθροφορίεσ του
κειμζνου που
αναδεικνφουν το
ιςτορικό και πολιτικό
πλαίςιο, και να
προςδιορίηουν τισ
βαςικζσ παραμζτρουσ
διεξαγωγισ τθσ δίκθσ
του Σωκράτθ.
 Να παρουςιάηουν
τθν προςωπικότθτα
του Σωκράτθ μζςα
από τθν οπτικι του
Ρλάτωνα.
 Να διατυπϊνουν
τθν
επιχειρθματολογία
του Σωκράτθ και να
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 Σφγκριςθ του προοιμίου τθσ
«Ἀπολογίασ» με προοίμια
δικανικϊν λόγων
αξιοποιϊντασ λ.χ. τθ ςχολικι
βιβλιοκικθ ι τθν ψθφιακι
βιβλιοκικθ τθσ ΑΕΓΓ
(Ψθφίδεσ για τθν Ελλθνικι
Γλϊςςα), και διαγραμματικι
καταγραφι των επιμζρουσ
επιςθμάνςεων (ομοιότθτεσδιαφορζσ).
 Ερευνθτικι αξιοποίθςθ
ζντυπων ι/και ψθφιακϊν
πθγϊν, προκειμζνου να
προςδιοριςτεί θ ταυτότθτα
του κειμζνου τθσ
«Ἀπολογίασ».

 Ραραγωγι γραπτϊν
κειμζνων προβλθματιςμοφ
και ερμθνείασ με αφορμι
βαςικοφσ κεματικοφσ άξονεσ
των υπό μελζτθ κειμζνων από
τθν «Ἀπολογία», λ.χ. για τθ
διαφοροποίθςθ του Σωκράτθ
ζναντι των ςοφιςτϊν, τθν
παρουςία του Σωκράτθ ωσ
ενεργοφ πολίτθ και ωσ
δαςκάλου τθσ αρετισ κ.ά., με
αξιοποίθςθ κειμενικϊν
αναφορϊν, ειςαγωγικϊν
ςθμειωμάτων, ερμθνευτικϊν
επιςθμάνςεων κ.ά.
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τθν αξιολογοφν.
2.2 Δομι
(ςυνεκτικότθτα του
κειμζνου)

2.3 Διακειμενικότθτα
(ςυνομιλία του
κειμζνου με
προγενζςτερα και
ςφγχρονά του ζργα)

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.1 Λεξιλογικά ςτοιχεία
(ετυμολογία,
ςθμαςιολογία)

3.2 Γραμματικά
φαινόμενα (τυπολογία,
μορφολογία)
3.3 Συντακτικά
φαινόμενα (δόμθςθ του
λόγου και
λειτουργικότθτα)

 Να εντάςςουν τα
υπό μελζτθ κείμενα
ςτθ γενικότερθ δομι
τθσ «Ἀπολογίασ» και
να διερευνοφν και να
αναλφουν τισ ςχζςεισ
λογικισ ακολουκίασ
(αιτία-αποτζλεςμα,
υπόκεςθ-ςυνζπεια),
κακϊσ και τθ
κεματικι ανάπτυξθ
του πλατωνικοφ
κειμζνου.
 Να εμβακφνουν
ςτθν κατανόθςθ του
υπό μελζτθ κειμζνου
και να διατυπϊνουν
ερμθνευτικζσ
υποκζςεισ ςχετικά με
τον βαςικό κεματικό
πυρινα του με τθ
βοικεια παράλλθλων
κειμζνων.
 Να διερευνοφν τουσ
πικανοφσ
νοθματικοφσ άξονεσ
που ςυνδζουν τα υπό
μελζτθ κείμενα τθσ
«Ἀπολογίασ» με άλλα
φιλοςοφικά κείμενα
που κα διδαχκοφν.
 Να διερευνοφν τθν
ετυμολογία και τθ
ςθμαςία των μθ
οικείων λζξεων ςτο
αρχαιοελλθνικό
κείμενο
αναπτφςςοντασ
ςτρατθγικζσ
νοθματοδότθςθσ των
λζξεων και των
φράςεων του
κειμζνου
αξιοποιϊντασ το
γλωςςικό τουσ
νεοελλθνικό
αιςκθτιριο.
 Να διερευνοφν, να
εξθγοφν και να
αξιολογοφν τθ
λειτουργία
ςυγκεκριμζνων
γλωςςικϊν επιλογϊν
ςτο πλαίςιο τθσ
αποτελεςματικότθτασ
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 Καταςκευι εννοιολογικοφ
χάρτθ με λζξεισ-φράςεισ του
κειμζνου, ανά ενότθτα, ςτο
κζντρο του οποίου κα
υπάρχει θ βαςικι ζννοια ι το
γεγονόσ ι το πρόβλθμα ι θ
κφρια άποψθ/κζςθ και ςτθν
περιφζρεια οι ςυναφείσ
ζννοιεσ ι τα αίτια και
αποτελζςματα ι τα
επιχειριματα και τεκμιρια ι
οι προτεινόμενεσ λφςεισ.
 Ραραγωγι γραπτϊν
κειμζνων με ςυγκριτικζσ
διαπιςτϊςεισ μεταξφ των υπό
μελζτθ κειμζνων τθσ
«Ἀπολογίασ» και
αποςπαςμάτων (παράλλθλα
κείμενα) από προγενζςτερα
και ςφγχρονα προσ αυτιν
ζργα, λ.χ. Ξενοφϊν,
«Ἀπολογία Σωκράτουσ»,
Ρλάτων, «Κρίτων»,
Αριςτοφάνθσ, «Νεφζλαι» κ.ά.

 Σφνταξθ πινάκων με τισ μθ
οικείεσ λζξεισ ανά ενότθτα,
και καταγραφι των ςθμαςιϊν
τουσ ςτθ ΝΕ αξιοποιϊντασ τισ
προτεινόμενεσ παράλλθλεσ
μεταφράςεισ, ζντυπα και
θλεκτρονικά λεξικά, λ.χ. τθν
Επιτομι του Μεγάλου
Λεξικοφ τθσ Ελλθνικισ
Γλϊςςασ ςτισ Ψθφίδεσ για
τθν Ελλθνικι Γλϊςςα.

 Υλοποίθςθ μικροςεναρίων
ζρευνασ και αξιολόγθςθσ για
επιμζρουσ γλωςςικά κζματα,
λ.χ. για τθ λειτουργία των
υποκετικϊν λόγων ςτο
πλαίςιο τθσ διατφπωςθσ τθσ
επιχειρθματολογίασ του
απολογοφμενου Σωκράτθ και
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3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.4 Αιςκθτικά και
υφολογικά ςτοιχεία
(εκφραςτικά μζςα,
ςχιματα λόγου,
ςτοιχεία ςυνοχισ,
ειδικό λεξιλόγιο, χριςθ
ρθματικϊν προςϊπων,
εγκλίςεων,
υπερκετικϊν κ.ά.)

3.5 Στρατθγικζσ πεικοφσ

4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

4.1 Απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ νζα
ελλθνικι γλϊςςα

και τθσ
επικοινωνιακισ
περίςταςθσ του υπό
μελζτθ κειμζνου
αναπτφςςοντασ ζτςι
ςτρατθγικζσ
προςζγγιςθσ για το
αδίδακτο κείμενο με
αξιοποίθςθ τθσ
εμπειρίασ τουσ από
το διδαγμζνο κείμενο.
 Να διακρίνουν τα
υφολογικά ςτοιχεία
ςτο αρχαιοελλθνικό
κείμενο, να
αναγνωρίηουν τον
βακμό ςυμμετοχισ
τουσ ςτθν
ιδιαιτερότθτα του
ςυγκεκριμζνου
κειμενικοφ είδουσ και
να αξιολογοφν τον
ρόλο τουσ ςτθν
κατανόθςθ του
περιεχομζνου του
κειμζνου.
 Να εντοπίηουν και
να κατανοοφν τθ
δικανικι, πολιτικι και
φιλοςοφικι
ορολογία.
 Να διακρίνουν τισ
αφθγθματικζσ αρετζσ
του κειμζνου
(αφθγθματικι χάρθ,
παραςτατικι
περιγραφι, λεπτι
ςωκρατικι ειρωνεία).
 Να περιγράφουν το
ςχιμα διατφπωςθ
κατθγορίασ-αναίρεςθ
κατθγορίασ εκ μζρουσ
του Σωκράτθ.
 Να διακρίνουν τον
ιςχυριςμό από τθν
απόδειξθ.
 Να διαμορφϊνουν
τθν απόδοςθ από τθν
AE ςτθ NE μζςα από
μεταφραςτικζσ
δοκιμζσ,
ςυςτθματοποιϊντασ
τα βιματα για τθν
παραγωγι
νεοελλθνικισ
απόδοςθσ.
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αςκιςεισ γλωςςικοφ
μεταςχθματιςμοφ.
 Υπογράμμιςθ ςτο κείμενο
λζξεων (λζξεισ-κλειδιά),
ςυνδζςμων (παρατακτικϊνυποτακτικϊν), αντικετικϊν
ηευγϊν και άλλων ςτοιχείων
που αποτυπϊνουν τθν
οργάνωςθ του
αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου.
 Διερεφνθςθ με τθ βοικεια
των ζντυπων βιβλίων
αναφοράσ ι/και ψθφιακϊν
πθγϊν τθσ ειδικότερθσ
λειτουργίασ των
υφολογικϊν/αιςκθτικϊν
ςτοιχείων ςτο κείμενο τθσ
«Ἀπολογίασ», λ.χ. ρθτορικζσ
ερωτιςεισ, χριςθ διαλόγου,
ςχιματα λόγου, χριςθ του
δυνθτικοφ ἄν κ.ά. και
διαγραμματικι διατφπωςθ
ςυμπεραςμάτων και
διαπιςτϊςεων (ςυνδυαςμόσ
παραγωγικισ και επαγωγικισ
μεκόδου).

 Διαγραμματικι αποτφπωςθ
ςυλλογιςμϊν και
επιχειρθμάτων και
παρουςίαςθ τθσ
ςυλλογιςτικισ πορείασ με τθ
χριςθ κειμενικϊν δεικτϊν.

 Συνδιαμόρφωςθ μζςω
ςυνεργατικοφ εγγράφου τθσ
νεοελλθνικισ απόδοςθσ του
κειμζνου με/ι χωρίσ τθ χριςθ
επεξεργαςτι κειμζνου.
 Γραπτι ι/και προφορικι
απόδοςθ λ.χ. με τθ μορφι
εςτιαςμζνθσ περίλθψθσ του
νοιματοσ κάκε ενότθτασ ςτθ
ΝΕ.
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4.2 Συγκριτικι
προςζγγιςθ τθσ
αρχαίασ ελλθνικισ
γλϊςςασ με τθ νζα
ελλθνικι

4.3 Διακεματικότθτα
και διεπιςτθμονικότθτα
(πρόςλθψθ του
κειμζνου από
μεταγενζςτερα ζργα,
ςφνδεςθ με τθ
λογοτεχνία, το κζατρο,
τισ εικαςτικζσ τζχνεσ,
τισ επιςτιμεσ κ.ά.)

4.4 Ρολυγραμματιςμοί
(κριτικόσ, ψθφιακόσ
κ.ά.)

 Να αποδίδουν το
αρχαιοελλθνικό
κείμενο ςτθ ΝΕ
υιοκετϊντασ το
ανάλογο φφοσ.
 Να αξιολογοφν
προτεινόμενεσ
παράλλθλεσ
νεοελλθνικζσ
αποδόςεισ και να
ερμθνεφουν
χαρακτθριςτικζσ
μεταφραςτικζσ
επιλογζσ των
δθμιουργϊν τουσ.
 Να
αντιπαραβάλλουν και
να ςυγκρίνουν
πλθροφορίεσ και
ςτοιχεία μεταξφ
κειμζνων που
αναφζρονται ςτο ίδιο
κζμα ωσ προσ τθν
προκετικότθτα, τισ
ιδεολογικζσ κζςεισ, το
φφοσ και τθν
επικοινωνιακι
αποτελεςματικότθτά
τουσ.
 Να αναηθτοφν και
να επιςθμαίνουν
δεδομζνα του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου που
παραπζμπουν ςε
άλλα γνωςτικά πεδία.
 Να παράγουν δικό
τουσ νεοελλθνικό
κείμενο (προφορικό,
γραπτό ι/και
πολυτροπικό) με/ι
χωρίσ τθ χριςθ
ψθφιακϊν μζςων
βάςει κριτθρίων.
 Να ςυςχετίηουν
γνϊςεισ, ςτάςεισ και
αξίεσ που
υποςτθρίηονται εκ
μζρουσ του Σωκράτθ
με τθ ςφγχρονθ
πραγματικότθτα,
διακρίνοντασ τθ
διαχρονικι αξία του
κειμζνου.
 Να χρθςιμοποιοφν
ψθφιακζσ βάςεισ
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 Συμπλιρωςθ φφλλου
αξιολόγθςθσ προτεινόμενων
παράλλθλων μεταφράςεων
με τθ βοικεια ςυγκεκριμζνθσ
κλίμακασ (ρουμπρίκασ).

 Υλοποίθςθ ςεναρίων
ζρευνασ, ςφγκριςθσ και
παραγωγισ γραπτοφ
ςτοχαςτικοφ-ερμθνευτικοφ
λόγου, αξιοποιϊντασ
παράλλθλα κείμενα με
παρόμοιουσ κεματικοφσ
άξονεσ (λ.χ. Κ. Βάρναλθ «Θ
αλθκινι απολογία του
Σωκράτθ» κ.ά.).

 Αςκιςεισ δθμιουργικισ
γραφισ με αφορμι ςτιγμζσ
τθσ δίκθσ και εικονικοφσ
χαρακτιρεσ (λ.χ. μακθτισ του
Σωκράτθ που παρακολουκεί
τθ δίκθ, Ακθναίοσ πολίτθσδικαςτισ, κατιγοροσ του
Σωκράτθ κ.ά.).
 Δθμιουργία πολυτροπικισ
παρουςίαςθσ για τθν
προςωπικότθτα του Σωκράτθ
ςτο πλαίςιο ςυνολικισ
κεϊρθςθσ.
 Μικροςενάρια ζρευνασ και
ςχολιαςμοφ νεότερων ζργων
τζχνθσ με πρωταγωνιςτι τον
Σωκράτθ.
 Εκφραςτικι ανάγνωςθ του
αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου
ι/και τθσ νεοελλθνικισ
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δεδομζνων, λ.χ. από
τθν Ρφλθ για τθν
Ελλθνικι Γλϊςςα,
αλλά και βιβλία
αναφοράσ
(Γραμματικι,
Συντακτικό, Λεξικό).
 Να ςυνεργάηονται
και να
δραςτθριοποιοφνται
ςε βιωματικζσ
δράςεισ.

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

απόδοςισ του.
 Διοργάνωςθ αγϊνα
αντιλογίασ/διττϊν λόγων με
κζμα λ.χ. τισ κατθγορίεσ
εναντίον του Σωκράτθ ςτο
πλαίςιο τθσ ςυνολικισ
κεϊρθςθσ των υπό μελζτθ
κειμζνων από τθν
«Ἀπολογία».
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Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ – ΑΕΓΓ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Βϋ ΜΕΡΟ – ΠΛΑΣΩΝ, «Πολιτεία: Ο Μφκοσ του πθλαίου»
Θεματικά
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Πεδία
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα

1. Κείμενο και
περικείμενο

1.1 Το γραμματειακό
είδοσ του κειμζνου και
τα χαρακτθριςτικά του

1.2 Θ ταυτότθτα του
κειμζνου (ςυγγραφζασ,
προκετικότθτα) ςτο
ιςτορικό του πλαίςιο

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.1 Κειμενικά ςτοιχεία
(πολιτιςμικά,
πραγματολογικά,
θκικά, νοθματικά,
ιδεολογικά)

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
 Να αναγνωρίηουν
τα χαρακτθριςτικά
τoυ αλλθγορικοφ
κειμζνου ςτο πλαίςιο
ενόσ φιλοςοφικοφ
διαλόγου και να
εκτιμοφν παράλλθλα
τθ λογοτεχνικικεατρικι διάςταςι
του.
 Να περιγράφουν το
ιςτορικό πλαίςιο
ςυγγραφισ τθσ
πλατωνικισ
«Ρολιτείασ» και να
διακρίνουν τον
δραματικό χρόνο του
ζργου από τον χρόνο
ςυγγραφισ του.
 Να προςδιορίηουν
τισ επιδιϊξεισ του
Ρλάτωνα ωσ
ςυγγραφζα ενόσ
αλλθγορικοφ
κειμζνου.
 Να
αποκωδικοποιοφν τισ
αλλθγορικζσ
αναφορζσ του μφκου
ςτο πλαίςιο τθσ
πλατωνικισ κεωρίασ
των Ιδεϊν.
 Να περιγράφουν
τθν παιδευτικι
πορεία του
ανκρϊπου από τθν
πλάνθ του αιςκθτοφ
κόςμου προσ τθν
αλικεια του κόςμου
των Ιδεϊν και να
παρουςιάηουν το
περιεχόμενό τθσ.
 Να επιςθμαίνουν
και να αξιολογοφν το
περιεχόμενο τθσ
παιδείασ και τισ
πολιτικζσ διαςτάςεισ
του μφκου ςτο

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

 Σφγκριςθ του Μφκου του
Σπθλαίου με άλλουσ μφκουσ
που ζχει γράψει ο Ρλάτωνασ,
αξιοποιϊντασ λ.χ. τθ ςχολικι
βιβλιοκικθ ι τθν ψθφιακι
βιβλιοκικθ τθσ ΑΕΓΓ
(Ψθφίδεσ για τθν Ελλθνικι
Γλϊςςα), και διαγραμματικι
καταγραφι των επιμζρουσ
επιςθμάνςεων (ομοιότθτεσδιαφορζσ).
 Ερευνθτικι αξιοποίθςθ
ζντυπων ι/και ψθφιακϊν
πθγϊν προκειμζνου να
προςδιοριςτεί θ φιλοςοφικι
ταυτότθτα του Μφκου του
Σπθλαίου και θ κομβικι
ςθμαςία που αυτόσ ζχει ςτθν
πλατωνικι «Ρολιτεία».

 Καταςκευι ςυγκεντρωτικοφ
πίνακα με αντιςτοίχιςθ
ςυμβολιςμϊν και
φιλοςοφικισ ερμθνείασ.
 Ραραγωγι γραπτϊν
κειμζνων προβλθματιςμοφ
και ερμθνείασ με αφορμι
κεματικοφσ άξονεσ των υπό
μελζτθ κειμζνων από τθν
«Ρολιτεία», με αξιοποίθςθ
κειμενικϊν αναφορϊν,
ειςαγωγικϊν ςθμειωμάτων,
ερμθνευτικϊν επιςθμάνςεων
κ.ά., λ.χ. για:
 το περιεχόμενο και τον
ρόλο τθσ παιδείασ ςτθν
πνευματικι και θκικι
ςυγκρότθςθ του
ανκρϊπου,
 τον παραλλθλιςμό με τθν
αφυπνιςτικι δράςθ του
Σωκράτθ ςτο πλαίςιο τθσ
ακθναϊκισ κοινωνίασ κ.ά.
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2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.2. Δομι
(ςυνεκτικότθτα του
κειμζνου)

2.3 Διακειμενικότθτα
(ςυνομιλία του
κειμζνου με
προγενζςτερα και
ςφγχρονά του ζργα)

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.1 Λεξιλογικά ςτοιχεία
(ετυμολογία,
ςθμαςιολογία)

3.2 Γραμματικά

πλαίςιο τθσ
διαμόρφωςθσ τθσ
ιδανικισ κοινωνίασ
κατά Ρλάτωνα, κακϊσ
ο ίδιοσ απορρίπτει τθ
δθμοκρατία ωσ
«φαφλθ» πολιτεία.
 Να ςυνδζουν τον
μφκο με τθ
γενικότερθ κεματικι
τθσ «Ρολιτείασ».
 Να διακρίνουν τα
επιμζρουσ ςτάδια τθσ
αλλθγορίασ (εἰκαςία,
πίςτισ, διάνοια,
νόθςισ) και τθ
μετάβαςθ από τθ μια
ςκθνι ςτθν άλλθ,
κακϊσ και τθν
ερμθνεία του
Σωκράτθ.
 Να διατυπϊνουν
ερμθνευτικζσ
υποκζςεισ αναφορικά
με τον βαςικό
κεματικό πυρινα των
υπό μελζτθ κειμζνων
από τθν «Ρολιτεία»
με τθ βοικεια
παράλλθλων
κειμζνων.
 Να εντοπίηουν τουσ
κοινοφσ νοθματικοφσ
άξονεσ που ςυνδζουν
τα υπό μελζτθ
κείμενα τθσ
«Ρολιτείασ» με άλλα
φιλοςοφικά κείμενα
που κα διδαχκοφν.
 Να διερευνοφν τθν
ετυμολογία και τθ
ςθμαςία των μθ
οικείων λζξεων ςτο
αρχαιοελλθνικό
κείμενο
αναπτφςςοντασ
ςτρατθγικζσ
νοθματοδότθςθσ των
λζξεων και των
φράςεων του
κειμζνου.
 Να αξιοποιοφν το
γλωςςικό τουσ
νεοελλθνικό
αιςκθτιριο.
 Να διερευνοφν, να

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

 Καταςκευι διαγραμματικισ
απεικόνιςθσ του μφκου ςτο
κζντρο τθσ οποίασ κα υπάρχει
θ βαςικι αλλθγορικι ζννοια
και ςτθν περιφζρεια οι
ςυναφείσ προσ αυτιν ζννοιεσ.

 Ραραγωγι γραπτϊν
κειμζνων με ςυγκριτικζσ
διαπιςτϊςεισ μεταξφ των υπό
μελζτθ κειμζνων τθσ
«Ρολιτείασ» και
αποςπαςμάτων από
προγενζςτερα και ςφγχρονα
προσ αυτιν ζργα (παράλλθλα
κείμενα), λ.χ. Θουκυδίδθσ,
«Ἱςτορίαι», Ρλάτων, «Ηϋ
Ἐπιςτολι», Ρλάτων,
«Φαίδων» ι/και από τθν ίδια
τθν «Ρολιτεία».

 Σφνταξθ πινάκων με τισ μθ
οικείεσ λζξεισ ανά ενότθτα και
καταγραφι των ςθμαςιϊν
τουσ ςτθ ΝΕ αξιοποιϊντασ τισ
προτεινόμενεσ παράλλθλεσ
μεταφράςεισ, ζντυπα και
θλεκτρονικά λεξικά. π.χ. τθν
Επιτομι του Μεγάλου
Λεξικοφ τθσ Ελλθνικισ
Γλϊςςασ ςτισ Ψθφίδεσ για
τθν Ελλθνικι Γλϊςςα.

 Υλοποίθςθ μικροςεναρίων
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φαινόμενα (τυπολογία,
μορφολογία)
3.3 Συντακτικά
φαινόμενα (δόμθςθ του
λόγου και
λειτουργικότθτα)

3.4 Αιςκθτικά και
υφολογικά ςτοιχεία
(εκφραςτικά μζςα,
ςχιματα λόγου,
ςτοιχεία ςυνοχισ,
ειδικό λεξιλόγιο, χριςθ
ρθματικϊν προςϊπων,
εγκλίςεων,
υπερκετικϊν κ.ά.)

3.5 Στρατθγικζσ πεικοφσ

4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και

4.1 Απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ
νεοελλθνικι γλϊςςα

εξθγοφν και να
αξιολογοφν τθ
λειτουργία
ςυγκεκριμζνων
γλωςςικϊν επιλογϊν
ςτο πλαίςιο τθσ
αποτελεςματικότθτασ
και τθσ
επικοινωνιακισ
περίςταςθσ του
κειμζνου,
αναπτφςςοντασ ζτςι
ςτρατθγικζσ
προςζγγιςθσ για το
αδίδακτο κείμενο με
αξιοποίθςθ τθσ
εμπειρίασ τουσ από
το διδαγμζνο κείμενο.
 Να διακρίνουν τα
υφολογικά ςτοιχεία
ςτο πλατωνικό
κείμενο, να
αναγνωρίηουν τον
βακμό ςυμμετοχισ
τουσ ςτθν
ιδιαιτερότθτα του
ςυγκεκριμζνου
κειμενικοφ είδουσ και
να αξιολογοφν τον
ρόλο τουσ ςτθν
κατανόθςθ του
περιεχομζνου του.
 Να ερμθνεφουν τθ
φειδωλι χριςθ
τεχνικϊν όρων ςτο
πλατωνικό κείμενο.
 Να εντοπίηουν τισ
υφολογικζσ
αποχρϊςεισ/
παραλλαγζσ ςτισ
ερωταποκρίςεισ
μεταξφ των
ςυνομιλθτϊν και να
τισ ςυνδζουν με τθν
εκτφλιξθ τθσ
ςυηιτθςθσ.
 Να διακρίνουν τον
ιςχυριςμό και τθ
λογικι απόδειξθ από
τθν αλλθγορικι
απόδειξθ.
 Να διαμορφϊνουν
τθν απόδοςθ από τθν
AE ςτθ NE μζςα από
μεταφραςτικζσ

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

ζρευνασ και αξιολόγθςθσ για
επιμζρουσ γλωςςικά κζματα,
λ.χ. για τθ λειτουργία των
μετοχϊν ςτο πλαίςιο τθσ
περιγραφισ και τθσ
αφιγθςθσ και αςκιςεισ
γλωςςικοφ μεταςχθματιςμοφ.
 Υπογράμμιςθ ςτο κείμενο
λζξεων-κλειδιϊν, ςυνδζςμων
(παρατακτικϊν-υποτακτικϊν),
αντικετικϊν ηευγϊν και
άλλων ςτοιχείων που
αποτυπϊνουν τθν οργάνωςθ
του αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου.

 Διερεφνθςθ με τθ βοικεια
των ζντυπων βιβλίων
αναφοράσ ι/και ψθφιακϊν
πθγϊν τθσ ειδικότερθσ
λειτουργίασ των
υφολογικϊν/αιςκθτικϊν
ςτοιχείων, λ.χ. ποιθτικϊν
λζξεων, περιφράςεων,
μεταφορϊν, παρομοιϊςεων,
πολυςφνδετου ςχιματοσ, βϋ
ενικοφ προςϊπου, επικζτων,
ςτοιχείων προφορικοφ λόγου
κ.ά. ςτο κείμενο του μφκου
και διαγραμματικι
διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων
και διαπιςτϊςεων.

 Σφγκριςθ τθσ αλλθγορικισ
απόδειξθσ με τουσ
επαγωγικοφσ ςυλλογιςμοφσ
του Αριςτοτζλθ
(πλεονεκτιματαμειονεκτιματα).
 Συνδιαμόρφωςθ μζςω
ςυνεργατικοφ εγγράφου τθσ
νεοελλθνικισ απόδοςθσ του
κειμζνου με/ι χωρίσ τθ χριςθ
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ςφγχρονου
κόςμου

4.2 Συγκριτικι
προςζγγιςθ τθσ
αρχαίασ με τθ νζα
ελλθνικι γλϊςςα

4.3 Διακεματικότθτα
και διεπιςτθμονικότθτα
(πρόςλθψθ του
κειμζνου από
μεταγενζςτερα ζργα,
ςφνδεςθ με τθ
λογοτεχνία, το κζατρο,
τισ εικαςτικζσ τζχνεσ,
τισ επιςτιμεσ κ.ά.)

4.4 Ρολυγραμματιςμοί
(κριτικόσ, ψθφιακόσ
κ.ά.)

δοκιμζσ,
ςυςτθματοποιϊντασ
τα βιματα για τθν
παραγωγι
νεοελλθνικισ
απόδοςθσ.
 Να αποδίδουν το
αρχαιοελλθνικό
κείμενο ςτθ ΝΕ
υιοκετϊντασ το
ανάλογο φφοσ.
 Να αξιολογοφν
προτεινόμενεσ
παράλλθλεσ ΝΕ
αποδόςεισ και να
ερμθνεφουν
χαρακτθριςτικζσ
μεταφραςτικζσ
επιλογζσ των
δθμιουργϊν τουσ.
 Να
αντιπαραβάλλουν και
να ςυγκρίνουν
πλθροφορίεσ και
ςτοιχεία μεταξφ
κειμζνων που
αναφζρονται ςτο ίδιο
κζμα ωσ προσ τθν
προκετικότθτα, τισ
ιδεολογικζσ κζςεισ, το
φφοσ και τθν
επικοινωνιακι
αποτελεςματικότθτά
τουσ.
 Να επιςθμαίνουν
δεδομζνα του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου που
παραπζμπουν ςε
άλλα γνωςτικά πεδία
(επιςτιμεσ, τζχνεσ).
 Να παράγουν δικό
τουσ νεοελλθνικό
κείμενο (προφορικό,
γραπτό ι/και
πολυτροπικό) με/ι
χωρίσ τθ χριςθ
ψθφιακϊν μζςων
βάςει κριτθρίων.
 Να ςυςχετίηουν
γνϊςεισ, ςτάςεισ και
αξίεσ που
υποςτθρίηονται εκ
μζρουσ του Ρλάτωνα
με τθ ςφγχρονθ
πραγματικότθτα,

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

επεξεργαςτι κειμζνου.
 Γραπτι ι/και προφορικι
απόδοςθ του μφκου λ.χ. με τθ
μορφι αφιγθςθσ ι
εκτεταμζνθσ περίλθψθσ.

 Ετεροαξιολόγθςθ τθσ
νεοελλθνικισ απόδοςθσ με τθ
βοικεια ςυγκεκριμζνθσ
κλίμακασ (ρουμπρίκασ).

 Υλοποίθςθ ςεναρίων
ζρευνασ, ςφγκριςθσ και
παραγωγισ γραπτοφ
ςτοχαςτικοφ-ερμθνευτικοφ
λόγου ι/και πολυτροπικοφ
κειμζνου αξιοποιϊντασ είτε
παράλλθλα κείμενα με
παρόμοιουσ κεματικοφσ
άξονεσ είτε λ.χ.
κινθματογραφικζσ ταινίεσ
ανάλογθσ κεματικισ (The
Matrix, Ζωντανι μετάδοςθ,
The Truman Show).

 Αςκιςεισ δθμιουργικισ
γραφισ (λ.χ. διαλογικό
κείμενο ανάμεςα ςτουσ
δεςμϊτεσ και ςτον
απελευκερωμζνο δεςμϊτθ
που επιςτρζφει ςτο Σπιλαιο
μετά τθν ἀνάβαςιν κ.ά.).
 Μελζτεσ περίπτωςθσ
ςχετικά με τουσ ιςχυριςμοφσ
που διατυπϊνει ο Σωκράτθσ,
όπωσ λ.χ. θ αναξιοπιςτία των
αιςκιςεων, θ χριςθ του
εξαναγκαςμοφ και τθσ βίασ
κ.ά.
 Δθμιουργία πολυτροπικισ
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διακρίνοντασ τθ
διαχρονικι αξία του
κειμζνου.
 Να χρθςιμοποιοφν
ψθφιακζσ βάςεισ
δεδομζνων, λ.χ. από
τθν Ρφλθ για τθν
Ελλθνικι Γλϊςςα,
αλλά και βιβλία
αναφοράσ
(Γραμματικι,
Συντακτικό, Λεξικό).
 Να ςυνεργάηονται
και να
δραςτθριοποιοφνται
ςε βιωματικζσ
δράςεισ.

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

παρουςίαςθσ με τισ βαςικζσ
αλλθγορίεσ του Μφκου και
τθν ερμθνεία τουσ.
 Μικροςενάρια ζρευνασ και
ςχολιαςμοφ νεότερων ζργων
τζχνθσ με πρωταγωνιςτι τον
Ρλάτωνα.
 Δραματοποίθςθ του μφκου
ςε νεοελλθνικι απόδοςθ ςτο
πλαίςιο τθσ ςυνολικισ
κεϊρθςισ του.
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Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ – ΑΕΓΓ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Γϋ ΜΕΡΟ – ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ, «Ἠκικὰ Νικομάχεια» και «Πολιτικά»
Θεματικά
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Πεδία
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα

1. Κείμενο και
περικείμενο

1.1 Το γραμματειακό
είδοσ του κειμζνου και
τα χαρακτθριςτικά του

1.2 Θ ταυτότθτα του
κειμζνου
(ςυγγραφζασ,
προκετικότθτα) ςτο
ιςτορικό του πλαίςιο

2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

2.1 Κειμενικά ςτοιχεία
(πολιτιςμικά,
πραγματολογικά,
θκικά, νοθματικά,
ιδεολογικά)

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
 Να αναγνωρίηουν
τα χαρακτθριςτικά
τθσ φιλοςοφικισ
πραγματείασ και τισ
διαφορζσ τθσ από
άλλα είδθ του πεηοφ
λόγου.

 Να γνωρίηουν
βαςικά ςτοιχεία τθσ
εργοβιογραφίασ και
τθσ θκικισ-πολιτικισ
διδαςκαλίασ του
Αριςτοτζλθ,
εντάςςοντασ και
νοθματοδοτϊντασ τθν
τελευταία ςτο
πολιτειακό πλαίςιο
τθσ πόλθσ-κράτουσ.
 Να ςυνδζουν και να
αξιοποιοφν
εργοβιογραφικά
ςτοιχεία και
ερμθνευτικζσ
επιςθμάνςεισ με τθ
διδαςκαλία του
Αριςτοτζλθ ςτα προσ
μελζτθ αποςπάςματα
από τα «Ἠκικὰ
Νικομάχεια» και τα
«Ρολιτικά».
 Να διακρίνουν
αφενόσ τθν πυρθνικι
κζςθ που υποςτθρίηει
ο φιλοςοφικόσ λόγοσ
(αλλά και ο
οποιοςδιποτε
αποδεικτικόσ λόγοσ),
αφετζρου τα
επιχειριματα που τθν
τεκμθριϊνουν.
 Να αναγνωρίηουν
και να ερμθνεφουν
φιλοςοφικοφσ

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

 Σφγκριςθ των
αριςτοτελικϊν
αποςπαςμάτων με άλλα
αρχαιοελλθνικά κείμενα
αξιοποιϊντασ λ.χ. τθ ςχολικι
βιβλιοκικθ ι τθν ψθφιακι
βιβλιοκικθ τθσ ΑΕΓΓ
(Ψθφίδεσ για τθν Ελλθνικι
Γλϊςςα), και διαγραμματικι
καταγραφι των επιμζρουσ
επιςθμάνςεων (ομοιότθτεσδιαφορζσ).
 Ανάκλθςθ προγενζςτερων
γνϊςεων για τα
χαρακτθριςτικά τθσ
αρχαιοελλθνικισ πόλθσκράτουσ και τθ κζςθ του
αρχαίου Ζλλθνα πολίτθ ςε
αυτιν.

 Διαγραμματικι αποτφπωςθ
τθσ αριςτοτελικισ
διδαςκαλίασ λ.χ. για τθ
μεςότθτα.
 Καταγραφι και ταξινόμθςθ
των κεςμϊν τθσ ακθναϊκισ
δθμοκρατίασ, όπωσ
αποτυπϊνονται ςτα
«Ρολιτικά».
 Ραραγωγι γραπτϊν
κειμζνων προβλθματιςμοφ
και ερμθνείασ με αφορμι
κεματικοφσ άξονεσ των υπό
μελζτθ αριςτοτελικϊν
κειμζνων, με αξιοποίθςθ
κειμενικϊν αναφορϊν,
ειςαγωγικϊν ςθμειωμάτων,
ερμθνευτικϊν επιςθμάνςεων
κ.ά., λ.χ.:
 θ ζμφαςθ του Αριςτοτζλθ
ςτθν παιδευτικι ςθμαςία
του ἔκουσ και θ
διαφοροποίθςι του από
τθν αριςτοκρατικι
διδαςκαλία,
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2. Σο κείμενο
ωσ
περιεχόμενο

τεχνικοφσ όρουσ
εμπλουτίηοντασ το
εννοιολογικό τουσ
οπλοςτάςιο.

2.2 Δομι
(ςυνεκτικότθτα) του
κειμζνου

2.3 Διακειμενικότθτα
(ςυνομιλία του
κειμζνου με
προγενζςτερα και
ςφγχρονά του ζργα)

3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

3.1 Λεξιλογικά ςτοιχεία
(ετυμολογία,
ςθμαςιολογία)

 Να ςυνδζουν τα
προσ μελζτθ
αριςτοτελικά
αποςπάςματα με τθ
γενικότερθ δομι των
«Θκικῶν
Νικομαχείων» και των
«Ρολιτικῶν».
 Να εντοπίηουν τισ
ςυνεκτικζσ αρκρϊςεισ
του αριςτοτελικοφ
κειμζνου
αξιοποιϊντασ
κειμενικοφσ δείκτεσ.
 Να εντοπίηουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ με άλλα
αρχαιοελλθνικά
κείμενα θκικοφ και
πολιτικοφ ςτοχαςμοφ.
 Να διερευνοφν τουσ
πικανοφσ
νοθματικοφσ άξονεσ
που ςυνδζουν τα υπό
μελζτθ αριςτοτελικά
αποςπάςματα με
άλλα φιλοςοφικά
κείμενα που κα
διδαχκοφν.
 Να διακρίνουν τθν
κακθμερινι από τθ
φιλοςοφικιεπιςτθμονικι
ςθμαςία των λζξεων,
αναπτφςςοντασ
ςτρατθγικζσ
νοθματοδότθςθσ μθ
οικείων λζξεων και
φράςεων και
διερευνϊντασ το
επιμζρουσ μζςα ςτο
ςφνολο.
 Να αξιοποιοφν τισ
γλωςςικζσ τουσ
δεξιότθτεσ ςτθ ΝΕ για

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

 θ ςφνδεςθ τθσ ατομικισ
ευδαιμονίασ με τθν
ευδαιμονία του ςυνόλου,
 θ εφαρμογι των θκικϊν και
πολιτικϊν απόψεων του
Αριςτοτζλθ ςτο πλαίςιο τθσ
πόλθσ-κράτουσ κ.ά.
 Καταςκευι πίνακα
φιλοςοφικϊν τεχνικϊν όρων
με τθν αντίςτοιχθ ερμθνεία
τουσ.
 Επιςιμανςθ των
ςυμπεραςματικϊν και
βεβαιωτικϊν παρατακτικϊν
ςυνδζςμων και
αναδιατφπωςθ των
ςυμπεραςμάτων ςτα οποία
καταλιγει ο φιλόςοφοσ.

 Αναηιτθςθ και ςχολιαςμόσ
θκικοπολιτικϊν κζςεων ςε
ομόκεμα κείμενα με
αξιοποίθςθ παράλλθλων
κειμζνων και ανκολογθμζνων
αδίδακτων κειμζνων.
 Μελζτθ περίπτωςθσ, λ.χ. θ
αρχαιοελλθνικι αίςκθςθ του
μζτρου και θ υπζρβαςι του
(ὕβρισ) ςτον «Οἰδίποδα
Τφραννο».

 Καταςκευι οριςμοφ: Το
προςεχζσ γζνοσ και θ
ειδοποιόσ διαφορά μιασ
ζννοιασ λ.χ. τθσ ἀρετῆσ, τθσ
πόλεωσ.
 Δθμιουργία εννοιολογικοφ
χάρτθ: Θ θκικι αρετι και οι
φιλοςοφικζσ ζννοιεσ που
ςυνδζονται ι δε ςυνδζονται
με αυτιν.
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3. Σο κείμενο
ωσ μορφι
3.2 Γραμματικά
φαινόμενα (τυπολογία,
μορφολογία).
3.3 Συντακτικά
φαινόμενα (δόμθςθ του
λόγου και
λειτουργικότθτα)

3.4 Αιςκθτικά και
υφολογικά ςτοιχεία
(εκφραςτικά μζςα,
ςχιματα λόγου,
ςτοιχεία ςυνοχισ,
ειδικό λεξιλόγιο, χριςθ
ρθματικϊν προςϊπων,
εγκλίςεων,
υπερκετικϊν κ.ά.)

να προςεγγίςουν το
αρχαιοελλθνικό
κείμενο.
 Να ςυνδζουν τισ
γλωςςικζσ επιλογζσ
(λ.χ. εγκλίςεισ,
υποκετικοί λόγοι) του
Αριςτοτζλθ με τθν
προκετικότθτα του
κειμζνου του ςτο
πλαίςιο μιασ
δομολειτουργικισ
μελζτθσ των
γραμματικοςυντακτικ
ϊν επιλογϊν.
 Να εξθγοφν λ.χ. τθ
λειτουργία των
παρατακτικϊν
ςυνδζςμων ωσ
βαςικά ςτοιχεία
άρκρωςθσ ενόσ
φιλοςοφικοφ
κειμζνου.
 Να διερευνοφν, να
εξθγοφν και να
αξιολογοφν τθ
λειτουργία
ςυγκεκριμζνων
γλωςςικϊν επιλογϊν
ςτο πλαίςιο τθσ
αποτελεςματικότθτασ
και τθσ
επικοινωνιακισ
περίςταςθσ του
κειμζνου,
αναπτφςςοντασ ζτςι
ςτρατθγικζσ
προςζγγιςθσ για το
αδίδακτο κείμενο με
αξιοποίθςθ τθσ
εμπειρίασ τουσ από
το διδαγμζνο κείμενο.
 Να διακρίνουν το
επιςτθμονικό φφοσ
του Αριςτοτζλθ και να
ερμθνεφουν τθν
απουςία ποιθτικοφλογοτεχνικοφ φφουσ
(ςε ςχζςθ με τον
Ρλάτωνα).
 Να εντοπίηουν και
να αξιολογοφν τθν
παράκεςθ εμπειρικϊν
παραδειγμάτων εκ
μζρουσ του
Αριςτοτζλθ για τθν

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

 Υλοποίθςθ μικροςεναρίων
ζρευνασ και αξιολόγθςθσ για
επιμζρουσ γλωςςικά κζματα
λ.χ. για τθ λειτουργία και τθ
ςθμαςία των εγκλίςεων ςτο
πλαίςιο των
ςυμπεραςματικϊν
διατυπϊςεων του Αριςτοτζλθ
με αξιοποίθςθ
παραδειγματικϊν αναφορϊν
από τθ διδαςκαλία
ανκολογθμζνων αδίδακτων
κειμζνων και αςκιςεισ
γλωςςικοφ μεταςχθματιςμοφ,
προκειμζνου να μελετθκεί το
πϊσ επθρεάηεται το νόθμα
από τθ μεταβολι ςτισ
εγκλίςεισ εκφοράσ των
προτάςεων.

 Υπογράμμιςθ και μελζτθ
των διαρκρωτικϊν λζξεων
του κειμζνου (ςφνδεςμοι
παρατακτικοί και
υποτακτικοί, μόρια,
αντικετικά ηεφγθ).
 Διερεφνθςθ με τθ βοικεια
των ζντυπων βιβλίων
αναφοράσ ι/και ψθφιακϊν
πθγϊν τθσ ειδικότερθσ
λειτουργίασ των
υφολογικϊν/αιςκθτικϊν
ςτοιχείων, λ.χ. ειδικϊν
επιςτθμονικϊν όρων,
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3. Σο κείμενο
ωσ μορφι

πρόςλθψθ του
αφαιρετικοφ
ςτοχαςμοφ του.
 Να διαπιςτϊνουν
τθν αντικετικι
ανάπτυξθ του λόγου
και τυπικζσ
αντιςτίξεισ.

3.5 Στρατθγικζσ πεικοφσ

4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

4.1 Απόδοςθ του
αρχαιοελλθνικοφ
κειμζνου ςτθ
νεοελλθνικι γλϊςςα

4.2 Συγκριτικι
προςζγγιςθ τθσ
αρχαίασ ελλθνικισ
γλϊςςασ με τθ νζα
ελλθνικι

 Να διαγιγνϊςκουν
τθ δομι του
αποδεικτικοφ λόγου.
 Να εντοπίηουν ςε
ζναν ςυλλογιςμό τισ
προκείμενεσ, τα
τεκμιρια και το
ςυμπζραςμα.
 Να ξεχωρίηουν τον
παραγωγικό από τον
επαγωγικό
ςυλλογιςμό και να
αξιολογοφν τθν ιςχφ
του εκάςτοτε
ςυλλογιςμοφ.
 Να διαμορφϊνουν
τθν απόδοςθ από τθν
AE ςτθ NE μζςα από
μεταφραςτικζσ
δοκιμζσ,
ςυςτθματοποιϊντασ
τα βιματα για τθν
παραγωγι
νεοελλθνικισ
απόδοςθσ.
 Να αποδίδουν το
αρχαιοελλθνικό
κείμενο ςτθ ΝΕ
υιοκετϊντασ το
ανάλογο φφοσ.
 Να ςυγκρίνουν
νεοελλθνικζσ
αποδόςεισ ωσ προσ τθ
φιλοςοφικι τουσ
ακρίβεια ςτθν
απόδοςθ του
νοιματοσ.
 Να διακρίνουν τισ
ςθμαςιολογικζσ

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

εναλλαγι ρθματικϊν
προςϊπων, ςτοιχείων
προφορικοφ λόγου, απουςία
επικζτων κ.ά. ςτα
αριςτοτελικά αποςπάςματα
και διαγραμματικι
διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων
και διαπιςτϊςεων.
 Καταγραφι τυπικϊν
αντιςτίξεων και μελζτθ τθσ
κειμενικισ λειτουργίασ τουσ·
ενδεικτικά: ζκοσ-φφςθ,
μεςότθτα αντικειμενικιυποκειμενικι, υπερβολι /
ζλλειψθ-μεςότθτα, δθμόςιοιδιωτικό, ιςότθτα-ανιςότθτα,
ολιγαρχία-δθμοκρατία κ.ά.
 Διαγραμματικι αποτφπωςθ
με ι χωρίσ τθ χριςθ
ψθφιακϊν μζςων ενόσ
ςυλλογιςμοφ: προκείμενεσ,
τεκμιρια και ςυμπζραςμα.

 Συνδιαμόρφωςθ μζςω
ςυνεργατικοφ εγγράφου τθσ
νεοελλθνικισ απόδοςθσ του
κειμζνου με/ι χωρίσ τθ χριςθ
επεξεργαςτι κειμζνου.

 Διερεφνθςθ και ςυγκριτικι
μελζτθ φιλοςοφικισ
ορολογίασ, λ.χ. οι βαςικοί
τεχνικοί όροι τθσ θκικισ
φιλοςοφίασ ςτθν ΑΕ και ςτθ
ΝΕ.
 Ραραγωγι νεοελλθνικϊν
φράςεων με λζξεισ των
οποίων θ ςθμαςία ζχει
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4.3 Διακεματικότθτα
και διεπιςτθμονικότθτα
(πρόςλθψθ του
κειμζνου από
μεταγενζςτερα ζργα,
ςφνδεςθ με τθ
λογοτεχνία, το κζατρο,
τισ εικαςτικζσ τζχνεσ,
τισ επιςτιμεσ κ.ά.)

4.4 Ρολυγραμματιςμοί
(κριτικόσ, ψθφιακόσ
κ.ά.)

μετατοπίςεισ των
λζξεων ανάμεςα ςτθν
ΑΕ και ςτθ ΝΕ.
 Να επιςθμαίνουν
δεδομζνα του υπό
μελζτθ αριςτοτελικοφ
κειμζνου που
παραπζμπουν ςε
άλλα γνωςτικά πεδία
και επιςτιμεσ, όπωσ
τισ φυςικζσ
επιςτιμεσ, τθν
ψυχολογία, τθν
πολιτικι επιςτιμθ.
 Να διαπιςτϊνουν
μια βαςικι κζςθ τθσ
ςφγχρονθσ
ψυχολογίασ: θ ςτάςθ
του ανκρϊπου
απζναντι ςτα ίδια του
τα ςυναιςκιματα
επικακορίηει τθν
κοινωνικι
ςυμπεριφορά του.
 Να αξιολογοφν τθ
διαπαιδαγϊγθςθ του
πολίτθ ωσ βαςικι
παράμετρο του
δικαίου και του
νομικοφ ςυςτιματοσ
μιασ κοινωνίασ.
 Να κρίνουν και να
ςυγκρίνουν
ςφγχρονουσ
κοινωνικοπολιτικοφσ
κεςμοφσ
αξιοποιϊντασ τθν
αποκτθκείςα
αρχαιογνωςία.
 Να διαγιγνϊςκουν
τθν κρίςιμθ διαφορά
ανάμεςα ςτθν ζντιμθ
αναηιτθςθ τθσ
αλικειασ και τον
δογματιςμό.
 Να διακρίνουν τον
πολιτικό χαρακτιρα
κεςμϊν όπωσ θ
παιδεία, και να
αξιολογοφν τθ
ςυμβολι τουσ ςτθ
ςυλλογικι πρόοδο και
ευθμερία.
 Να χρθςιμοποιοφν
ψθφιακζσ βάςεισ
δεδομζνων, λ.χ. από

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

διαφοροποιθκεί μεταξφ ΑΕ
και ΝΕ, λ.χ. ἁμαρτάνω, πάκοσ.
 Υλοποίθςθ μικροςεναρίων
ςφγκριςθσ τθσ αριςτοτελικισ
θκικισ με νεότερεσ και
ςφγχρονεσ αντιλιψεισ περί
θκικισ με αξιοποίθςθ
παράλλθλων κειμζνων από
ζντυπεσ ι/και ψθφιακζσ
πθγζσ.
 Μελζτθ περίπτωςθσ, λ.χ. θ
θκικι αξιολόγθςθ μορφϊν
ςυμπεριφοράσ και πράξεων
του ςφγχρονου ανκρϊπου με
βάςθ τα αριςτοτελικά
κριτιρια (χρόνοσ,
καταςτάςεισ, πρόςωπα, αίτια
και κίνθτρα, τρόποσ).
 Διεπιςτθμονικι-ερευνθτικι
εργαςία με κζμα λ.χ. το
ιςτορικό παράδειγμα τθσ
δθμοκρατικισ Ακινασ και θ
διδαςκαλία του Αριςτοτζλθ
για τθν ελευκερία και τθν
ιςότθτα.

 Συγκριτικι ζρευνα και
ςυςχζτιςθ των αριςτοτελικϊν
αναφορϊν με το Σφνταγμα
τθσ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο
δθμιουργίασ πολυτροπικισ
παρουςίαςθσ.
 Αντιπαραβολικι ζρευνα με
κζμα λ.χ. «θ μουςικι παιδεία
ωσ αναγκαία παράμετροσ
ενόσ ςφγχρονου
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ».
 Διερεφνθςθ του
φιλοςοφικοφ λεξιλογίου, λ.χ.
εὐδαιμονία, ἀρετι,
μζτρον/μζςον/μεςότθσ,
ἐλευκερία, ἰςότθσ, παιδεία,
μουςικι και αξιοποίθςθ των
Συμφραςτικϊν Ρινάκων του
ΚΕΓ.
 Μικροςενάρια ζρευνασ και
ςχολιαςμοφ νεότερων ζργων
τζχνθσ με πρωταγωνιςτι τον
Αριςτοτζλθ.
 Συηιτθςθ μζςα ςτθν τάξθ
με κζμα λ.χ. τθν άποψθ του
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4. Σο κείμενο
ωσ πεδίο
ςυνάντθςθσ
αρχαίου και
ςφγχρονου
κόςμου

Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία Αϋ, Βϋ, Γ’ Λυκείου

τθν Ρφλθ για τθν
Ελλθνικι Γλϊςςα
αλλά και βιβλία
αναφοράσ
(Γραμματικι,
Συντακτικό, Λεξικό).
 Να ςυνεργάηονται
και να
δραςτθριοποιοφνται
ςε βιωματικζσ
δράςεισ.

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

Αριςτοτζλθ ότι οι θκικζσ
αρετζσ είναι κατά κφριο λόγο
πολιτικζσ αρετζσ.
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