∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
(µετάφραση/πρωτότυπο)
1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος
Το πνεύµα της εποχής και οι σύγχρονες ανάγκες ευνοούν τη γενική παιδεία και όχι την εξειδίκευση. Και αυτό
σηµαίνει για την εκπαίδευση ότι πρέπει να αποβλέπει σε ανθρώπους: σκεπτόµενους, καλλιεργηµένους και
δηµιουργικούς. Το µορφωτικό αγαθό που προσφέρει το σχολείο επιβάλλεται να εξασφαλίζει ολόπλευρη και ισόρροπη
ανάπτυξη του ανθρώπου, που ζει το παρόν και οραµατίζεται και συνδιαµορφώνει το µέλλον ως ελεύθερος και
δηµοκρατικός πολίτης της χώρας του αλλά και της Ενωµένης Ευρώπης.
Σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τον παραπάνω προσανατολισµό έχει ιδιαίτερη θέση το µάθηµα της Α.Ε.Γλ..Γρ., του οποίου ο κύριος σκοπός είναι ανθρωπογνωστικός και αρχαιογνωστικός. Ο µορφωτικός-ανθρωπιστικός σκοπός
συντελείται µε τη βαθύτερη κατανόηση και ερµηνεία των κειµένων, µέσα από την παράλληλη µελέτη της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας. Τα αρχαία ελληνικά κείµενα, πέρα από την ανθρωπιστική παιδεία, συµβάλλουν στην ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης και τη δηµιουργία ελεύθερης και υπεύθυνης προσωπικότητας. Κεντρικός άξονας του µαθήµατος είναι η
σπουδή του ανθρώπου µε τη µελέτη και την κατανόηση της συµπεριφοράς, της δράσης και του αγώνα του ανθρώπου
της ελληνικής αρχαιότητας για να γνωρίσει τον κόσµο και τη ζωή, να αναζητήσει την αλήθεια και τη γνώση σε όλους
τους τοµείς του επιστητού και, έτσι, να θεµελιώσει την επιστήµη και την τέχνη, µε άλλα λόγια τον πολιτισµό.
Η ιδιοτυπία του µαθήµατος, όµως, έγκειται στο ότι µελετά την ανθρώπινη δραστηριότητα, διερευνά και ερµηνεύει
την πνευµατική δηµιουργία των αρχαίων Ελλήνων µέσα από τα έργα της τέχνης του λόγου, τα οποία προσεγγίζει είτε
από το πρωτότυπο, στο βαθµό που η γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας το επιτρέπει, είτε από µετάφραση.
Με τη διδασκαλία κειµένων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας επιδιώκεται οι µαθητές:
Να γνωρίσουν την πνευµατική δηµιουργία των αρχαίων Ελλήνων, µε την οποία συνδέεται άρρηκτα ο νεοελληνικός
πολιτισµός και η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη διαµόρφωση του ελληνορωµαϊκού και του δυτικοευρωπαϊκού
πολιτισµού, γεγονός που επιβάλλει τη µελέτη της –όχι, όµως, και τη µυθοποίησή της.
Να επικοινωνήσουν µε περισσότερα κείµενα που προβάλλουν τη σπουδαιότητα του αρχαίου κόσµου, δηλαδή
αντιπροσωπεύουν σηµαντικές στιγµές της αρχαίας πολιτισµικής δραστηριότητας και περιλαµβάνουν τα κύρια σηµεία
για τη δηµιουργία µιας εικόνας αυτού του κόσµου κατά το δυνατόν σφαιρικής (ως προς τα είδη και τους συγγραφείς,
αλλά και ως προς τις ιδεολογικές τάσεις), ρεαλιστικής και ενδιαφέρουσας στο βαθµό που θα συνδέεται και µε τη
σύγχρονη ζωή και θα συµβαδίζει µε τις ανάγκες του σηµερινού νέου ανθρώπου.
Να ανακαλύψουν και να εκτιµήσουν τη λογοτεχνική αξία των έργων των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων κατά τη
διδασκαλία τόσο από το πρωτότυπο, όσο και από µετάφραση, στο βαθµό που αυτή, µε την ποιότητά της, διασώζει τους
εκφραστικούς τρόπους του αρχαίου κειµένου και µε τη σειρά της αποτελεί ένα νέο λογοτεχνικό κείµενο.
2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ∆ιαθεµατικής προσέγγισης.
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Πρωτότυπο)

Τάξη

Άξονες
γνωστικού περιεχοµένου
Η γνώση των βασικών στοιχείων της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο
γλωσσικό,
σηµασιολογικό
–
λεξιλογικό επίπεδο.
Η παράλληλη και συνδυαστική
διδασκαλία της γραµµατικής και του
συντακτικού,
για
την
αποτελεσµατικότερη
συνειδητοποίηση των φαινοµένων
της γλώσσας.

Α
Β
Γ

Η συνεξέταση και η παράλληλη
(χρονικά)
διδασκαλία
των
γλωσσικών στοιχείων αρχαίας και
νέας ελληνικής (πορεία από τη
συγχρονία στη διαχρονία), όπου
αυτό είναι εφικτό.
Η σύντοµη προβολή ποικίλων
θεµάτων του αρχαίου ελληνικού βίου
και πολιτισµού από την καθηµερινή
ζωή (θέµατα εθνικά, πολιτικά,
κοινωνικά θρησκευτικά κ ά )
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Γενικοί στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις και αξίες)
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να εξοικειωθούν βαθµιαία µε τον αρχαίο λόγο,
µέσα από τη συνολική και πολυεπίπεδη
προσέγγισή του (γλωσσική: γραµµατικήσύνταξη, λεξιλογική, κατανόηση κειµένου).
Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας στη γραµµατική και τη
σύνταξη και να µπορούν να διακρίνουν,
συγκριτικά, τις διαφορές τους µε τη νέα
ελληνική,
Να εξοικειωθούν µε κείµενα της αρχαίας
ελληνικής, κυρίως της αττικής διαλέκτου και να
ασκηθούν στην κατανόησή τους, µε τη βοήθεια
κατάλληλων γλωσσικών σχολίων, χωρίς τη
βαθύτερη ερµηνεία τους,
Να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για τον
αρχαιοελληνικό πολιτισµό µε τη µελέτη
ποικίλων σε θεµατολογία κειµένων του αρχαίου
ελληνικού κόσµου (εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά,
θρησκευτικά, φιλοσοφικά, ποιητικά κ.ά.),

Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις
Έννοιες
∆ιαθεµατικής
προσέγγισης
Χώρος-χρόνος,
Μεταβολή,
Εξέλιξη,
Οµοιότηταδιαφορά,
Αλληλεπίδραση,
Σύγκρουση,
Μεταβολή,
Πολιτισµός,
Παράδοση,
Οργάνωσηεπικοινωνία,
Άτοµο-κοινωνία,
Εξάρτηση,
Σύστηµα.

κοινωνικά, θρησκευτικά κ.ά.).
Η πρόσληψη και η κατανόηση
απλού, εύληπτου και ενδιαφέροντος
αρχαίου κειµένου και η απόδοσή του
(µετάφραση) σε νεοελληνικό λόγο.
Η κατανόηση και η µετάφραση
εκτενέστερων
αποσπασµάτων
συνεχούς κειµένου (Γ΄ τάξη)

Να αντιληφθούν τη διαχρονική διάσταση της
ελληνικής γλώσσας και το ρόλο της ως φορέα
και δηµιουργού ιδεών και αξιών του ελληνικού
πολιτισµού,
Να ασκηθούν στην κατανόηση και µετάφραση
εκτενέστερων
αποσπασµάτων
συνεχούς
κειµένου (Γ΄ τάξη).

β) Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (Μετάφραση)

Τάξη

Άξονες
γνωστικού περιεχοµένου
Οµηρικά έπη Ι. Οδύσσεια
(Ανθολόγιο)

Α

Νόστος, ύβρις-νέµεσις–τίσις,
αξίες και στάση ζωής (ξενία,
φιλία, οικογένεια κ.α.).

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις και αξίες)
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να κατανοήσουν την αφοσίωση του Οδυσσέα στο
νόστο και την αξία του αγώνα του ανθρώπου για την
επίτευξη των στόχων του, τον ανθρωποµορφισµό των
θεών και το µύθο στην ποιητική του µετάπλαση.
Να εκτιµήσουν τα οµηρικά έπη ως λογοτεχνικά
κείµενα στα οποία αποτυπώνεται ένας ολόκληρος
κόσµος µε τον πολιτισµό, τις αξίες και την κοινωνική
και πολιτική του οργάνωση.

Ηροδότου Ιστορίες
Ανθολόγηση κειµένων µε
περιεχόµενο
ιστορικό,
γεωγραφικό – εθνογραφικό
και ανεκδοτολογικό.

Να κατανοήσουν τον τρόπο που ερµηνεύει ο
Ηρόδοτος το ιστορικό γεγονός της σύγκρουσης
Ελλήνων και Περσών.
Να αντιληφθούν τη σηµασία των εθνογραφικών,
γεωγραφικών και ανεκδοτολογικών παρεκβάσεων.
Να κατανοήσουν τη λογοτεχνική αξία του έργου,
δηλαδή τη σχέση του αφηγηµατικού µε τον
πραγµατολογικό /ιστορικό λόγο.

Οµηρικά έπη
(Ανθολόγιο)

Β

ΙΙ.

Ιλιάδα

Πόλεµος,
µήνις,
τιµή,
«Οµιλία»
(εταιρική,
συζυγική), φιλία, θάνατος,
ανθρωποµορφισµός
των
θεών.

Να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τη δράση και τη
συµπεριφορά του ιλιαδικού ήρωα και τον κόσµο –
πολιτισµό της Ιλιάδας.
Να διαπιστώσουν και να ερµηνεύσουν την αγριότητα
του πολέµου και την τραγικότητα του ανθρώπου.
Να εκτιµήσουν τη µετάπλαση του τρωικού µύθου σε
επικό ποίηµα µε επίκεντρο την µήνιν του Αχιλλέα.

Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις
Έννοιες
∆ιαθεµατικής
προσέγγισης
Πολιτισµός,
Μεταβολή,
Εξέλιξη,
Χώρος-χρόνος,
Μετανάστευση,
Επικοινωνία.

Σύγκρουση,
Πολιτισµός,
Ελευθερία,
Σύστηµα,
Οµοιότητα∆ιαφορά
(Ετερότητα),
Χώρος-χρόνος,
Άτοµο- κοινωνία,
Ισότητα.
Σύγκρουση,
Άτοµο-σύνολο,
Χώρος – Χρόνος,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Αλληλεπίδραση,
Ελευθερία,
Επικοινωνία.

Να διαπιστώσουν οµοιότητες και διαφορές της Ιλιάδας
και της Οδύσσειας.
Αρχαία Ελλάδα. Ο τόπος και
οι άνθρωποι (Ανθολόγιο)
∆ηµόσιος και ιδιωτικός βίος
των αρχαίων ελλήνων, η
καθηµερινή ζωή σε τόπο και
χρόνο, η ενασχόλησή τους
µε την επιστήµη και την
τεχνολογία (η αγωγή των
νέων, η θέση των εφήβων, η
ενδυµασία, ο καλλωπισµός,
τα συµπόσια, τα εδέσµατα
και τα ποτά, τα επαγγέλµατα,
η µουσική, η τεχνολογία, η
ιατρική κ.ά.).
∆ραµατική

Ποίηση

Να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν
τη δράση και τη στάση των αρχαίων Ελλήνων στα
κοινά, τον τρόπο που βίωναν τα καθηµερινά
θέµατα/προβλήµατα σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο
και να τα συγκρίνουν µε αντίστοιχες δικές τους
εµπειρίες.
Να διαπιστώσουν και να πληροφορηθούν µε ποιες
επιστήµες ασχολήθηκαν οι αρχαίοι και ποια ήταν τα
τεχνολογικά τους επιτεύγµατα.
Να γνωρίσουν (γεωγραφικά, ιστορικά και λογοτεχνικά)
τόπους και περιοχές µε τους οποίους συνδέθηκε η
ζωή των Ελλήνων της αρχαιότητας.
Να συνειδητοποιήσουν ότι «η τραγωδία είναι παιδί της

Πολιτισµός,
Παράδοση,
Χώρος-Χρόνος,
Μεταβολή,
Εξέλιξη,
Ανθρωπογενές
περιβάλλον,
Άτοµο-Κοινωνία,
Σύστηµα,
Ισότητα
–
ανισότητα.

∆ηµοκρατία,
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δηµοκρατίας».

(τραγωδία-κωµωδία):
Ευριπίδου Ελένη
Γ

∆ιαφορετική
εκδοχή
του
σχετικού µε την Ελένη
µύθου,
µαταιότητα
του
πολέµου, επινοητικότητα µε
την οποία ο άνθρωπος
ξεπερνά τα εµπόδια.

Να κατανοήσουν: τις διαφορές της δραµατικής
ποίησης από τα άλλα είδη του λόγου, τις
ιδιαιτερότητες του θεατρικού έργου, τις δυνατότητες
διαφορετικών σκηνικών ερµηνειών και παραστάσεων
του ίδιου έργου.
Να κατανοήσουν, διερευνώντας το µύθο, τις
καταστάσεις, το στοχασµό, το ήθος και το λόγο, και να
αξιολογήσουν την προσπάθεια των ηρώων να
καταλάβουν ποια είναι η θέση τους µέσα στον κόσµο
και πώς µπορούν να την αλλάξουν µε τη δράση τους,
καθώς και ποια είναι η σχέση τους µε τους θεούς.

Είδωλο,
Όνοµα – Σώµα,
Άγνοια – Γνώση,
Ξένος,
Πολιτισµός,
Ειρήνη
–
Πόλεµος,
Ζωή-Θάνατος,
Αλήθεια-Ψεύδος,
Μεταβολή.

Να συνειδητοποιήσουν πού οφείλεται το ενδιαφέρον
που παρουσιάζει η τραγωδία, έξω από τα όρια τόπου,
χρόνου, µόρφωσης.
Αριστοφάνη Όρνιθες
∆ιαφυγή των ανθρώπων από
τις δυσκολίες του κόσµου στο
βασίλειο του παραµυθιού,
ίδρυση της πόλης των
πουλιών µεταξύ ουρανού και
γης,
µεταξύ
θεών
και
ανθρώπων
(Νεφελοκοκκυγία).

Ανθολόγιο
Κειµένων

Φιλοσοφικών

Κείµενα
του
αρχαίου
ελληνικού
φιλοσοφικού
λόγου
καίρια
για
τη
θεµελίωση του σύγχρονου
προβληµατισµού σε θέµατα
ηθικής,
πρακτικής,
κοινωνικής και πολιτικής
φιλοσοφίας.

Να συλλάβουν ή και να δηµιουργήσουν µια κωµική
κατάσταση µε τη συνειδητή ‘αγωγή του γέλιου’.
Να αντιληφθούν και να χαρούν την ευτράπελη διάθεση
των κειµένων, τα ευρήµατα της παιχνιδιάρικης
φαντασίας, της έντεχνης παρωδίας και του λεκτικού
χιούµορ το οποίο ασκεί, ωστόσο, καυστική κριτική
στους θεσµούς της εποχής.

ΠραγµατικότηταΦαντασία,
∆ικαιοσύνη,
Άτοµο-Κοινωνία,
Πολιτισµός,
Θεός-Άνθρωπος.

Να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητα του ‘λαϊκού’ λόγου
που αντιτίθεται στο λόγο της εξουσίας και προβάλλει
την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα, µελετώντας
(όσο το επιτρέπει η µετάφραση) τη γλώσσα της
κωµωδίας.
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την ιστορία της
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης και να
προβληµατιστούν γύρω από τα ζητήµατα που αυτή
έθεσε σε σχέση µε τον κόσµο και τον άνθρωπο.
Να βοηθηθούν µέσα από τη γνωριµία τους µε το
φιλοσοφικό λόγο στην κατανόηση του αρχαίου
ελληνικού κόσµου, αλλά και της επίδρασης που
άσκησε στη νεότερη εποχή.
Να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα και τη
διαλεκτικότητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής
σκέψης.

Γνώση,
Επιστήµη,
Τέχνη,
ΚόσµοςΆνθρωπος,
Άτοµο-Κοινωνία,
Νόµος,
Πολιτεία,
Πολιτισµός.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
(µετάφραση/πρωτότυπο)
1. Ειδικοί σκοποί
Με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας µέσα από τα επιλεγµένα κείµενα από το
πρωτότυπο ή τη µετάφραση, επιδιώκεται:
η ανάδειξη της σηµασίας του αρχαίου ελληνικού κόσµου, η οποία συµπυκνώνεται: στη σηµασία που δόθηκε στον
άνθρωπο (ανθρωποκεντρισµός), ως άτοµο και ως µέλος ενός οργανωµένου συνόλου, και στη συνακόλουθη ολόπλευρη
µελέτη του ανθρώπου (ανθρωπογνωσία) ως δρώντος ατόµου και πολίτη,
η κατανόηση του αρχαίου κόσµου, η επικοινωνία µε τα πνευµατικά και καλλιτεχνικά επιτεύγµατά του και η
συνειδητοποίηση της σηµασίας των επιτευγµάτων αυτών για την πορεία του πολιτισµού,
η επισήµανση και η αξιολόγηση των διαχρονικών ιδεών και αξιών του ελληνικού πολιτισµού,
η σύνδεση σύγχρονων επιστηµονικών κατακτήσεων και επιστηµολογικών θεωρήσεων µε την ελληνική
αρχαιότητα,
η επισήµανση της «ευρωπαϊκής διάστασης» της αρχαιότητας, δηλαδή των επιτευγµάτων της που συνέβαλαν στη
θεµελίωση του ευρωπαϊκού πολιτισµού, αλλά, παράλληλα, και η επισήµανση των οφειλών του αρχαίου ελληνικού
κόσµου σε άλλους λαούς (κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου),
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η µελέτη της αρχαίας γλώσσας ως φορέα της πνευµατικής δηµιουργίας και η συνειδητοποίηση της αφετηρίας και
της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας και του εθνικού βίου (µε επισήµανση όλων των εξελικτικών φάσεων:
επιδράσεων, µεταβολών, αλλαγών και αναµείξεων) και, εποµένως, η ενίσχυση της αυτογνωσίας και η κατανόηση των
ιδιαιτεροτήτων της πολιτισµικής µας ταυτότητας.
Ο γενικός σκοπός του µαθήµατος υπηρετείται µε δύο κύριες διαδικασίες, την ερµηνεία κειµένων της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας (από µετάφραση και από το πρωτότυπο) και τη διδασκαλία της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας, οι οποίες επιδιώκουν σαφώς διακρινόµενους ειδικότερους σκοπούς.
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (πρωτότυπο)
Με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας επιδιώκεται οι µαθητές:
να εξοικειωθούν βαθµιαία µε τον αρχαίο ελληνικό λόγο συνολικά, τόσο στο επίπεδο του συστήµατος της γλώσσας,
όσο και στο λεξιλογικό-σηµασιολογικό και στο επίπεδο της γλωσσικής κατανόησης κειµένου,
να γνωρίσουν στοιχειώδη και βασικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χωρίς επέκταση σε λεπτοµέρειες,
ώστε να εξοικειωθούν µε τις ιδιοτυπίες της και να µπορούν να διακρίνουν τις αντιστοιχίες µε τη νέα ελληνική,
να συνειδητοποιήσουν ότι η νέα ελληνική έχει τις ρίζες της στην αρχαία και αποτελεί εξέλιξη και συνέχειά της,
να εξοικειωθούν µε κείµενα της αρχαίας ελληνικής, κλασικά και µεταγενέστερα, της αττικής διαλέκτου, και να
ασκηθούν στη γλωσσική κατανόησή τους µε τη βοήθεια πάντοτε ενός κατάλληλου γλωσσικού υποµνηµατισµού, χωρίς
να επιδιώκεται βαθύτερη ερµηνεία τους.
Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (µετάφραση)
Με τη διδασκαλία κειµένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας επιδιώκεται οι µαθητές:
να γνωρίσουν την πνευµατική δηµιουργία των Αρχαίων Ελλήνων, όπως αυτή παραδίδεται σε κείµενα όλων των
περιόδων της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας -από τα οµηρικά χρόνια ως τα αλεξανδρινά- και όλων των λογοτεχνικών
ειδών. Πρόκειται για µια πνευµατική δηµιουργία µε την οποία συνδέεται άρρηκτα ο νεοελληνικός πολιτισµός και η οποία
αποτέλεσε τη βάση για τη διαµόρφωση του ελληνορωµαϊκού και του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισµού, γεγονός που
επιβάλλει τη µελέτη της –όχι, όµως, και τη µυθοποίησή της,
να επικοινωνήσουν µε περισσότερα κείµενα που προβάλλουν την ουσία του αρχαίου κόσµου, δηλαδή
αντιπροσωπεύουν σηµαντικές στιγµές της αρχαίας πολιτισµικής δραστηριότητας και παρέχουν τα κύρια σηµεία για τη
δηµιουργία µιας εικόνας αυτού του κόσµου κατά το δυνατόν σφαιρικής (ως προς τα είδη και τους συγγραφείς, αλλά και
ως προς τις ιδεολογικές τάσεις), ρεαλιστικής και ελκυστικής, ενδιαφέρουσας στο βαθµό που θα συνδέεται και µε τη
σύγχρονη ζωή και θα συστοιχεί µε τις ανάγκες του σηµερινού νέου ανθρώπου,
να εµβαθύνουν σε καίριες επιτεύξεις της αρχαιότητας στον πνευµατικό χώρο –πάντα σε συσχετισµό και
συνδυασµό µε άλλων µορφών συνεκφάνσεις του αρχαίου πολιτισµού,
να δοκιµάσουν την αισθητική απόλαυση από την ανακάλυψη και εκτίµηση της λογοτεχνικής αξίας των έργων των
αρχαίων ελλήνων συγγραφέων κατά τη διδασκαλία τόσο από το πρωτότυπο, όσο και από ποιοτικές µεταφράσεις,
να πληροφορηθούν, να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τη δράση, τις στάσεις και τις συµπεριφορές των
ανθρώπων του αρχαίου κόσµου σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο,
να επικοινωνήσουν µε διάφορα είδη αρχαίων κειµένων, να τα προσεγγίσουν ως λογοτεχνικά είδη ενταγµένα στο
ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο και να εκτιµήσουν την προσφορά των αρχαίων στο σύγχρονο ελληνικό και
ευρωπαϊκό πολιτισµό.
2 Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας
α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (από το πρωτότυπο)
ΤΑΞΗ Α΄
Στόχοι

Θεµατικές Ενότητες

Οι µαθητές επιδιώκεται:

Η διαχρονική διάσταση της ελληνικής
γλώσσας από την αρχαιότητα µέχρι
σήµερα

να
αντιληφθούν
τη
διαχρονική
συνέχεια
της ελληνικής γλώσσας,
να εξοικειωθούν µε τη
δοµή
και
την
εκφραστική
ιδιαιτερότητα
του
αρχαίου λόγου,
να
γνωρίσουν
τα
βασικά στοιχεία της
αρχαίας
ελληνικής

Βασικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας:
Γράµµατα,
φωνήεντα,
σύµφωνα,
δίφθογγοι, τόνοι, πνεύµατα, στίξη
Ειδικά µορφολογικά χαρακτηριστικά της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας και η
λειτουργία τους στο λόγο:
∆οτική, απαρέµφατο, µετοχή, αύξηση,
αναδιπλασιασµός

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες1
Ασκήσεις που να καλύπτουν όλα τα επίπεδα
της γλωσσικής διδασκαλίας, δηλαδή τη γνώση
της γραµµατικής και του συντακτικού, την
κατάκτηση του λεξιλογίου, τη σύγκριση µε
στοιχεία της Ν.Ε. και την ικανότητα
κατανόησης κειµένου. Έτσι, απαιτούνται τρεις
κατηγορίες ασκήσεων:
α) για τη γνώση της γραµµατικής και του
συντακτικού, αντικειµενικού τύπου:
- πολλαπλής επιλογής διαφόρων τύπων συµπλήρωσης
κενών
αντιστοίχισης,
διάζευξης κ.ά.

1
Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες
ης
της 3 στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ.
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γλώσσας
στο
γλωσσικό,
σηµασιολογικό
–
λεξιλογικό επίπεδο,
να κατανοήσουν τα
φαινόµενα
της
γλώσσας µέσα από την
παράλληλη
και
συνδυαστική
διδασκαλία
της
γραµµατικής και του
συντακτικού
της
αρχαίας ελληνικής και
της νέας ελληνικής
(πορεία
από
τη
συγχρονία
στη
διαχρονία) όπου αυτό
είναι εφικτό,
να
µπορούν
να
κατανοήσουν ένα απλό,
εύληπτο και ενδιαφέρον
αρχαίο κείµενο και να
το
αποδώσουν
σε
νεοελληνικό λόγο,
να καλλιεργήσουν το
ενδιαφέρον τους για τον
αρχαιοελληνικό
πολιτισµό µε τη µελέτη
ποικίλων
σε
θεµατολογία κειµένων
του αρχαίου ελληνικού
κόσµου (π.χ. εθνικά,
πολιτικά,
κοινωνικά,
θρησκευτικά κ.ά..)

αναδιπλασιασµός
Σταδιακή
διδασκαλία
του
ετυµολογικού της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας:
Ο σχηµατισµός των λέξεων, παραγωγή
λέξεων - πρωτότυπες, παράγωγες απλές, σύνθετες, παρασύνθετες λέξεις
Παράγωγα ρήµατα
Παράγωγα ουσιαστικά από ρήµατα, που
δηλώνουν το πρόσωπο που ενεργεί,
ενέργεια, πάθος, κατάσταση, αποτέλεσµα
ενέργειας, όργανο ή µέσο, τόπο
Παράγωγα ουσιαστικά από ουσιαστικά:
τοπικά, περιεκτικά, εθνικά, πατρωνυµικά,
γονεωνυµικά, υποκοριστικά, παρώνυµα
Παράγωγα ουσιαστικά από επίθετα
Παράγωγα επίθετα από: ρήµατα και
επίθετα, ουσιαστικά και επιρρήµατα
Παράγωγα επιρρήµατα: τοπικά, τροπικά,
ποσοτικά, χρονικά
Σταδιακή διδασκαλία των φαινοµένων
της
γραµµατικής
της
αρχαίας
ελληνικής γλώσσας:
Ουσιαστικά α΄ και β΄ κλίσης.
Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης και
συµφωνόληκτα σε: ων-οντος, -ας-αντος
Επίθετα β΄ κλίσης
Οι προσωπικές και δεικτικές αντωνυµίες
Η οριστική ενεστώτα, παρατατικού και
µέλλοντα του ρήµατος ειµί – το
απαρέµφατο και η µετοχή ενεστώτα και
µέλλοντα
Η οριστική, το απαρέµφατο και η µετοχή
των βαρυτόνων φωνηεντολήκτων και
αφωνολήκτων ρηµάτων ενεργητικής και
µέσης φωνής
Σταδιακή διδασκαλία των φαινοµένων
της σύνταξης της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας
στα
βασικά
της
χαρακτηριστικά:
Η δοµή της απλής πρότασης
Ρήµατα µεταβατικά - αµετάβατα συνδετικά, Υποκείµενο – αντικείµενο κατηγορούµενο
Ειδικό
και
τελικό
απαρέµφατο.
Ταυτοπροσωπία – ετεροπροσωπία
Η µετοχή και η γενική λειτουργία της,
χωρίς λεπτοµέρειες (µε την ονοµατική της
ιδιότητα,
κυρίως
επιθετική
–
κατηγορηµατική, και τη ρηµατική της,
επιρρηµατική γενικά).

ΤΑΞΗ Β΄
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- µετασχηµατισµού φράσεων ή προτάσεων
(από τον έναν αριθµό ή χρόνο στον άλλο)
β) για την κατάκτηση του σηµασιολογικού
επιπέδου της γλώσσας:
- αναγνώρισης της σηµασίας των λέξεων από
τα συµφραζόµενα
- κυριολεκτικής ή µεταφορικής χρήσης της
κατάλληλης λέξης σε προτάσεις που
κατασκευάζουν οι µαθητές ή που τους δίδονται
- αντιστοίχισης λέξεων ως προς τη σηµασία ή
το γραµµατικό τύπο
- δηµιουργίας οικογενειών οµόρριζων λέξεων
γ) για την κατανόηση και απόδοση του
περιεχοµένου των κειµένων:
ανοικτού ή κλειστού τύπου κατά περίπτωση,
που απαιτούν µία προσωπική στάση ή
εκτίµηση του µαθητή για το θέµα του κειµένου,
τη δράση ή τη στάση των προσώπων και τα
περιγραφόµενα στοιχεία.
Σύνδεση της διδασκαλίας των γλωσσικών
φαινοµένων µε τα προγράµµατα των
πολυµέσων και γνωριµία µε τις µορφές της
ελληνικής γραφής (π.χ. πινακίδες της Κνωσού,
γραµµική γραφή Β΄, συλλαβογράµµατα και
πολυγράµµατα) (Ιστορία, Πληροφορική).
Σύνδεση των κειµένων µε ιστορικά γεγονότα,
(π.χ. Μηδικοί πόλεµοι, Πελοποννησιακός
πόλεµος κ.ά.) και πολιτιστικά φαινόµενα
(διάφορες µορφές της τέχνης, π.χ. πλαστική,
ζωγραφική,
αρχιτεκτονική)
διαφόρων
περιόδων που καλύπτονται από τη διδακτέα
ύλη της αντίστοιχης τάξης του µαθήµατος της
Ιστορίας και της Λογοτεχνίας.
Συσχέτιση της ελληνικής γλώσσας µε
σύγχρονους όρους της επιστήµης και της
τεχνολογίας.
Σύνδεση των γλωσσικών φαινοµένων της
αρχαίας και νέας ελληνικής µε ανάλογα των
οµιλούµενων, σήµερα, ευρωπαϊκών γλωσσών.

Στόχοι

Θεµατικές Ενότητες

Oι µαθητές επιδιώκεται:

Συνέχιση
της
διδασκαλίας
του
ετυµολογικού της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας:

να
συνεχίσουν
τη
γνώση των βασικών
στοιχείων της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας στο
γλωσσικό,
σηµασιολογικό
–
λεξιλογικό επίπεδο,
να
συνεχίσουν
τη
γνώση των φαινοµένων
της γλώσσας µέσα από
την παράλληλη και
συνδυαστική
διδασκαλία
της
γραµµατικής και του
συντακτικού
της
αρχαίας και της νέας
ελληνικής (πορεία από
τη
συγχρονία
στη
διαχρονία), όπου αυτό
είναι εφικτό,
να
µπορούν
να
κατανοήσουν ένα απλό,
εύληπτο και ενδιαφέρον
αρχαίο κείµενο και να
το
αποδώσουν
(µεταφράσουν)
σε
νεοελληνικό λόγο,
να καλλιεργήσουν το
ενδιαφέρον τους για τον
αρχαιοελληνικό
πολιτισµό µε τη µελέτη
ποικίλων
σε
θεµατολογία κειµένων
του αρχαίου ελληνικού
κόσµου (π.χ. εθνικά,
πολιτικά,
κοινωνικά,
θρησκευτικά κ.ά..)

Σύνθεση λέξεων: πρώτο συνθετικό λέξη
κλιτή, δεύτερο συνθετικό λέξη άκλιτη
Νόθα σύνθετα, παρασύνθετα

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες
Ασκήσεις που να καλύπτουν όλα τα επίπεδα
της γλωσσικής διδασκαλίας, δηλαδή τη γνώση
της γραµµατικής και του συντακτικού, την
κατάκτηση του λεξιλογίου και την ικανότητα
κατανόησης κειµένου. Έτσι, απαιτούνται τρεις
κατηγορίες ασκήσεων:
α) για τη γνώση της γραµµατικής και του
συντακτικού αντικειµενικού τύπου :

Τονισµός των συνθέτων
Η σηµασία των συνθέτων
Άλλοι τρόποι σχηµατισµού λέξεων
(ονοµατοποιία, κύρια και καταχρηστική
παραγωγή)
Αλλαγή της σηµασίας των λέξεων
Συνέχιση
της
διδασκαλίας
των
φαινοµένων της γραµµατικής της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας:
Οι άλλες εγκλίσεις των βαρυτόνων
φωνηεντολήκτων
και
αφωνολήκτων
ρηµάτων
(υποτακτική,
ευκτική,
προστακτική) ενεργητικής και µέσης
φωνής
Υποτακτική, ευκτική, προστακτική του
ρήµατος ειµί ενεστώτα και µέλλοντα

- πολλαπλής επιλογής διαφόρων τύπων συµπλήρωσης
κενών
αντιστοίχισης,
διάζευξης κ.ά.
- µετασχηµατισµού φράσεων ή προτάσεων
(από τον έναν αριθµό ή χρόνο στον άλλο)
β) για την κατάκτηση του σηµασιολογικού
επιπέδου της γλώσσας:
- αναγνώρισης της σηµασίας των λέξεων από
τα συµφραζόµενα
- κυριολεκτικής ή µεταφορικής χρήσης της
κατάλληλης λέξης σε προτάσεις που
κατασκευάζουν οι µαθητές ή που τους δίδονται
- αντιστοίχισης λέξεων ως προς τη σηµασία ή
το γραµµατικό τύπο

Τα υπόλοιπα συµφωνόληκτα ουσιαστικά
γ΄ κλίσης (τα συχνότερα συναντώµενα)

ετυµολογίας:
δηµιουργίας
οικογενειών
οµόρριζων λέξεων, παραγωγής, σύνθεσης ή
ανάλυσης λέξεων στα συνθετικά τους

Επίθετα γ΄ κλίσης (τα συχνότερα, π.χ. τα
εις: -υς -εια -υ , -ων -ων -ον -ης -ης -ες)

γ) για την κατανόηση και απόδοση του
περιεχοµένου των κειµένων:

Αντωνυµίες (οι υπόλοιπες)

- ανοικτού ή κλειστού τύπου κατά περίπτωση,
που απαιτούν µία προσωπική στάση ή
εκτίµηση του µαθητή για το θέµα του κειµένου,
τη δράση ή τη στάση των προσώπων και τα
περιγραφόµενα στοιχεία

Προθέσεις και σύνδεσµοι (γενικά η χρήση
τους)
Συνέχιση
της
διδασκαλίας
των
φαινοµένων της σύνταξης του αρχαίου
λόγου
στα
βασικά
τους
χαρακτηριστικά:
Κατά παράταξη και καθ΄
σύνδεση των προτάσεων

υπόταξη

Το
αντικείµενο
(αναλυτικότερα).
Περιπτώσεις µονόπτωτων ρηµάτων και
ορισµένων δίπτωτων
Η επαυξηµένη πρόταση
Οι
προσδιορισµοί:
Ονοµατικοί,
οµοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι (γενικά –
όχι όλες οι κατηγορίες) – επιρρηµατικοί
Επιρρηµατική µετοχή – συνηµµένη και
απόλυτος (µόνο η γενική απόλυτος)
Οι δευτερεύουσες προτάσεις µόνο ως
προς την εισαγωγή και την ονοµασία
τους

∆ιαθεµατική σύνδεση της Αρχαίας Ελληνικής
µε τη Νεοελληνική, Ευρωπαϊκή και Παγκόσµια
Λογοτεχνία, µε το µάθηµα των Θρησκευτικών
(θρησκευτικές αντιλήψεις και ηθική των
αρχαίων, του χριστιανισµού και άλλων
ανατολικών λαών), και µε τις Θετικές και
Κοινωνικές επιστήµες.
Συζήτηση για τον τρόπο ψυχαγωγίας και
διασκέδασης κατά την αρχαιότητα και τη
σύγχρονη εποχή.
Καταγραφή επιστηµονικών και τεχνικών όρων
της ελληνικής γλώσσας και συσχέτισή τους µε
τη σύγχρονη ορολογία.
Σύνδεση των γλωσσικών φαινοµένων της
αρχαίας και νέας ελληνικής µε ανάλογα των
οµιλούµενων, σήµερα, ευρωπαϊκών γλωσσών.

Το ποιητικό αίτιο
Απρόσωπα ρήµατα γενικά - Το
υποκείµενό τους και η δοτική προσωπική
γενικά

ΤΑΞΗ Γ΄
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Στόχοι

Θεµατικές Ενότητες

Oι µαθητές επιδιώκεται:

Συνέχιση
της
διδασκαλίας
των
φαινοµένων της γραµµατικής της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας:

να
συνεχίσουν
τη
γνώση των βασικών
στοιχείων της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας στο
γλωσσικό,
σηµασιολογικό
–
λεξιλογικό επίπεδο,
να
συνεχίσουν
τη
γνώση των φαινοµένων
της γλώσσας µέσα από
την παράλληλη και
συνδυαστική
διδασκαλία
της
γραµµατικής και του
συντακτικού
της
αρχαίας ελληνικής και
της νέας ελληνικής
(πορεία
από
τη
συγχρονία
στη
διαχρονία) όπου αυτό
είναι εφικτό,
να
µπορούν
να
κατανοήσουν
ένα
εύληπτο και ενδιαφέρον
αρχαίο κείµενο, να το
αποδώσουν και να το
µεταφράσουν
σε
νεοελληνικό λόγο,
να
αντιληφθούν
τη
διαχρονική
διάσταση
της ελληνικής γλώσσας
ως δηµιουργού και
φορέα ιδεών και αξιών
του
ελληνικού
πολιτισµού, καθώς και
των
στοιχείων
πολιτισµικής συνέχειας,
να καλλιεργήσουν το
ενδιαφέρον τους για τον
αρχαιοελληνικό
πολιτισµό µε τη µελέτη
ποικίλων
σε
θεµατολογία κειµένων
του αρχαίου ελληνικού
κόσµου (π.χ. εθνικά,
πολιτικά,
κοινωνικά,
θρησκευτικά κ.ά.)
να
ασκηθούν
στην
κατανόηση
και
µετάφραση
εκτενέστερων
αποσπασµάτων
συνεχούς κειµένου
να
γνωρίσουν
την
προσωπικότητα του Μ.
Αλεξάνδρου όχι µόνο
ως στρατιωτικής και
πολιτικής
ιδιοφυίας
αλλά και ως ανθρώπου
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Ο
αόριστος
β΄
των
βαρυτόνων
φωνηεντολήκτων
και
αφωνολήκτων
ρηµάτων ενεργητικής και µέσης φωνής
Η παθητική φωνή (µέλλων – αόριστος)
Τα συνηρηµένα ρήµατα εις –άω, -έω, -όω

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες
Ασκήσεις που να καλύπτουν όλα τα επίπεδα
της γλωσσικής διδασκαλίας, δηλαδή τη γνώση
της γραµµατικής και του συντακτικού, την
κατάκτηση του λεξιλογίου και την ικανότητα
κατανόησης και µετάφρασης κειµένου. Έτσι,
απαιτούνται τρεις κατηγορίες ασκήσεων:
α) για τη γνώση της γραµµατικής και του
συντακτικού, αντικειµενικού τύπου:

των

- πολλαπλής επιλογής διαφόρων τύπων –
συµπλήρωσης
κενών
–
αντιστοίχισης,
διάζευξης κ.ά.

Μερικά ανώµαλα ονόµατα (παις, γυνή,
ναυς, χειρ)

- µετασχηµατισµού φράσεων ή προτάσεων
(από τον έναν αριθµό ή χρόνο στον άλλο

Τα οµαλά παραθετικά των επιθέτων και
των επιρρηµάτων και τα συχνότερα
ανώµαλα.

β) για την κατάκτηση του σηµασιολογικού
επιπέδου της γλώσσας:

Ο µέλλων και ο αόριστος
ηµιφωνόληκτων ρηµάτων

Συνέχιση
της
διδασκαλίας
των
φαινοµένων της σύνταξης του αρχαίου
λόγου στα βασικά τους χαρακτηριστικά:

- αναγνώρισης της σηµασίας των λέξεων από
τα συµφραζόµενα

Οι προτάσεις και τα είδη τους

- κυριολεκτικής ή µεταφορικής χρήσης της
κατάλληλης λέξης σε προτάσεις που
κατασκευάζουν οι µαθητές ή που τους δίδονται

Ο τρόπος σύνδεσης των προτάσεων
αναλυτικότερα

- αντιστοίχισης λέξεων ως προς τη σηµασία ή
το γραµµατικό τύπο

Οι δευτερεύουσες προτάσεις. Ο τρόπος
εισαγωγής και η ονοµασία τους. Ο κύριος
τρόπος εκφοράς τους γενικά

- ετυµολογίας: δηµιουργίας οικογενειών
οµόρριζων λέξεων, παραγωγής, σύνθεσης ή
ανάλυσης λέξεων στα συνθετικά τους

Περισσότερα
για
το
αντικείµενο
(ειδικότερα των δίπτωτων ρηµάτων)

γ) για την κατανόηση και µετάφραση ενός
κειµένου:

Περισσότερα
µετοχή

- ανοικτού ή κλειστού τύπου κατά περίπτωση,
που απαιτούν µία προσωπική στάση ή
εκτίµηση του µαθητή για το θέµα του κειµένου,
τη δράση ή τη στάση των προσώπων και τα
περιγραφόµενα στοιχεία.

για την κατηγορηµατική

Η σύγκριση. Ο β΄ όρος της σύγκρισης και
ο γενικός τρόπος εκφοράς του
∆υνητικό, υποθετικό και αοριστολογικό
άν. Η απόδοση του στη νέα ελληνική
Γνωριµία µε την προσωπικότητα του Μ.
Αλεξάνδρου µέσα από επιλεγµένα
αποσπάσµατα της Αρριανού Αλεξάνδρου
Αναβάσεως

Προσέγγιση θεµάτων που αφορούν τον έρωτα,
την αγάπη και τη γονική στοργή και σύνδεσή
τους
µε
άλλα
γνωστικά
αντικείµενα
(Λογοτεχνία, Θρησκευτικά, Πολιτική και
Κοινωνική Αγωγή) και µε τα προγράµµατα των
πολυµέσων.
Συζήτηση για την ισότητα και ανισότητα
(σχέσεις δύο φύλων, κοινωνικές τάξεις,
οικονοµική ανισότητα) και συσχέτιση µε την
εποχή µας.
∆ιασύνδεση των κειµένων µε θέµατα
κοινωνικής και πολιτικής αγωγής για µια πρώτη
επαφή των µαθητών µε τα πολιτεύµατα και
τους νόµους, π.χ. η δηµοκρατία και η κατάλυσή
της στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη εποχή.
∆ιαθεµατική σύνδεση της Αρχαίας Ελληνικής
µε τη Νεοελληνική, Ευρωπαϊκή και Παγκόσµια
Λογοτεχνία, µε το µάθηµα των Θρησκευτικών
(θρησκευτικές αντιλήψεις και ηθική των
αρχαίων, του χριστιανισµού και άλλων
ανατολικών λαών) και µε τις Θετικές και
Κοινωνικές επιστήµες.
Καταγραφή επιστηµονικών και τεχνικών όρων
της ελληνικής γλώσσας και συσχέτισή τους µε
τη σύγχρονη ορολογία.

στις σχέσεις του µε
τους στρατιώτες του,
τους φίλους και τους
αντιπάλους του.

Σύνδεση των γλωσσικών φαινοµένων της
αρχαίας και νέας ελληνικής µε ανάλογα των
οµιλούµενων, σήµερα, ευρωπαϊκών γλωσσών.
Απόδοση απλών φράσεων της ν.ε. σε αρχαίο
ελληνικό λόγο.

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας2
Θέµα: Λόγιοι τύποι και αποφθεγµατικές και παροιµιακές φράσεις στη νέα ελληνική γλώσσα. Οργάνωση
οµαδικών εργασιών µε αντικείµενο τη συγκέντρωση και καταγραφή λογίων τύπων και αποφθεγµατικών και
παροιµιακών φράσεων της αρχαίας που επιβιώνουν στους διαφόρους τοµείς της καθηµερινότητας (κοινωνικές
σχέσεις, πολιτική, οικονοµία, αθλητισµός, θρησκεία κτλ.). Ανάρτηση στην τάξη επιλεγµένων παροιµιακών ή
αποφθεγµατικών φράσεων. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-διαφορά, Σύστηµα,
Άτοµο-Κοινωνία, Παράδοση-Πολιτισµός. Προεκτάσεις στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Φυσική Αγωγή,
Θρησκευτικά, Λογοτεχνία.
Θέµα: Οι έφηβοι στην αρχαιότητα και στην εποχή µας: Ανάληψη οµαδικών ή ατοµικών εργασιών µε θέµα τη
δραµατοποίηση του όρκου των Αθηναίων εφήβων. Μια οµάδα µαθητών απαγγέλλει τον όρκο από το
πρωτότυπο και η άλλη από µετάφραση. Ο όρκος αναρτάται στην τάξη. Άλλη οµάδα συντάσσει ανάλογο όρκο
που θα έδινε ένας σύγχρονος έφηβος κατά την ενηλικίωσή του. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώροςχρόνος, Οµοιότητα-διαφορά, Σύστηµα, Άτοµο-Κοινωνία. Προεκτάσεις στην Ιστορία, Αισθητική Αγωγή,
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Θρησκευτικά, Λογοτεχνία.
Θέµα: ∆ραµατοποίηση αισωπείων µύθων: Οι µαθητές, χωρισµένοι σε οµάδες, µεταφέρουν µύθους του Αισώπου σε
ευθύ λόγο, κατανέµουν ρόλους, κατασκευάζουν στοιχειώδη σκηνικά, κοστούµια και προσωπεία, και
παρουσιάζουν τους µύθους στην τάξη µε µορφή θεατρικού δρώµενου. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες:
Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-διαφορά, Εξέλιξη, Μεταβολή, Πολιτισµός. Προεκτάσεις στη Αισθητική Αγωγή,
Ιστορία, Οικιακή οικονοµία, τεχνολογία, Πληροφορική.
Θέµα: Λεξικό αρχαίων ελληνικών αθλητικών όρων: Ανάληψη οµαδικών ή ατοµικών εργασιών µε θέµα τη
συγκέντρωση όρων που αφορούν: α) αρχαία αθλήµατα, β) αθλητικά όργανα, γ) αγώνες. Κατάρτιση σχετικών
πινάκων. Αναζήτηση σχετικού εικαστικού υλικού. Αντιστοίχιση των αρχαίων αγωνισµάτων µε τα σύγχρονα.
Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-διαφορά, Εξέλιξη, Μεταβολή, Πολιτισµός.
Προεκτάσεις στη Αισθητική Αγωγή, Ιστορία, Φυσική Αγωγή, Τεχνολογία, Πληροφορική.
Θέµα : Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβαση και νεοελληνική παράδοση (δηµοτική και λόγια). Αναζήτηση α.
νεοελληνικών παραδόσεων και λαϊκών µύθων για τον Μ. Αλέξανδρο β. λογοτεχνικών κειµένων –ποιητικών ή
πεζών- (π.χ. Κ. Π. Καβάφη «Στα 200 π.Χ»). γ. εικαστικών αναπαραστάσεων του Αλεξάνδρου στη λαϊκή
ζωγραφική. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-διαφορά, Πολιτισµός. Προεκτάσεις
στη Νεοελληνική Λογοτεχνία., στην Ιστορία, στην Αισθητική Αγωγή.

β. Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (µετάφραση)
ΤΑΞΗ Α΄
Στόχοι

Με τη διδασκαλία της Οδύσσειας
επιδιώκεται οι µαθητές:
να κατανοήσουν την Οδύσσεια ως
ποιητική
γεωγραφία
και
ως
ανθρωπο - γεωγραφικό έπος, να
γνωρίσουν και να κατανοήσουν µε
αφορµή το νόστο την περιπέτεια
ενός αρχετυπικού έλληνα, ενός
ήρωα που επιβιώνει, επειδή διαθέτει
ευφυία, τόλµη και τληµοσύνη,

Θεµατικές Ενότητες
(διατιθέµενος χρόνος)
Οµηρικά έπη Ι. Οδύσσεια
Ανθολόγιο
που
περιλαµβάνει: περιλήψεις,
αναδιηγήσεις, αναγνώσεις
και αναλυτική επεξεργασία
ορισµένων ραψωδιών.
Θέµατα: νόστος, ύβρις,
ανθρωποµορφισµός
των
θεών,
κοινωνική
και
πολιτική οργάνωση αξίες

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες3

Οι µαθητές:
Συνθέτουν σύντοµες εργασίες για θέµατα
όπως: η ύβρις στο σχήµα ύβρις-νέµεσις-τίσις
Προεκτείνουν την αναγνωστική εµπειρία τους
µε
αξιοποίηση
των
ερωτήσεων
των
παράλληλων κειµένων και πληροφοριών που
αντλούν από το διαδίκτυο και από
προγράµµατα πολυµέσων για θέµατα σχετικά
µε την Οδύσσεια

2

Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο ΑΠΣ
«ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου και
ανταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του ∆ΕΠΠΣ.

3

Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες
ης
της 3 στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ.
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να γνωρίσουν και να κατανοήσουν
το µύθο στην ποιητική µετάπλασή
του και την πλοκή του, όπως δίνεται
στα βασικά του στοιχεία στο
προοίµιο, ως ποιητικό παρελθόν και
ποιητικό
παρόν
(αναζήτηση,
νόστος, α΄ και β΄ αγορά των θεών,
εγκιβωτισµένη
αφήγηση
των
περιπετειών του Οδυσσέα και των
συντρόφων
του
-απόλογοι-,
µνηστηροφονία),

πολιτική οργάνωση, αξίες
και στάση ζωής, ηρωικό
στοιχείο,
αφηγηµατικές
τεχνικές, οµοιότητες και
διαφορές των επών.

(Συνολικά 35 διδακτικές
ώρες,
Σεπτέµβριος
Φεβρουάριος)

να χαρούν το παραµυθικό και
φανταστικό ταξίδι του νόστου και τα
στοιχεία που το χαρακτηρίζουν,
να διερευνήσουν τη δοµή της
Οδύσσειας, ώστε να γνωρίσουν και
να κατανοήσουν τις αφηγηµατικές
τεχνικές (ευθύς λόγος, διάλογος,
µονόλογος,
εγκιβωτισµός),
την
οπτική
γωνία
του
αφηγητή
(αφήγηση σε α΄ ή γ΄ πρόσωπο), τη
λειτουργία του χρόνου ως προς την
τάξη (αναδροµή, προοικονοµία) και
ως προς τη διάρκεια (διαστολή και
συστολή του χρόνου) και τους
εκφραστικούς τρόπους (περιγραφή /
περιγραφική τεχνική, επαναλήψεις,
επική ειρωνεία, άστοχα ερωτήµατα,
παροµοίωση, στοιχεία προφορικής
σύνθεσης και διάδοσης του έπους:
τυπικές φράσεις και σκηνές, τυπικοί
στίχοι, τυπικά επίθετα) και να
αξιολογήσουν, στο βαθµό που είναι
δυνατόν, το λειτουργικό τους ρόλο,

Συζητούν το θέµα: «Ο ανθρωποµορφισµός των
θεών» (Ιστορία: η θρησκεία των αρχαίων
ελλήνων,
πολυθεΐα
και
µονοθεϊσµός,
Λογοτεχνία:
αξιοποίηση
συµβόλων
στη
σύγχρονη Λογοτεχνία, Αισθητική Αγωγή:
εικαστικές απεικονίσεις).
Αξιοποιούν πληροφορίες της Γεωγραφίας, της
Τοπικής Ιστορίας, της Φυσικής Αγωγής, της
Οικιακής Οικονοµίας, κ.ά. για τη διερεύνηση
θεµάτων, που αναφέρονται στο έπος, όπως:
τοπωνύµια, µουσικοχορευτικοί και αθλητικοί
αγώνες (π.χ. στη Σχερία), διατροφή των
αρχαίων, σύγκριση µε το σήµερα και σύνθεση
του κειµένου του µαθητή (Γεωγραφία, Γλώσσα,
Λογοτεχνία, Φυσική Αγωγή και Αισθητική
Αγωγή).
Εργάζονται στο θέµα: «Ολυµπιάδες σε τόπο και
χρόνο» µε υποθέµατα:
Οι Ολυµπιάδες και η µέτρηση του χρόνου.
Μουσικές και ποιητικές ολυµπιάδες.
Ολυµπιάδες
και
εικαστικές
απεικονίσεις
(Ιστορία, Μουσική, Λογοτεχνία, Μαθηµατικά,
Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή,
Γεωγραφία).
∆ραµατοποιούν επεισόδια από ενότητες που
προσφέρονται, σχεδιάζουν το ταξίδι του Οδυσσέα και ζωγραφίζουν διάφορα θέµατα.
Χαρακτηρίζουν τα πρόσωπα της Οδύσσειας µε
βάση στοιχεία του κειµένου, συγκρίνουν τη
στάση και τη δράση τους µε το σύγχρονο
άνθρωπο, διερευνούν την επίπτωση των αξιών
και των κοινωνικών συνθηκών.
Εργάζονται µε τη µέθοδο σχεδίων εργασίας σε
θέµατα:

να
κατανοήσουν
τον
ανθρωποκεντρικό και ανθρωπιστικό
χαρακτήρα της Οδύσσειας, να
αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και
να αξιολογήσουν τη δράση και τη
συµπεριφορά
των
κυριότερων,
τουλάχιστον, προσώπων όχι για να
αναζητήσουν
πρότυπα
συµπεριφοράς,
αλλά
για
να
εµβαθύνουν τη γνώση τους για τον
άνθρωπο,

Ο
ανθρωποκεντρικός
χαρακτήρας
της
Οδύσσειας µε κειµενικά στοιχεία από την
Οδύσσεια, από τον κλασικό πολιτισµό και από
νεότερα κείµενα µε αξιοποίηση πληροφοριών
και από το διαδίκτυο (Λογοτεχνία, Ιστορία,
Πληροφορική, Φυσική Αγωγή).
Συγκεντρώνουν από το οµηρικό κείµενο
στοιχεία για ήθη και έθιµα και τα συνδέουν µε
αντίστοιχα της εποχής µας (Λογοτεχνία,
Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
Γλώσσα, Ιστορία, Αισθητική Αγωγή).

να διαπιστώσουν ότι στην Οδύσσεια
λειτουργεί
το
σχήµα
ύβρις
(µνηστήρες - Οδυσσέας), νέµεσις
(µνηστηροφονία), τίσις και ότι η
δράση συντελείται σε τρία επίπεδα:
΄Ολυµπος
(θεοί),
γη
(θεοίάνθρωποι),
Άδης
(νεκροίΟδυσσέας),

Συζητούν το θέµα: «Κοινωνική και πολιτική
οργάνωση του οµηρικού κόσµου» (Κοινωνική
και Πολιτική Αγωγή, Λογοτεχνία, Ιστορία).
Συζητούν το θέµα: «Ο υλικός πολιτισµός του
οµηρικού κόσµου» (όπλα, οικιακά σκεύη,
ενδυµασία, εδέσµατα) και τα συγκρίνουν µε
αντίστοιχα σηµερινά (Λογοτεχνία, Τεχνολογία,
Αισθητική Αγωγή, Οικιακή Οικονοµία).

να κατανοήσουν τον πολιτισµό της
Οδύσσειας
«κόσµος»:
αξίες,
στάσεις, δράση, ήθη και έθιµα,
κοινωνική και πολιτική οργάνωση,
θεσµοί, υλικός πολιτισµός, κ.ά.
Ηροδότου Ιστορίες
Με τη διδασκαλία του
επιδιώκεται οι µαθητές:

Ηροδότου

να κατανοήσουν το χώρο στον
οποίο συµβαίνουν τα γεγονότα και
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Ανθολόγιο
που
περιλαµβάνει: περιληπτικές
αναδιηγήσεις από όλα τα
βιβλία, αναγνώσεις και
λ
ή
ξ
ί

Οι µαθητές:
Μελετούν θέµατα που αναφέρονται στη
σηµασία του ελληνικού πνεύµατος και στην
«ελληνική
ελευθερία»,
όπως
αυτά

το
χρόνο
κατά
τον
οποίο
εξελίσσονται –µε δεδοµένη και την
ιδιαιτερότητα της δοµής / σύνθεσης
του έργου,

αναλυτική
ορισµένων
ενοτήτων.

να ανιχνεύσουν τους πυρήνες του
έργου, δηλαδή να διερευνήσουν τις
αντιλήψεις που προκύπτουν από το
έργο σχετικά µε τα ανθρώπινα,
όπως είναι η ιστορική εξέλιξη, η
θέση των θεών στη ζωή των
ανθρώπων, η έννοια της ύβρεως (A
29-33, 86-88, 141-144), και τους
τρόπους µε τους οποίους αυτές οι
αντιλήψεις δηµιουργούν συνοχή στο
έργο,

Θέµατα: τα περσικά, ο
ανθρωποκεντρικός
χαρακτήρας, η θέση των
θεών, η οπτική γωνία του
ιστορικού, η αποδοχή της
ετερότητας, το πλήθος των
γεωγραφικών
και
εθνογραφικών στοιχείων,
οι αφηγηµατικές τεχνικές, η
δοµή και η σύνθεση του
έργου.

να κατανοήσουν την ιστοριογραφική
αντίληψη του Ηροδότου, δηλαδή τον
τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύει το
ιστορικό γεγονός της σύγκρουσης
ανάµεσα στους Έλληνες και τους
Πέρσες, και να εκτιµήσουν τόσο την
πρώτη
απόπειρα
καταγραφής
οικουµενικής ιστορίας και τον
ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα,
όσο και τη σύνδεση της πολεµικής
σύγκρουσης (Z102-120, H196-208)
µε την αντιπαράθεση του ασιατικού
µε τον ελληνικό κόσµο και λόγο:
πολιτική–πολιτειακή, πολιτιστική ιδεολογική σύγκρουση (Γ 80-83, Ε
49-51, 55-61, Η 8-11,101-105),

επεξεργασία
κεφαλαίων ή

(Συνολικά 20 διδακτικές
ώρες από το Μάρτιο ως το
τέλος του σχολικού έτους)

να αντιληφθούν τη θέση των
εθνογραφικών και γεωγραφικών
παρεκβάσεων στο ιστορικό έργο
του Ηροδότου (Β 17-27, ∆ 5-13,
31και 36 κ.ά. και να προσεγγίσουν
µέσω αυτών των παρεκβάσεων τον
κόσµο της Ανατολής, όπως τον
διαγράφει
ο
ιστορικός
και,
παράλληλα, να προσπαθήσουν να
ερµηνεύσουν
τη
στάση
του
Ηροδότου απέναντί του,
να εκτιµήσουν την αφηγηµατική
τέχνη
του
Ηροδότου,
να
κατανοήσουν
τη
σχέση
του
αφηγηµατικού
µε
τον
πραγµατολογικό / ιστορικό λόγο, να
αναζητήσουν τους αρµούς που
δένουν τα δύο αυτά στοιχεία και να
αντιληφθούν τη λογοτεχνική αξία
του έργου,

παρουσιάζονται στον Ηρόδοτο
Σχολιάζουν τον οικονοµικό παράγοντα στην
ιστορία του Ηροδότου, την αλαζονεία της
δύναµης, την κοινωνική οργάνωση σε σχέση µε
τόπους και λαούς (Ιστορία, Γεωγραφία,
Λογοτεχνία).
Συζητούν την ιστορική και
πολιτισµική
διαδροµή των Μακεδόνων από την εποχή του
Ηροδότου ως τις µέρες µας.
Συζητούν το θέµα: «Η εθνολογία στον
Ηρόδοτο» και το συνδέουν µε προγράµµατα
πολυµέσων σε θέµατα σχετικά µε την εθνολογία
του Ηροδότου. Αξιοποιούν το διαδίκτυο για
πληροφορίες σχετικές µε τους τόπους και τους
λαούς της ηροδότειας ιστορίας και αναζητούν
επιβιώσεις ή αλλαγές. ∆ηλαδή γίνεται σύγκριση
µε τους σύγχρονους τόπους και λαούς στα
αντίστοιχα µέρη (Γεωγραφία, Πληροφορική,
Ιστορία).
Καταγράφουν αφηγήσεις απλών ανθρώπων για
διάφορα θέµατα της καθηµερινής ζωής και
κάνουν σύγκριση µε τον κόσµο του Ηροδότου.
Αναζητούν στο χάρτη τους τόπους που
αναφέρει ο Ηρόδοτος και ζωγραφίζουν ό,τι τους
εµπνέει από το κείµενο (Γεωγραφία, Αισθητική
Αγωγή).
Εργάζονται στο θέµα: «Ο πνευµατικός και
υλικός πολιτισµός» µε στοιχεία µιας ενότητας
και µε υποθέµατα που αντλούνται από τη
διδασκόµενη ενότητα, όπως ήθη και έθιµα,
κοινωνική οργάνωση, υλικός πολιτισµός. Οι
µαθητές εργάζονται χωρισµένοι σε οµάδες
(Ιστορία,
Λογοτεχνία,
Γεωγραφία,
Πληροφορική, Τεχνολογία, Μαθηµατικά και
Φυσική για θέµατα σχετικά µε το Νείλο).
Συγκεντρώνουν λεξιλόγιο που απαντά και στη
νεοελληνική γλώσσα και διερευνούν αν από τις
ρίζες
του
προκύπτουν
ξένες
λέξεις
(Νεοελληνική Γλώσσα, π.χ. «νευρόσπαστο»
στον Ηρόδοτο και σήµερα, διερεύνηση
σηµασίας τότε και σήµερα, Ξένες Γλώσσες,
Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες).

να µελετήσουν τη γλώσσα του
Ηροδότου
µε
αναφορές
στο
πρωτότυπο,
να
διερευνήσουν
και
να
κατανοήσουν τη σύνθεση του
έργου,
η
οποία
εµπεριέχει
πολλαπλότητα και ενότητα.
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Η φιλοξενία του Οδυσσέα στο νησί των Φαιάκων. Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες:
- Μελετούν την κοινωνική οργάνωση της Σχερίας και τα ήθη και έθιµα της φιλοξενίας.
- Εξετάζουν τη θέση της γυναίκας και τη συγκρίνουν µε τη σύγχρονη εποχή. Θεµελιώδεις διαθεµατικές
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έννοιες: Άτοµο-Κοινωνία, Πολιτισµός, Παράδοση, Επικοινωνία, Σύστηµα. Προεκτάσεις στην Ιστορία,
Λογοτεχνία, Κοινωνική και πολιτική Αγωγή, Οικιακή Οικονοµία).
Θέµα: Οι αθλητικοί αγώνες ως «παιδιά». Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες:
- Μελετούν τα είδη των αγωνισµάτων, την ακρίβεια της εκτέλεσής τους, τη διατροφή των αθλητών και τα βραβεία
και εντοπίζουν τις οµοιότητες και τις διαφορές µε το σήµερα.
- Εντοπίζουν στοιχεία σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες σε άλλα κείµενα. Θεµελιώδεις διαθεµατικές
έννοιες: Άτοµο-Κοινωνία, Πολιτισµός, Παράδοση, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Μεταβολή. Προεκτάσεις στα Αρχαία
Ελληνικά, Ιστορία, Λογοτεχνία, Φυσική Αγωγή, Μαθηµατικά, Πληροφορική).
Θέµα: Ο υλικός πολιτισµός της Οδύσσειας. Οµαδικές εργασίες µε αντικείµενο µελέτης κατηγορίες υλικών
αντικειµένων (οικιακά σκεύη, όπλα, µέσα µεταφοράς κ.λπ.), σύγκρισή τους µε αντίστοιχα σύγχρονα και κριτική
εκτίµησή τους. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Παράδοση, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Μεταβολή.
Προεκτάσεις στην Τεχνολογία, Λογοτεχνία, Αισθητική αγωγή).
Θέµα: Γεωγραφικά στοιχεία στις Ιστορίες του Ηροδότου. Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες, καταγράφουν ποτάµια,
θάλασσες και πόλεις που αναφέρονται στις Ιστορίες του Ηρόδοτου, κάνουν τη χαρτογράφησή τους και
παρατηρούν την εξέλιξή τους µέχρι σήµερα. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Οµοιότηταδιαφορά, Μεταβολή, Εξέλιξη. Προεκτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Γεωγραφία.
Θέµα: Λαοί και πολιτισµοί στις Ιστορίες του Ηροδότου. Οι µαθητές, χωρισµένοι σε οµάδες, καταγράφουν τους
λαούς και τα πολιτισµικά τους χαρακτηριστικά και τα σχολιάζουν. Συγκρίνουν λαούς και πολιτισµούς της εποχής
του Ηροδότου και σηµειώνουν την εξέλιξή τους έως σήµερα. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώροςχρόνος, Οµοιότητα-διαφορά, Μεταβολή, Εξέλιξη. Προεκτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Γεωγραφία.
ΤΑΞΗ Β΄
Θεµατικές Ενότητες
(διατιθέµενος χρόνος)
Οµηρικά έπη ΙΙ. Ιλιάδα

Στόχοι

Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν το µύθο
κατανοήσουν την πλοκή του,

και

να

να διαπιστώσουν και να κατανοήσουν
πώς ο ποιητής µεταπλάθει τον επικότρωικό µύθο σε επικό ποίηµα µε
κέντρο την «µήνιν» του Αχιλλέα στα
κρίσιµα σηµεία της (κορύφωση,
εξελικτική πορεία / κατάληξη και
συνέπειες για τους Αχαιούς και τους
Τρώες) και, ως αφετηρία και δικαίωσή
της, τη «βουλή» του ∆ία (∆ιός δ’
ετελείετο βουλή) και µε βασικά θέµατα
τον
‘πόλεµο’
(συλλογική
µάχη,
µονοµαχία,
αριστεία,
επώνυµες
ανδροκτασίες) και την ‘οµιλία’ (εταιρική,
συζυγική),
µέσα
από
κειµενικά
δείγµατα χαρακτηριστικά για την
εξέλιξη της πλοκής του µύθου,
να κατανοήσουν ότι µε την απόδοση
του νεκρού Έκτορα και την ταφή του
τερµατίζεται µόνο ο πόλεµος της
Ιλιάδας, ενώ ο τρωικός πόλεµος
συνεχίζεται,
να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη
δράση και τη συµπεριφορά των
κυριότερων ηρώων της Ιλιάδας τόσο σε
σχέση µε την εξέλιξη της πλοκής, όσο
και στο πλαίσιο των αρχετυπικών
ανθρώπινων
σχέσεων,
όχι
ως
προτύπων
ανθρώπινης
συµπεριφοράς, αλλά ως γνώσης για
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Ανθολόγιο
που
περιλαµβάνει:
περιλήψεις,
αναδιηγήσεις,
αναγνώσεις
και
αναλυτική επεξεργασία
ορισµένων ραψωδιών.
Θέµατα: µήνις Αχιλλέα,
ηρωικό – πολεµικό,
ηρωικό - αντιπολεµικό
στοιχείο, αξίες (φιλία,
οικογένεια, γενιά, τιµή
του
ήρωα),
αφηγηµατικές τεχνικές,
εκφραστικά
µέσα,
οµοιότητες
και
διαφορές των επών

(Συνολικά 30 διδακτικές
ώρες από Σεπτέµβριο
έως 15 Φεβρουαρίου).

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες

Οι µαθητές:
Αναζητούν τους επικούς ήρωες στο αρχαίο
δράµα, π.χ. Αίας, Αγαµέµνων, Τρωάδες, κ.ά., στη
σύγχρονη Λογοτεχνία, ελληνική και ξένη, π.χ.
Ελένη του Σεφέρη και Αγαµέµνων και Ελένη του
Ρίτσου κ.ά., και σχολιάζουν την επίδραση των
Οµηρικών Επών στην Αρχαία Ελληνική
Γραµµατεία, Νέα Ελληνική και Ευρωπαϊκή
Λογοτεχνία, στην Εικαστική Αγωγή.
Αξιοποιούν προγράµµατα πολυµέσων για θέµατα
σχετικά µε την Ιλιάδα
Συζητούν τον τρόπο παρουσίασης των οµηρικών
θεµάτων
από
τον
κινηµατογράφο
και
οργανώνουν το δικό τους παιχνίδι ρόλων µε
αφορµή ενότητες που διδάσκονται ή σκηνές που
τους εντυπωσιάζουν και τους εµπνέουν.
Συσχετίζουν και συγκρίνουν τα δύο έπη, την
Οδύσσεια και την Ιλιάδα, σε θέµατα περιεχοµένου
και αφηγηµατικής τεχνικής.
Καταγράφουν τον υλικό πολιτισµό της Ιλιάδας και
ιδιαίτερα τα µέταλλα ως υλικό των όπλων και των
σκευών, π.χ. σίδηρος,
ορείχαλκος, τον
συγκρίνουν µε τον αντίστοιχο κλασικό και
σύγχρονο και διερευνούν τις επιστήµες που
συνέβαλαν στη σύγχρονη εξέλιξη (Ιστορία,
Λογοτεχνία,
Τεχνολογία,
Πληροφορική,
Μαθηµατικά).
Συνδέουν την Ιλιάδα µε την αρχαιολογική έρευνα,
π.χ. επισκέψεις σε µουσεία και σε σχετικούς µε το
έπος αρχαιολογικούς χώρους.
Εργάζονται

στο

θέµα:

«Τα

ταφικά

έθιµα».

Αναζητούν επιβιώσεις του έπους στο λαϊκό
πολιτισµό, π.χ. µοιρολόγια, ταφικά έθιµα,
εκδηλώσεις πένθους. (Λογοτεχνία, Θρησκευτικά,
Αισθητική Αγωγή, Οικιακή Οικονοµία).

τον άνθρωπο και τη συµπεριφορά του,
δηλαδή να κατανοήσουν ότι πίσω από
τη δράση και τη συµπεριφορά του
Αχιλλέα,
του
Πατρόκλου,
του
Αγαµέµνονα,
του
∆ιοµήδη,
του
Οδυσσέα κ.ά., υπάρχουν η φιλία, ο
θυµός, η φιλαρχία, το αίσθηµα τιµής, η
γενναιότητα, η πανουργία κτλ.,

Καταγράφουν αξίες που διαχέονται στην Ιλιάδα
ως στάσεις και πράξεις και κάνουν σύντοµες
εργασίες γι’ αυτές. Τις σχολιάζουν συγκριτικά µε
σύγχρονες επιβιώσεις τους στο νεοελληνικό
πολιτισµό.

να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον
κόσµο-πολιτισµό της Ιλιάδας, δηλαδή
την πολιτική / στρατιωτική οργάνωση
των Αχαιών, τις αξίες που εκφράζουν
αυτόν τον πολιτισµό, τα ήθη, τα έθιµα,
τους θεσµούς και τον υλικό πολιτισµό
(αντικείµενα, κατασκευές κ.ά.), καθώς
όλα
στοιχειοθετούν
την
επική
αληθοφάνεια,
να διαπιστώσουν –στο βαθµό που
αυτό είναι δυνατόν- τις οµοιότητες και
διαφορές Ιλιάδας – Οδύσσειας, αφού
γίνεται διδασκαλία και των δύο επών:
ενός ηρωικού-πολεµικού και ενός
ηρωικού – µεταπολεµικού έπους.

Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να
γνωρίσουν
τα
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά περιοχών και τόπων µε
τους οποίους δέθηκε η ζωή των
Ελλήνων στην αρχαιότητα,
να διαπιστώσουν και να κατανοήσουν
τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι
στην αρχαιότητα απαντούσαν στα
καθηµερινά
προβλήµατα,
να
γνωρίσουν τις στάσεις, τις νοοτροπίες
και τις συµπεριφορές που υιοθετούσαν
στην κάθε περίσταση και να τα
συγκρίνουν µε σύγχρονες εµπειρίες,
να ανιχνεύσουν και να ερµηνεύσουν τις
διαφορές στην αντιµετώπιση και στη
βίωση των ποικίλων καθηµερινών
θεµάτων και να σχολιάσουν τη
διαφοροποιηµένη έκφραση µέσα από
συγκεκριµένα κείµενα,
να διαπιστώσουν, όσο είναι δυνατόν,
οµοιότητες
και
διαφορές
που
εντοπίζονται
µεταξύ
εποχών,
γραµµατειακών ειδών και συγγραφέων
µέσα στο πλαίσιο ενός κοινού θέµατος,

Ανθολόγιο
που
περιλαµβάνει κείµενα
που
αναφέρονται
στους
κυριότερους
τόπους της αρχαίας
Ελλάδας, στο δηµόσιο
και ιδιωτικό βίο των
αρχαίων
Ελλήνων,
στον τρόπο βίωσης
των
καθηµερινών
θεµάτων
και
στην
ενασχόληση
των
αρχαίων
µε
την
επιστήµη
και
την
τεχνολογία.
(Συνολικά 25 διδακτικές
ώρες
από
16
Φεβρουαρίου ως το
τέλος του διδακτικού
έτους).

να
γνωρίσουν
στάσεις
ζωής,
νοοτροπίες, τρόπους συµπεριφοράς
και να τις συγκρίνουν µε αντίστοιχες
σύγχρονες εµπειρίες,
να
διαπιστώσουν
κοινά
θέµατα
επιστήµης και τεχνολογίας
στην
αρχαιότητα και τη σύγχρονη εποχή.

Οι µαθητές:
Συγκεντρώνουν από διάφορες περιοχές υλικό
(γεωγραφικό, γεωλογικό, αρχαιολογικό) στη
συνέχεια αναζητούν τις αρχαίες πόλεις και
περιοχές και τις ταυτίζουν µε τις σηµερινές
(Ιστορία, Γεωγραφία).
Συµµετέχουν, κατά οµάδες, σε εργασίες που αφορούν διάφορα θέµατα, π.χ. συνήθειες, φαγητά, ενδυµασίες, παιχνίδια σε συγκεκριµένους αρχαίους
τόπους και τα συγκρίνουν µε τα σηµερινά (Γεωγραφία, Πληροφορική, Οικιακή Οικονοµία, Λογοτεχνία).
Καταγράφουν και σχολιάζουν αρχαία και
σύγχρονα επαγγέλµατα, συγκεντρώνουν τα
σχετικά λεξιλόγια στην αρχαία και νέα ελληνική
και στις ξένες γλώσσες (Λογοτεχνία, Οικιακή
Οικονοµία, Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Ξένες
Γλώσσες).
Συνδέουν τόπους και πρόσωπα µέσα από το
µύθο (π.χ. Κρήτη – Σπάρτη – Λυκούργος),
κατασκευάζουν καταλόγους και τους εµπλουτίζουν µε σύγχρονους δηµιουργούς και πνευµατικούς ανθρώπους από τους συγκεκριµένους
τόπους.
Συζητούν τις τεχνικές γνώσεις των αρχαίων και τις
συγκρίνουν µε τις σηµερινές.
Εργάζονται σε θέµατα τοπικής ιστορίας,
παίρνοντας αφορµή από το ανθολόγιο, όπως: οι
ασχολίες των ανθρώπων στον τόπο µου και η
οικονοµική τους δραστηριότητα, τα ήθη και έθιµα
του τόπου µου (γιορτές, εκδηλώσεις κ.ά.), το
λιµάνι του τόπου µου ή η λίµνη ως βιότοπος κ.ά.
(Ιστορία, Λογοτεχνία, Τεχνολογία, Γεωγραφία, Τ.
Ιστορία, Οικιακή Οικονοµία, Θρησκευτικά).

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Η πολεµική τέχνη στην οµηρική εποχή. Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες:
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Μελετούν την πολεµική τακτική της οµηρικής εποχής και την παραλληλίζουν µε την αντίστοιχη στη σηµερινή
εποχή.
Συλλέγουν πληροφορίες για το είδος του οπλισµού της οµηρικής εποχής από απεικονίσεις όπλων σε
γεωµετρικές και µυκηναϊκές παραστάσεις και τα ταξινοµούν καταρτίζοντας σχετικούς πίνακες. Αναπαριστούν
εικαστικά όπλα διαφόρων κατηγοριών. Συζητούν για την εφαρµογή επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών
εφευρέσεων στην κατασκευή αµυντικών και επιθετικών όπλων. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώροςχρόνος, Οµοιότητα-διαφορά, Πολιτισµός, Εξέλιξη κ.λπ. Προεκτάσεις στην Ιστορία, Γλώσσα, Τεχνολογία,
Αισθητική αγωγή.
Θέµα: Οι ήρωες της Ιλιάδας. Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες:
Καταγράφουν τα κυριότερα πρόσωπα της Ιλιάδας και σηµειώνουν σε χάρτη τους τόπους καταγωγής τους.
∆ιερευνούν στο άµεσο περιβάλλον τους και στο χώρο των επωνύµων κατά πόσο συναντώνται τα ίδια ονόµατα
στη σύγχρονη εποχή, καταρτίζοντας σχετικούς πίνακες. Αναζητούν τη συχνότητα εµφάνισης ενός ή
περισσοτέρων οµηρικών ονοµάτων σε σελίδες του τηλεφωνικού καταλόγου της περιοχής τους (σε έντυπη ή
ηλεκτρονική µορφή) και δηµιουργούν σχετικά γραφήµατα. Συζητούν τα συµπεράσµατά τους στην τάξη.
Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-διαφορά, Μεταβολή, Εξέλιξη κ.λπ.
Προεκτάσεις στην Ιστορία, Γλώσσα, Πληροφορική, Μαθηµατικά.
Θέµα: Η διατροφή στην αρχαία Ελλάδα. Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες:
- Περιγράφουν γραπτά ένα αρχαίο συµπόσιο.
- Καταγράφουν και ταξινοµούν φαγητά των αρχαίων.
- Καταγράφουν και ταξινοµούν οικιακά σκεύη.
- Συγκρίνουν τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων µε τις σύγχρονες.
Παρουσιάζουν και συζητούν στην τάξη τα ευρήµατα της έρευνάς τους. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες:
Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-διαφορά, Μεταβολή, Εξέλιξη, Πολιτισµός κ.λπ. Προεκτάσεις στην Ιστορία, Γλώσσα,
Τεχνολογία, Οικιακή Οικονοµία.
ΤΑΞΗ Γ΄
Θεµατικές Ενότητες
(διατιθέµενος χρόνος)
∆ραµατική ποίηση

Στόχοι

Με τη διδασκαλία της δραµατικής
ποίησης, γενικότερα, επιδιώκεται οι
µαθητές:
να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της
ελληνικής σκέψης και λογοτεχνίας και
παράλληλα να συνειδητοποιήσουν τη
διαχρονική αξία των κειµένων της,
να
συνειδητοποιήσουν
ότι
τραγωδία
είναι
παιδί
δηµοκρατίας»,

«η
της

να έχουν τη δυνατότητα, µε µια
‘θεατρική ανάγνωση’ του κειµένου, να
κατανοήσουν: τις διαφορές της
δραµατικής ποίησης από τα άλλα
είδη του λόγου, τις ιδιαιτερότητες του
θεατρικού έργου, τις δυνατότητες
διαφορετικών σκηνικών ερµηνειών
και παραστάσεων του ίδιου έργου.
Ειδικότερα, µε τη διδασκαλία της
τραγωδίας επιδιώκεται οι µαθητές:
να κατανοήσουν, διερευνώντας το
µύθο, τις καταστάσεις, το στοχασµό,
το ήθος και το λόγο, και να
αξιολογήσουν την προσπάθεια των
ηρώων να καταλάβουν ποια είναι η
θέση τους µέσα στον κόσµο και πώς
µπορούν να την αλλάξουν µε τη
δράση τους, καθώς και ποια είναι η
σχέση τους µε τους θεούς
να συνειδητοποιήσουν πού οφείλεται
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Τραγωδία, κωµωδία
Η σχέση της δραµατικής
ποίησης µε τη δηµοκρατία
και
τους
πολιτικούς
θεσµούς, η αγωγή του
γέλιου και η ανάδειξη της
καθηµερινής
«ανεπίσηµης» ζωής του
αρχαίου Έλληνα πλάι στη
δηµόσια εικόνα του

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες
∆ηµιουργία φακέλου από τους µαθητές µε
ενηµερωτικό υλικό για την αναβίωση του
αρχαίου δράµατος σήµερα (π.χ. θέατρα και
παραστάσεις, ποικιλότητα σκηνικών εκδοχών,
ενδυµατολογία, φεστιβάλ κ.ά.).
Παρακολούθηση και σχολιασµός πρότυπων
θεατρικών παραστάσεων αρχαίου δράµατος
από βίντεο.
Οµαδικές
εργασίες
µε
αξιοποίηση
εκπαιδευτικού λογισµικού και άλλου εκπαιδευτικού υλικού (cd-rom ∆ηµόσιος και ιδιωτικός
βίος των αρχαίων Ελλήνων, βιντεοταινία για το
Αρχαίο ελληνικό θέατρο του Π.Ι.).
Οργάνωση
µαθητικών
θεατρικών
παραστάσεων (οµαδικές εργασίες για σκηνικά,
χορό, µουσική κτλ.).
Επισκέψεις σε αρχαία θέατρα (τοποθεσία,
ηχητική, µέρη θεάτρου, σκηνική λειτουργία).

Ευριπίδη Ελένη
∆ιαφορετική εκδοχή του
σχετικού µε την Ελένη
µύθου, µαταιότητα του
πολέµου, επινοητικότητα
µε την οποία ο άνθρωπος
ξεπερνά τα εµπόδια.

∆ιαθεµατικές εργασίες µε θέµα: Η Ελένη του
µύθου και οι εκδοχές της στην αρχαία και τη
σύγχρονη γραµµατεία και τέχνη (π.χ. Ελένη
του Οµήρου και του Ευριπίδη, Ελένης
παλινωδία του Στησίχορου, Ελένης Εγκώµιον
του Γοργία, Ελένη του Σεφέρη και Ελένη του
Ρίτσου) (Γλώσσα, Λογοτεχνία, Εικαστικά).
Χρήση του διαδικτύου για συγκέντρωση
πληροφοριών σχετικών µε κοινούς θεµατικούς
τόπους στην τραγωδία, στις έµµετρες
µεσαιωνικές µυθιστορίες, στα δηµοτικά
τραγούδια, στα παραµύθια.

το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η
τραγωδία, έξω από τα όρια τόπου,
χρόνου, µόρφωσης

Συγκέντρωση ενηµερωτικού υλικού και
διοργάνωση συζητήσεων µέσα στην τάξη για
διαχρονικά θέµατα, όπως η ενοχή και η µοίρα
στην αρχαιότητα και σήµερα, το κάλλος ως
παράγοντας ιστορικής δράσης, η εµπλοκή του
θείου στα ανθρώπινα
Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης
«Ελένη» (φεστιβάλ ή χρησιµοποίηση των
πολυµέσων)

Με τη διδασκαλία της κωµωδίας
επιδιώκεται οι µαθητές:
να
συλλάβουν
ή
και
να
δηµιουργήσουν
µια
κωµική
κατάσταση µε τη συνειδητή ‘αγωγή
του γέλιου’
να αντιληφθούν και να χαρούν την
ευτράπελη διάθεση των κειµένων, τα
ευρήµατα
της
παιχνιδιάρικης
φαντασίας, της έντεχνης παρωδίας
και του λεκτικού χιούµορ, το οποίο
ασκεί, ωστόσο, καυστική κριτική
στους θεσµούς της εποχής
να διαπιστώσουν ότι οι ανθρώπινοι
χαρακτήρες του Αριστοφάνη, η
ατοµικότητα και η ζωντάνια τους, η
διάθεσή τους να απολαύσουν τη ζωή
όπως είναι, θυµίζουν χαρακτηριστικές
‘φιγούρες’ του νεοελληνικού κόσµου

Αριστοφάνη Όρνιθες
∆ιαφυγή των ανθρώπων
από τις δυσκολίες του
κόσµου στο βασίλειο του
παραµυθιού, ίδρυση της
πόλης
των
πουλιών
µεταξύ ουρανού και γης,
µεταξύ
θεών
και
ανθρώπων
(Νεφελοκοκκυγία).
Συνολικά 30 διδακτ. ώρες
µέχρι
το
τέλος
Φεβρουαρίου (τραγωδία ή
κωµωδία κατ΄ επιλογήν
των διδασκόντων)

να κατανοήσουν ότι η αριστοφανική
κωµωδία µε την πολυφωνία, τη
διακωµώδηση γνωστών προσώπων
της αθηναϊκής κοινωνίας, το θόρυβο
που δηµιουργεί στη σκηνή, τα
τολµηρά
λογοπαίγνια
και
υπονοούµενα επιβιώνει σε σύγχρονα
λαϊκά δρώµενα και θεατρικά είδη

Επίσκεψη σε θεατρικά µουσεία για ενηµέρωση
πάνω σε σηµαντικές παραστάσεις αρχαίας
κωµωδίας (π.χ. Όρνιθες Θεάτρου Τέχνης
κ.ά.).
∆ηµιουργία φακέλου µε υλικό από τον τύπο,
φωτογραφικές
εκθέσεις,
σκηνογραφίες,
γελοιογραφίες κ.ά. για τον κοινωνικό-σατιρικό
χαρακτήρα της κωµωδίας και διοργάνωση
συζήτησης µε θέµα τη φύση της κωµωδίας ως
θεάµατος ψυχαγωγικού και διδακτικού.
Γλωσσικές ασκήσεις / παίγνια µέσα στην τάξη
για την κατανόηση της ιδιαίτερης γλώσσας και
του ύφους της κωµωδίας και συσχετισµοί µε
σύγχρονα κωµικά στοιχεία (λεκτικό χιούµορ,
σάτιρα της καθηµερινότητας, αστεϊσµοί,
παιχνίδια µε τη σύνθεση των ονοµάτων)
(Γλώσσα).
Εργασίες και δραστηριότητες µε θέµα
ειρηνική συνύπαρξη όλων των όντων
φύσης, όπως υποβάλλεται µέσα από
συνύπαρξη των πουλιών µε τους θεούς
τους ανθρώπους, καθώς και µε το θέµα
ουτοπίας (καταφυγή σε φανταστικούς
σµους).

την
της
τη
και
της
κό-

να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητα του
λαϊκού λόγου, που αντιτίθεται στον
λόγο της εξουσίας και προβάλλει την
πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα
µελετώντας (όσο το επιτρέπει η
µετάφραση)
τη
γλώσσα
της
κωµωδίας.
Φιλοσοφικά κείµενα
Με τη διδασκαλία του Ανθολογίου
φιλοσοφικών κειµένων επιδιώκεται οι
µαθητές:
να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για
την ιστορία της αρχαίας ελληνικής
φιλοσοφικής
σκέψης
και
να
προβληµατιστούν γύρω από τα
ζητήµατα που αυτή έθεσε σε σχέση
µε τον κόσµο και τον άνθρωπο
να βοηθηθούν µέσα από τη γνωριµία
τους µε το φιλοσοφικό λόγο στην
κατανόηση του αρχαίου ελληνικού
κόσµου, αλλά και την επίδραση που
άσκησε στη νεότερη εποχή
να µάθουν να οργανώνουν λογικά τη
σκέψη τους και να χρησιµοποιούν
τεκµηριωµένα
και
λογικά

Ανθολόγιο φιλοσοφικών
κειµένων
Ανθολόγιο
αρχαίων
ελληνικών
φιλοσοφικών
κειµένων, τα οποία θα
αντληθούν
από
τους
Προσωκρατικούς
Φιλοσόφους, τον Πλάτωνα,
τον Αριστοτέλη και τους
φιλοσόφους της ύστερης
ελληνικής αρχαιότητας. Τα
κείµενα θα προάγουν τη
θεµελίωση ενός σύγχρονου
προβληµατισµού γύρω από
θέµατα ηθικής, κοινωνικής
και πολιτικής φιλοσοφίας

Σύνθεση εποπτικών πινάκων µε χρήση Η/Υ
για τις περιόδους της Αρχαίας Ελληνικής
Φιλοσοφίας (πρώιµη, κλασική και ύστερη) και
τους αντιπροσωπευτικότερους φιλοσόφους
(Πληροφορική, Ιστορία).
Οργάνωση
συζητήσεων
φιλοσοφικής
επιχειρηµατολογίας µε θέµα τη σύγκριση και
αξιολόγηση των ποικίλων κοσµολογικών,
ηθικών και πολιτικών θέσεων των αρχαίων
φιλοσόφων.
∆ιαθεµατικές οµαδικές εργασίες για την
αναζήτηση των επιδράσεων του αρχαίου
ελληνικού στοχασµού στην εξέλιξη της
νεότερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, τέχνης και
επιστήµης (Ιστορία, Αισθητική αγωγή).
Επισήµανση των κεντρικών θέσεων
των
αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων για τον κόσµο,
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επιχειρήµατα για τη θεµελίωσή της
να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα
και τη διαλεκτικότητα της αρχαίας
ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης

Συνολικά 25 διδ. ώρες από
την 1η Μαρτίου κ.ε.

τον άνθρωπο και τον
συσχετισµοί
µε
προβληµατισµούς.

πολιτισµό και
σύγχρονους

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Ευριπίδου Ελένη
Θέµα: Γυναικεία πρόσωπα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Οργάνωση ατοµικών ή οµαδικών εργασιών σχετικά µε
σηµαντικούς γυναικείους χαρακτήρες που σκιαγραφούνται στην ελληνική Μυθολογία, σε όλες τις περιόδους της
ελληνικής ιστορίας καθώς και σε έργα της νεοελληνικής και της ξένης λογοτεχνίας. Συλλογή βιογραφικών
στοιχείων, εικαστικών αναπαραστάσεων, συζήτηση για τον ρόλο κάθε προσώπου στην πλοκή του µύθου ή της
ιστορίας, σύνθεση κειµενικού και άλλου υλικού για την ανάδειξη των πολλαπλών όψεων της προσωπικότητας
των ηρωίδων. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Μεταβολή, Ειρήνη-Πόλεµος κ.ά. Προεκτάσεις
στην Ιστορία, Λογοτεχνία, Εικαστικά.
Θέµα: Συζυγική πίστη και τιµή στην ελληνική κοινωνία. Συλλογή στοιχείων από την ελληνική Μυθολογία, την
Ιστορία, τη Λογοτεχνία, τα Θρησκευτικά, την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή για τη σύνθεση σχετικού φακέλου
εργασίας. Αναζήτηση σε έντυπους και ηλεκτρονικούς καταλόγους ή συλλογές εικαστικών αναπαραστάσεων του
θέµατος αυτού στην ελληνική κοινωνία, παλαιά και σύγχρονη. Εντοπισµός σκηνών συζυγικής πίστης ή/και
απιστίας σε κείµενα της αρχαίας και νεότερης ελληνικής γραµµατείας: α. Οδύσσεια/ Ιλιάδα, Ευριπίδη Άλκηστις,
Μήδεια, Φαίδρα, Αισχύλου Ορέστεια. β. Το γιοφύρι της Άρτας, Κ. Κρυστάλλη Το κέντηµα του µαντηλιού,
Ερωτόκριτος/ Αρετούσα, Κ. Θεοτόκη Η τιµή και το χρήµα. Συγκριτική παρουσίαση και σχολιασµός της
µεταλλαγής στις κοινωνικές αντιλήψεις για το θέµα αυτό. Συγκέντρωση και έκθεση δηµοσιογραφικού υλικού
καθώς και οργάνωση συζήτησης για σύγχρονα φαινόµενα βεντέτας εξαιτίας συζυγικής απιστίας). Θεµελιώδεις
διαθεµατικές έννοιες: Όνοµα-Σώµα, Άγνοια-Γνώση, Αλήθεια-Ψεύδος κ.ά. Προεκτάσεις στην Ιστορία,
Λογοτεχνία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
Θέµα: Ο ξενιτεµός των Ελλήνων διαχρονικά. Συλλογή στοιχείων από τον χώρο της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, της
λαϊκής παράδοσης και σύνθεση σχετικών ατοµικών ή οµαδικών εργασιών. Ενηµέρωση, συγκέντρωση
στατιστικών και δηµογραφικών στοιχείων για τη συχνότητα του φαινοµένου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
Κατάρτιση συσχετικών πινάκων. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Μεταβολή, Άτοµο-Κοινωνία,
Ζωή-Θάνατος κ.ά. Προεκτάσεις στην Ιστορία, Λογοτεχνία, Μαθηµατικά.
Αριστοφάνους Όρνιθες
Θέµα: Εκούσια και ακούσια µετανάστευση: ∆ιαχρονική τάση των ανθρώπων να εγκαταλείπουν τον τόπο τους,
όταν οι κοινωνικές συνθήκες το επιβάλλουν. Ανάληψη ατοµικών ή οµαδικών, σχετικών µε το θέµα, εργασιών
µε συλλογή στοιχείων από τον χώρο της Αρχαίας Ιστορίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της
Λογοτεχνίας, της Αισθητικής Αγωγής κ.ά. Συγκριτική παρουσίαση και ερµηνεία στοιχείων για τη µετανάστευση
που περιέχονται στα έργα Αριστοφάνη Όρνιθες, Μ. Ιορδανίδου Σαν τα τρελά πουλιά, Σ. ∆ηµητρίου Σαν τα
χελιδόνια, λέλε µου κ.ά. Οργάνωση µέσα στην τάξη, µε δύο αντίπαλες οµάδες, διαλογικής αντιπαράθεσης
επιχειρηµάτων σχετικά µε την ανάγκη ή τη δυνατότητα φυγής από την πραγµατικότητα. Συγκέντρωση
πληροφοριών για τη σηµασία και την ιστορική εξέλιξη της έννοιας της ουτοπίας. Θεµελιώδεις διαθεµατικές
έννοιες: Πολιτισµός, Μεταβολή, Άτοµο-Κοινωνία, Πραγµατικότητα-Φαντασία, ∆ικαιοσύνη κ.ά. Προεκτάσεις
στην Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Λογοτεχνία, Αισθητική Αγωγή.
Θέµα: Άνθρωπος και φύση. Συµβίωση των ανθρώπων µε τα πουλιά. Είδη πουλιών. Οργάνωση ατοµικών ή
οµαδικών εργασιών πάνω στη στενή σύνδεση του ανθρώπου µε τα άλλα πλάσµατα της φύσης από τη σκοπιά
της Περιβαλλοντικής Αγωγής, της Λογοτεχνίας, της λαϊκής παράδοσης κ.ά. Συλλογή στοιχείων από τις σχετικές
φυσικές επιστήµες και οργάνωση συζητήσεων µε οικολογικές προεκτάσεις. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες:
Πολιτισµός, Άτοµο-Κοινωνία, Πραγµατικότητα-Φαντασία, ∆ικαιοσύνη, Θεός-Άνθρωπος κ.ά. Προεκτάσεις στη
Λογοτεχνία, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή.
Φιλοσοφικά κείµενα
Θέµα: Η αλληλεπίδραση φιλοσοφικού στοχασµού και ιστορικοπολιτικών γεγονότων. Εκπόνηση εργασιών που
διερευνούν την αλληλεπίδραση µεταξύ φιλοσοφικών θεωριών και του ιστορικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο
αυτές διατυπώθηκαν, σε διάφορες περιόδους της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Θεµελιώδεις διαθεµατικές
έννοιες: Πολιτισµός, Άτοµο-Κοινωνία, Κόσµος-Άνθρωπος κ.ά. Προεκτάσεις στην Ιστορία.
Θέµα: Έκφραση του φιλοσοφικού λόγου µε λογικά και πειστικά επιχειρήµατα. Εκπόνηση εργασιών που
διερευνούν τη φύση των αρχαίων ελληνικών φιλοσοφικών κειµένων ως προτύπων παραγωγής λόγου
τεκµηριωµένου και καλλιεργηµένου. Επίσης εκπόνηση εργασιών πάνω σε έργα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
που αφορµώνται από φιλοσοφικά θέµατα της αρχαίας Ελλάδας.(λ.χ. Κ. Βάρναλη Η απολογία του Σωκράτη).
Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Λόγος, Γνώση, Αλήθεια, Τέχνη κ.ά. Προεκτάσεις στη Γλώσσα,
Λογοτεχνία.
Θέµα: Στενή σύνδεση φιλοσοφίας και επιστήµης στην Αρχαία Ελλάδα. Σύνταξη εργασιών µε θέµα φιλοσόφους
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που διακρίθηκαν (και) για τη διατύπωση επιστηµονικών θεωριών και αξιωµάτων. Συγκέντρωση πληροφοριών
από άλλα µαθήµατα (π.χ. Μαθηµατικά: θεώρηµα του Θαλή, Πυθαγόρειο θεώρηµα. Φυσική: νόµος του Αρχιµήδη,
ατοµική θεωρία Λεύκιππου και ∆ηµόκριτου, παράδοξα του Ζήνωνα κ.ά.). Σύντοµη παρουσίαση των
συγκεκριµένων επιστηµονικών και φιλοσοφικών θεωριών. ∆ιερεύνηση και συνειδητοποίηση της αλληλεπίδρασης
της φιλοσοφίας και των θετικών επιστηµών. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Γνώση, Επιστήµη, Νόµος,
Κόσµος-Άνθρωπος κ.ά. Προεκτάσεις στα Μαθηµατικά, Φυσική, Ιστορία.
Θέµα: Συγγένεια κάποιων κλάδων της φιλοσοφίας, όπως η Οντολογία και η Ηθική, µε τα Θρησκευτικά. Σύνταξη
εργασιών που διερευνούν ζητήµατα σχετικά µε τον άνθρωπο και τη ζωή, τα οποία οι ανθρώπινες κοινωνίες
προσεγγίζουν από θεολογική ή φιλοσοφική σκοπιά. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Κόσµος-Άνθρωπος,
Αλήθεια, Γνώση, Θεός-Άνθρωπος κ.ά. Προεκτάσεις στα Θρησκευτικά.
3. Γενικές αρχές οργάνωσης και µεθόδου διδασκαλίας
Η µέθοδος διδασκαλίας, για να επικοινωνήσουν οι µαθητές µε την πνευµατική δηµιουργία των αρχαίων ελλήνων
συγγραφέων, είναι
− να ασκείται η ικανότητα για κριτική αφοµοίωση και αξιολογική αποτίµηση των γνώσεων,
− να διευκολύνονται οι µαθητές να ανακαλύψουν τους τρόπους/δρόµους για να φθάσουν σε προσωπική επικοινωνία
µε τα κείµενα και σε αισθητική απόλαυση του περιεχοµένου τους,
− να ασκηθούν να ερµηνεύουν τα αρχαία κείµενα µέσα στο κοινωνικό-πολιτικό και πολιτισµικό πλαίσιο της εποχής
τους και στη συνέχεια να επιχειρείται διαχρονική εκτίµησή τους, ώστε να αποφεύγονται ανεπίτρεπτοι αναχρονισµοί,
− να στηρίζεται η επικοινωνία των µαθητών µε το κείµενο στο ‘τι’, δηλ. στην ουσία του περιεχοµένου, και στο ‘πώς’,
δηλ. στην καλλιτεχνική µορφή, και µάλιστα στη σύζευξή τους,
− να προσαρµόζεται συνεχώς στις απαιτήσεις της κάθε διδακτικής ενότητας κρατώντας το νήµα των διδακτικών
στόχων, που οδηγεί µε ασφάλεια προς την επίτευξη του τελικού σκοπού.
Ειδικότερα:
Κείµενα Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας από µετάφραση:
Στο Γυµνάσιο, σ’ αυτή τη βαθµίδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η προσέγγιση των κειµένων παρουσιάζει την
ιδιαιτερότητα ότι γίνεται σε σηµαντικό βαθµό µε τη βοήθεια ενδιαµέσου που είναι η µετάφραση στη νεοελληνική
γλώσσα, γεγονός το οποίο διευκολύνει, βέβαια, τη διδακτική διαδικασία, καθώς παραµερίζεται το γλωσσικό εµπόδιο,
αλλά απαιτεί ταυτόχρονα συνεχή αναφορά στο χρόνο γραφής του συγκεκριµένου κάθε φορά κειµένου και ένταξή του
στο πλαίσιο δηµιουργίας του. Έχει µεγάλη σηµασία το γεγονός ότι το µεταφρασµένο κείµενο είναι νέο κείµενο το οποίο
έχει το δικό του δηµιουργό µε τη δική του ερµηνευτική εκδοχή, το δικό του κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο και τους
δικούς του αποδέκτες -και από την άποψη αυτή αποτελεί σύγκλιση δύο πολιτισµών, του αρχαιοελληνικού και του
νεοελληνικού.
∆εδοµένου ότι η διδασκαλία της Α.Ε. Γρ. από µετάφραση δεν µπορεί να αξιοποιήσει τη γλώσσα των κειµένων που
αποτελεί καθεαυτή κοµµάτι πολιτισµού, πρέπει να εκµεταλλευτεί το εξαιρετικά σηµαντικό πλεονέκτηµα της
αναστροφής/ενασχόλησης µε πολύ περισσότερα κείµενα και της απρόσκοπτης επικοινωνίας µε τους δηµιουργούς
έργων µεγάλης λογοτεχνικής και, εποµένως, µορφωτικής αξίας.
Επίσης η διδασκαλία του κειµένου από µετάφραση µπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό µέσο επαφής µε ποικίλα
σχετικά θέµατα από διαφορετικά γνωστικά πεδία [π.χ. το φιλοσοφικό θέµα της Απολογίας του Σωκράτη µπορεί να
συνδεθεί µε την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (απονοµή της δικαιοσύνης), τα Θρησκευτικά (προβληµατισµός γύρω
από το θέµα του θανάτου), την Αισθητική Αγωγή (ζωγραφική αναπαράσταση του θέµατος)] και να ανοίξει έτσι το δρόµο
σε µια πολύπλευρη προσέγγιση της εποχής, στην οποία αυτό ανήκει, µε προεκτάσεις και προς τη σύγχρονη εποχή.
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (πρωτότυπο)
Η οργάνωση της γλωσσικής διδασκαλίας στηρίζεται σε µια πλατειά αντίληψη για τη γλώσσα, που υπαγορεύει µια
συνολική και πολυεπίπεδη προσέγγιση του αρχαιοελληνικού λόγου. Σύµφωνα µε αυτή επιδιώκεται να γνωρίσει ο
µαθητής ικανοποιητικά τα βασικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής, µε παράλληλη άσκηση σε τρία επίπεδα:
στο επίπεδο του γλωσσικού συστήµατος (γραµµατικής και συντακτικού)
στο σηµασιολογικό επίπεδο (λεξιλόγιο)
στο επίπεδο της πρόσληψης του κειµένου (οργανωµένος λόγος).
Οι στόχοι αυτοί εξυπηρετούνται ευχερέστερα µέσω µιας διαθεµατικού τύπου προσέγγισης του κειµένου, που το
εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς και σύνδεσης µε άλλα προσφερόµενα για τον σκοπό αυτό γνωστικά
αντικείµενα.
Αξιοποιώντας αναλογικά την εµπειρία από τη διδασκαλία των οµιλούµενων γλωσσών, δε διδάσκουµε τα γλωσσικά
στοιχεία αυτόνοµα και ανεξάρτητα από το γλωσσικό τους περιβάλλον (παρά µόνο προς στιγµήν), αλλά ενταγµένα σε
συγκεκριµένη µονάδα του λόγου (πρόταση, παράγραφο, µικροκείµενο).
Η διδασκαλία γραµµατικής και συντακτικού προχωρεί παράλληλα και συνδυαστικά, ώστε µαζί µε το σχηµατισµό
ενός γραµµατικού τύπου να συνειδητοποιείται και η συντακτική λειτουργία του.
Η διδασκαλία προχωρεί από τα συχνότερα και απλούστερα φαινόµενα προς τα σπανιότερα και δυσκολότερα,
κατά σπειροειδή διάταξη της ύλης. Είναι όµως ανάγκη να εξοικειωθούν οι µαθητές από την αρχή µε ιδιαίτερους
σχηµατισµούς της αρχαίας ελληνικής (δοτική πτώση, απαρέµφατο, µετοχή, τόνοι, πνεύµατα, αύξηση, αναδιπλασιασµός
κ.ά.), για να µπορούν να κατανοούν κείµενα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Παράλληλα και συµπληρωµατικά προς την
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κάθετη διάταξη των φαινοµένων, προβλέπονται και οριζόντιες διασυνδέσεις των γλωσσικών στοιχείων, ώστε να
προβάλλει εναργέστερα η λειτουργία τους στο λόγο αλλά και η µεταξύ τους σχέση.
Ιδιαίτερα αξιοποιείται η γνώση των βασικών γραµµατικών/συντακτικών κατηγοριών της νέας ελληνικής για τη
διδασκαλία των αντίστοιχων της αρχαίας. Η πορεία αυτή από τη συγχρονία στη διαχρονία, και όχι αντίστροφα, είναι
αποτελεσµατικότερη και ασφαλέστερη.
Στο σηµασιολογικό επίπεδο, µε την αναλυτική διδασκαλία του ετυµολογικού της αρχαίας ελληνικής, επιδιώκεται
συστηµατικά η ετυµολογική σύνδεση της νέας µε την αρχαία ελληνική και ο σχηµατισµός οικογενειών ετυµολογικά
συγγενών λέξεων µε προοπτική να συνειδητοποιηθεί η σηµασία των λέξεων και να διευρυνθεί ο γλωσσικός ορίζοντας
των µαθητών
Τέλος, η συνολική µύηση των µαθητών στον αρχαίο λόγο συνδυάζεται πάντοτε µε την άσκησή τους στη γλωσσική
κατανόηση απλών κειµένων. ∆εδοµένου ότι το νόηµα δε βρίσκεται στη µεµονωµένη λέξη ή φράση, στρέφουµε
συστηµατικά την προσοχή των µαθητών όχι σε ανεξάρτητες λέξεις ή τύπους αλλά σε οργανωµένο λόγο και τους
ασκούµε στη γλωσσική κατανόησή του.
Η πρωτοβάθµια αυτή κατανόηση συµπληρώνεται και ολοκληρώνεται µε τη µετάφραση, η οποία είναι σύνθετη
πνευµατική/γλωσσική άσκηση, κατά την οποία δεν µεταγλωττίζεται τυπικά το αρχαίο κείµενο, αλλά αναζητούνται οι
νοηµατικά ισοδύναµες εκφράσεις της νέας ελληνικής, για να αποδώσει το νόηµα και το χρώµα του αρχαίου λόγου.
Γενικά, µολονότι είναι σαφής ο σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας, να κατακτήσουν οι µαθητές το εκφραστικό
όργανο των αρχαίων ελλήνων, όλα τα στοιχεία του γλωσσικού υλικού (φράσεις, λέξεις, δοµές, κείµενα) προσφέρονται
µε ποικίλη εικαστική και πολιτιστική στήριξη, ώστε να παραπέµπουν στον αρχαιοελληνικό κόσµο και πολιτισµό και να
προσελκύεται έτσι το ενδιαφέρον των µαθητών και για τον αρχαιοελληνικό λόγο, φορέα αυτού του πολιτισµού.
Επιπλέον, από το αρχαίο ελληνικό κείµενο ξεκινούν γέφυρες επικοινωνίας προς άλλα πεδία γνώσης, οι οποίες
αναδεικνύουν τον πλούτο του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και τη λειτουργικότητα πολλών στοιχείων του ως προς την
κατανόηση του ανθρώπινου πολιτισµού γενικά.
4. Αξιολόγηση
Γενικά, ο τρόπος αξιολόγησης του µαθήµατος, µέσα στο σχολείο, πρέπει να στοχεύει στην αποτίµηση της
προσωπικής στάσης των µαθητών απέναντι στα κείµενα, της επικοινωνίας τους µε τα περιεχόµενα και τα
συµφραζόµενα των κειµένων, της κριτικής τοποθέτησής τους απέναντι σε τιθέµενα ερωτήµατα αλλά και της
αρχαιογνωσίας τους και του βαθµού κατάκτησης της γλώσσας.
Αναλυτικότερα:
οι ερωτήσεις αξιολόγησης βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τους διδακτικούς στόχους και τη µέθοδο διδασκαλίας και
εντάσσονται οργανικά στη διδακτική διαδικασία την οποία ανατροφοδοτούν, ώστε να είναι αποτελεσµατικότερη
στο µάθηµα της Α.Ε. Γρ., δεδοµένου ότι ένα λογοτεχνικό κείµενο επιδέχεται πολλαπλές ερµηνευτικές αναγνώσεις
και διδακτικές προσεγγίσεις, χρησιµοποιείται ποικιλία ερωτήσεων
η ποικιλία και η διαβάθµιση των ερωτήσεων επιτρέπει τον ευρύτερο και ουσιαστικότερο έλεγχο των
αποτελεσµάτων της διδασκαλίας µε βάση τις αποκτηθείσες γνώσεις των µαθητών
η συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού για την εκπόνηση θεµατικών και συνθετικών δηµιουργικών εργασιών
συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των διδακτικών ενοτήτων, οι οποίες αναφέρονται σ’ αυτές
στους µαθητές ανατίθενται διαθεµατικού τύπου εργασίες, οι οποίες αφορµώνται από το κείµενο και το συσχετίζουν
µε άλλα γνωστικά αντικείµενα αναδεικνύοντας ενδιαφέρουσες πτυχές τους.
Ειδικότερα κατά διδακτική δραστηριότητα, ενδείκνυται να χρησιµοποιηθούν οι ακόλουθοι τρόποι αξιολόγησης:
Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (από µετάφραση)
Η αξιολόγηση στο πλαίσιο του µαθήµατος αποβλέπει στην εκτίµηση του βαθµού κατανόησης του κειµένου,
επικοινωνίας του µαθητή µε αυτό και εξοικείωσής του τόσο µε τον κόσµο και τον πολιτισµό που προβάλλουν, όσο και
µε τον τρόπο που χρησιµοποιείται, κατά περίπτωση, για την ανάδειξη των στοιχείων που χαρακτηρίζουν αυτό τον
κόσµο και συνθέτουν αυτό τον πολιτισµό.
Εποµένως, χρησιµοποιούνται ερωτήσεις σύντοµης ή εκτενέστερης απάντησης, όταν ελέγχεται πληροφοριακό
υλικό. Οι ερωτήσεις αφορούν το γραµµατειακό είδος, το περιεχόµενο του κειµένου, τη δοµή του κειµένου,
χαρακτηρισµούς προσώπων, συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων του πολιτισµού, κ.ά. (βλ. διάταγµα).
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (πρωτότυπο)
Για τον έλεγχο της γλωσσικής κατάρτισης των µαθητών του Γυµνασίου οι ερωτήσεις-ασκήσεις αξιολόγησης πρέπει
να καλύπτουν όλα τα επίπεδα της γλωσσικής διδασκαλίας, δηλαδή τη γνώση γραµµατικής και συντακτικού, την
κατάκτηση του λεξιλογίου και την ικανότητα κατανόησης κειµένου. Έτσι απαιτούνται τρεις κατηγορίες ασκήσεων:
α) Για τη γνώση της γραµµατικής και του συντακτικού, αντικειµενικού τύπου:
− πολλαπλής επιλογής διαφόρων τύπων, συµπλήρωσης κενών – αντιστοίχισης, διάζευξης κ.ά.
− µετασχηµατισµού φράσεων ή ολόκληρων προτάσεων (από τον ένα αριθµό στον άλλο)
β) Για την κατάκτηση του σηµασιολογικού επιπέδου της γλώσσας:
− αναγνώρισης της σηµασίας των λέξεων από τα συµφραζόµενα
− κυριολεξίας ή µεταφορικής χρήσης της κατάλληλης λέξης σε προτάσεις που κατασκευάζουν οι µαθητές ή που τους
δίνονται
− αντιστοίχισης λέξεων ως προς τη σηµασία ή το γραµµατικό τύπο
− ετυµολογίας: δηµιουργίας οικογενειών οµόρριζων λέξεων, παραγωγής, σύνθεσης ή ανάλυσης λέξεων στα
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συνθετικά τους µέρη
γ) Για την κατανόηση του περιεχοµένου των κειµένων:
− ανοικτού ή κλειστού τύπου, κατά περίπτωση, που απαιτούν µια προσωπική στάση ή εκτίµηση του µαθητή για το
θέµα του κειµένου, τη δράση ή τη στάση των προσώπων και τα περιγραφόµενα στοιχεία (σε όλες τις τάξεις)
− ανάγνωσης σύντοµων παράλληλων κειµένων του ίδιου ή άλλων συγγραφέων για απλές επισηµάνσεις, ανάλογες
µε την ηλικία των µαθητών και συµβατές µε τους σκοπούς της γλωσσικής διδασκαλίας (στη Β΄ και Γ΄ τάξη)
− µετάφρασης ενός τµήµατος διδαγµένου κειµένου στη Γ΄ τάξη.
5. Απαιτούµενο ∆ιδακτικό Υλικό
Βιβλίο του µαθητή
Βιβλίο καθηγητή
Βιβλία αναφοράς : Γραµµατική και Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής για
σχολική χρήση, Συνοπτική Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας.
Συµπληρωµατικό διδακτικό υλικό :CD-ROM, χάρτες, βιντεοταινίες, φωτογραφικό υλικό.
Προδιαγραφές βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
α. Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραµµατεία (από το πρωτότυπο)
Για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυµνάσιο θα συγγραφούν τέσσερα βιβλία. Ένα βιβλίο µε
τίτλο «Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση για τη Γ΄ Γυµνασίου και άλλα τρία βιβλία, ένα για κάθε Τάξη (Α,Β,Γ), µε τίτλο
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Και τα τρία βιβλία αποτελούν ενιαίο σύνολο, που διαπνέεται από την ίδια αντίληψη για τη
γλώσσα και τη διδασκαλία της και θα πρέπει να γραφούν από τον ίδιο συγγραφέα ή την ίδια συγγραφική οµάδα, ώστε
να εξασφαλιστεί η ενότητα στην οργάνωση της γλωσσικής διδασκαλίας και η συνέχεια και συνοχή της διδακτέας ύλης.
Το γλωσσικό υλικό οργανώνεται σε διδακτικές ενότητες που περιέχουν οπωσδήποτε κείµενο, λεξιλόγιο, στοιχεία
γραµµατικής, συντακτικού και ποικίλες ασκήσεις:
Κάθε βιβλίο περιλαµβάνει:
α) 16 έως 18 ενότητες για κάθε τάξη (Α΄ ,Β΄, Γ)
β) Ειδικότερα για την Γ΄ τάξη προβλέπονται δύο βιβλία. Το ένα περιλαµβάνει 10 έως 12 ενότητες γλωσσικής
διδασκαλίας για το Α΄ και Β΄ τρίµηνο και το δεύτερο 4-6 ενότητες ερµηνείας συνεχούς κειµένου (από το πρωτότυπο) για
το Γ΄ τρίµηνο. Οι ενότητες του Γ΄ τριµήνου περιέχουν αποσπάσµατα από την Αλεξάνδρου Ανάβαση του Αρριανού, τα
οποία προβάλλουν την εκστρατεία και την προσωπικότητα του Αλεξάνδρου.
Τα κείµενα των διδακτικών ενοτήτων µπορεί να διαρθρώνονται σε θεµατικές ενότητες που παραπέµπουν τους
µαθητές σε πραγµατικές καταστάσεις του αρχαίου ελληνικού βίου και πολιτισµού.
Η οργάνωση και διάταξη της ύλης µέσα σε κάθε διδακτική ενότητα δεν είναι αυστηρά καθορισµένη από το
∆.Ε.Π.Π.Σ. Υπάρχουν πολλά περιθώρια πρωτοβουλίας των συγγραφέων, ανάλογα µε την εκπαιδευτική πείρα και την
επινοητικότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για την κλιµάκωση και την προοδευτική διδασκαλία των βασικών στοιχείων της
γλώσσας στο εσωτερικό µιας Τάξης ή και στο σύνολο των τριών Τάξεων. Γι΄ αυτό και υπάρχει δυνατότητα
περιορισµένων µετακινήσεων τµηµάτων της διδακτέας ύλης, πιθανής σύµπτυξης ή ανάπτυξής τους, αν αυτό κριθεί
απαραίτητο και αποτελεσµατικότερο από τους συγγραφείς.
Κάθε ενότητα διαρθρώνεται κατά τρόπο που να διακρίνονται ο στόχος της, το βασικό της θέµα και η διδακτική
πορεία που θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά την επεξεργασία της.
Αναλυτικότερα, κάθε διδακτική ενότητα γλωσσικής διδασκαλίας θα πρέπει να έχει τρία µέρη:
Το Α΄ µέρος περιλαµβάνει:
- Κείµενο µε τίτλο ελκυστικό και ενδιαφέροντα.
- Μικρή εισαγωγή ή ενηµερωτικό σηµείωµα για το διδασκόµενο κείµενο (αυτούσιο ή διασκευασµένο).
- Σχόλια γλωσσικά ή ερµηνεύµατα απαραίτητα για την κατανόηση του κειµένου.
- Ερωτήσεις που κατευθύνουν συγκεκριµένα τον µαθητή στην κατανόηση του περιεχοµένου του κειµένου.
Το Β΄ µέρος περιλαµβάνει:
- Στοιχεία του ετυµολογικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
- Λεξιλογικά-σηµασιολογικά στοιχεία, τα οποία εκτός από τη σηµασία των λέξεων επισηµαίνουν βασικές οικογένειες
λέξεων της αρχαίας ελληνικής ή συνδέουν ετυµολογικά λέξεις της νέας ελληνικής µε τις αντίστοιχες ρίζες-λέξεις της
αρχαίας.
Το Γ΄ µέρος περιλαµβάνει:
- Φράσεις-προτάσεις ή παραγράφους, που µπορεί να χρησιµεύσουν ως αφετηρία για τη διδασκαλία ενός γραµµατικού
ή συντακτικού φαινοµένου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το κείµενο της ενότητας δεν προσφέρεται γι΄ αυτό τον
σκοπό.
- Συστηµατική διδασκαλία βασικών στοιχείων της Γραµµατικής και του Συντακτικού, µε βάση χαρακτηριστικά
παραδείγµατα αλλά κυρίως παραστατικά διαγράµµατα και πίνακες, µερικούς ή γενικούς. Πολύ χρήσιµος κρίνεται ο
συσχετισµός µε τα αντίστοιχα φαινόµενα της νέας ελληνικής, όπου αυτό είναι δυνατο.
- Ποικίλες ασκήσεις κυρίως αντικειµενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, µετασχηµατιστικές, συµπλήρωσης κενών,
αντιστοίχισης κ.ά.) για την κατανόηση και εµπέδωση των διδασκοµένων γλωσσικών στοιχείων.
Το επίµετρο στο τέλος κάθε βιβλίου περιλαµβάνει µικρά παράλληλα κείµενα, επιλεγµένα κατά την κρίση των
συγγραφέων, πολύ χρήσιµα για σύντοµες ασκήσεις συγκριτικής ανάγνωσης και κατανόησης κειµένου. Τα κείµενα αυτά
µπορεί να συνοδεύονται από σύντοµο γλωσσικό ή ερµηνευτικό σχολιασµό για την καλύτερη αξιοποίησή τους.
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Το βιβλίο περιέχει πλούσιο εικαστικό υλικό από τον αρχαιοελληνικό κόσµο, καθώς και χαρακτηριστικές
επιγραµµατικές φράσεις, ρητά ή γνωµικά, που αισθητοποιούν το πνεύµα και το ήθος των αρχαίων Ελλήνων.
Η ύλη κάθε βιβλίου αλλά και των τριών βιβλίων στο σύνολό τους αναπτύσσεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται
η σύνδεση των επιµέρους ενοτήτων, αλλά και η συνέχεια και ολοκλήρωσή της, κατά το δυνατό, και στις τρεις τάξεις του
Γυµνασίου. Άλλωστε συµπλήρωση και εµπέδωσή της προβλέπεται για την Α΄ Λυκείου.
Κάθε βιβλίο θα πρέπει να έχει Λεξιλογικό Ευρετήριο για το σύνολο του γλωσσικού υλικού του βιβλίου,
Συγκεντρωτικούς Πίνακες Γραµµατικής και Συντακτικού για τα στοιχεία που διδάχτηκαν µε το οικείο βιβλίο και Αναλυτικό
Πίνακα Περιεχοµένων.
Τέλος, η έκταση κάθε βιβλίου θα είναι 130-150 σελ. για την Α΄ και τη Β΄ τάξη και 160-180 για τη Γ΄ τάξη, εκτός της
εικονογράφησης και των πινάκων της Γραµµατικής και του Συντακτικού.
β. Αρχαία ελληνική γραµµατεία (από µετάφραση)
Η διδασκαλία της Α.Ε.Γρ. στο γυµνάσιο επιδιώκει οι µαθητές αυτής της βαθµίδας υποχρεωτικής εκπαίδευσης να
γνωρίσουν την πνευµατική δηµιουργία των αρχαίων Ελλήνων, όπως αυτή παραδίδεται σε κείµενα διαφόρων εποχών
(από τα οµηρικά χρόνια ως την ύστατη αρχαιότητα) και των κυριότερων γραµµατειακών ειδών –όσο, φυσικά, το
επιτρέπει ο εξαιρετικά περιορισµένος χρόνος διδασκαλίας.
Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι γίνεται µε τη βοήθεια ενδιαµέσου -που είναι η µετάφραση
των κειµένων στη νεοελληνική δηµοτική γλώσσα-, γεγονός το οποίο διευκολύνει, βέβαια, τη διδακτική διαδικασία
παραµερίζοντας το γλωσσικό εµπόδιο, αλλά απαιτεί συνεχή αναφορά στον χρόνο γραφής του συγκεκριµένου κάθε
φορά κειµένου και ένταξή του στο πλαίσιο δηµιουργίας του. Ωστόσο, επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι το µεταφρασµένο
κείµενο είναι νέο κείµενο, το οποίο έχει το δικό του δηµιουργό µε τη δική του ερµηνευτική εκδοχή, το δικό του κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο και τους δικούς του αποδέκτες -και από την άποψη αυτή αποτελεί µια ακόµη σύνδεση δυο
περιόδων πολιτισµού, της αρχαιοελληνικής και της νεοελληνικής. Η παράµετρος αυτή όχι µόνο δεν µπορεί να αγνοηθεί,
αλλά λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στον προσδιορισµό των επιµέρους σκοπών του µαθήµατος και στην ερµηνευτική
προσέγγιση του µεταφρασµένου κειµένου.
Η επιλογή των κειµένων και η κατανοµή τους στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου είναι κεφαλαιώδους σηµασίας και,
εποµένως, διέπεται από ορισµένες αρχές και στηρίζεται σε κάποια κριτήρια.
Βασικές αρχές είναι:
Η πρόσληψη, µέσω των κειµένων και στο βαθµό που αυτό είναι δυνατόν, της ουσίας του αρχαίου ελληνικού
πολιτισµού, του οποίου συνέχεια είναι ο νεοελληνικός πολιτισµός και ο οποίος αποτέλεσε τη βάση για τη διαµόρφωση
του ελληνορωµαϊκού και του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισµού.
Η ανάδειξη σηµαντικών στιγµών της αρχαίας πολιτισµικής δραστηριότητας και η επισήµανση των κύριων σηµείων
για τη δηµιουργία µιας εικόνας κατά το δυνατόν σφαιρικής (ως προς τα γραµµατειακά είδη και τους συγγραφείς, αλλά
και ως προς τις ιδεολογικές τάσεις), ρεαλιστικής και ελκυστικής. Είναι προφανές ότι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος
των µαθητών και η συµµετοχή τους εξαρτάται από το βαθµό που το περιεχόµενο της διδασκαλίας συνδέεται και µε τη
σύγχρονη ζωή και συστοιχίζεται µε τις ανάγκες του σηµερινού νέου ανθρώπου.
Η κατανόηση από τους µαθητές του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού ως φορέα µιας ανώτερης αντίληψης για την
ποιότητα της ζωής και, εποµένως, ως παιδευτικής / µορφωτικής αξίας. Αυτή, όµως, η αντίληψη, ως ιστορικό προϊόν
µιας συγκεκριµένης εποχής, δεν µπορεί να έχει στο σύνολό της διαχρονική ισχύ και, εποµένως, είναι αυτονόητο ότι η
προβολή µορφωτικών αξιών και πολιτισµικών επιτευγµάτων κατά την ερµηνεία των κειµένων δεν επιτρέπεται µε κανένα
τρόπο να παραποιεί την ελληνική αρχαιότητα αποβλέποντας σε εξιδανίκευσή της.
Κριτήρια για την κατανοµή των κειµένων κάθε διδακτικού αντικειµένου και στις τρεις τάξεις είναι :
Η αντιληπτική ικανότητα, η διανοητική ανάπτυξη, η εξέλιξη του ψυχισµού και τα ενδιαφέροντά των µαθητών σε
συνάρτηση µε την ηλικία τους, ώστε να γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κείµενα των κυριότερων
γραµµατειακών ειδών και των σηµαντικότερων συγγραφέων.
Η δυνατότητα τόσο γραµµατειακής όσο και θεµατολογικής σύνδεσης των κειµένων µεταξύ τους, ώστε να
αρµολογείται η επιδιωκόµενη συνολική εικόνα και η σύνδεσή τους (διεπιστηµονικότητα / διαθεµατικότητα) µε ζητήµατα
από άλλα γνωστικά αντικείµενα, όπου αυτό είναι δυνατόν, µε στόχο µία διακλαδική προσέγγιση για το 5-10% του
διδακτικού χρόνου.
Για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας στο γυµνάσιο (από µετάφραση) θα συγγραφούν βιβλία,
ανθολόγια ή ολόκληρα έργα για κάθε τάξη, σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών.
Το περιεχόµενό τους και η οργάνωση της διδασκαλίας του κάθε γνωστικού αντικειµένου εκτίθεται αναλυτικά στο
σχετικό πρόγραµµα σπουδών.
Επισηµαίνεται ότι:
Το διδακτικό υλικό οργανώνεται σε ενότητες (ευρύτερες ή περιορισµένες) ανάλογα µε το αντικείµενο και τις
προβλεπόµενες ώρες διδασκαλίας του.
Τα κείµενα των διδακτικών ενοτήτων συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχόλια, τις ασκήσεις-ερωτήσεις, τα
παράλληλα κείµενα και το απαραίτητο εικαστικό υλικό και τους πίνακες, όπου χρειάζεται.
Η οργάνωση και διάταξη της ύλης σε κάθε ενότητα δεν είναι αυστηρά καθορισµένη από το ∆.Ε.Π.Π.Σ, γιατί
υπάρχουν γνωστικά αντικείµενα που δίνονται υπό µορφή Ανθολογίων και κατά συνέπεια περιέχουν, εκτός από το προς
επεξεργασία υλικό, περιλήψεις, αναδιηγήσεις, εισαγωγικά σηµειώµατα κτλ.
Κάθε ενότητα διαρθρώνεται κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στους στόχους του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και του κάθε
γνωστικού αντικειµένου.
Το εικαστικό υλικό συµπληρώνει το κείµενο και ευαισθητοποιεί τους µαθητές σχετικά µε τις αξίες που περιέχονται
στα κείµενα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας από µετάφραση.
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Μικρά παράλληλα κείµενα, επιλεγµένα κατά την κρίση των συγγραφέων, είναι πολύ χρήσιµα για σύντοµες
ασκήσεις συγκριτικής ανάγνωσης και κατανόησης κειµένου. Τα κείµενα αυτά µπορεί να συνοδεύονται από σύντοµο
ερµηνευτικό σχολιασµό για την καλύτερη αξιοποίησή τους.
Τέλος, η έκταση κάθε βιβλίου θα είναι ανάλογη µε τις προβλεπόµενες για διδασκαλία ώρες, περίπου 250-300
σελίδες για το βιβλίο του µαθητή και τις 150 για το βιβλίο του καθηγητή.
Προβλέπονται ως συµπληρωµατικό διδακτικό υλικό των βιβλίων, όπου είναι δυνατό, (CD-ROM), χάρτες,
βιντεοταινίες, φωτογραφικό υλικό.
γ. Το βιβλίο του καθηγητή
Γενικά ένα βιβλίο του Καθηγητή αντιστοιχεί σε κάθε βιβλίο του µαθητή και γράφεται από τον ίδιο συγγραφέα.
Έρχεται να υποβοηθήσει τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει βαθύτερα το περιεχόµενο, τη δοµή και τις µεθοδολογικές
απαιτήσεις του βιβλίου του µαθητή σε συνάρτηση και µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις του ∆.Ε.Π.Π.Σ.
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