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Γενικοί Σκοποί και Στόχοι: Οι μαθητές/-τριες επιδιώκουμε

• να αποκτήσουν διαλεκτική σχέση με τον αρχαίο κόσμο (θεμελιώδεις αξίες και διδαχές 
ενός πολιτισμού ανθρωποκεντρικού) και

• γνώσεις για το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο και για τα γραμματειακά είδη της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας,

• να επιχειρήσουν προσωπικές αναγνώσεις στο πλαίσιο κριτικών/αναστοχαστικών
αναγνωστικών πρακτικών,

• τα αρχαία κείμενα να τροφοδοτούν συνεχώς τη σκέψη τους και να τους βοηθούν να 
προσδιορίζουν τη στάση τους στη σύγχρονη πραγματικότητα

 Οι μαθητές/-τριες καλούνται προσεγγίσουν ιδέες, αξίες, πνευματικά επιτεύγματα, 
αντιφατικές όψεις, πάθη, αστοχίες, συνέχειες και ασυνέχειες, συνέπειες και 
ασυνέπειες του ΑΕ πολιτισμού, όπως αναπαρίστανται στα αρχαία κείμενα, τα οποία 
λειτούργησαν και λειτουργούν ως σημεία αναφοράς προβληματισμού και διαλόγου για 
τον σύγχρονο κόσμο (οι έννοιες  προσεγγίζονται ως αξίες και κριτήρια αποτίμησης και 
σημεία αναφοράς της ανθρώπινης δράσης τότε και σήμερα)



Προσδοκώμενα αποτελέσματα

• Κατανόηση

 Του περιεχομένου των κειμένων: εντοπισμός πληροφοριών, αξιοποίηση εισαγωγικών 
στοιχείων, εντοπισμός μη οικείων λέξεων – χρήση λεξικών

• Οργάνωση των κειμένων

 Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα
 Πως οι γλωσσικές επιλογές υπηρετούν την πρόθεση του κειμένου σε σχέση με την 

ιδεολογική θέση και τον κοινωνικό σκοπό που υπηρετούν
 Συνεισφορά μορφοσυντακτικών δομών στο νόημα του κειμένου
 Πως συνδέονται τα νοήματα / οι ιδέες μεταξύ τους
• Ερμηνεία των κειμένων (ιδεών/λέξεων/φράσεων/προτάσεων/περιόδων) με βάση τα 

συμφραζόμενα (κειμενικά, επικοινωνιακά και ιστορικά)
• Σύγκριση κειμένων / ιδεών /αξιών (να αντιπαραβάλλουν και να συγκρίνουν 

πληροφορίες και στοιχεία μεταξύ κειμένων που αναφέρονται στο ίδιο θέμα ως προς την 
πρόθεση, τις ιδεολογικές θέσεις, το ύφος και την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητά 
τους)

• Σύνδεση με το σήμερα
• Αναστοχαστικές πρακτικές και στρατηγικές μάθησης



Διδακτική προσέγγιση – Μεθοδολογία
• Η κειμενοκεντρική-δομολειτουργική και επικοινωνιακή προσέγγιση, 

• Η διαλεκτική σχέση γραμματειακού έργου – κοινωνίας

• Το αρχαιοελληνικό κείμενο, είτε μεταφρασμένο είτε πρωτότυπο, τοποθετείται εντός των ιστορικών και 
κοινωνικών συμφραζομένων κατά τον χρόνο συγγραφής και κατά τον χρόνο ανάγνωσής του.

• Η διακειμενική προσέγγιση με τη χρήση παράλληλων κειμένων από μετάφραση

• Επαγωγικά με κατάλληλες ερωτήσεις και μέσα από μια διαλογική διαδικασία

• Εφαρμογή της ανάλυσης κατά νοηματικές ενότητες (κατά κώλα ανάλυση) του κειμένου με 
αναγνώριση των γραμματικών και των συντακτικών φαινομένων.

• Η αξιοποίηση της παράλληλης χρήσης πρωτότυπου κειμένου με τη μετάφρασή του. Σύμφωνα με το 
ΠΣ της Α΄Λυκείου:

 «Η ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου γίνεται εφικτή με τη βοήθεια των μεταφράσεων, ώστε μέσα 
από τη σύγκριση και την κριτική των μεταφραστικών επιλογών να αναδεικνύεται η σύνδεση 
μετάφρασης και ερμηνείας (για τη συγκριτική μελέτη του λεξιλογίου και των δομών της 
αρχαιοελληνικής και της νεοελληνικής γλώσσας)

 Ενότητες από μετάφραση: γίνεται σε αντιπαραβολή με το αρχαίο πρωτότυπο κείμενο, προκειμένου οι 
μαθητές/-τριες να αντιλαμβάνονται στοιχεία (π.χ. υφολογικά) που δεν αναδεικνύονται στη μετάφραση.



Εστίαση στο κείμενο και στη συζήτηση για τις γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα. 

Ενδεικτικά ερωτήματα:
• Ποιες διαφορετικές μορφές/τύποι της ίδιας λέξης χρησιμοποιούνται και πώς διαφοροποιείται η λειτουργία της 

λέξης μέσα στο κείμενο;

• Ποια είναι η σημασία συγκεκριμένων λέξεων στο αρχαίο κείμενο;

• Ποια είναι η σημασία ίδιων λέξεων που χρησιμοποιούνται και στη Νεοελληνική;

• Με ποιες λέξεις αποδίδεται μια ενέργεια, τι μορφή έχουν οι λέξεις αυτές και τι σημασία αποκτούν;

• Ποιες συνώνυμες ή λέξεις με παρόμοια σημασία χρησιμοποιούνται μέσα στο κείμενο;

• Για ποιον λόγο επιλέγεται ο συγκεκριμένος χρόνος ενός ρήματος;

• Πώς θα άλλαζε το νόημα της φράσης, αν άλλαζε ο χρόνος του ρήματος;

• Πώς θα άλλαζε το νόημα, αν μπορούσε να αλλάξει η έγκλιση του ρήματος;

• Για ποιον λόγο επιλέγεται συγκεκριμένη έγκλιση, π.χ. προστακτική, σε μια φράση; Για ποιον λόγο επιλέγεται η 
χρήση απαρεμφάτου ή δευτερεύουσας πρότασης;

• Τι εξυπηρετεί η επιλογή του ενικού ή του πληθυντικού αριθμού;

• Ποιες αλλαγές θα είχαμε στη φράση, αν άλλαζε το υποκείμενο από ενικό σε πληθυντικό ή αντίστροφα;

• Σε ποια περίπτωση επιλέγεται η παθητική σύνταξη;

• Για ποιον λόγο αποδίδεται μια ιδιότητα σε ένα όνομα, μέσω κατηγορούμενου ή ονοματικού προσδιορισμού;

• Με ποιον τρόπο προστίθενται προσδιορισμοί σε ένα ρήμα;

• Πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια φράση, αν αφαιρέσουμε τους προσδιορισμούς;

• Για ποιον λόγο επιλέγεται παρατακτική ή υποτακτική σύνδεση όρων;



Διαθεματικές εργασίες

• να μελετήσουν παράλληλα κείμενα, ώστε με συγκριτική ανάγνωση να ασκήσουν την 
κριτική τους σκέψη (με θέμα π.χ. τις συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου και τη 
σύγκριση με τις εμφύλιες διαμάχες που εκδηλώθηκαν μεταξύ των Ελλήνων κατά τη 
νεότερη ελληνική ιστορία). Η επιλογή παράλληλων κειμένων επαφίεται στην κρίση του 
διδάσκοντος/της διδάσκουσας, σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθήματος και το επίπεδο 
των μαθητών/-τριών του/της

• να συγκεντρώσουν στοιχεία από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, μουσεία, κ.λπ., και να 
συνθέσουν μια παρουσίαση που θα συζητηθεί μέσα στην τάξη (με θέμα π.χ. τις 
στρατιωτικές τακτικές της αρχαιότητας ή την αθηναϊκή τριήρη και την εξέλιξη του 
πολεμικού πλοίου μέχρι σήμερα)

• να αποδώσουν με θεατρικό ή κινηματογραφικό τρόπο γεγονότα (π.χ. τη δίκη του 
Θηραμένη).



Επιπλέον περικειμενικό
υλικό;

• Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να δίνει 
επιπλέον «περικειμενικό» υλικό, στον 
βαθμό που κρίνει ότι είναι απαραίτητο
για την υποστήριξη των μαθητών/-τριών 
στην κατανόηση των κειμένων, αλλά 
χωρίς αυτό να ανατρέπει τις διδακτικές 
προτεραιότητες του μαθήματος, όπως 

αυτές αποτυπώνονται στο ΠΣ.



Η μετάφραση του 
διδαγμένου κειμένου

• Η απόδοση του κειμένου αναφοράς σε 
νεοελληνικό λόγο από τους μαθητές και 
τις μαθήτριες εξακολουθεί να αποτελεί 
μέρος της διδακτικής πράξης, αλλά 
πλέον χρειάζεται να γίνεται με πιο 
ενεργητικό τρόπο με την αξιοποίηση των 
παράλληλων μεταφράσεων, ώστε και η 
κατανόηση του κειμένου αναφοράς να 
είναι πιο αποτελεσματική. 



Η μετάφραση «δεν εξακολουθεί να είναι το τέλος μιας
ανοδικής πορείας προς τη θέαση του
νοήματος του κειμένου με εφόδια στην πορεία
αυτή, το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το
συντακτικό. Οι ακολουθούμενες πρακτικές
καθιστούν τη μετάφραση, το συντακτικό και τη
γραμματική από βοηθητικό εργαλείο για την
ανάγνωση και την ερμηνεία σε τελικό στόχο».
(Πόλκας, 2001)



Για τη μετάφραση 

Αλλά
«Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ορθή και
συνεπή διδασκαλία της μετάφρασης, κατά τρόπο
ώστε η μεταφραστική διαδικασία να προάγει την
παράλληλη κατάκτηση δύο γλωσσών (Αρχαίας και
Νέας Ελληνικής) και προκρίνεται η εισαγωγή της σε
ένα στάδιο όπου να προάγει τη μεταγλωσσική
επίγνωση των γλωσσικών δομών και των δύο
γλωσσών, υποβοηθώντας κυρίως τη συνειδητή
εκμάθηση της Αρχαίας Ελληνικής. Ειδικότερα
προϋποτίθεται η συνειδητοποίηση ότι η σημασία δεν
κατακτάται με τη στενή σημασιολογική προσέγγιση
του λεξιλογίου, αλλά με τη συνολική συγκρότηση του
κειμένου ως γλωσσικής και νοηματικής δομής, που
αποκαλύπτεται με την ανάλυση φαινομένων από τη
σκοπιά επίσης της σύνταξης, πραγματολογίας και
κειμενογλωσσολογίας».
Ο ρόλος της μετάφρασης με στόχο την ενδογλωσσική ισοτιμία 
(Μαρωνίτης, 2001). 



Το μικροκείμενο: άποψη του Δ. Μαρωνίτη

• «Για την ανάγνωση ενός κειμένου, τη διάγνωση δηλαδή του νοήματος και 
της σύνταξής του, κρίσιμο στοιχείο είναι η μονάδα μέτρησης που 
επιλέγουμε. Αν ως μονάδα νοηματική εκλαμβάνεται η λέξη (πράγμα 
συνηθέστατο σήμερα και επικυρωμένο από τον τύπο της ισχύουσας 
σχολικής μετάφρασης), τότε η αποτυχία του εγχειρήματος είναι σίγουρη. 
Αλλά ούτε και η πρόταση (ή έστω η συντακτική περίοδος) δεν μπορεί να 
ισχύσει ως μονάδα ανάγνωσης ενός κειμένου. Τούτο σημαίνει ότι ως 
μόνη και νόμιμη μονάδα κατανόησης ενός κειμένου είναι τα 
"μικροκείμενα" που το συναποτελούν: νοηματικά δηλαδή και μορφικά 
μικροσύνολα με αρχή, μέση και τέλος. Στο πλαίσιο του μικροκειμένου οι 
λέξεις δείχνουν τη σημασία τους, οι προτάσεις καθιστούν ορατή την 
πορεία και την εξέλιξη του νοήματος, οι κόμποι της σύνταξης λύνονται. 



Στη μικροκειμενική ανάγνωση ενός κειμένου η πρόωρη και 
κατά λέξη μετάφραση αποδεικνύεται καταστροφική. Αντ' 
αυτής προτείνεται η προφορική παράφραση, ως προσπάθεια 
να ανασυνταχθεί σε νεοελληνικό λόγο το μικροκειμενικό
νόημα· να βρεθεί και να ελεγχθεί η συνοχή και η συνέχειά του. 
Σε τούτο βοηθούν ιδιαιτέρως οι έκτυπες λαβές ενός 
μικροκειμένου. 



Εφόσον ένα κείμενο δεν είναι εκ γενετής ανόητο, η προφορική παράφρασή του 
δείχνει πού και γιατί κινδυνεύουμε να το παρανοήσουμε. Γιατί κάθε καλό 
κείμενο έχει συγχρόνως λαβές και εσοχές: με τις λαβές του προσφέρεται και με 
τις εσοχές του αντιστέκεται. Δεν μπορούμε να μπούμε στις εσοχές ενός 
κειμένου, προτού αναγνωρίσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις λαβές του. Η 
προφορική παράφραση είναι μέθοδος που επιτρέπει να ανακαλύψουμε τη 
"νοηματική γεωγραφία" ενός μικροκειμένου. Μέθοδος άκρως ερεθιστική για 
όποιον την έχει δοκιμάσει ως δάσκαλος και εξαιρετικά δελεαστική για τον 
μαθητή. Τα αρχαία ελληνικά κείμενα προσφέρονται κατ' εξοχήν σε τέτοιου 
είδους άσκηση, φτάνει να μη βιαζόμαστε να τα εξοντώσουμε με την πρακτική 
της σχολικής μετάφρασης.» 

• Μαρωνίτης, Δ. Ν. (2009). Από τη γραπτή στην προφορική σχολική μετάφραση: 
https://www.greek-
language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support/types.html

• Μαρωνίτης, Δ. Ν. (2009). Τυπολογία και παθολογία της ενδογλωσσικής μετάφρασης: 
https://www.greek-
language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support/types.html

https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support/types.html
https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support/types.html


Αδίδακτο κείμενο Β’ Λυκείου Ο.Π.Α.Σ.

Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει τα κείμενα, με βάση ένα γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο προς

διδασκαλία ή και εμπέδωση. Παράλληλα, παραπέμπει στα βιβλία αναφοράς (Γραμματική της Α.Ε.,

Συντακτικό της Α.Ε.) για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και ανάπτυξη των ανάλογων δεξιοτήτων

από μέρους των μαθητών και των μαθητριών.

Είναι καλό να γίνονται ποικίλες ασκήσεις (γραμματικές, συντακτικές, λεξιλογικές), με τις οποίες

ελέγχεται όχι μόνο το φαινόμενο που διδάσκεται στη συγκεκριμένη ενότητα, αλλά και φαινόμενα

προηγούμενων ενοτήτων για εμπέδωση και επανάληψη.

Παράλληλα με τη διδασκαλία των αδίδακτων κειμένων, προτεραιότητα έχει η επανάληψη και

εμβάθυνση στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που διδάχτηκαν ήδη στο Γυμνάσιο και στην

Α΄ Λυκείου, με αξιοποίηση ανάλογων ασκήσεων, κατά την κρίση του διδάσκοντος/της διδάσκουσας

και τις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών.



Διδακτικές επισημάνσεις για την κατανόηση της δομής του κειμένου

• Η μεταγραφή όλων των περιόδων του διδασκόμενου κειμένου κατά 
τα κώλα προτείνεται ως απαραίτητη προεργασία (γίνεται αρχικά 
από τον καθηγητή και αργότερα και από τους μαθητές), και αποτελεί 
μια διαδικασία που προχωρεί παράλληλα με τη συντακτική 
ανάλυση.

• Στον μακροπερίοδο λόγο των κειμένων της κλασικής περιόδου, όπου 
το κύριο μέρος της περιόδου γίνεται κύρια πρόταση, τα 
δευτερεύοντα μέρη της γίνονται δευτερεύουσες (επιρρηματικές) 
προτάσεις, ως προϋποθέσεις για την κύρια πρόταση, και τα 
τριτεύοντα, (επιρρηματικές) μετοχικές φράσεις, ο χωρισμός του 
συνεχούς κειμένου σε τμήματα ή κώλα (που μπορεί να είναι κύριες 
ή δευτερεύουσες προτάσεις, μετοχικές φράσεις, μεγάλες 
απαρεμφατικές εκφράσεις κλπ.), αναδεικνύει και τα δομικά 
συστατικά της περιόδου, αλλά και την ιεραρχική τους σχέση.  



Κατά κώλα κατανομή της παραγράφου 
(Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 16)

• Τοιούτων δὲ ὄντων
• Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ
• ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον,
• εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους
• π ό τ ε ρ ο ν ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν  βουλόμενοι
• ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ  πίστεως ἕνεκα .
• Πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω,
• ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον
• διὰ τὸ επιλελοιπέναι τὸν σῖτον
• ἅπαντα ὅ,τι τις λέγοι ὁμολογήσειεν.



Λεξιλογικά

• Οι λεξιλογικές διασαφήσεις που δίνει το σχολικό βιβλίο είναι χρήσιμες για 
τη λεξιλογική, και γραμματικο-συντακτική προσέγγιση του διδασκόμενου 
κειμένου, για να καταλάβει ο μαθητής τι και πώς μεταφράζουμε αλλά 
και γιατί μεταφράζουμε με τον συγκεκριμένο τρόπο τα μικροσύνολα του 
κειμένου. 

• Ο καθηγητής μπορεί να προσθέσει εδώ και δικές του παρατηρήσεις-
ασκήσεις, για να φέρει στην επιφάνεια λεπτομέρειες της μετάφρασης. 
Έτσι, η μετάφραση γίνεται μέρος της γλωσσικής επεξεργασίας του 
κειμένου. 

• Λ.χ.: παίρνουμε από το σχολικό βιβλίο τέσσερις αναγραφές, τις οποίες 
μεταποιούμε σε ερωτήσεις ως εξής:



Λεξιλογικά
• 1. αὐτόν : οριστ. αντωνυμία: «αυτόν τον ίδιο»
• ΕΡ.: Γιατί μεταφράζουμε έτσι; Τι αντωνυμία είναι η αντωνυμία αυτός / αυτή / αυτό στα Ν.Ε.;
• ΑΠ.: Αντίθετα από τα ΑΕ είναι δεικτική [φρ. «αυτός είναι», δείχνοντας κάπ. με το χέρι (ή νοερά)]. 

2. εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους 
πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν
ἢ πίστεως ἕνεκα.

• ΕΡ.: Έτσι όπως μεταφράζεται η φράση, με ποια λέξη πρέπει να συνάψουμε το πότερον, με το εἰδὼς
ή με το ἥξει; Και γιατί; 

• ΑΠ.: με το εἰδώς. Ως ρήμα γνώσεως σημαντικό.
• ΕΡ.: Από τον τρόπο που μεταφράζεται η φράση αυτή, τι είδους πρόταση συμπεραίνετε ότι πρέπει 

να εξαρτάται από το ρήμα αυτό;
• ΑΠ.: Πλάγια ερωτηματική, και μάλιστα διμελής πρόταση: «ή … ή»
• ΕΡ.: Πώς θα ήταν η ευθεία ερωτηματική;
• ΑΠ.: πότερον βουλόμενοι ἀντέχουσιν περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα; (υπογραμμίζεται το ρήμα)–

δεν ξεχνούμε να βάλουμε ερωτηματικό στο τέλος.
• ΕΡ.: βουλόμενοι, πίστεως ἕνεκα. Ποια συντακτική λειτουργία επιτελούν οι όροι αυτοί; 
• ΑΠ.: Παρατηρούμε ότι εδώ ισοζυγιάζονται, διαζευκτικά, δύο γραμματικοί όροι διαφορετικοί, μια 

μετοχή και ένας εμπρόθετος προσδιορισμός. Είναι φανερό από τη σύνδεσή τους ότι οι δύο αυτοί 
διαφορετικοί γραμματικώς όροι επιτελούν την ίδια συντακτική λειτουργία. Κι αυτή είναι 
αιτιολογική. Άρα έχουμε μια αιτιολογική μετοχή και έναν εμπρόθετο προσδιορισμό της αιτίας.



Βασικές διδακτικές πρακτικές 

 Η αναγνώριση - και όχι τόσο η αναπαραγωγή- των γλωσσικών 
μηχανισμών του κειμένου

 Η αξιοποίηση των μεταφρασμένων κειμένων

 Η αξιοποίηση του «περικείμενου»

 Η αξιοποίηση των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δεδομένων 

 Η αξιοποίηση άλλων κειμένων από την αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη 
γραμματεία, ελληνική και ξένη

 Η αξιοποίηση της σύγχρονης πραγματικότητας

 Η αξιοποίηση της εμπειρίας του μαθητή



Η νέα αντίληψη για τα αρχαία ελληνικά

«…μια πλατιά αντίληψη για τη γλώσσα, σύμφωνα με την οποία 
γλώσσα δεν είναι κυρίως οι λέξεις, οι μορφολογικοί τύποι ή οι 
συντακτικές σχέσεις, αλλά πάνω απ’ όλα ο λόγος, προφορικός ή 
γραπτός, που ως οργανικό σύνολο είναι φορέας νοήματος. Και μόνο 
στο πλαίσιο του οργανωμένου λόγου τα επί μέρους στοιχεία της 
γλώσσας αποκαλύπτουν το βαθύτερο νόημά τους, το οποίο 
προκύπτει από την ιδιαίτερη δυναμική σχέση που αναπτύσσεται 
μεταξύ τους» 

(Ν. Ραγκούσης, 2001, σ. 78)



Κείμενα αυτενέργειας 

 Προτείνεται η δομολειτουργική προσέγγιση του πρωτότυπου κειμένου να 
κινείται στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής προσέγγισης αφενός, και στο 
πλαίσιο «αναγνωριστικού» γραμματισμού αφετέρου. 

 Επικοινωνιακή προσέγγιση: Οι λεξιλογικές και γραμματικο-συντακτικές 
επιλογές υπηρετούν λειτουργίες που σχετίζονται με τα πρόσωπα, τις πράξεις 
και τις περιστάσεις στις οποίες αναφέρονται. Πέρα από την παραδοσιακή 
περιγραφή της γλώσσας που συχνά εγκλωβίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες 
στη λογική του σωστού και του λάθους, επιχειρείται οι λέξεις και οι φράσεις 
να προσεγγίζονται μέσα στο πλαίσιό τους χωρίς να αποκόπτονται από αυτό 
και από τη σημασία τους, ώστε να στρέφεται το ενδιαφέρον της διδασκαλίας 
στο κείμενο και στη συζήτηση για τις γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα. 

(ΠΣ Γ’ Λυκείου)



Σημαντικές επισημάνσεις

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών δεν περιορίζεται:  

α) στην κατάκτηση του δομολειτουργικού συστήματος της αρχαίας     
ελληνικής γλώσσας 

β) στην υπερβολική αξιοποίηση των «περί του κειμένου» 
γραμματολογικών πληροφοριών και 

γ) στην ταύτιση της μετάφρασης με την κατανόηση του κειμένου

Παράλληλα κείμενα
Πολυπρισματικότητα – Διακειμενικότητα – Κριτική πρόσληψη

Αναζητούμε την ισορροπημένη διδασκαλία ανάμεσα στο:

ΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ



Βασικές παραδοχές

• Ότι δεν μπορεί να διδαχθεί ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός χωρίς να διδαχθεί ως 
ένα βαθμό και ο λόγος των αρχαίων ως βασικό στοιχείο του πολιτισμού τους, 

• Ότι λογοτεχνία και γλώσσα διδάσκονται ισόρροπα και σε στενή σχέση μεταξύ 
τους, 

• Ότι η διδασκαλία των Ελλήνων κλασικών από το πρωτότυπο και από μετάφραση 
είναι δύο τρόποι που δεν αποκλείονται ανταγωνιστικά, αλλά χρησιμοποιούνται 
συμπληρωματικά για την επιτυχία του μορφωτικού σκοπού του μαθήματος και 

• Ότι η γνώση της αττικής διαλέκτου, που υπήρξε η αφετηρία της εξέλιξης της 
γλώσσας μας μέχρι σήμερα, είναι βασικό στοιχείο της παιδείας κάθε μορφωμένου 
πολίτη, για να μπορεί να επικοινωνεί με όλη την παλαιότερη γραμματεία μας. 



ΠΗΓΕΣ

• Ι.Ε.Π.

http://iep.edu.gr/el/

• ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 [Αρ. Πρωτ. 
116772/Δ2/17-09-2021] 

https://drive.google.com/file/d/1y0wbRx8vFD5q2Avf1c5b3Pwc6Yn_9Zw8/view?usp=s
haring

http://iep.edu.gr/el/
https://drive.google.com/file/d/1y0wbRx8vFD5q2Avf1c5b3Pwc6Yn_9Zw8/view?usp=sharing

