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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΩΝ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ ΣΙ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΣΑΞΕΙ ΛΤΚΕΙΟΤ
Α΄ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
το Γενικό Λφκειο, ςε μια βακμίδα εκπαίδευςθσ όπου θ γενικι παιδεία ςυνδυάηεται
με τθ βακμιαία εμβάκυνςθ ςε επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα, θ διδαςκαλία του
μακιματοσ των Λατινικϊν οφείλει να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ και τα νζα
παιδαγωγικά δεδομζνα. Σο παρόν Πρόγραμμα πουδϊν δεν προάγει τθν εκμάκθςθ τθσ
λατινικισ γλϊςςασ ωσ αυτόνομθ μακθςιακι διαδικαςία αποκλειςτικά γλωςςικοφ
προςανατολιςμοφ. Η μελζτθ αρχαιογνωςτικοφ υλικοφ ςχετικά με τθ λογοτεχνία, τθν
κοινωνία, τθν ιδεολογία, τθν τζχνθ τθσ Ρϊμθσ αλλά και τθν επίδραςθ του ρωμαϊκοφ
πολιτιςμοφ ςτον ευρωπαϊκό και τον νεοελλθνικό πολιτιςμό, θ ρωμαιογνωςία, αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διδαςκαλίασ, κακϊσ μζςω τθσ γλϊςςασ οι μακθτζσ/-τριεσ κα
ζρκουν ςε μια πρϊτθ αλλά ουςιαςτικι επαφι με τον κόςμο τθσ Ρϊμθσ, με ςτόχο να
αποκτιςουν ενδιαφζρον για τθ διερεφνθςι του, να αξιολογιςουν τθ ςχζςθ του κόςμου
αυτοφ με τον ελλθνικό πολιτιςμό (αρχαίο και νζο) και να διαμορφϊςουν κριτικι ςτάςθ
απζναντι ςτο ςφγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεςκαι.
Πιο ςυγκεκριμζνα, μζςα από τθν επαφι τουσ με όψεισ του πολιτιςμοφ τθσ Ρϊμθσ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν και να αξιολογιςουν αναλόγωσ τθν
καταλυτικι επίδραςθ όχι μόνο τθσ γλϊςςασ, αλλά εν γζνει του πολιτιςμοφ τθσ ρωμαϊκισ
αρχαιότθτασ ςε ποικίλεσ πτυχζσ του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ, όπωσ θ ιατρικι, θ
αρχιτεκτονικι, οι φυςικζσ επιςτιμεσ, θ πολιτικι, το δίκαιο κ.ά. Επιπλζον, κα αςκθκοφν ςτον
κριτικό γραμματιςμό, τθν ερμθνεία κειμζνων αλλά και ιδεϊν. Με τον τρόπο αυτό κα
ςυνδεκοφν με το ιςτορικο-γλωςςικό και πολιτιςτικό παρελκόν, χωρίσ ςτρεβλωτικζσ
εξιδανικεφςεισ και με άμεςθ αναφορά ςτο παρόν. Ακολοφκωσ, κα επανεκτιμιςουν τθν
αναντίρρθτα μεγάλθ προςφορά του αρχαίου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, κακϊσ επίςθσ κα
ςυγκροτιςουν κριτικά και με νθφαλιότθτα και τθ δικι τουσ ταυτότθτα ςτο πλαίςιο τθσ
ςφγχρονθσ πολυπολιτιςμικισ και πολυεκνικισ πραγματικότθτασ. Ζτςι, θ μελζτθ τθσ
γλϊςςασ και θ ερμθνεία των λατινικϊν κειμζνων, πζρα από τον προφανι αρχαιογνωςτικό
και ανκρωπογνωςτικό τουσ ςτόχο, κα ςυμβάλουν και ςτθ ςυγκρότθςθ και ενίςχυςθ μιασ
ςφγχρονθσ ανκρωπιςτικισ και ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ.
Επίςθσ, μζςα από τθ μελζτθ τθσ λατινικισ γλϊςςασ και τθν επιδιωκόμενθ εξοικείωςθ
με τον ρωμαϊκό κόςμο, οι μακθτζσ/-τριεσ κα ςυνειδθτοποιιςουν τθν αδιάρρθκτθ ςυνάφεια
του αρχαίου ελλθνικοφ και ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ. Παράλλθλα, θ γνωριμία με τθ Ρϊμθ κα
ενιςχφςει τθν αίςκθςθ των δεςμϊν και τθσ ςυνζχειασ του αρχαίου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ
όχι μόνο με τον ρωμαϊκό αλλά και με τον βυηαντινό πολιτιςμό, φωτίηοντασ ζτςι πολλζσ
όψεισ τθσ νεοελλθνικισ ςυνζχειασ ςε γλωςςικό, πολιτικό, κρθςκευτικό και ιδεολογικό
επίπεδο.
Σο μάκθμα των Λατινικϊν μπορεί να ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν κριτικι αγωγι των
μακθτϊν/-τριϊν ςτον παγκόςμιο πολιτιςμό όχι μόνο μζςα από τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ
ςκζψθσ και των γλωςςικϊν δεξιοτιτων τουσ, αλλά και μζςα από τθ γνωριμία και υιοκζτθςθ
των αρχϊν και αξιϊν του ανκρωπιςτικοφ ιδεϊδουσ. Ωσ το μοναδικό μθ ελλθνοκεντρικό
μάκθμα αρχαιογνωςίασ με ςαφι ευρωπαϊκό προςανατολιςμό, το μάκθμα των Λατινικϊν
προάγει τθ γνϊςθ των μακθτϊν/-τριϊν για τον ευρωπαϊκό πολιτιςμό, ςυντελϊντασ
κακοριςτικά ςτθν εμπζδωςθ τθσ ευρωπαϊκισ ιδζασ. Σα τελευταία χρόνια θ ςφνκεςθ τθσ
ελλθνικισ τάξθσ μεταβάλλεται ςυνεχϊσ, εμπλουτιηόμενθ με μακθτζσ και μακιτριεσ από
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διαφορετικά γλωςςικά και πολιτιςμικά περιβάλλοντα. Ο διεκνικόσ χαρακτιρασ του
μακιματοσ διευκολφνει τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ αλλά και υπογραμμίηει γενικότερα τον
ςεβαςμό τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ ςτο ευρφτερο εκπαιδευτικό πλαίςιο. τα κοινωνικά,
πολιτικά και οικονομικά δεδομζνα τθσ ςφγχρονθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ πραγματικότθτασ,
με τισ απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ, απρόςκοπτθσ μετακίνθςθσ και ανταλλαγισ
πολιτιςμικϊν ιδεϊν, θ ανάγκθ καλλιζργειασ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ των μακθτϊν/τριϊν και θ ςυνειδθτοποίθςθ από πλευράσ τουσ πωσ θ χϊρα μασ, ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι
του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ, ςυμμετζχει πλιρωσ και ιςότιμα ςτο ςφγχρονο ευρωπαϊκό
γίγνεςκαι, αποτελεί μια από τισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ του ςφγχρονου ςχολείου. Κατά
ςυνζπεια, θ εκμάκθςθ τθσ λατινικισ γλϊςςασ και θ μελζτθ τθσ λατινικισ λογοτεχνίασ και
του ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ κα ςυμβάλουν ςτθ ςφυρθλάτθςθ ολοκλθρωμζνθσ ευρωπαϊκισ
πολιτιςμικισ ταυτότθτασ από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του Γενικοφ Λυκείου.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Γενικόσ ςκοπόσ
Γενικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ των Λατινικϊν είναι θ εξοικείωςθ
των μακθτϊν/-τριϊν με τθ λατινικι γλϊςςα, κακϊσ και με πτυχζσ τθσ λατινικισ
γραμματείασ και του κόςμου τθσ Ρϊμθσ. Παράλλθλα, επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ ποικίλων
δεξιοτιτων, θ καλλιζργεια τθσ ανκρωπιςτικισ παιδείασ και θ ςυνειδθτοποίθςθ ότι θ
κλαςικι πολιτιςμικι κλθρονομιά λειτουργεί ωσ κεμζλιο τόςο για τθν ελλθνικι πολιτιςμικι
ταυτότθτα όςο και για το οικοδόμθμα του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ.
Γενικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ/-τριεσ επιδιϊκεται:
− Να αναγνωρίηουν και να τεκμθριϊνουν τθν ωφελιμότθτα που απορρζει από τθν επαφι
με τθ λατινικι γλϊςςα.
− Να ςυνειδθτοποιοφν τθ βακφτερθ ςχζςθ τθσ λατινικισ με τθν αρχαία ελλθνικι.
− Να αναγνωρίηουν βαςικά ςτοιχεία τθσ φωνθτικισ τθσ λατινικισ.
− Να γνωρίηουν βαςικά ςτοιχεία τθσ δομισ και τθσ μορφολογίασ τθσ λατινικισ γλϊςςασ.
− Να αντιλαμβάνονται τα γραμματικά και ςυντακτικά φαινόμενα με τθ ςυνδρομι τθσ
αναγωγισ ςε αντίςτοιχα φαινόμενα άλλθσ, οικείασ ςε αυτοφσ/-ζσ γλϊςςασ (νζα ι αρχαία
ελλθνικι), ϊςτε να αξιοποιείται το γνωςτικό υπόβακρο που ενδεχομζνωσ διακζτουν ςτισ
γλϊςςεσ αυτζσ, κακϊσ και οι πικανζσ ςυγγζνειεσ ι ςχζςεισ μεταξφ αυτϊν.
− Να γνωρίηουν ζνα βαςικό λεξιλόγιο τθσ λατινικισ γλϊςςασ.
− Να κατανοοφν, να μεταφράηουν και να ερμθνεφουν λατινικά κείμενα.
− Να αναγνωρίηουν λζξεισ τθσ λατινικισ που ωσ γλωςςικά δάνεια ζχουν ενςωματωκεί ςτο
λεξιλόγιο τθσ νζασ ελλθνικισ.
− Να αναγνωρίηουν τθ ςφνδεςθ του λατινικοφ λεξιλογίου με εκείνο των ςφγχρονων
ευρωπαϊκϊν γλωςςϊν, ιδιαίτερα εκείνων που διδάςκονται ςτο ςχολείο.
− Να κατανοοφν λατινικοφσ όρουσ, ζννοιεσ και εκφράςεισ ι αποφκζγματα που
χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςτθν προφορικι και τθ γραπτι ομιλία ςτισ μζρεσ μασ.
− Να κατανοοφν και να ενςωματϊνουν λειτουργικά ςτον λόγο τουσ φράςεισ τθσ λατινικισ
που χρθςιμοποιοφνται ςτθ νζα ελλθνικι.
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− Να καλλιεργοφν δεξιότθτεσ γλωςςικοφ, κριτικοφ, πολιτιςμικοφ, οπτικοακουςτικοφ,
ψθφιακοφ και κοινωνικοφ γραμματιςμοφ κατά τθ μελζτθ τθσ λατινικισ γλϊςςασ.
− Να αναπτφςςουν μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ κατά τθ διεργαςία επαφισ με τθ λατινικι
γλϊςςα.
− Να αναπτφςςουν μεταγνωςτικι δεξιότθτα ωσ απόρροια τθσ εξοικείωςθσ με απλοφσ ι πιο
ςφνκετουσ μορφοςυντακτικοφσ μεταςχθματιςμοφσ τθσ λατινικισ.
− Να αναπτφςςουν τθ δεξιότθτα προςπζλαςθσ και εμπζδωςθσ ςτοιχείων τθσ λατινικισ
γλϊςςασ, μζςω ακουςτικϊν, οπτικϊν ι πολυτροπικϊν αρχείων.
− Να καλλιεργοφν ψθφιακζσ δεξιότθτεσ που παρζχει θ ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) με τθν εφςτοχθ αναηιτθςθ και λειτουργικι
διαχείριςθ τθσ ςχετικισ με τθ λατινικι γλϊςςα ψθφιακισ γνϊςθσ.
− Να καλλιεργοφν δεξιότθτεσ ςυνεργατικισ παραγωγισ πολυτροπικϊν κειμζνων για τθν
εςτιαςμζνθ ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων πτυχϊν τθσ λατινικισ γλϊςςασ.
− Να αναγνωρίηουν και να τεκμθριϊνουν τθν ωφελιμότθτα που απορρζει από τθν επαφι
με τθ λατινικι γραμματεία.
− Να προςεγγίηουν βαςικά λογοτεχνικά είδθ/ζργα και εκπροςϊπουσ τθσ λατινικισ και να
διακρίνουν ενδεχόμενεσ ςχζςεισ με τα αντίςτοιχα είδθ/ζργα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ
λογοτεχνίασ.
− Να επανεκτιμοφν τθν πολιτιςμικι παρακατακικθ τθσ λατινικισ γλϊςςασ/γραμματείασ
ςτθ ςφγχρονθ ευρωπαϊκι πραγματικότθτα.
− Να εξοικειϊνονται με βαςικζσ παραμζτρουσ τθσ λατινικισ γραμματείασ μζςα από τη
διακειμενική προςζγγιςθ, με τθ μελζτθ παράλλθλων κειμζνων.
− Να υποςτθρίηουν τεκμθριωμζνα τθν προςτικζμενθ πνευματικι αξία του μορφωτικοφανκρωπιςτικοφ και ευρφτερα αρχαιογνωςτικοφ χαρακτιρα των ζργων τθσ λατινικισ
γραμματείασ.
− Να αναπτφςςουν μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ κατά τθ διεργαςία επαφισ με τθ λατινικι
γραμματεία.
− Να καλλιεργοφν τθν ικανότθτα πρόςλθψθσ των ιδεϊν και αξιϊν ενόσ κειμζνου τθσ
λατινικισ γραμματείασ και να επιτυγχάνουν τθ λειτουργικι ςφγκριςι τουσ με τισ αξίεσ τθσ
ςφγχρονθσ εποχισ.
− Να αναπτφςςουν τθ δεξιότθτα προςπζλαςθσ και εμπζδωςθσ γνϊςεων αναφορικά με τθ
λατινικι γραμματεία μζςω ακουςτικϊν, οπτικϊν ι πολυτροπικϊν αρχείων.
− Να προςλαμβάνουν ςτοιχειϊδεισ, τουλάχιςτον, γνϊςεισ ςχετικά με το ιςτορικό,
κοινωνικό, χρονολογικό πλαίςιο τθσ ρωμαϊκισ λογοτεχνικισ παραγωγισ.
− Να γνωρίηουν ςε ςτοιχειϊδθ βακμό ποικίλεσ εκφάνςεισ τθσ ηωισ και του πολιτιςμοφ ςτθ
Ρϊμθ κατά τθν αρχαιότθτα.
− Να αναγνωρίηουν τθν αξία του ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ ωσ αναπόςπαςτου μζρουσ του
κλαςικοφ πολιτιςμοφ και ωσ κοινισ βάςθσ του ςφγχρονου ευρωπαϊκοφ πολιτιςμικοφ
οικοδομιματοσ.
− Να ςυνειδθτοποιοφν τθν επίδραςθ του ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ ςτθν πολιτιςμικι παράδοςθ
τθσ Ευρϊπθσ και τθσ νεότερθσ Ελλάδασ μζςω του Βυηαντίου.
− Να επανεκτιμοφν τθν πολιτιςμικι παρακατακικθ του ρωμαϊκοφ κόςμου ςτθ ςφγχρονθ
ευρωπαϊκι πραγματικότθτα.
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− Να αναμορφϊνουν τθ ςτάςθ τθσ υποτίμθςθσ του ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ ωσ μιασ
«απομίμθςθσ» του αρχαιοελλθνικοφ.
− Να διαμορφϊνουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτισ αξίεσ που ςυνιςτοφν το ανκρωπιςτικό
ιδεϊδεσ.
− Να αναπτφςςουν μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ κατά τθ διεργαςία επαφισ με τον κόςμο τθσ
Ρϊμθσ.
Προςδοκώμενα Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι ςε κζςθ:
− Να αναγνωρίηουν τθ κζςθ τθσ λατινικισ γλϊςςασ ςτθν οικογζνεια των ινδοευρωπαϊκϊν
γλωςςϊν.
− Να ςχολιάηουν τθ κζςθ τθσ λατινικισ γλϊςςασ κατά τον Μεςαίωνα και τθ νεότερθ και
ςφγχρονθ εποχι.
− Να αποδίδουν λατινικά κείμενα ςτθ νζα ελλθνικι με τθ βοικεια λεξιλογίου.
− Να κατανοοφν το περιεχόμενο ενόσ λατινικοφ κειμζνου και να το αναδιατυπϊνουν ςτθ
νζα ελλθνικι.
− Να προφζρουν τθ λατινικι γλϊςςα με τον τρόπο που ζχει κακιερωκεί ςτθν ελλθνικι
εκπαίδευςθ.
− Να αναγνωρίηουν διαφορετικοφσ τρόπουσ προφοράσ τθσ λατινικισ από ομιλθτζσ άλλων
ςφγχρονων ευρωπαϊκϊν γλωςςϊν και να ςυηθτοφν τισ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τθν
προφορά τθσ λατινικισ από τουσ ςφγχρονουσ ομιλθτζσ.
− Να αναγνωρίηουν μορφολογικά λατινικζσ λζξεισ μιασ περιόδου/ενόσ κειμζνου.
− Να ςυγκρίνουν μορφολογικά χαρακτθριςτικά τθσ λατινικισ και τθσ αρχαίασ ελλθνικισ.
− Να μεταςχθματίηουν μορφολογικά λατινικοφσ κλιτοφσ τφπουσ (ονοματικοφσ ι
ρθματικοφσ) αυτόνομα ι μζςα ςε ςυγκεκριμζνο κειμενικό πλαίςιο.
− Να αναγνωρίηουν τθ ςυντακτικι λειτουργία λζξεων και προτάςεων ενόσ λατινικοφ
κειμζνου.
− Να μεταςχθματίηουν ςυντακτικζσ δομζσ μζςα ςε ςυγκεκριμζνο κειμενικό πλαίςιο.
− Να ςυγκρίνουν δομζσ τθσ λατινικισ γλϊςςασ με αντίςτοιχεσ άλλων γλωςςϊν (αρχαίασ και
νζασ ελλθνικισ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και ςφγχρονων ευρωπαϊκϊν γλωςςϊν).
− Να παράγουν ςφντομεσ περιόδουσ λατινικοφ λόγου με τθ βοικεια λεξιλογίου.
− Να αξιοποιοφν ψθφιακά εργαλεία για τθ διερεφνθςθ γλωςςικϊν φαινομζνων.
− Να ςυνδζουν ετυμολογικά το λεξιλόγιο τθσ λατινικισ με εκείνο τθσ νζασ ελλθνικισ.
− Να αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία λατινικϊν φράςεων ι όρων που επιβιϊνουν ςτθ
ςφγχρονθ επικοινωνία και να τισ χρθςιμοποιοφν ςε κατάλλθλο κειμενικό περιβάλλον.
− Να αναγνωρίηουν βαςικά ςτοιχεία τθσ ρωμαϊκισ γραμματείασ (εποχζσ, είδθ, επιδράςεισ).
− Να ςχολιάηουν ςθμεία του περιεχομζνου επιλεγμζνων κειμζνων τθσ λατινικισ
λογοτεχνίασ.
− Να αναφζρουν βαςικοφσ ςυγγραφείσ τθσ ρωμαϊκισ γραμματείασ και βαςικά
εργοβιογραφικά ςτοιχεία.
− Να αναφζρουν βαςικά χαρακτθριςτικά λογοτεχνικϊν ειδϊν τθσ ρωμαϊκισ γραμματείασ.
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− Να αναγνωρίηουν και να ερμθνεφουν πτυχζσ του ρωμαϊκοφ κόςμου.
− Να ςυνδζουν ςτοιχεία του ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ με τον ςφγχρονο κόςμο.
− Να αξιολογοφν ςτοιχεία του ρωμαϊκοφ κόςμου (αξίεσ, κοινωνικοπολιτικά και πολιτιςμικά
φαινόμενα).
− Να αναγνωρίηουν βαςικά ςτοιχεία τθσ δομισ τθσ ρωμαϊκισ κοινωνίασ.
− Να ςυνδζουν ςτοιχεία τθσ ρωμαϊκισ κοινωνίασ με εκείνα τθσ αρχαίασ Ελλάδασ και του
ςφγχρονου κόςμου.
− Να αποτιμοφν κριτικά πτυχζσ τθσ ρωμαϊκισ κοινωνίασ.
− Να εντάςςουν γνωςτά ιςτορικά γεγονότα και πρόςωπα ςε βαςικζσ περιόδουσ τθσ
ρωμαϊκισ ιςτορίασ.
− Να παραλλθλίηουν παραμζτρουσ τθσ ρωμαϊκισ ιςτορίασ με αντίςτοιχεσ τθσ μεςαιωνικισ,
νεότερθσ ι ςφγχρονθσ ιςτορίασ.
− Να αξιολογοφν κριτικά πτυχζσ τθσ ρωμαϊκισ ιςτορίασ.
− Να ςυνδζουν πολιτιςμικά ςτοιχεία τθσ αρχαίασ Ρϊμθσ με αντίςτοιχα τθσ αρχαίασ
Ελλάδασ.
− Να αναγνωρίηουν τθν επιβίωςθ ςτοιχείων του ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ ςτον μεταγενζςτερο
ευρωπαϊκό πολιτιςμό.
− Να αξιοποιοφν ψθφιακά εργαλεία για τθ διερεφνθςθ και τθν παρουςίαςθ πτυχϊν του
ρωμαϊκοφ κόςμου.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Σο περιεχόμενο του μακιματοσ των Λατινικϊν (τόςο ςτθ Βϋ όςο και ςτθ Γϋ Λυκείου)
διαρκρϊνεται ςε δφο κφρια Θεματικά Πεδία:
α) Σο Θεματικό Πεδίο 1: Λατινικι γλϊςςα, το οποίο επικεντρϊνεται ςτθ γλωςςικι
διδαςκαλία,
και
β) Σο Θεματικό Πεδίο 2: Ρωμαϊκόσ κόςμοσ, το οποίο αφορά τθ γνωριμία/εξοικείωςθ των
μακθτϊν/-τριϊν με ςτοιχεία του ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ και πτυχϊν τθσ κοινωνίασ και τθσ
κακθμερινισ ηωισ ςτθν αρχαία Ρϊμθ.
Σο Θεματικό Πεδίο 1 περιζχει τθ ςυμπεριλθπτικι/ςυνολικι αλλά και αναλυτικι
ταυτόχρονα παρουςίαςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ λατινικισ γλϊςςασ, όπωσ
προφορά (φωνθτικι), λεξιλόγιο και γραμματικοςυντακτικζσ δομζσ (μορφολογία και
ςφνταξθ), ενϊ ταυτόχρονα εξετάηονται ςτοιχεία ετυμολογίασ, ιδιαίτερα αυτά που φωτίηουν
εμφανείσ ςυνδζςεισ τθσ λατινικισ με τθν αρχαία ελλθνικι αλλά και άλλεσ ςφγχρονεσ
ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ. Ζτςι, οι Θεματικζσ Ενότθτεσ του ςυγκεκριμζνου πεδίου
διαμορφϊνονται ωσ εξισ:
α) Γλωςςικι επεξεργαςία, κατανόθςθ και απόδοςθ λατινικοφ κειμζνου ςτθ νζα ελλθνικι
β) Βαςικά ςτοιχεία φωνθτικισ
γ) Βαςικά ςτοιχεία μορφολογίασ
δ) Βαςικά ςτοιχεία ςφνταξθσ
ε) Βαςικό λεξιλόγιο, ετυμολογία και ςτερεότυπεσ λατινικζσ φράςεισ.
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Σο Θεματικό Πεδίο 2: Ρωμαϊκόσ κόςμοσ αφορά τθ, με όςο το δυνατόν πιο πλιρθ,
επιςτθμονικά ζγκυρο και παιδαγωγικά εφλθπτο τρόπο, γνωριμία/εξοικείωςθ των
μακθτϊν/-τριϊν με ποικίλεσ εκφάνςεισ και όψεισ του ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ και τθσ
ρωμαϊκισ κοινωνίασ και ιςτορίασ ςτθ διαχρονία. Οι προτεινόμενεσ περιοχζσ
αρχαιογνωςτικοφ ενδιαφζροντοσ προςφζρουν δυνατότθτα για πολλαπλζσ ςυνδζςεισ όχι
μόνο με τθν ελλθνικι αρχαιότθτα αλλά και με το παρόν, κακϊσ και με τθ ςφγχρονθ
(πολιτικι, κοινωνικι, οικονομικι, πολιτιςτικι) πραγματικότθτα. Οι Θεματικζσ Ενότθτεσ
οργανϊνονται ωσ εξισ:
α) Γλϊςςα και γραμματεία των Ρωμαίων
β) Θζματα ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ
γ) Ρωμαϊκι κοινωνία
δ) Θζματα ρωμαϊκισ ιςτορίασ
ε) Ελλάδα, Ρϊμθ, Ευρϊπθ: Από το παρελκόν ςτο παρόν.
Σα δφο παραπάνω Θεματικά Πεδία (Λατινικι γλϊςςα και Ρωμαϊκόσ κόςμοσ)
λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά μεταξφ τουσ και αναμζνεται να κεραπεφονται από τα
διδαςκόμενα ςε κάκε διδακτικι ενότθτα κείμενα, τα οποία, πζρα από τθ γλωςςικι
επεξεργαςία, προτείνεται να υποςτθρίηουν τθν εξοικείωςθ με επιλεγμζνθ αρχαιογνωςτικι
κεματικι. Γίνεται αντιλθπτό ότι θ μελζτθ τθσ γλϊςςασ ςυνδυάηεται ςτο μζτρο του δυνατοφ
με τθν εξζταςθ των ιςτορικοκοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν ςυμφραηόμενων, εντόσ των
οποίων θ λατινικι γεννικθκε και αναπτφχκθκε, κακϊσ ςυνεξετάηονται γλϊςςα, ςτοιχεία
πολιτιςμοφ και πτυχζσ των απθχιςεϊν τουσ ςτθν αρχαιότθτα και ςτθν πολιτιςμικι
παράδοςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ.

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
α) Ανάγκεσ, δυνατότητεσ και ενδιαφζροντα των μαθητών/-τριών,
χαρακτηριςτικά ςυναρτήςει του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ

ηλικιακά

ε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο διεκνϊσ κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον
διαφοροποιοφνται οι ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν ωσ προσ τθ γενικότερθ ςυγκρότθςι
τουσ, τθν ανάπτυξθ διευρυμζνων δεξιοτιτων και τθν πρόςκτθςθ γνϊςεων. Οι μακθτζσ/τριεσ Λυκείου, κακϊσ βρίςκονται ςτο υψθλότερο επίπεδο ανάπτυξθσ τθσ αφαιρετικισ
ςκζψθσ και του υποκετικοφ ςυλλογιςμοφ, διακζτουν υψθλζσ μακθςιακζσ δυνατότθτεσ.
Μάλιςτα, με δεδομζνο ότι το ευρφτερο κοινωνικοπολιτιςμικό και ψθφιακό περιβάλλον
τοφσ παρζχει πολλαπλζσ παραςτάςεισ, πθγζσ γνϊςεων και ερεκίςματα για διερεφνθςθ και
προςωπικι εξζλιξθ, είναι αναγκαίο θ επικαιροποιθμζνθ παιδαγωγικοδιδακτικά διδαςκαλία
του μακιματοσ των Λατινικϊν να ανταποκρίνεται ςτθν ευρφτερθ ανκρωπιςτικι
καλλιζργεια, διαπολιτιςμικι επάρκεια, διεφρυνςθ οριηόντων, καλλιζργεια διερευνθτικισ,
αφαιρετικισ, ςτοχαςτικισ, κριτικισ και ςυνκετικισ ςκζψθσ, αξιοποίθςθ των
πολυγραμματιςμϊν, εξάςκθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και εμπζδωςθ τθσ ενεργοφ
πολιτειότθτασ.
β) Διδακτική μεθοδολογία
Η διδακτικι προςζγγιςθ των λατινικϊν κειμζνων είναι ανάγκθ να πλαιςιϊνει το
κυρίωσ αντικείμενο του μακιματοσ, που είναι γλωςςικό, με τθν κατανόθςθ του
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περιεχομζνου του διδαςκόμενου κειμζνου, αναδεικνφοντασ –κατά το δυνατόν– ιςτορικά,
πολιτικά και πολιτιςμικά ςτοιχεία που ενυπάρχουν ςε αυτό.
το πλαίςιο διδαςκαλίασ του μακιματοσ των Λατινικϊν είναι επωφελζσ να υιοκετθκοφν οι
ακόλουκεσ βαςικζσ παράμετροι διδαςκαλίασ και μάκθςθσ:
Πρώτη ανάγνωςη του κειμζνου από τον/την εκπαιδευτικό:
Είναι πολφ ςθμαντικό να δίνεται ζμφαςθ ςτθν πρϊτθ ανάγνωςθ του κειμζνου, ϊςτε να
είναι εκφραςτικι και μζςω αυτισ να παρουςιάηεται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ ο ςωςτόσ
τονιςμόσ και προφορά των λζξεων. Άλλωςτε, μια εκφραςτικι πρϊτθ ανάγνωςθ εξαςφαλίηει
τθν ορκι προςζγγιςθ τθσ φωνθτικισ τθσ λατινικισ γλϊςςασ, ενϊ παράλλθλα προωκείται
ακόμθ και από το αρχικό αυτό ςτάδιο θ διαδικαςία κατανόθςθσ του κειμζνου. Μετά τθν
πρϊτθ ανάγνωςθ από τον/τθ φιλόλογο προτείνεται θ υιοκζτθςθ τθσ «κατά ςφνταξθ»
ανάγνωςθσ του κειμζνου, ςφμφωνα με το πρότυπο τθσ αντίςτοιχθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ
που ςυςτινεται για τθ διδαςκαλία των αρχαίων ελλθνικϊν από το πρωτότυπο. Η «κατά
ςφνταξθ» ανάγνωςθ διευκολφνει τθν κατανόθςθ του κειμζνου και προτείνεται να είναι
διακοπτόμενθ, ϊςτε να ςυηθτοφνται επιμζρουσ λεπτομζρειεσ και να διευκολφνεται θ
ερμθνεία του κειμζνου ςτισ ποικίλεσ πτυχζσ τθσ.
Πλουραλιςμόσ μεθόδων διδαςκαλίασ:
Για τθν επίτευξθ των διδακτικϊν ςτόχων προτείνεται θ αξιοποίθςθ ποικιλίασ μεκόδων
διδαςκαλίασ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ τθσ ςχολικισ τάξθσ. Είναι πολφ
ςθμαντικό να επιχειρείται αφόρμθςθ από ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ με βάςθ τισ αρχζσ του
εποικοδομιςμοφ. Η κατανόθςθ τθσ δομισ τθσ λατινικισ γλϊςςασ, θ μελζτθ του λεξιλογίου
και θ διδαςκαλία των φαινομζνων τθσ γραμματικισ και του ςυντακτικοφ διευκολφνονται
από τθ ςυγκριτικι προςζγγιςι τουσ με τα αντίςτοιχα φαινόμενα τθσ αρχαίασ και τθσ νζασ
ελλθνικισ γλϊςςασ, ακόμθ και από ξζνεσ γλϊςςεσ που γνωρίηουν ι διδάςκονται οι
μακθτζσ/-τριεσ, π.χ. τα αγγλικά, εφόςον το επιτρζπουν οι εκπαιδευτικζσ ςυνκικεσ κάκε
τάξθσ.
Παράλλθλα με τισ εποικοδομιςτικζσ ςτρατθγικζσ και τθ μακθτοκεντρικι προςζγγιςθ,
ιδιαίτερα κατά τθ διδαςκαλία νζων ενοτιτων μπορεί να υιοκετείται θ τεχνικι τθσ
εμπλουτιςμζνησ ειςήγηςησ, που αποβαίνει ιδιαίτερα αποτελεςματικι, κακϊσ περιλαμβάνει
και ςυμμετοχικζσ δραςτθριότθτεσ. Γενικότερα, ςυνιςτάται οι εκπαιδευτικοί να
εναλλάςςουν, ωσ περιςςότερο ενεργθτικζσ τεχνικζσ, τον διάλογο, τον καταιγιςμό ιδεών, τθν
πρακτική άςκηςη για τθ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ με τθ λειτουργικι εφαρμογι τθσ, τθν εργαςία
ςε ομάδεσ, το παιχνίδι ρόλων, τθν εννοιολογική χαρτογράφηςη και τθν παιδαγωγικι
αξιοποίθςθ των ΣΠΕ. Επίςθσ, προτείνεται ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ θ κειμενοκεντρικι
προςζγγιςθ, ϊςτε ςτο μζτρο του δυνατοφ να δίνεται ζμφαςθ ςτα ςτοιχεία εκείνα που
επιτρζπουν τθν κατανόθςθ τθσ γλωςςικισ ςυνοχισ και νοθματικισ ςυνεκτικότθτασ.
υνδυαςτικά προσ τθν εξζταςθ του αμιγϊσ γλωςςικοφ περιεχομζνου του μακιματοσ,
κρίνεται επωφελζσ κατά τθ διδαςκαλία να υιοκετοφνται οι αρχζσ τθσ επικαιρότητασ και
βιωματικότητασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ευρφτερθ εποικοδομιςτικι διδακτικι προςζγγιςθ
μπορεί να ανιχνεφςει όχι μόνο τθ ςυνάφεια των λατινικϊν γλωςςικϊν φαινομζνων με αυτά
άλλων οικείων ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ γλωςςϊν, αλλά επιπλζον τθ ςχζςθ των ιδεϊν,
εκτιμιςεων, ενεργειϊν, ςυναιςκθμάτων και ςκζψεων των προςϊπων που περιλαμβάνονται
ςτα εξεταηόμενα κείμενα με όςα ιδθ γνωρίηουν ι βιϊνουν οι μακθτζσ/-τριεσ.
Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά τθ διδαςκαλία των γλωςςικϊν φαινομζνων, είναι ανάγκθ
να τονιςτεί ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν προτείνεται να προςλάβει αυτι ζναν κανονιςτικοφ
και ρυκμιςτικοφ χαρακτιρα τφπο (παράκεςθ πινάκων και κανόνων). Η μελζτθ των κειμζνων
μπορεί να ξεκινά από τθν επεξεργαςία μικρϊν περιόδων και ςτθ ςυνζχεια να προχωρά ςτθν
απόδοςθ του λατινικοφ κειμζνου ςτθ ΝΕ, αξιοποιϊντασ, όπου είναι δυνατόν, τθν
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προχπάρχουςα γνϊςθ των μακθτϊν/-τριϊν. ε μεταγενζςτερα ςτάδια διδαςκαλίασ του
μακιματοσ, κακϊσ θ γνϊςθ τθσ λατινικισ κα ενιςχφεται, κα κακίςταται εφικτι και πιο
επωφελισ θ επεξεργαςία μεγαλφτερου τμιματοσ κειμζνου ςτο πλαίςιο τθσ
κειμενοκεντρικισ προςζγγιςθσ. Προτείνεται, επίςθσ, θ ςυγκριτικι παρουςίαςθ
εναλλακτικϊν νεοελλθνικϊν αποδόςεων του ίδιου κειμζνου από τουσ/τισ
εκπαιδευτικοφσ/μακθτζσ/-τριεσ, ϊςτε να αναδεικνφονται και να κατανοοφνται ςε βάκοσ οι
διαφορετικζσ υφολογικζσ διαςτάςεισ, κακϊσ και θ ποικιλία των διαφορετικϊν γλωςςικϊν,
αιςκθτικϊν, ερμθνευτικϊν προτεραιοτιτων που δφναται να υπθρετιςει μια μεταφραςτικι
προςζγγιςθ.
Παράλλθλα, πζρα από τθν προςπζλαςθ τθσ δομισ και λειτουργίασ τθσ λατινικισ
γλϊςςασ, οι μακθτζσ/-τριεσ κα αποκτιςουν και βαςικζσ γνϊςεισ περί του λογοτεχνικοφ
είδουσ, κακϊσ και του ιςτορικοφ, πολιτιςμικοφ και ιδεολογικοφ πλαιςίου των κειμζνων.
Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κα βοθκιςει ευρεία –κατά το δυνατόν– διακειμενικι
πλαιςίωςθ, μζςω τθσ χριςθσ παράλλθλων κειμζνων είτε από τθ ςφγχρονθ είτε από τθν
κλαςικι (αρχαία ελλθνικι και λατινικι) λογοτεχνία ςε μετάφραςθ. Ζτςι, οι μακθτζσ/-τριεσ
κα ζχουν τθ δυνατότθτα να προχωριςουν ςε ςυγκρίςεισ με ματιά κριτικι, ςφγχρονθ και
δθμιουργικι.
Σζλοσ, βαςικό χαρακτθριςτικό του Π των Λατινικϊν είναι θ αξιοποίθςθ τθσ
διεπιςτθμονικισ και διακεματικισ προςζγγιςθσ, θ οποία, πζρα από τθ διαςφνδεςθ και με
άλλα γνωςτικά αντικείμενα (π.χ. Ιςτορία, Κοινωνιολογία, Αρχαία και Νεοελλθνικι
Λογοτεχνία), κα επιτρζψει τθν αναγωγι ςτθ ςφγχρονθ κακθμερινότθτα και τθ ςυγκρότθςθ
μιασ −ςτο μζτρο του δυνατοφ− ολιςτικισ αντίλθψθσ τθσ γνϊςθσ. ε αυτό το πλαίςιο, θ
χριςθ τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) χρειάηεται να είναι
εκτεταμζνθ.
φνδεςη θεωρίασ και πράξησ
Με τθ νεότερθ προςζγγιςθ τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ των γλωςςικϊν μακθμάτων
τίκενται οι βάςεισ για αζναθ διαδικαςία διά βίου μάκθςθσ και αυτοβελτίωςθσ. Οι
δεξιότθτεσ τθσ κριτικισ διερεφνθςθσ και ςτοχαςτικισ εμβάκυνςθσ είναι γνωρίςματα
προςτικζμενθσ πνευματικισ αξίασ και θ πρόςκτθςι τουσ μπορεί να δρομολογθκεί ςτο
πλαίςιο ενόσ μαθητοκεντρικοφ, διερευνητικοφ και ςυνεργατικοφ μοντζλου διδαςκαλίασ,
ϊςτε να προάγεται θ αυτόνομθ κριτικι ςκζψθ και να ενκαρρφνονται θ αυτενζργεια, θ
πρωτοβουλία και ο διάλογοσ. Με τθν υιοκζτθςθ ενόσ τζτοιου μοντζλου διδαςκαλίασ, θ
γνϊςθ δε κα αντιμετωπίηεται ςτατικά, ωσ δοςμζνθ ςοφία, αλλά κα προκφπτει ωσ
αποτζλεςμα ςυνεξζταςθσ, ςυνεξερεφνθςθσ, ςυναξιολόγθςθσ και ςυμπαραγωγισ, ϊςτε να
είναι απόρροια ςυνεργαςίασ εκπαιδευόμενου και δαςκάλου και των εκπαιδευόμενων
μεταξφ τουσ. Κακϊσ το νζο Π λαμβάνει υπόψθ τισ αρχζσ του κριτικοφ γραμματιςμοφ,
κεωρείται εξόχωσ ςθμαντικι θ καταπολζμθςθ τθσ αποςτικιςθσ και θ ενίςχυςθ τθσ ενεργοφ
ςυμμετοχισ των μακθτϊν/-τριϊν ςτθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ. Η μελζτθ και ερμθνεία των
κειμζνων, πζρα από τθ ςπουδι τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ και ςυμπεριφοράσ, κα είναι
προςανατολιςμζνθ ευρφτερα ςε ενεργθτικζσ και ςυμμετοχικζσ μεκόδουσ προςζγγιςθσ τθσ
γνϊςθσ. Μζςα από τθν κειμενοκεντρικι μάκθςθ και τθ μακθτοκεντρικι διδαςκαλία οι
μακθτζσ/-τριεσ κα εκπαιδευκοφν «πϊσ να μακαίνουν», ςυνδυάηοντασ τθν αυτενζργεια με
τθ ςυνεργατικι δράςθ μζςω ομαδικϊν εργαςιϊν, και ζτςι κα οδθγοφνται ςτθν εμβάκυνςθ
και τθ διεφρυνςθ κεμάτων, κακϊσ και ςτθν καλλιζργεια επικοινωνιακϊν και κοινωνικϊν
δεξιοτιτων.
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Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η αξιολόγθςθ δε ςτοχεφει μόνο ςτθν ανίχνευςθ των πικανϊν ελλείψεων των
μακθτϊν/-τριϊν, αλλά κυρίωσ αποςκοπεί να λειτουργεί ωσ ευκαιρία, ϊςτε να
προςδιορίηεται το αρχικό επίπεδο των μακθτϊν/-τριϊν και θ πρόοδόσ τουσ, και να
προςαρμόηονται ανάλογα το περιεχόμενο και θ μζκοδοσ τθσ διδαςκαλίασ. Κεντρικι
ςθμαςία προςλαμβάνει, με άλλα λόγια, θ ζννοια τθσ διαγνωςτικήσ και τθσ διαμορφωτικήσ
αξιολόγηςησ, ενϊ, φυςικά, θ τελική αξιολόγθςθ παραμζνει απαραίτθτθ για τθ διαμόρφωςθ
ςυνολικισ εκτίμθςθσ για τον βακμό εμπζδωςθσ τθσ γνϊςθσ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ.
Διαγνωςτική αξιολόγηςη
Η διαγνωςτικι αξιολόγθςθ πραγματοποιείται με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ και
παρζχει εικόνα για το επίπεδο των πρότερων γνϊςεων των μακθτϊν/-τριϊν ςτο
αντικείμενο και τισ δυνατότθτεσ τθσ ςχολικισ τάξθσ, ϊςτε ο διδάςκων/θ διδάςκουςα να
προγραμματίςει τθ διδαςκαλία του/τθσ και να καλφψει ενδεχόμενα κενά, που, αν
παραμείνουν, είναι πικανόν να δυςχεράνουν τθν πρόςλθψθ νζασ γνϊςθσ. Προφανϊσ, θ
ςθμαςία τθσ διαγνωςτικισ αξιολόγθςθσ είναι μεγάλθ ςτθν ζναρξθ τθσ Γϋ Λυκείου, αφοφ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα ζχουν ιδθ διδαχκεί το αντικείμενο για ζνα ςχολικό ζτοσ. τθν ζναρξθ τθσ
Βϋ Λυκείου, επειδι οι μακθτζσ/-τριεσ δεν ζχουν διδαχκεί λατινικά, θ διαγνωςτικι
αξιολόγθςθ ζχει ενδεικτικά ςυμβουλευτικό χαρακτιρα και αφορά κυρίωσ τον βακμό
εξοικείωςθσ των μακθτϊν/-τριϊν με ςτοιχεία τθσ δομισ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ που θ
γνϊςθ τουσ κα διευκόλυνε τθν προςζγγιςθ τθσ λατινικισ. Επίςθσ, ςτθν ζναρξθ τθσ Βϋ
Λυκείου θ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ μπορεί να αφορά διαπιςτϊςεισ για τθν εξοικείωςθ των
μακθτϊν/-τριϊν με πτυχζσ του αρχαίου κόςμου, που κα διευκολφνει τθν επιχειροφμενθ ςτθ
Βϋ Λυκείου προςζγγιςθ του ρωμαϊκοφ κόςμου.
Διαμορφωτική αξιολόγηςη
το πλαίςιο τθσ διαμορφωτικήσ αξιολόγηςησ ο/θ εκπαιδευτικόσ λαμβάνει υπόψθ του
τα πορίςματα τθσ αξιολογικισ διαδικαςίασ και αφιερϊνει ανά τακτά χρονικά διαςτιματα
ζνα επαναλθπτικό μάκθμα για εμπζδωςθ τθσ διδαγμζνθσ φλθσ, παρουςιάηοντασ επιπλζον
παραδείγματα και επιλφοντασ απορίεσ, κακοδθγοφμενοσ/-θ από τα λάκθ και τισ αδυναμίεσ
των μακθτϊν/-τριϊν που διαπιςτϊνει. Η αξιολόγθςθ πραγματοποιείται προφορικά ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ ι/και γραπτά ςτο πλαίςιο ατομικϊν ι/και ομαδικϊν εργαςιϊν και
δραςτθριοτιτων. Οι ερωτιςεισ/παρατθριςεισ δφναται να είναι ανοικτοφ ι κλειςτοφ τφπου
και παρουςιάηουν διαβακμιςμζνθ δυςκολία. Επίςθσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ προχωρά ςε
ανατροφοδότθςθ προσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ με τθ μορφι γραπτϊν ι προφορικϊν
ςχολίων για τισ εργαςίεσ και αξιοποιεί τισ ενδεχόμενεσ αςτοχίεσ των μακθτϊν/-τριϊν για
τθν ενίςχυςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και τον αναπροςανατολιςμό τθσ διδαςκαλίασ,
αποτρζποντασ τθν αποκάρρυνςθ των μακθτϊν/-τριϊν εξαιτίασ ενδεχόμενων λακϊν, αλλά,
αντίκετα, κακιςτϊντασ τα λάκθ ευκαιρίεσ για δθμιουργικι και γόνιμθ ςυηιτθςθ. Λυςιτελισ
κεωρείται και θ ανά τακτά διαςτιματα αυτοαξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν, κατά τθν
οποία αξιολογοφν οι ίδιοι/-εσ τθν επίδοςι τουσ με τθν ολοκλιρωςθ διδακτικϊν ενοτιτων.
Σελική αξιολόγηςη
Η τελικι αξιολόγθςθ αφορά τθ διαμόρφωςθ ςυνολικισ εκτίμθςθσ για τον βακμό
επίτευξθσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.
Η αξιολόγθςθ προτείνεται να αφορά:
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− απόδοςθ λατινικοφ κειμζνου ςτθ νζα ελλθνικι
− κατανόθςθ λατινικοφ κειμζνου
− ςυςχζτιςθ λζξεων τθσ λατινικισ με λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ νζα ελλθνικι
− κατανόθςθ ςτερεότυπθσ λατινικισ φράςθσ που επιβιϊνει ςτθ ςφγχρονθ επικοινωνία
− τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν/-τριϊν με τθ ρωμαϊκι γραμματολογία
− τθν εξοικείωςθ με τον ρωμαϊκό κόςμο
− τθν εξοικείωςθ με τθ μορφολογία τθσ λατινικισ
− τθν εξοικείωςθ με τθ δομι τθσ λατινικισ.
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Β΄ Μζροσ
Β1. υγκεντρωτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδών
Θεματικά
Πεδία

ΛΑΣΙΝΙΚΑ – Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα Μαθηςιακά
Ενότητεσ
Αποτελζςματα
Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ

Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ

Οι μαθητζσ/-τριεσ να είναι ςε θζςη:
Λατινική γλώςςα

Γλωςςικι επεξεργαςία,
κατανόθςθ και απόδοςθ
λατινικοφ κειμζνου ςτα νζα
ελλθνικά

Βαςικά ςτοιχεία φωνθτικισ

Βαςικά ςτοιχεία μορφολογίασ

Βαςικά ςτοιχεία ςφνταξθσ

 Να μεταφράηουν ζνα κείμενο τθσ
λατινικισ γλϊςςασ ςτθ νζα ελλθνικι με τθ
βοικεια λεξιλογίου
 Να κατανοοφν το περιεχόμενο ενόσ
λατινικοφ κειμζνου και να το
αναδιατυπϊνουν ςτθ νζα ελλθνικι.
 Να προφζρουν τθ λατινικι γλϊςςα με τον
τρόπο που ζχει κακιερωκεί ςτθν ελλθνικι
εκπαίδευςθ.
 Να αναγνωρίηουν διαφορετικοφσ
τρόπουσ προφοράσ τθσ λατινικισ από
ομιλθτζσ/-τριεσ άλλων ςφγχρονων
ευρωπαϊκϊν γλωςςϊν και να ςυηθτοφν τισ
παραμζτρουσ που επθρεάηουν τθν
προφορά τθσ λατινικισ από τουσ/τισ
ςφγχρονουσ/-εσ ομιλθτζσ/-τριεσ.
 Να αναγνωρίηουν μορφολογικά λατινικζσ
λζξεισ μιασ περιόδου/ενόσ κειμζνου.
 Να ςυγκρίνουν μορφολογικά
χαρακτθριςτικά τθσ λατινικισ και τθσ
αρχαίασ ελλθνικισ.
 Να μεταςχθματίηουν μορφολογικά
λατινικοφσ κλιτοφσ τφπουσ (ονοματικοφσ ι
ρθματικοφσ) αυτόνομα ι μζςα ςε
ςυγκεκριμζνο κειμενικό πλαίςιο.
 Να αξιοποιοφν ψθφιακά εργαλεία για τθ
διερεφνθςθ γλωςςικϊν φαινομζνων.
 Να αναγνωρίηουν τθ ςυντακτικι
λειτουργία λζξεων και προτάςεων ενόσ
λατινικοφ κειμζνου.
 Να μεταςχθματίηουν ςυντακτικζσ δομζσ
μζςα ςε ςυγκεκριμζνο κειμενικό πλαίςιο.
 Να ςυγκρίνουν δομζσ τθσ λατινικισ
γλϊςςασ με αντίςτοιχεσ άλλων γλωςςϊν
(αρχαίασ και νζασ ελλθνικισ, ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ και ςφγχρονων ευρωπαϊκϊν
γλωςςϊν).
 Να παράγουν ςφντομεσ περιόδουσ
λατινικοφ λόγου με τθ βοικεια λεξιλογίου.
 Να αξιοποιοφν ψθφιακά εργαλεία για τθ
διερεφνθςθ γλωςςικϊν φαινομζνων.
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Βαςικό λεξιλόγιο, ετυμολογία
και ςτερεότυπεσ λατινικζσ
φράςεισ

Ρωμαϊκόσ κόςμοσ

Γλϊςςα και γραμματεία των
Ρωμαίων

Θζματα ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ

Ρωμαϊκι κοινωνία

Θζματα ρωμαϊκισ ιςτορίασ

Ελλάδα, Ρϊμθ, Ευρϊπθ: Από το
παρελκόν ςτο παρόν

 Να ςυνδζουν ετυμολογικά το λεξιλόγιο
τθσ λατινικισ με εκείνο τθσ νζασ ελλθνικισ.
 Να αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία
λατινικϊν φράςεων που επιβιϊνουν ςτθ
ςφγχρονθ επικοινωνία και να τισ
χρθςιμοποιοφν ςε κατάλλθλο κειμενικό
περιβάλλον.
 Να αναγνωρίηουν τθ κζςθ τθσ λατινικισ
γλϊςςασ ςτθν οικογζνεια των
ινδοευρωπαϊκϊν γλωςςϊν.
 Να ςχολιάηουν τθ κζςθ τθσ λατινικισ
γλϊςςασ κατά τον Μεςαίωνα και τθ
νεότερθ και ςφγχρονθ εποχι.
 Να αναγνωρίηουν και να αναφζρουν
βαςικά ςτοιχεία τθσ ρωμαϊκισ γραμματείασ
(εποχζσ, ςυγγραφείσ, είδθ,
χαρακτθριςτικά).
 Να ςχολιάηουν ςθμεία του περιεχομζνου
επιλεγμζνων κειμζνων τθσ λατινικισ
λογοτεχνίασ.
 Να αναφζρουν βαςικοφσ ςυγγραφείσ τθσ
ρωμαϊκισ γραμματείασ και βαςικά
εργοβιογραφικά ςτοιχεία.
 Να αναφζρουν βαςικά χαρακτθριςτικά
λογοτεχνικϊν ειδϊν τθσ ρωμαϊκισ
γραμματείασ.
 Να αναγνωρίηουν και να ερμθνεφουν
πτυχζσ του ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ.
 Να ςυνδζουν ςτοιχεία του ρωμαϊκοφ
πολιτιςμοφ με τον ςφγχρονο κόςμο.
 Να αξιολογοφν ςτοιχεία του ρωμαϊκοφ
πολιτιςμοφ (αξίεσ, κοινωνικοπολιτικά και
πολιτιςμικά φαινόμενα).
 Να αξιοποιοφν ψθφιακά εργαλεία για τθ
διερεφνθςθ και τθν παρουςίαςθ πτυχϊν
του ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ.
 Να αναγνωρίηουν βαςικά ςτοιχεία τθσ
δομισ τθσ ρωμαϊκισ κοινωνίασ.
 Να ςυνδζουν ςτοιχεία τθσ ρωμαϊκισ
κοινωνίασ με εκείνα τθσ αρχαίασ Ελλάδασ
και του ςφγχρονου κόςμου.
 Να αποτιμοφν κριτικά πτυχζσ τθσ
ρωμαϊκισ κοινωνίασ.
 Να εντάςςουν γνωςτά ιςτορικά γεγονότα
και πρόςωπα ςε βαςικζσ περιόδουσ τθσ
ρωμαϊκισ ιςτορίασ.
 Να παραλλθλίηουν παραμζτρουσ τθσ
ρωμαϊκισ ιςτορίασ με αντίςτοιχεσ τθσ
μεςαιωνικισ, νεότερθσ ι ςφγχρονθσ
ιςτορίασ.
 Να αξιολογοφν κριτικά πτυχζσ τθσ
ρωμαϊκισ ιςτορίασ.
 Να ςυνδζουν πολιτιςμικά ςτοιχεία τθσ
αρχαίασ Ρϊμθσ με αντίςτοιχα τθσ αρχαίασ
Ελλάδασ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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 Να αναγνωρίηουν τθν επιβίωςθ ςτοιχείων
του ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ ςτον
μεταγενζςτερο ευρωπαϊκό πολιτιςμό.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Β2. Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδών
Θεματικά
Πεδία

Λατινική
γλώςςα

ΛΑΣΙΝΙΚΑ – Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

Γλωςςικι επεξεργαςία,
κατανόθςθ και
απόδοςθ λατινικοφ
κειμζνου ςτα νζα
ελλθνικά

Οι μαθητζσ/-τριεσ να
είναι ςε θζςη:

Οι μαθητζσ/-τριεσ μποροφν
(χωριςμζνοι/-εσ ςε ομάδεσ ή
όχι):

 Να μεταφράηουν
ςτθ νεοελλθνικι
γλϊςςα
αποςπάςματα ι
περιόδουσ λατινικοφ
λόγου με τθ βοικεια
λεξιλογίου.

 Να αποδϊςουν ςτθ νζα
ελλθνικι περιόδουσ λατινικοφ
κειμζνου με τθ βοικεια
ζντυπων ι/και θλεκτρονικϊν
λεξικϊν.
 Να ςυμπλθρϊςουν
μεταφράςεισ ςτθ νεοελλθνικι
γλϊςςα αποςπάςματοσ
λατινικοφ κειμζνου ι
περιόδων λατινικοφ λόγου.
 Να ςθμειϊςουν αν θ
απόδοςθ μιασ λατινικισ
περιόδου/φράςθσ ςτθ νζα
ελλθνικι είναι ορκι ι όχι και
να διορκϊςουν, ςτθ δεφτερθ
περίπτωςθ, τα λάκθ.
 Να απαντιςουν ςε
ερωτιςεισ (ανοικτοφ ι
κλειςτοφ τφπου) κατανόθςθσ
του περιεχομζνου ενόσ
λατινικοφ κειμζνου.

 Να ελζγχουν τθν
απόδοςθ μιασ
λατινικισ περιόδου
ςτθ νεοελλθνικι
γλϊςςα.

Βαςικά ςτοιχεία
φωνθτικισ

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

 Να
αναδιατυπϊνουν
ελεφκερα ςε
νεοελλθνικό λόγο
κζματα/ιδζεσ ενόσ
λατινικοφ κειμζνου.
 Να προφζρουν, με
τρόπο όςο το δυνατόν
πιο κοντά ςτθν
προφορά τθσ
κλαςικισ περιόδου,
τουσ φκόγγουσ τθσ
λατινικισ (φωνιεντα,
ςφμφωνα, θμίφωνα,
διφκόγγουσ).
 Να τονίηουν ςωςτά
τισ λζξεισ τθσ
λατινικισ.
 Να
αντιλαμβάνονται
διαφορετικοφσ
τρόπουσ προφοράσ
τθσ λατινικισ (π.χ. των
c και g μπροςτά από
τα /i/ και /e/) από
ομιλθτζσ/-τριεσ
διαφορετικϊν
ςφγχρονων
ευρωπαϊκϊν
γλωςςϊν (π.χ.

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

 Να ακοφςουν τον τρόπο
προφοράσ των λατινικϊν
φκόγγων/διφκόγγων κατά
τθν κλαςικι εποχι και να
εξαςκθκοφν ςε αυτιν.

 Να ακοφςουν (μζςω
οπτικοακουςτικϊν μζςων και
υλικοφ διακζςιμου ςτο
διαδίκτυο) τον τρόπο με τον
οποίο προφζρουν τθ λατινικι
ομιλθτζσ/-τριεσ άλλων
ςφγχρονων γλωςςϊν και να
αναηθτιςουν τισ
διαφοροποιιςεισ ςτον
ςφγχρονο τρόπο προφοράσ
των κλαςικϊν γλωςςϊν.
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Λατινική
γλώςςα
Βαςικά ςτοιχεία
μορφολογίασ

ιταλικισ, γαλλικισ,
ιςπανικισ, αγγλικισ).
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά (ωσ
προσ τθν πτϊςθ, τον
αρικμό, το γζνοσ)
ουςιαςτικά όλων των
κλίςεων.
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά (ωσ
προσ τθν πτϊςθ, τον
αρικμό, το γζνοσ)
επίκετα όλων των
κλίςεων ςτον κετικό
βακμό.
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά (ωσ
προσ τθν πτϊςθ, τον
αρικμό, το γζνοσ, το
είδοσ) τισ αντωνυμίεσ
και τα αντωνυμικά
επίκετα.
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά (ωσ
προσ το πρόςωπο και
τον χρόνο)
ρθματικοφσ τφπουσ
τθσ οριςτικισ όλων
των χρόνων τθσ
ενεργθτικισ φωνισ.
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά (ωσ
προσ τθν πτϊςθ, τον
αρικμό, το γζνοσ και
τον χρόνο) μετοχζσ
ενεργθτικισ φωνισ.
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά (ωσ
προσ τον χρόνο)
απαρζμφατα τθσ
ενεργθτικισ φωνισ.
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά τα
ερωτθματικά και τα
αναφορικά
επιρριματα.
 Να
μεταςχθματίηουν
μορφολογικά
ονοματικοφσ τφπουσ
(από ζναν
αρικμό/πτϊςθ/γζνοσ/
βακμό ςε άλλο)
αυτόνομα ι μζςα ςε
κατάλλθλο
προταςιακό

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

 Να εντοπίςουν ςτα κείμενα
τα ουςιαςτικά και τα επίκετα
κάκε κλίςθσ και να
καταγράψουν τισ καταλιξεισ
τουσ ςε πίνακεσ.
 Να ταξινομιςουν τα
ουςιαςτικά των κειμζνων με
βάςθ το γζνοσ τουσ και να
ςυντάξουν κατάλογο με τισ
καταλιξεισ τουσ.
 Να ταξινομιςουν τα
ουςιαςτικά και τα επίκετα
των κειμζνων με βάςθ τθν
κλίςθ τουσ και να ςυντάξουν
κατάλογο με τισ καταλιξεισ
τουσ.
 Να καταγράψουν τισ
διαφορζσ ςτθν κλίςθ των
τριτόκλιτων επικζτων από
αυτιν των τριτόκλιτων
ουςιαςτικϊν.
 Να εντοπίςουν διάφορα
είδθ αντωνυμιϊν ςτα
κείμενα, να τισ ταξινομιςουν
κατά είδοσ και να βρουν τισ
αντίςτοιχεσ ςθμαςιολογικά
αντωνυμίεσ τθσ αρχαίασ
ελλθνικισ.
 Να εντοπίςουν ρθματικοφσ
τφπουσ των κειμζνων που
βρίςκονται ςε
ςυγκεκριμζνουσ χρόνουσ τθσ
ενεργθτικισ φωνισ.
 Να εντοπίςουν τισ αόριςτεσ
αντωνυμίεσ του κειμζνου ι
ςυγκεκριμζνων προτάςεων,
να καταγράψουν πικανοφσ
διαφορετικοφσ τφπουσ τουσ
για τθν ίδια
πτϊςθ/αρικμό/γζνοσ και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τισ περιπτϊςεισ χριςθσ των
τφπων αυτϊν.
 Να καταςκευάςουν δικζσ
τουσ ςφντομεσ προτάςεισ ςτα
λατινικά για τα μελλοντικά
τουσ ςχζδια με βάςθ το
λεξιλόγιο που ζχουν διδαχκεί
ι/και ςυμπλθρωματικό, που
αναηθτοφν ςε λεξικά τθσ
λατινικισ ι ςτο λεξιλόγιο του
διδακτικοφ βιβλίου.
 Να ςχθματίςουν τισ μετοχζσ
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Λατινική
γλώςςα

Βαςικά ςτοιχεία
ςφνταξθσ

περιβάλλον.
 Να
μεταςχθματίηουν
μορφολογικά
ρθματικοφσ τφπουσ
τθσ ενεργθτικισ
φωνισ (ωσ προσ το
πρόςωπο/τον χρόνο)
αυτόνομα ι μζςα ςε
κατάλλθλο
προταςιακό
περιβάλλον.
 Να ςυγκρίνουν ςε
οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ τισ
καταλιξεισ
ουςιαςτικϊν ι
ρθμάτων τθσ
λατινικισ με εκείνεσ
τθσ αρχαίασ
ελλθνικισ.
 Να ςυγκρίνουν τισ
καταλιξεισ
ουςιαςτικϊν
διαφορετικϊν
κλίςεων μεταξφ τουσ.
 Να αναγνωρίηουν
τθ ςυντακτικι
λειτουργία λζξεων
ενόσ λατινικοφ
κειμζνου ι μιασ
περιόδου.
 Να αναγνωρίηουν
διαφορετικζσ
λειτουργίεσ των
πτϊςεων μζςα ςε ζνα
λατινικό κείμενο.
 Να αναγνωρίηουν
τα είδθ του
απαρεμφάτου και τθ
ςυντακτικι τουσ
λειτουργία.
 Να αναγνωρίηουν
τον τρόπο εκφοράσ
τθσ αυτοπάκειασ και
τθσ αλλθλοπάκειασ.
 Να εκφζρουν με
διαφορετικοφσ
τρόπουσ τθν
επιρρθματικι ζννοια
του τόπου.
 Να χρθςιμοποιοφν
ςωςτά ςυντακτικζσ
δομζσ τθσ λατινικισ
ςε μικρζσ περιόδουσ
λατινικοφ λόγου.

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

και τα απαρζμφατα
ενεργθτικισ φωνισ των
ρθμάτων που ςυναντοφν ςτο
κείμενο.

 Να αντιπαραβάλουν τισ
καταλιξεισ των κλίςεων τθσ
λατινικισ μεταξφ τουσ αλλά
και με τισ αντίςτοιχεσ των
ουςιαςτικϊν τθσ αρχαίασ
ελλθνικισ καταςκευάηοντασ
ςυγκριτικοφσ πίνακεσ.
 Να ςυγκρίνουν τουσ
χρόνουσ τθσ οριςτικισ τθσ
ενεργθτικισ φωνισ ωσ προσ
τον τρόπο ςχθματιςμοφ τουσ
καταςκευάηοντασ
ςυγκριτικοφσ πίνακεσ.
 Να εντοπίςουν τισ γενικζσ,
τισ δοτικζσ ι τισ αφαιρετικζσ
ενόσ κειμζνου και να
ςυντάξουν πίνακα με τισ
ςυντακτικζσ χριςεισ των
πλάγιων πτϊςεων με τθ
βοικεια νοθτικοφ χάρτθ.
 Να ελζγξουν τθν ορκότθτα
τθσ ςφνταξθσ μιασ λατινικισ
περιόδου.
 Να ςυντάξουν κατάλογο με
τθ ςυντακτικι κζςθ των
απαρεμφάτων ενόσ κειμζνου.
 Να εντοπίςουν τθ διλωςθ
αυτοπάκειασ και
αλλθλοπάκειασ ςε ζνα
κείμενο.

 Να ςυμπλθρϊςουν κενά ςε
ςφντομεσ περιόδουσ
λατινικοφ λόγου με τον
κατάλλθλο προςδιοριςμό του
τόπου.
 Να ςυμπλθρϊςουν κενά ςε
ςφντομεσ περιόδουσ
λατινικοφ λόγου με τθν
κατάλλθλθ ςυντακτικά πτϊςθ
ουςιαςτικοφ/επικζτου/
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Λατινική
γλώςςα

 Να ςυγκρίνουν
ςυντακτικζσ δομζσ
τθσ λατινικισ με
αντίςτοιχεσ τθσ
αρχαίασ ι/και νζασ
ελλθνικισ ι άλλων
ςφγχρονων
ευρωπαϊκϊν
γλωςςϊν.

Βαςικό λεξιλόγιο,
ετυμολογία και
ςτερεότυπεσ λατινικζσ
φράςεισ

 Να αναγνωρίηουν
λζξεισ ενόσ λατινικοφ
κειμζνου που
ςυνδζονται
ετυμολογικά με
ςυγκεκριμζνεσ
νεοελλθνικζσ λζξεισ.
 Να εντοπίηουν
λζξεισ ενόσ λατινικοφ
κειμζνου που
ςυνδζονται
ετυμολογικά με λζξεισ
τθσ αρχαίασ ελλθνικισ
ι προζρχονται από
αυτιν.
 Να εντοπίηουν
νεοελλθνικζσ λζξεισ
που προζρχονται
ετυμολογικά από
λζξεισ ενόσ λατινικοφ
κειμζνου.
 Να χρθςιμοποιοφν
ςωςτά ςε κατάλλθλο
κειμενικό περιβάλλον
λατινικζσ
φράςεισ/λζξεισ που
επιβιϊνουν ςτθ
ςφγχρονθ

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

αντωνυμίασ.
 Να αποδϊςουν ςτα
λατινικά ςφντομεσ περιόδουσ
νεοελλθνικοφ λόγου με τθ
βοικεια λεξιλογίου.
 Να ςυγκρίνουν τθ ςφνταξθ
του απαρεμφάτου ςτθ
λατινικι με τθν αντίςτοιχθ
τθσ αρχαίασ ελλθνικισ με τθ
βοικεια νοθτικοφ χάρτθ.
 Να μελετιςουν τισ
γενικζσ/δοτικζσ/αφαιρετικζσ
του κειμζνου και να
αντιπαραβάλουν τθ χριςθ
των πλάγιων πτϊςεων τθσ
λατινικισ με εκείνθ τθσ
αρχαίασ ελλθνικισ
καταςκευάηοντασ
ςυγκριτικοφσ πίνακεσ.
 Να ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ
για τθν επιβίωςθ τθσ δοτικισ
ςε ςφγχρονεσ ευρωπαϊκζσ
γλϊςςεσ που γνωρίηουν και
για τθν απόδοςθ των
ςυντακτικϊν ςχζςεων που
εκφράηονταν μζςω τθσ
δοτικισ ςε άλλεσ, όπου θ
πτϊςθ αυτι ζχει εξαφανιςτεί.
 Να αναηθτιςουν με τθ
βοικεια διακζςιμων λεξικϊν
λζξεισ τθσ αρχαίασ και τθσ
νζασ ελλθνικισ που
ςχετίηονται ετυμολογικά με
ςυγκεκριμζνεσ λατινικζσ
λζξεισ του κειμζνου.

 Να αναηθτιςουν ςε λεξικά
λζξεισ ι/και φράςεισ τθσ
λατινικισ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθ νζα
ελλθνικι και να τισ
χρθςιμοποιιςουν ςε
κατάλλθλο κειμενικό
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Λατινική
γλώςςα

Ρωμαϊκόσ
κόςμοσ

επικοινωνία.

Γλϊςςα και Γραμματεία
των Ρωμαίων

 Να εντάςςουν τθ
λατινικι γλϊςςα ςτο
πλαίςιο των
γλωςςικϊν ομάδων
τθσ ινδοευρωπαϊκισ
γλωςςικισ
οικογζνειασ.
 Να αναγνωρίηουν
τισ ςφγχρονεσ
ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ
που προιλκαν από τθ
λατινικι.
 Να αξιολογοφν τθ
κζςθ τθσ λατινικισ
γλϊςςασ ςτον
κοινωνικό, πολιτικό
και πνευματικό κόςμο
μεταγενζςτερων
εποχϊν (Μεςαίωνασ,
νεότεροσ και
ςφγχρονοσ κόςμοσ).

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

περιβάλλον.
 Να αναηθτιςουν ςε
θλεκτρονικά ςϊματα
κειμζνων λζξεισ ι/και
φράςεισ τθσ λατινικισ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθ νζα
ελλθνικι και να
προςδιορίςουν τθ ςθμαςία
τουσ από τα ςυμφραηόμενα.
 Να χρθςιμοποιιςουν
λατινικι ζκφραςθ (που
παρατθρείται χριςθ τθσ ςτθ
ςφγχρονθ επικοινωνία) ςε
κατάλλθλο διαπροταςιακό
περιβάλλον.
 Να μελετιςουν, με τθ
βοικεια ζντυπου ι/και
ψθφιακοφ υλικοφ, τθ
ςθμαςία λατινικϊν φράςεων
που χρθςιμοποιοφνται ςτθ
νομικι γλϊςςα και να τισ
επαναχρθςιμοποιιςουν ςε
δικά τουσ κείμενα.
 Να αναηθτιςουν και να
καταγράψουν ςε πίνακεσ
βαςικά ςτοιχεία τθσ λατινικισ
γλϊςςασ (προζλευςθ, ςχζςθ
με άλλεσ ινδοευρωπαϊκζσ
γλϊςςεσ τθσ αρχαιότθτασ,
αλλά και του ςφγχρονου
κόςμου).
 Να αποτυπϊςουν, με τθ
βοικεια νοθτικοφ χάρτθ, τθ
κζςθ τθσ λατινικισ γλϊςςασ
ςτθν ινδοευρωπαϊκι
γλωςςικι οικογζνεια.
 Να αναηθτιςουν ςε
ιςτότοπουσ ακαδθμαϊκϊν
βιβλιοκθκϊν επιςτθμονικά
ζργα γραμμζνα ςτθ λατινικι
γλϊςςα και να καταγράψουν
τθ κεματολογία και τθν
περίοδο ςυγγραφισ τουσ,
διατυπϊνοντασ υποκζςεισ για
τθν προτίμθςθ του
ακαδθμαϊκοφ χϊρου ςτθ
λατινικι γλϊςςα ςε
παλαιότερεσ εποχζσ.
 Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο περιπτϊςεισ
ςφγχρονων κειμζνων κάκε
είδουσ (ειδιςεισ, λογοτεχνικά
ζργα, κόμικσ κ.λπ.)
μεταφραςμζνων ςτα
λατινικά.
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 Να αναφζρουν
βαςικοφσ ςυγγραφείσ
τθσ ρωμαϊκισ
γραμματείασ και
εργοβιογραφικά τουσ
ςτοιχεία.
 Να αναφζρουν
βαςικά
χαρακτθριςτικά
λογοτεχνικϊν ειδϊν
τθσ ρωμαϊκισ
γραμματείασ.

Ρωμαϊκόσ
κόςμοσ

Ρωμαϊκι κοινωνία

 Να διερευνοφν και
να παρουςιάηουν τθ
διάρκρωςθ τθσ
ρωμαϊκισ κοινωνίασ
και ιδιαίτερα τθσ
ρωμαϊκισ οικογζνειασ
με τθ βοικεια
ζντυπου και
ψθφιακοφ
υλικοφ/εργαλείων.

 Να ςυςχετίηουν ι
να ςυγκρίνουν τθ
δομι τθσ ρωμαϊκισ
κοινωνίασ και τθ δομι
και τουσ κεςμοφσ τθσ
ρωμαϊκισ οικογζνειασ
με εκείνα άλλων λαϊν
τθσ αρχαίασ,
μεςαιωνικισ και
νεότερθσ/ςφγχρονθσ

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

 Να καταςκευάςουν

ψθφιακζσ παρουςιάςεισ για
Ρωμαίουσ ςυγγραφείσ.
 Να μελετιςουν, μζςα από
γραμματολογικό υλικό, τα
βαςικά χαρακτθριςτικά
ςυγκεκριμζνων λογοτεχνικϊν
ειδϊν τθσ ρωμαϊκισ
γραμματείασ (π.χ. ζποσ), να
τα ςυγκρίνουν με αντίςτοιχα
τθσ αρχαιοελλθνικισ
γραμματείασ και να
ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ κατά
πόςο θ πρϊτθ αποτελεί
δουλικι μίμθςθ τθσ
δεφτερθσ.
 Να δθμιουργιςουν
ψθφιακι παρουςίαςθ για τθν
κοινωνικι δομι ςτθν αρχαία
Ρϊμθ (π.χ. τθν τάξθ των
δοφλων, τουσ πατρικίουσ και
τουσ πλθβείουσ κ.ο.κ.) με τθ
βοικεια ζντυπου ι/και
ψθφιακοφ υλικοφ (π.χ.
μελζτεσ, κείμενα τθσ
λατινικισ γραμματείασ,
ιςτότοποι αρχαιογνωςτικοφ
περιεχομζνου,
κινθματογραφικζσ ταινίεσ και
ταινίεσ τεκμθρίωςθσ).
 Να δθμιουργιςουν
ψθφιακι παρουςίαςθ για τθ
δομι τθσ οικογζνειασ και τισ
ενδοοικογενειακζσ ςχζςεισ
ςτθν αρχαία Ρϊμθ (ςυηυγικζσ
ςχζςεισ, γάμοσ-διαηφγιο,
γονείσ-παιδιά) με τθ βοικεια
ζντυπου ι/και ψθφιακοφ
υλικοφ.
 Να ςυντάξουν μια ςελίδα
του προςωπικοφ
θμερολογίου μιασ Ρωμαίασ
ματρόνασ μελετϊντασ ζντυπο
ι/και ψθφιακό υποςτθρικτικό
υλικό για τθ κζςθ τθσ
γυναίκασ ςτθν αρχαία Ρϊμθ.
 Να αναηθτιςουν το νόθμα
του όρου pater familias ςε
ελλθνικά κείμενα με τθ
βοικεια ζντυπου ι/και
ψθφιακοφ υλικοφ και να
ςυηθτιςουν για το
οικογενειακό μοντζλο ςτθν
αρχαία Ρϊμθ ςυγκρίνοντάσ το
με αντίςτοιχα μοντζλα
ςφγχρονων κοινωνιϊν.
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Ρωμαϊκόσ
κόςμοσ

εποχισ.
 Να αποτιμοφν
κριτικά το κοινωνικό
ςφςτθμα και τουσ
οικογενειακοφσ
κεςμοφσ του
ρωμαϊκοφ κόςμου
(π.χ. pater familias).
 Να γνωρίηουν τον
τρόπο παρουςίαςθσ
τθσ ζννοιασ του
ζρωτα ςτθ ρωμαϊκι
λογοτεχνία.

Θζματα ρωμαϊκοφ
πολιτιςμοφ

 Να διερευνοφν
μζςα από τθ ρωμαϊκι
γραμματεία τον
τρόπο παρουςίαςθσ
του «άλλου».
 Να αποτιμοφν
κριτικά τθ ςτάςθ των
Ρωμαίων απζναντι
ςτο «διαφορετικό»
και να τθ ςυγκρίνουν
με τθν αντίςτοιχθ
ςτάςθ των ςφγχρονων
κοινωνιϊν (του
δυτικοφ κυρίωσ
κόςμου).

Θζματα ρωμαϊκισ
ιςτορίασ

 Να αφθγοφνται και
να παρουςιάηουν με
τθ χριςθ ψθφιακϊν
εργαλείων γεγονότα
τθσ ιςτορίασ τθσ
αρχαίασ Ρϊμθσ
(ίδρυςθ, δθμοκρατικι
περίοδοσ, εμφφλιοι
πόλεμοι, μετάβαςθ

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

 Να ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ
για τα χαρακτθριςτικά
(ςυναιςκθματικά, κοινωνικά)
του ζρωτα ςτθν αρχαία Ρϊμθ,
όπωσ αυτόσ προβάλλεται
μζςα ςτθ ρωμαϊκι
λογοτεχνία.
 Να αναηθτιςουν μοτίβα τθσ
ρωμαϊκισ ερωτικισ ποίθςθσ
ςε ςυγκεκριμζνα ζργα τθσ
αρχαιοελλθνικισ λυρικισ
ποίθςθσ ι/και τθσ ςφγχρονθσ
τζχνθσ και λογοτεχνίασ.
 Να διερευνιςουν τθν
αμφιςβιτθςθ του ομθρικοφ
θρωικοφ προτφπου από τθ
ρωμαϊκι ερωτικι ποίθςθ με
τθ βοικεια κατάλλθλων
λογοτεχνικϊν αποςπαςμάτων
που κα υποδείξει ο
διδάςκων/θ διδάςκουςα και
να ςυνκζςουν ςφντομο
ςχετικό δοκίμιο.
 Να καταλογογράψουν, με
βάςθ λογοτεχνικά
αποςπάςματα, τισ
διαφορετικζσ εκνότθτεσ και
πολιτιςμοφσ που ςυμβίωναν
ςτθν αρχαία Ρϊμθ, να
ςχολιάςουν τθ ςτάςθ των
Ρωμαίων απζναντι ςτο
πολιτιςμικά διαφορετικό και
να ςυγκρίνουν τθ ςτάςθ των
Ρωμαίων με τον βακμό
αποδοχισ του διαφορετικοφ
ςτισ ςφγχρονεσ
πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ
τθσ Ευρϊπθσ ςυνκζτοντασ
ςχετικό δοκίμιο.
 Να διερευνιςουν, με τθ
βοικεια ζντυπου και
ψθφιακοφ υλικοφ (π.χ.
ιςτορικά εγχειρίδια, κείμενα
τθσ λατινικισ γραμματείασ,
ιςτότοποι ιςτορικοφ
ενδιαφζροντοσ,
κινθματογραφικζσ ταινίεσ και
ταινίεσ τεκμθρίωςθσ), τισ
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ςτθν αυτοκρατορικι
περίοδο).
 Να ερμθνεφουν ωσ
προσ τισ πολιτικζσ του
ςυνδθλϊςεισ τον
ιδρυτικό μφκο τθσ
Ρϊμθσ.

Ελλάδα, Ρϊμθ, Ευρϊπθ:
Από το παρελκόν ςτο
παρόν

 Να ςυςχετίηουν
γεγονότα τθσ
ρεπουμπλικανικισ
περιόδου, όπωσ θ
κατάργθςθ τθσ
βαςιλείασ και οι
εμφφλιοι πόλεμοι, με
αντίςτοιχα γεγονότα
τθσ αρχαίασ,
μεςαιωνικισ και
νεότερθσ/ςφγχρονθσ
ιςτορίασ άλλων λαϊν.
 Να αποτιμοφν τθ
ςθμαςία γεγονότων
τθσ ρωμαϊκισ
ιςτορίασ τθσ
ρεπουμπλικανικισ
περιόδου, όπωσ οι
Καρχθδονιακοί
Πόλεμοι και θ νίκθ
του Οκταβιανοφ ςτο
Άκτιο, για τθ
μετζπειτα πορεία
τόςο των Ρωμαίων
όςο και τθσ Ευρϊπθσ
γενικότερα.
 Να αναγνωρίηουν
πολιτιςμικζσ
επιδράςεισ/επιβιϊςεισ του ρωμαϊκοφ
πολιτιςμοφ ςε άλλουσ
πολιτιςμοφσ τθσ
αρχαιότθτασ ι
μεταγενζςτερων
εποχϊν.

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

ιδεολογικζσ ςυνδθλϊςεισ του
ιδρυτικοφ μφκου τθσ Ρϊμθσ
και να τισ ςυηθτιςουν ςτθν
τάξθ.
 Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ ςτον ιςτοχϊρο
ι ςτθ ςχολικι βιβλιοκικθ για
τον μφκο του Αινεία, να
μελετιςουν ςυγκεκριμζνα
επειςόδια τθσ «Αινειάδασ»
και να ςυηθτιςουν τθ
μεταφορά τουσ ςε άλλεσ
μορφζσ τζχνθσ.
 Να μελετιςουν ζντυπο
ι/και ψθφιακό υλικό, να
καταςκευάςουν ψθφιακι
χρονογραμμι με τα
ςθμαντικότερα γεγονότα τθσ
ιςτορίασ τθσ Ρϊμθσ μζχρι τθν
άνοδο του Αυγοφςτου ςτθν
εξουςία.
 Να αναδιθγθκοφν ςτθν
τάξθ, μελετϊντασ ςχετικά
αποςπάςματα από το ζργο
του ιςτορικοφ Σ. Λίβιου, τον
τρόπο τθσ κατάλυςθσ τθσ
βαςιλείασ ςτθ Ρϊμθ και να
ςυηθτιςουν ιςτορικζσ
περιπτϊςεισ μετάβαςθσ από
ζνα αυταρχικό πολίτευμα ςε
ζνα δθμοκρατικότερο.

 Να ςυηθτιςουν με τθ
μορφι ρθτορικοφ αγϊνα,
αξιοποιϊντασ τισ ιςτορικζσ
τουσ γνϊςεισ, τα κετικά και
αρνθτικά αποτελζςματα για
τον μεςογειακό κόςμο που
προζκυψαν από τθ νίκθ του
Οκταβιανοφ ςτο Άκτιο και το
επακόλουκο ρωμαϊκό
imperium.

 Να αναηθτιςουν
κινθματογραφικζσ ταινίεσ
που ςχετίηονται με τθν
αρχαία Ρϊμθ και να
ετοιμάςουν ψθφιακζσ
παρουςιάςεισ για αυτζσ ι να
ςυνκζςουν ςφντομεσ
κινθματογραφικζσ κριτικζσ.
 Να αναηθτιςουν ζργα
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 Να αξιολογοφν τθ
κζςθ τθσ
λατινομάκειασ και
ρωμαιομάκειασ ςτο
ςφγχρονο
εκπαιδευτικό
ςφςτθμα.

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

τζχνθσ (εικαςτικά, κεατρικά
ζργα, όπερεσ, λογοτεχνικά
ζργα κ.λπ.) εμπνευςμζνα από
κζματα τθσ ρωμαϊκισ
ιςτορίασ ι/και μυκολογίασ
και να ετοιμάςουν ςφντομεσ
ψθφιακζσ παρουςιάςεισ για
αυτά.
 Να ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ
για τθ κζςθ του μακιματοσ
των λατινικϊν ςτο
εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα
αξιοποιϊντασ και τθ δικι
τουσ εμπειρία.
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ΛΑΣΙΝΙΚΑ – Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

Γλωςςικι επεξεργαςία,
κατανόθςθ και
απόδοςθ ςτα νζα
ελλθνικά λατινικοφ
κειμζνου

Οι μαθητζσ/-τριεσ να
είναι ςε θζςη:
 Να μεταφράηουν
ςτθ νεοελλθνικι
γλϊςςα
αποςπάςματα ι
περιόδουσ λατινικοφ
λόγου με τθ βοικεια
λεξιλογίου.

 Να ελζγχουν τθν
απόδοςθ μιασ
λατινικισ περιόδου
ςτθ νεοελλθνικι
γλϊςςα.

Βαςικά ςτοιχεία
μορφολογίασ

 Να
αναδιατυπϊνουν
ελεφκερα ςε
νεοελλθνικό λόγο
κζματα/ιδζεσ ενόσ
λατινικοφ κειμζνου.
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά (ωσ
προσ το πρόςωπο και
τον χρόνο)
ρθματικοφσ τφπουσ
τθσ οριςτικισ όλων
των χρόνων τθσ
πακθτικισ φωνισ.
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά (ωσ
προσ το πρόςωπο και
τον χρόνο)
ρθματικοφσ τφπουσ
τθσ υποτακτικισ και
προςτακτικισ όλων
των χρόνων τθσ
ενεργθτικισ και
πακθτικισ φωνισ.
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά (ωσ
προσ τον χρόνο)
απαρζμφατα τθσ
πακθτικισ φωνισ.
 Να αναγνωρίηουν

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

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ
Οι μαθητζσ/-τριεσ μποροφν:
 Να μεταφράςουν ζνα
λατινικό κείμενο ι μζροσ του
με τθ βοικεια λεξιλογίου.
 Να ςυμπλθρϊςουν
μεταφράςεισ ςτθ νεοελλθνικι
γλϊςςα αποςπάςματοσ
λατινικοφ κειμζνου ι
περιόδων λατινικοφ λόγου.
 Να αποδϊςουν ςτθ νζα
ελλθνικι περιόδουσ λατινικοφ
κειμζνου με τθ βοικεια
ζντυπων ι/και θλεκτρονικϊν
λεξικϊν.
 Να ςθμειϊςουν αν θ
απόδοςθ μιασ λατινικισ
περιόδου/φράςθσ ςτθ νζα
ελλθνικι είναι ορκι ι όχι και
να διορκϊςουν, ςτθ δεφτερθ
περίπτωςθ, τα λάκθ.
 Να απαντιςουν ςε
ερωτιςεισ κατανόθςθσ του
λατινικοφ κειμζνου (ανοικτοφ
ι κλειςτοφ τφπου).

 Να εντοπίςουν τουσ
ρθματικοφσ τφπουσ ενεςτϊτα,
παρατατικοφ και μζλλοντα
ςτθν πακθτικι φωνι και να
τουσ ςυγκρίνουν με τουσ
αντίςτοιχουσ τθσ ενεργθτικισ
φωνισ καταςκευάηοντασ
πίνακεσ.
 Να εντοπίςουν τα ριματα
του κειμζνου που βρίςκονται
ςε υποτακτικι ενεςτϊτα,
παρακειμζνου ι μζλλοντα, να
τα μετατρζψουν ςτουσ
αντίςτοιχουσ τφπουσ τθσ
οριςτικισ και να καταλιξουν
ςε ςυμπεράςματα για τον
τρόπο ςχθματιςμοφ τθσ
υποτακτικισ.
 Να μεταςχθματίςουν τουσ
πακθτικοφσ τφπουσ των
ςυντελικϊν χρόνων του
κειμζνου ςτθν ενεργθτικι
φωνι και να εξαγάγουν
κανόνεσ για τον τρόπο
ςχθματιςμοφ των χρόνων
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μορφολογικά (ωσ
προσ τθν πτϊςθ, τον
αρικμό και το γζνοσ)
τθ μετοχι του
πακθτικοφ
παρακειμζνου.
 Να αναγνωρίηουν
τισ ιδιαιτερότθτεσ των
αποκετικϊν και
θμιαποκετικϊν
ρθμάτων.
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά το
γεροφνδιο και το
γερουνδιακό.
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά το
ςουπίνο.
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά τφπουσ
ανϊμαλων ρθμάτων.
 Να αναγνωρίηουν
μορφολογικά (ωσ
προσ τθν πτϊςθ, τον
αρικμό, το γζνοσ)
επίκετα όλων των
κλίςεων και ςτουσ
τρεισ βακμοφσ.
 Να
μεταςχθματίηουν
μορφολογικά
ρθματικοφσ τφπουσ
(ωσ προσ το
πρόςωπο/τον
χρόνο/τθν ζγκλιςθ/τθ
φωνι) αυτόνομα ι
μζςα ςε κατάλλθλο
προταςιακό
περιβάλλον.

 Να ςυγκρίνουν
μεταξφ τουσ τον
τρόπο ςχθματιςμοφ
των ρθμάτων ςε
διαφορετικοφσ
χρόνουσ/εγκλίςεισ/
φωνζσ.
 Να ςυγκρίνουν τον
τρόπο ςχθματιςμοφ
ρθμάτων ςε
ςυγκεκριμζνουσ
χρόνουσ/εγκλίςεισ/

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

αυτϊν ςτθν πακθτικι φωνι.

 Να μεταςχθματίςουν, ωσ
προσ τθν ζγκλιςθ,
ρθματικοφσ τφπουσ ςφντομων
προτάςεων και να
ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ για τθ
διαφορά νοιματοσ που
προκφπτει.
 Να καταςκευάςουν, με το
λεξιλόγιο που γνωρίηουν,
δικζσ τουσ ςφντομεσ
προτάςεισ ςτα λατινικά και να
ηθτιςουν από τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ να
τισ μεταςχθματίςουν
αλλάηοντασ τθ χρονικι
βακμίδα του ριματοσ.
 Να ςυγκρίνουν τον
μονολεκτικό τρόπο
ςχθματιςμοφ των μθ
ςυντελικϊν χρόνων ςτθν
πακθτικι φωνι με τον
περιφραςτικό ςχθματιςμό
των αντίςτοιχων χρόνων ςε
ςφγχρονεσ ευρωπαϊκζσ
γλϊςςεσ και να διατυπϊςουν
τισ ςκζψεισ τουσ για τθν
επικράτθςθ των
περιφραςτικϊν τφπων ςτισ
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Λατινική
γλώςςα

φωνζσ τθσ λατινικισ
με εκείνον ςφγχρονων
νεολατινικϊν
γλωςςϊν που
πικανόν γνωρίηουν
ι/και τθσ αρχαίασ και
νζασ ελλθνικισ.

Βαςικά ςτοιχεία
ςφνταξθσ

 Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία των
εγκλίςεων ςε κφριεσ
και δευτερεφουςεσ
προτάςεισ.
 Να αναγνωρίηουν
διαφορετικοφσ
τρόπουσ εκφοράσ τθσ
απαγόρευςθσ.
 Να αναγνωρίηουν
δευτερεφουςεσ
ονοματικζσ και
επιρρθματικζσ
προτάςεισ ωσ προσ
τον τρόπο ειςαγωγισ
και εκφοράσ τουσ και
ωσ προσ τθ
ςυντακτικι τουσ
λειτουργία.
 Να αναγνωρίηουν
διαφορετικοφσ
τρόπουσ εκφοράσ των
ευκειϊν ερωτιςεων.
 Να αναγνωρίηουν
τα είδθ τθσ μετοχισ
και τθ ςυντακτικι
τουσ λειτουργία.
 Να αναγνωρίηουν
τουσ τρόπουσ
εκφοράσ τθσ
ςφγκριςθσ.
 Να αναγνωρίηουν
διαφορετικοφσ
τρόπουσ εκφοράσ του
χρόνου, τθσ αιτίασ και
του ςκοποφ.
 Να αναγνωρίηουν
τθ λειτουργία του
ςουπίνου.
 Να αναγνωρίηουν
τθ λειτουργία του
γερουνδίου/γερουνδι
ακοφ και τθ
γερουνδιακι ζλξθ.

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

δεφτερεσ.
 Να αναηθτιςουν
παρόμοιουσ τρόπουσ
περιφραςτικοφ ςχθματιςμοφ
τθσ πακθτικισ φωνισ
ςυντελικϊν χρόνων ςε άλλεσ
γλϊςςεσ που γνωρίηουν
(αρχαία και νζα ελλθνικι,
ςφγχρονεσ ευρωπαϊκζσ,
λατινογενείσ ι μθ γλϊςςεσ).
 Να εντοπίςουν ςτο κείμενο
διαφορετικοφσ τρόπουσ
εκφοράσ του χρόνου, τθσ
αιτίασ και του ςκοποφ και να
χρθςιμοποιιςουν
εναλλακτικοφσ τρόπουσ
διλωςθσ των εννοιϊν αυτϊν,
όπου είναι δυνατό.
 Να εντοπίςουν ςτο κείμενο
τθν εκφορά τθσ απαγόρευςθσ
και να δθλϊςουν τθν ζννοια
με διαφορετικό τρόπο
εκφοράσ.
 Να μελετιςουν και να
καταγράψουν τισ
διαφορετικζσ χριςεισ του ut
ςτισ δευτερεφουςεσ τελικζσ,
βουλθτικζσ,
ςυμπεραςματικζσ ι
ενδοιαςτικζσ προτάςεισ του
κειμζνου και να μελετιςουν
τθ χριςθ τθσ υποτακτικισ ςε
αυτζσ.
 Να ςυντάξουν κατάλογο με
τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ
ειςαγωγισ των ευκειϊν
ερωτιςεων και να
ςθμειϊςουν τισ διαφορζσ
ςθμαςίασ.
 Να εντοπίςουν ςτο κείμενο
τθν εκφορά του βϋ όρου
ςφγκριςθσ και να
χρθςιμοποιιςουν
εναλλακτικό τρόπο διλωςισ
του, αν αυτό είναι δυνατό.
 Να ςυγκρίνουν τθ χριςθ
τθσ υποτακτικισ παρατατικοφ
και υπερςυντελίκου ςτον
εξαρτθμζνο λόγο μελετϊντασ
το νόθμα
των δευτερευουςϊν
προτάςεων του κειμζνου που
εκφζρονται με υποτακτικι
των δφο αυτϊν χρόνων,
καταςκευάηοντασ ςχετικοφσ
πίνακεσ ι νοθτικοφσ χάρτεσ.
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 Να
μεταςχθματίηουν
μετοχζσ ςε
ιςοδφναμεσ
νοθματικά
δευτερεφουςεσ
προτάςεισ.
 Να
μεταςχθματίηουν
δευτερεφουςεσ
προτάςεισ ςε μετοχζσ.
 Να
μεταςχθματίηουν τον
τρόπο ειςαγωγισ
ι/και εκφοράσ μιασ
δευτερεφουςασ
πρόταςθσ.
 Να
μεταςχθματίηουν
υποκετικοφσ λόγουσ
από το ζνα είδοσ ςτο
άλλο και να
παρατθροφν τθν
αλλαγι ςτο νόθμα.
 Να
μεηαζτημαηίζοσν
περιόδοσς από ηον
εσθύ λόγο ζηον

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

 Να ςυντάξουν κατάλογο με
τισ χριςεισ του ςουπίνου ςε
ζνα κείμενο, ςθμειϊνοντασ
τον όρο εξάρτθςθσ και τθ
ςυντακτικι του ςθμαςία.
 Να ςυντάξουν πίνακα με τισ
χριςεισ του γερουνδίου ςε
ζνα κείμενο και να
ςθμειϊςουν τθ ςυντακτικι
του λειτουργία.
 Να ςθμειϊςουν ςε ζνα
κείμενο τισ περιπτϊςεισ ςτισ
οποίεσ είναι εφικτι μια
γερουνδιακι ζλξθ και να τθν
πραγματοποιιςουν.
 Να ςθμειϊςουν ςε ζνα
κείμενο τισ υποχρεωτικζσ και
μθ υποχρεωτικζσ
γερουνδιακζσ ζλξεισ που
παρατθροφν.
 Να μετατρζψουν τθν
πακθτικι ςφνταξθ ςε
ενεργθτικι ςε όλεσ τισ
γερουνδιακζσ ζλξεισ ενόσ
κειμζνου, επιςθμαίνοντασ με
ζμφαςθ τισ περιπτϊςεισ ςτισ
οποίεσ θ πακθτικι ςφνταξθ
είναι υποχρεωτικι.
 Να μετατρζψουν
ρθματικοφσ τφπουσ
δευτερευουςϊν προτάςεων
από τθν υποτακτικι ενεςτϊτα
ςτθν υποτακτικι του
παρακειμζνου ι μζλλοντα και
να μελετιςουν τθ διαφορά
ςτο νόθμα.
 Να μετατρζψουν ςε
φράςεισ του κειμζνου τθν
πακθτικι ςφνταξθ ςε
ενεργθτικι και με βάςθ τισ
γνϊςεισ τουσ για τθ
λειτουργία τθσ πακθτικισ
ςφνταξθσ ςε άλλεσ γλϊςςεσ
(αρχαία και νζα ελλθνικι,
ςφγχρονεσ ευρωπαϊκζσ,
λατινογενείσ ι μθ) να
διατυπϊςουν τισ ςκζψεισ
τουσ για τθ λειτουργία τθσ
πακθτικισ ςφνταξθσ ςτο
κείμενο.
 Να μετατρζψουν
ρθματικοφσ τφπουσ
δευτερευουςϊν προτάςεων
από τθν υποτακτικι ενεςτϊτα
ςτθν υποτακτικι του
παρακειμζνου ι μζλλοντα και
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πλάγιο και ηο
ανηίζηροθο.
 Να εκφζρουν με
άλλουσ τρόπουσ, με ι
χωρίσ ςθμαςιολογικι
διαφορά, τισ
επιρρθματικζσ
ζννοιεσ του χρόνου,
τθσ αιτίασ και του
ςκοποφ.
 Να
μεταςχθματίηουν τθν
ενεργθτικι ςφνταξθ
ςε πακθτικι και το
αντίςτροφο.

 Να ςυγκρίνουν
ςυντακτικζσ δομζσ
τθσ λατινικισ με

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

να μελετιςουν τθ διαφορά
ςτο νόθμα.
 Να μετατρζψουν
δευτερεφουςεσ αιτιολογικζσ
ι χρονικζσ προτάςεισ ςτισ
αντίςτοιχεσ μετοχζσ.
 Να μετατρζψουν
δευτερεφουςεσ βουλθτικζσ
προτάςεισ ςε τελικά
απαρζμφατα, αν είναι δυνατό
με βάςθ τθ ςφνταξθ του
ριματοσ εξάρτθςθσ.
 Να μετατρζψουν ςτθν
υποτακτικι τουσ ρθματικοφσ
τφπουσ του κειμζνου που
βρίςκονται ςτθν προςτακτικι
και να επιςθμάνουν τθν
αλλαγι ςτο νόθμα.
 Να διατυπϊςουν φράςεισ
του κειμζνου που εκφράηουν
απαγόρευςθ με άλλουσ
ιςοδφναμουσ ςθμαςιολογικά
τρόπουσ.
 Να διατυπϊςουν ςτα νζα
ελλθνικά ευκείεσ ερωτιςεισ
για ποικίλα κζματα τθσ
κακθμερινότθτάσ τουσ και με
τθ βοικεια ζντυπων ι/και
θλεκτρονικϊν λεξικϊν να τισ
μεταφζρουν ςτθ λατινικι
γλϊςςα.
 Να μεταςχθματίςουν
υποκετικοφσ λόγουσ από το
ζνα είδοσ ςε άλλο.
 Να ςυμπλθρϊςουν τθν
υπόκεςθ ι τθν απόδοςθ ενόσ
υποκετικοφ λόγου.
 Να ςχθματίςουν με το
λεξιλόγιο που γνωρίηουν
ςφντομεσ δικζσ τουσ
περιόδουσ λόγου (π.χ.
ςκζψεισ, επικυμίεσ – ευχζσ,
ερωτιςεισ) και να ανακζςουν
ςε κάποια μζλθ τθσ ομάδασ
(κάνοντασ χριςθ του πλάγιου
λόγου) να μεταφζρουν τα
λόγια τουσ ςτο ςφνολο τθσ
τάξθσ.
 Να μεταςχθματίςουν
φράςεισ, ϊςτε να εκφζρουν
τθν επιρρθματικι ζννοια του
ςκοποφ με διαφορετικό
τρόπο.
 Να μελετιςουν τθ
ςυντακτικι λειτουργία των
μετοχϊν του κειμζνου, να τθ
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αντίςτοιχεσ τθσ
αρχαίασ ι/και νζασ
ελλθνικισ ι άλλων
ςφγχρονων
ευρωπαϊκϊν
γλωςςϊν.

Βαςικό λεξιλόγιο,
ετυμολογία και
ςτερεότυπεσ λατινικζσ
φράςεισ

 Να αναγνωρίηουν
λζξεισ ενόσ λατινικοφ
κειμζνου που
ςυνδζονται
ετυμολογικά με
ςυγκεκριμζνεσ
νεοελλθνικζσ λζξεισ.
 Να εντοπίηουν
λζξεισ ενόσ λατινικοφ
κειμζνου που
ςυνδζονται
ετυμολογικά με λζξεισ
τθσ αρχαίασ ελλθνικισ
ι προζρχονται από
αυτιν.
 Να εντοπίηουν
νεοελλθνικζσ λζξεισ
που προζρχονται
ετυμολογικά από
λζξεισ ενόσ λατινικοφ
κειμζνου.
 Να χρθςιμοποιοφν
ςωςτά ςε κατάλλθλο

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

ςυγκρίνουν με τθν αντίςτοιχθ
λειτουργία τθσ μετοχισ ςτθν
αρχαία και τθ νζα ελλθνικι
και να ςυηθτιςουν για τθ
χριςθ τθσ μετοχισ ςτισ
ςφγχρονεσ ευρωπαϊκζσ
γλϊςςεσ που γνωρίηουν.
 Να διερευνιςουν τθ χριςθ
του γερουνδίου και του
ςουπίνου ςτθ λατινικι
γλϊςςα και να τθ ςυγκρίνουν
με τθ χριςθ των τφπων
αυτϊν ςε ςφγχρονεσ
ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ
καταςκευάηοντασ ςχετικοφσ
πίνακεσ ι νοθτικοφσ χάρτεσ.
 Να εντοπίςουν τα ριματα
που βρίςκονται ςε
υποτακτικι ςε κφριεσ
προτάςεισ, να μελετιςουν τθ
λειτουργία τθσ υποτακτικισ
και να τθ ςυγκρίνουν με τθν
αντίςτοιχθ λειτουργία τθσ
υποτακτικισ ςτθν αρχαία και
τθ νζα ελλθνικι
καταςκευάηοντασ ςχετικοφσ
πίνακεσ ι νοθτικοφσ χάρτεσ.
 Να εντοπίςουν αντιςτοιχίεσ
μεταξφ των υποκετικϊν
λόγων ςτα λατινικά και τα
αρχαία ελλθνικά
καταςκευάηοντασ ςχετικοφσ
πίνακεσ ι νοθτικοφσ χάρτεσ.
 Να αναηθτιςουν, με τθ
βοικεια διακζςιμων λεξικϊν,
λζξεισ τθσ αρχαίασ και τθσ
νζασ ελλθνικισ που
ςχετίηονται ετυμολογικά με
ςυγκεκριμζνεσ λατινικζσ
λζξεισ του κειμζνου.

 Να αναηθτιςουν ςε λεξικά
λζξεισ ι/και φράςεισ τθσ
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Ρωμαϊκόσ
κόςμοσ

κειμενικό περιβάλλον
λατινικζσ
φράςεισ/λζξεισ που
επιβιϊνουν ςτθ
ςφγχρονθ
επικοινωνία.

Θζματα ρωμαϊκοφ
πολιτιςμοφ

 Να διερευνοφν και
να παρουςιάηουν
κζματα του
πνευματικοφ βίου
των αρχαίων
Ρωμαίων (δίκαιο,
κρθςκεία/λατρεία/
μαγεία, μυκολογία
και τζχνθ,
φιλοςοφία/επιςτιμεσ
και τεχνολογία)
αξιοποιϊντασ
ψθφιακά εργαλεία.
 Να εντοπίηουν και
να παρουςιάηουν
μνθμεία του
ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ
ςτον τόπο τουσ ι
γενικότερα ςτθν
Ελλάδα.

 Να αποτιμοφν τθ

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

λατινικισ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθ νζα
ελλθνικι και να τισ
χρθςιμοποιιςουν ςε
κατάλλθλο κειμενικό
περιβάλλον.
 Να αναηθτιςουν ςε
θλεκτρονικά ςϊματα
κειμζνων λζξεισ ι/και
φράςεισ τθσ λατινικισ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθ νζα
ελλθνικι και να αναηθτιςουν
τθ ςθμαςία τουσ από τα
ςυμφραηόμενα.
 Να χρθςιμοποιιςουν
λατινικι ζκφραςθ ςε
κατάλλθλο διαπροταςιακό
περιβάλλον.
 Να μελετιςουν, με τθ
βοικεια ζντυπου ι/και
ψθφιακοφ υλικοφ, τθ
ςθμαςία λατινικϊν φράςεων
που χρθςιμοποιοφνται ςτθ
νομικι γλϊςςα και να τισ
επαναχρθςιμοποιιςουν ςε
δικά τουσ κείμενα.
 Να αναηθτιςουν, ςε
ςϊματα ελλθνικϊν κειμζνων,
όρουσ τθσ αρχαίασ ρωμαϊκισ
κρθςκείασ (π.χ. ςιβυλλικόσ,
ποντίφικασ), και να
μελετιςουν τθ ςθμαςία
τουσ.
 Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ
για αρχαιοελλθνικοφσ
μφκουσ ςτισ
«Μεταμορφϊςεισ» του
Οβιδίου και να ςυνκζςουν
ςχετικι ψθφιακι
παρουςίαςθ.
 Να αναηθτιςουν ςε
ιςτοςελίδεσ αρχαιολογικϊν
μουςείων τθσ Ελλάδασ
γλυπτά τθσ ρωμαϊκισ
περιόδου και να
καταγράψουν τθ
κεματολογία τουσ.
 Να δθμιουργιςουν μια
ψθφιακι ζκκεςθ με
ςθμαντικά ρωμαϊκά μνθμεία
που βρίςκονται ςτθ Ρϊμθ
ι/και ςτθν Ευρϊπθ ι/και
ςτον ελλαδικό χϊρο ι/και
ςτθν περιοχι τουσ.
 Να αναηθτιςουν, με τθ
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Ρωμαϊκόσ
κόςμοσ

ςθμαςία του
ρωμαϊκοφ δικαίου για
τθν εξζλιξθ του
δικαιικοφ ςυςτιματοσ
ςτθ μεςαιωνικι,
νεότερθ και ςφγχρονθ
Ευρϊπθ.
 Να αποτιμοφν τθν
αξία τθσ ρωμαϊκισ
τζχνθσ.
 Να ςυςχετίηουν τθ
φιλοςοφία ςτθν
αρχαία Ρϊμθ με τα
βαςικά φιλοςοφικά
ρεφματα τθσ κλαςικισ
και ελλθνιςτικισ
αρχαιότθτασ.
 Να ςυγκρίνουν
πτυχζσ του
πνευματικοφ βίου
των αρχαίων
Ρωμαίων με εκείνεσ
των αρχαίων Ελλινων
και να αναγνωρίηουν
επιδράςεισ του
αρχαιοελλθνικοφ
πολιτιςμοφ ςτον
ρωμαϊκό.
 Να ςυγκρίνουν τθ
ρωμαϊκι τζχνθ με τθν
αρχαία ελλθνικι.

Ρωμαϊκι κοινωνία

 Να διερευνοφν και
να παρουςιάηουν
κζματα του
κακθμερινοφ βίου
των αρχαίων
Ρωμαίων
αξιοποιϊντασ
ψθφιακά εργαλεία.
 Να διερευνοφν και
να παρουςιάηουν
πτυχζσ τθσ πολιτικισ
ηωισ τθσ αρχαίασ
Ρϊμθσ με τθ βοικεια
ζντυπου και
ψθφιακοφ

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

βοικεια ζντυπου ι/και
ψθφιακοφ υλικοφ, τα βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ ςτωικισ
ι/και επικοφρειασ
φιλοςοφίασ, να τα
εντοπίςουν ςε αποςπάςματα
τθσ ρωμαϊκισ λογοτεχνίασ και
να ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ
τοφσ προβλθματιςμοφσ τουσ
για τθν επικοφρεια ςτάςθ
ηωισ.
 Να αναηθτιςουν και να
καταγράψουν ςε ςυγκριτικό
πίνακα τισ λατινικζσ
ονομαςίεσ του
αρχαιοελλθνικοφ
«δωδεκάκεου».
 Να ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ
με τθ βοικεια
υποςτθρικτικοφ υλικοφ τθν
επίδραςθ τθσ
αρχαιοελλθνικισ τζχνθσ ςτθ
ρωμαϊκι.
 Να μελετιςουν, μζςα από
γραμματολογικό υλικό, τα
βαςικά χαρακτθριςτικά
ςυγκεκριμζνων λογοτεχνικϊν
ειδϊν τθσ ρωμαϊκισ
γραμματείασ (π.χ. ζποσ), να
τα ςυγκρίνουν με αντίςτοιχα
τθσ αρχαιοελλθνικισ
γραμματείασ και να
ςυηθτιςουν κατά πόςον θ
πρϊτθ αποτελεί δουλικι
μίμθςθ τθσ δεφτερθσ.
 Να διερευνιςουν, με βάςθ
υποςτθρικτικό υλικό,
διαφορζσ τθσ ρωμαϊκισ από
τθν αρχαιοελλθνικι κρθςκεία
και να τισ παρουςιάςουν ςε
ζνα ςχετικό ςφντομο δοκίμιο.
 Να εντοπίςουν και να
παρουςιάςουν ςτοιχεία
ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ ςε
ιςτορίεσ κόμικσ που
τοποκετοφνται ςτθν αρχαία
Ρϊμθ.
 Να μελετιςουν και να
παρουςιάςουν τον τρόπο
διεξαγωγισ των
αρματοδρομιϊν ι των
μονομαχιϊν και τθ ςθμαςία
τουσ για τθ ρωμαϊκι κοινωνία
με βάςθ ζντυπο ι/και
ψθφιακό
υλικό/αποςπάςματα από
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υλικοφ/εργαλείων
(π.χ. μελζτεσ, κείμενα
τθσ λατινικισ
γραμματείασ,
ιςτότοποι
αρχαιογνωςτικοφ
περιεχομζνου,
κινθματογραφικζσ
ταινίεσ και ταινίεσ
τεκμθρίωςθσ).

 Να ςχολιάηουν και
να ερμθνεφουν
κείμενα τθσ ρωμαϊκισ
γραμματείασ ωσ προσ
τισ πολιτικζσ τουσ
ςυνδθλϊςεισ ι τισ
πολιτικζσ κζςεισ που
εκφράηουν.

 Να ςυςχετίηουν ι
να ςυγκρίνουν
κζματα τθσ πολιτικισ
ηωισ των αρχαίων
Ρωμαίων με ανάλογα
άλλων λαϊν τθσ
αρχαίασ, μεςαιωνικισ
και νεότερθσ/
ςφγχρονθσ εποχισ.
 Να αποτιμοφν
κριτικά πολιτικά
φαινόμενα του
ρωμαϊκοφ κόςμου
(π.χ. πολιτικι
διαςτρωμάτωςθ,
πολιτικοί κεςμοί).

Θζματα ρωμαϊκισ
ιςτορίασ

 Να αφθγοφνται και
να παρουςιάηουν με
τθ χριςθ ψθφιακϊν
εργαλείων γεγονότα
τθσ ιςτορίασ τθσ
αρχαίασ Ρϊμθσ
(αυτοκρατορικι
περίοδοσ).

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

κινθματογραφικζσ ταινίεσ και
να ςυηθτιςουν ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ για τθν
κοινωνικι διάςταςθ των
κεαμάτων ςτθ ςφγχρονθ
εποχι, παραβάλλοντάσ τθ με
τθν αρχαία.
 Να αποτυπϊςουν τθν
πολιτειακι δομι ςτθν αρχαία
Ρϊμθ κατά τθ δθμοκρατικι
περίοδο αξιοποιϊντασ
ψθφιακοφσ νοθτικοφσ χάρτεσ.
 Να ςυηθτιςουν για τα
παραδοςιακά ικθ ςτθν
αρχαία Ρϊμθ, αλλά και για
παραδείγματα, ιςτορικά ι
λογοτεχνικά, αμφιςβιτθςισ
τουσ, μελετϊντασ
ςυγκεκριμζνα λογοτεχνικά
αποςπάςματα ι/και
βοθκθτικό υλικό (μελζτεσ,
εικαςτικό υλικό).
 Να αναηθτιςουν
κοινοβουλευτικά ςϊματα ςε
διάφορεσ χϊρεσ του κόςμου
με τον τίτλο «φγκλθτοσ» και
να διερευνιςουν τθ
λειτουργία τουσ.

 Να ςυηθτιςουν ςε αγϊνα
λόγων τα πλεονεκτιματα και
τα μειονεκτιματα ενόσ
τζτοιου κεςμοφ.
 Να ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ
για τθ κζςθ των πολιτικϊν
αξιϊν ςτισ ςφγχρονεσ
κοινωνίεσ και τθν πολιτικι
εκμετάλλευςθ ι
εργαλειοποίθςι τουσ από
ςυγκεκριμζνεσ ιδεολογίεσ.
 Να παρακολουκιςουν
κινθματογραφικι ταινία
ςχετικι με τθν ιςτορία τθσ
ςφγκρουςθσ του Οκταβιανοφ
με τον Αντϊνιο και με τθ
βοικεια και υποςτθρικτικοφ
υλικοφ να ςυνκζςουν μια
παρουςίαςθ για τθ
ςφγκρουςθ αυτι, τθ ςθμαςία
τθσ για τθν ιςτορικι πορεία
τθσ Ρϊμθσ και να ςχολιάςουν
τον κινθματογραφικό τρόπο
παρουςίαςθσ των ιςτορικϊν
προςϊπων που εμπλζκονται
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Ελλάδα, Ρϊμθ, Ευρϊπθ:
Από το παρελκόν ςτο
παρόν

 Να αναλφουν τθν
«αυτοκρατορικι
ιδζα» τθσ αρχαίασ
Ρϊμθσ και τισ
επιβιϊςεισ τθσ ςτον
Μεςαίωνα και τθ
ςφγχρονθ εποχι.
 Να ςχολιάηουν τθν
«εκνικι ιδεολογία»
των αρχαίων
Ρωμαίων και να τθ
ςυγκρίνουν με
παρόμοιεσ ιδεολογίεσ
τθσ νεότερθσ και
ςφγχρονθσ ιςτορίασ.
 Να αναγνωρίηουν
πολιτιςμικζσ
επιδράςεισ/επιβιϊςεισ του ρωμαϊκοφ
πολιτιςμοφ ςε άλλουσ
πολιτιςμοφσ τθσ
αρχαιότθτασ ι
μεταγενζςτερων
εποχϊν.
 Να αξιολογοφν τθ
κζςθ τθσ
λατινομάκειασ και
ρωμαιομάκειασ ςτο
ςφγχρονο
εκπαιδευτικό
ςφςτθμα.

 Να ςχολιάηουν τον
τρόπο με τον οποίο
ζβλεπαν οι αρχαίοι
Ρωμαίοι τουσ
Ζλλθνεσ.
 Να παρουςιάηουν
και να ερμθνεφουν τθ
ςτάςθ των Ρωμαίων
απζναντι ςτουσ
χριςτιανοφσ.

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

ςε αυτιν.
 Να ςυηθτιςουν για τθν
αυτοκρατορικι ιδζα ςτθ
Ρϊμθ με βάςθ λογοτεχνικά
αποςπάςματα τθσ
αυτοκρατορικισ περιόδου τθσ
Ρϊμθσ ι/και υποςτθρικτικό
υλικό, να αναηθτιςουν
παραδείγματα «εκνικϊν
ιδεολογιϊν» ςτθ νεότερθ και
ςφγχρονθ εποχι και να
διατυπϊςουν τουσ
προβλθματιςμοφσ τουσ για
τον ρόλο τθσ πολιτικισ
προπαγάνδασ ςτθ ςφγχρονθ
εποχι.
 Να αναηθτιςουν
κινθματογραφικζσ ταινίεσ
που ςχετίηονται με τθν
αρχαία Ρϊμθ και να
ετοιμάςουν ψθφιακζσ
παρουςιάςεισ για αυτζσ ι να
ςυνκζςουν ςφντομεσ
κινθματογραφικζσ κριτικζσ.
 Να αναηθτιςουν ζργα
τζχνθσ (εικαςτικά, κεατρικά
ζργα, όπερεσ, λογοτεχνικά
ζργα κ.λπ.) εμπνευςμζνα από
κζματα τθσ ρωμαϊκισ
ιςτορίασ ι/και μυκολογίασ
και να ετοιμάςουν ςφντομεσ
ψθφιακζσ παρουςιάςεισ για
αυτά.
 Να ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ
για τθ κζςθ του μακιματοσ
των Λατινικϊν ςτο
εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα
αξιοποιϊντασ και τθ δικι
τουσ εμπειρία.
 Να μελετιςουν ιςτορικό
υλικό και αγιολογικά κείμενα,
να καταγράψουν βαςικζσ
πλθροφορίεσ για τουσ
διωγμοφσ των χριςτιανϊν
από Ρωμαίουσ αυτοκράτορεσ
και να ςυηθτιςουν για τα
αίτια τθσ ςφγκρουςθσ τθσ
ρωμαϊκισ εξουςίασ με τον
Χριςτιανιςμό.
 Να ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ
για τθν εξζλιξθ τθσ ςχζςθσ
πολιτικισ εξουςίασ και
Χριςτιανιςμοφ ςτα
μεςαιωνικά χρόνια και ςτθ
νεότερθ και ςφγχρονθ εποχι
με αφορμι τθ ςφγκρουςθ των
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Ρωμαϊκόσ
κόςμοσ
Γλϊςςα και γραμματεία
των Ρωμαίων

 Να προςδιορίηουν
τθ κζςθ τθσ λατινικισ
γλϊςςασ μζςα ςτο
πλαίςιο τθσ
ινδοευρωπαϊκισ
γλωςςικισ
οικογζνειασ.
 Να γνωρίηουν τισ
ςφγχρονεσ
ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ
που αποτελοφν
εξζλιξθ τθσ λατινικισ.
 Να αξιολογοφν τθ
κζςθ τθσ λατινικισ
γλϊςςασ ςτον
κοινωνικό, πολιτικό
και πνευματικό κόςμο
μεταγενζςτερων
εποχϊν (Μεςαίωνασ,
νεότεροσ και
ςφγχρονοσ κόςμοσ).
 Να αναγνωρίηουν
βαςικοφσ
εκπροςϊπουσ τθσ
λατινικισ λογοτεχνίασ
και να γνωρίηουν
βαςικά
εργοβιογραφικά
ςτοιχεία για αυτοφσ.
 Να γνωρίηουν
βαςικά είδθ τθσ
ρωμαϊκισ
γραμματείασ και τα
χαρακτθριςτικά τουσ.

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

δφο αυτϊν πόλων (πολιτικισ
εξουςίασ και Χριςτιανιςμοφ)
ςτα ρωμαϊκά χρόνια.
 Να καταγράψουν ςε
πίνακεσ βαςικά ςτοιχεία τθσ
λατινικισ γλϊςςασ
(προζλευςθ, ςχζςθ με άλλεσ
ινδοευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ τθσ
αρχαιότθτασ, αλλά και του
ςφγχρονου κόςμου).
 Να αποτυπϊςουν, με τθ
βοικεια νοθτικοφ χάρτθ, τθ
κζςθ τθσ λατινικισ γλϊςςασ
ςτθν ινδοευρωπαϊκι
γλωςςικι οικογζνεια.
 Να αναηθτιςουν ςε
ιςτότοπουσ ακαδθμαϊκϊν
βιβλιοκθκϊν επιςτθμονικά
ζργα γραμμζνα ςτθ λατινικι
γλϊςςα και να καταγράψουν
τθ κεματολογία και τθν
περίοδο ςυγγραφισ τουσ,
διατυπϊνοντασ υποκζςεισ για
τθν προτίμθςθ του
ακαδθμαϊκοφ χϊρου ςτθ
λατινικι γλϊςςα ςε
παλαιότερεσ εποχζσ.
 Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο περιπτϊςεισ
ςφγχρονων κειμζνων κάκε
είδουσ (ειδιςεισ, λογοτεχνικά
ζργα, κόμικσ κ.λπ.)
μεταφραςμζνων ςτα
λατινικά.
 Να καταςκευάςουν
ψθφιακζσ παρουςιάςεισ για
Ρωμαίουσ ςυγγραφείσ.
 Να μελετιςουν, μζςα από
γραμματολογικό υλικό, τα
βαςικά χαρακτθριςτικά
ςυγκεκριμζνων λογοτεχνικϊν
ειδϊν τθσ ρωμαϊκισ
γραμματείασ (π.χ. ζποσ,
ςάτιρα, ελεγεία), να τα
ςυγκρίνουν με αντίςτοιχα τθσ
αρχαιοελλθνικισ
γραμματείασ (αν υπάρχουν)
και να ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ
κατά πόςον θ πρϊτθ αποτελεί
δουλικι μίμθςθ τθσ
δεφτερθσ.
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