
                                        

 

Α  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ  

 

Ο Μ Η Ρ Ο Υ  Ο ∆ Υ Σ Σ Ε Ι Α  

 ∆ιδακτικές ώρες την εβδοµάδα: 2 
Σύνολο διδακτικών ωρών: 60 

α/α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ* 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ** 

     
 

o Η πορεία των λέξεων µέσα στο 
χρόνο 

o Τα ταφικά έθιµα στην αρχαία 
Ελλάδα 

o Η διατροφή των αρχαίων → Τα 
συµπόσια 

o Τα επαγγέλµατα στον Όµηρο 
o Ας γνωρίσουµε τα αρχαία ελληνικά 

µουσικά όργανα 
o Ανθρώπινες και θεϊκές 

συµπεριφορές στην Οδύσσεια 
o Χαρακτηρισµοί οµηρικών θεών και 

ανθρωποµορφισµός 
o Η πάλη του ανθρώπου µε τη 

θάλασσα 
o Η γλωσσική οικογένεια του νόστου 

→ Νόστοι στην Οδύσσεια 

1 
Εισαγωγή στον Όµηρο και την επική 
ποίηση 

4  
Οι µαθητές µε τη διδασκαλία της Οδύσσειας 
 

���� Γνωρίζουν το µύθο στη ποιητική του µορφή 
και στη πλοκή του (ηρωικό - µεταπολεµικό 
έπος). 

���� Απολαµβάνουν το φανταστικό ταξίδι του 
«νόστου». 

���� Κατανοούν την αφηγηµατική τεχνική από 
την άποψη της τάξης (χρονογραφική, 
αναδροµική) και της διάρκειας (διαστολή και 
συστολή του χρόνου) 

���� Εξοικειώνονται µε τους αφηγηµατικούς 
τρόπους (αφήγηση σε α, γ πρόσωπο, 
διάλογος, µονόλογος) και τους 
εκφραστικούς τρόπους (άστοχα ερωτήµατα, 
επική ειρωνεία, παροµοιώσεις, τυπικές 
φράσεις και σκηνές) 

2 Ραψωδία α  8 

3 Περίληψη ραψωδιών β, γ, δ, ε 2 

4 
Ραψωδία ε (στίχοι 50-164/ 165-251/ 
311-420) 

7 

5 
Περίληψη ραψωδίας ζ  
& Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ζ 
(στίχοι 139-259)  

4 

6 Περίληψη ραψωδιών  η, θ, ι 2 

7 
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ι 
(στίχοι 240-630)  

5 

8 Περίληψη ραψωδιών κ, λ, µ, ν, ξ ,ο, π  2 

9 
Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας  π, 
(στίχοι 185-336) 

3 

10 Περίληψη ραψωδιών   ρ, σ, τ, υ, φ, χ 2 

11 Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας χ 2 

ΑΑΑ ΡΡΡ ΧΧΧ ΑΑΑ ΙΙΙ ΑΑΑ    ΕΕΕ ΛΛΛ ΛΛΛ ΗΗΗ ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΑΑΑ    ΑΑΑ ΠΠΠ ΟΟΟ    ΜΜΜ ΕΕΕ ΤΤΤ ΑΑΑ ΦΦΦ ΡΡΡ ΑΑΑ ΣΣΣ ΗΗΗ    



(στίχοι 350-446) ���� Αναγνωρίζουν και αξιολογούν τη δράση και 
τη συµπεριφορά των κυριότερων 
προσώπων προκειµένου να βαθύνουν στη 
γνώση τους για τον άνθρωπο 

���� Κατανοούν το σχήµα Ύβρις (Οδυσσέας – 
Μνηστήρες) Νέµεσις, Τίσις 

����  (Μνηστηροφονία) 
���� Κατανοούν ότι η δράση συντελείται σε τρία 

επίπεδα: Όλυµπος (Θεοί), Γη (Θεοί, 
άνθρωποι), ‘Αδης (νεκροί – Οδυσσέας)  

���� Γνωρίζουν τον κόσµο-πολιτισµό της 
Οδύσσειας (κοινωνική διαστρωµάτωση, 
αξίες, στάσεις ζωής, ήθη έθιµα, σχέση µε τη 
φύση, υλικό πολιτισµό) και τον συσχετίζουν 
µε το σηµερινό πολιτισµό. 

o Ανθολόγηση έργων τέχνης που 
παραπέµπουν στο µύθο της 
Οδύσσειας 

o «Ας παίξουµε» µε τις οµηρικές 
ηρωίδες → Η θέση της γυναίκας 

o Ενδυµασίες της εποχής → Βρες την 
κατάλληλη ενδυµασία ανά εποχή 

o Η δοµή της οµηρικής παροµοίωσης 
o Οι αναγνωρίσεις στην Οδύσσεια → 

Αναγνώριση και ειρωνεία → 
Αναγνώριση και …µαθηµατικά 

o Το ταξίδι του Οδυσσέα → Οι 
σταθµοί του ταξιδιού 

o Περί ελιάς και αµπελιού: ο τρύγος 
και το κρασί στην αρχαία και 
νεώτερη Ελλάδα 

o Αναπαραστάσεις της Οδύσσειας 
στα σύγχρονα µουσεία 

12 
Περίληψη ραψωδίας ψ 
& Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ψ 
(στίχοι 89-381) 

4 

13 

Περίληψη ραψωδίας ω  
 
& Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ω 
(στίχοι 265-377) 

3 

14 Ανακεφαλαίωση της Οδύσσειας 3 

15 
Παρουσίαση εργασιών, Επαναλήψεις, 
∆ιαγωνίσµατα 

9  
 

 

Β  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ  

 

Ο Μ Η Ρ Ο Υ  Ι Λ Ι Α ∆ Α  

 ∆ιδακτικές ώρες την εβδοµάδα: 2 
Σύνολο διδακτικών ωρών: 64 

1 Εισαγωγή 3   

2 
Περίληψη ραψωδίας α 

& Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας  α 
12  

 
 
Οι µαθητές µε τη διδασκαλία της Ιλιάδας:  
 
���� Γνωρίζουν το µύθο και κατανοούν τη πλοκή 

του. 

 
 
o Ανθολόγηση εικαστικού υλικού:  
αθλητικοί αγώνες / ταφικά έθιµα / η 
ασπίδα του Αχιλλέα / η καθηµερινή ζωή 
/ ανθρωποµορφισµός των θεών κ.ά  
o Αγώνες και Θεοί 

3 
Περίληψη ραψωδιών β, γ 
& Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας γ 
(στίχοι 121-244) 

4 

4 
Περίληψη  ραψωδιών δ, ε, ζ  

& Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ζ 
5 



(στίχοι 369-529) ���� Συνειδητοποιούν την αγριότητα του 
πολέµου, τις µοιραίες συνέπειες της έριδας, 
και την τραγικότητα του ανθρώπου (ηρωικό 
–πολεµικό έπος). 

���� Κατανοούν πως ο ποιητής µεταπλάθει τον 
επικό µύθο µε κέντρο την «µήνιν» του 
Αχιλλέα,  

���� Γνωρίζουν ότι το έπος έχει ως αφετηρία τη 
θέληση του ∆ία και βασικά θέµατα: τον 
πόλεµο και την οµιλία (συζυγική, εταιρική). 

���� Αναγνωρίζουν και αξιολογούν τη δράση και 
τη συµπεριφορά των κυριότερων 
προσώπων όχι ως πρότυπα ανθρώπινης 
συµπεριφοράς αλλά  προκειµένου να 
συνειδητοποιήσουν τον άνθρωπο µέσα από 
αρχετυπικές ανθρώπινες σχέσεις. 

���� Γνωρίζουν τον κόσµο -πολιτισµό της Ιλιάδας 
(κοινωνική διαστρωµάτωση, αξίες, στάσεις 
ζωής, ήθη έθιµα, σχέση µε τη φύση, υλικό 
πολιτισµό) και τον συσχετίζουν µε τις 
σηµερινές πολιτισµικές αξίες.  

���� ∆ιαπιστώνουν τις διαφορές και οµοιότητες 
Ιλιάδας και Οδύσσειας  

 

o Η πορεία των λέξεων µέσα στο 
χρόνο 

o Οι ελληνικές πόλεις που έλαβαν 
µέρος στον Τρωικό πόλεµο 

o Τα Τείχη της Τροίας → Τα «Τείχη»  
του Κ. Καβάφη 

o Ανθρώπινες και θεϊκές 
συµπεριφορές στην Ιλιάδα 

o Η επέµβαση των θεών µειώνει την 
ανθρώπινη ευθύνη;  

o Η Θεοµαχία στην Ιλιάδα 
o Για την …ωραία Ελένη → η γυναίκα 

στην επική ποίηση 
o Οδυσσέας & Αχιλλέας: οµοιότητες 

και διαφορές 
o Η φιλονικία Αχιλλέα – Αγαµέµνονα  
o Η φιλία τότε και σήµερα 
o Η αγορά των θεών στην Ιλιάδα → 

Η αγορά των Αχαιών  
o Τα συµβούλια των θεών → Τα 

συµβούλια των ανθρώπων  
o Το ηρωικό ιδεώδες της Ιλιάδας 

µέσα από οµηρικές φράσεις 
o ∆ιαφορές Ιλιάδας και Οδύσσειας 

σχετικά µε το ηρωικό ιδεώδες 
o Οι παροµοιώσεις στην Ιλιάδα → 

∆ιακειµενική προσέγγιση µε κείµενα 
της ν.ε. λογοτεχνίας 

o Ο θρήνος στην Ιλιάδα και στη 
νεώτερη λογοτεχνία – το µοιρολόι 

o Αναπαραστάσεις της Ιλιάδας στα 
σύγχρονα µουσεία 

 

5 
Περίληψη ραψωδιών  η,θ,ι 
& Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ι 
(στίχοι 225-431) 

5 

6 Περίληψη ραψωδιών  κ, λ, µ, ν, ξ, ο 3 

7 
Περίληψη ραψωδίας π 
& Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας  π 
(στίχοι 684-867) 

4 

8 
Περίληψη ραψωδιών  ρ, σ  
& Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας σ 
(στίχοι 478-61) 

4 

9 
Περίληψη ραψωδιών  τ, θ ,φ, χ 
& Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας χ 
(στίχοι 247-394) 

5 

10 
Περίληψη ραψωδιών  ψ, ω 
& Αναλυτική επεξεργασία ραψωδίας ω 
(στίχοι 468-677) 

5 

11 Συνολική θεώρηση 3 

12 
Παρουσίαση εργασιών - Επαναλήψεις 

– ∆ιαγωνίσµατα 
11 



 

Γ  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ  

 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Α Ν Η  Ο Ρ Ν Ι Θ Ε Σ  
 

α/α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1 Εισαγωγή 2 Με  τη διδασκαλία της κωµωδίας Όρνιθες 
επιδιώκεται οι µαθητές:  

� Να συλλάβουν και να αναπλάσουν µε τη 
φαντασία τους τις κωµικές καταστάσεις 
που παρουσιάζονται στο κείµενο του 
Αριστοφάνη. 

� Να αντιληφθούν την ευτράπελη διάθεση 
του κειµένου και τα ευρήµατα της 
παιχνιδιάρικης φαντασίας του ποιητή.  

� Επιδιώκεται να έρθουν  σε επαφή µε την 
έντεχνη παρωδία και το λεκτικό χιούµορ 
του Αριστοφάνη που ασκεί καυστική 
κριτική στους θεσµούς της εποχής. 

� Να αντιληφθούν  την ιδιαιτερότητα του 
«λαϊκού» λόγου που αντιτίθεται στο λόγο 
της εξουσίας. 

� Να κατανοήσουν  την πολιτική και την 
κοινωνική επικαιρότητα της εποχής. 

� Να διαπιστώσουν ότι οι ανθρώπινοι 
χαρακτήρες του Αριστοφάνη θυµίζουν 
χαρακτηριστικἐς φιγούρες του 
νεοελληνικού κόσµου µε τη ζωντάνια τους 
και τη διάθεσή τους να απολαύσουν τη 
ζωή όπως είναι. 

� Να κατανοήσουν ότι η αριστοφανική 

• Θεατρική απόδοση σκηνών ή 
µεµονωµένων διαλόγων από τους 
µαθητές. 

 
• Συγκρότηση από τους µαθητές 

ενός φακέλου που µπορεί να 
περιέχει: 

o διαφορετικές µεταφράσεις 
των Ορνίθων µε σκοπό τη 
συγκριτική εξέτασή τους. 

o Καταγραφή όλων των 
παραστάσεων του έργου 
που δόθηκαν στην 
Ελλάδα. 

o Προγράµµατα από τις 
παραστάσεις αυτές. 

o Χαρακτηριστικά 
αποσπάσµατα από 
δηλώσεις ή συνεντεύξεις 
συντελεστών που 
δόθηκαν µε αφορµή την 
παράσταση. 

o Φωτογραφικό υλικό από 
παραστάσεις που θα 
επέτρεπε συγκριτική 

2 Αναλυτική επεξεργασία Προλόγου (1-
231) 

5 

3 Αναλυτική επεξεργασία Παρόδου (232-
487) 

5 

4 Αναλυτική επεξεργασία Επιρρηµατικού 
Αγώνα (488-576) 

2 

5 Συνοπτική θεώρηση Επιρρηµατικού 
Αγώνα (577-677) 

1 

6 Συνοπτική θεώρηση Μεταβατικής 
σκηνής (678-716) 

1 

7 Αναλυτική επεξεργασία Παράβασης 
(717-794) 

2 

8 Συνοπτική θεώρηση Παράβασης (795-
842) 

1 

9 Αναλυτική επεξεργασία Ιαµβικών 
σκηνών Ι (843-1106) 

4 

10 Συνοπτική θεώρηση ∆εύτερης 
Παράβασης (1107-1168) 

1 

11 Συνοπτική θεώρηση Ιαµβικών σκηνών 
ΙΙ (1169-1397) 

1 

12 Αναλυτική επεξεργασία Ιαµβικών 
σκηνών ΙΙ (1398-1539) 

4 

13 Συνοπτική θεώρηση Ιαµβικών σκηνών 
ΙΙ (1540-1638) 

1 



14 Αναλυτική επεξεργασία Ιαµβικών 
σκηνών ΙΙ (1639-1773) 

4 κωµωδία, µε τη διακωµώδηση γνωστών 
προσώπων της αθηναϊκής κοινωνίας, µε 
τα τολµηρά λογοπαίγνια και τα 
υπονοούµενα επιβιώνει σε σύγχρονα λαϊκά 
δρώµενα και θεατρικά είδη. 

� Ακόµα, επιδιώκεται να έχουν οι µαθητές 
τη δυνατότητα µε µια «θεατρική 
ανάγνωση» του κειµένου να κατανοήσουν 
τις διαφορές της δραµατικής ποίησης από 
τα άλλα είδη του λόγου καθώς και τις 
ιδιαιτερότητες του θεατρικού έργου. 

 

εξέταση, π.χ. 
φωτογραφίες µε τα 
κοστούµια του χορού. 

o Ηχητικό ή οπτικό υλικό 
από καταγραφή σε 
βίντεο, µαγνητόφωνο ή 
άλλο µέσο. 

o Αποσπάσµατα από 
κριτικές για τις 
παραστάσεις. 

• Επίσκεψη σε θεατρικά µουσεία για 
ενηµέρωση πάνω σε σηµαντικές 
παραστάσεις αρχαίας κωµωδίας 
(π.χ. Όρνιθες Θεάτρου Τέχνης) 

• Γλωσσικές ασκήσεις, παίγνια µέσα 
στην τάξη για την κατανόηση της 
ιδιαίτερης γλώσσας και του ύφους 
της κωµωδίας και συσχετισµοί µε 
σύγχρονα κωµικά στοιχεία. 

• Εργασίες και δραστηριότητες µε 
θέµα την ειρηνική συνύπαρξη 
όλων των όντων της φύσης, όπως 
υποβάλλεται µέσα από τη 
συνύπαρξη των πουλιών µε τους 
θεούς και τους ανθρώπους. 

15 Συνοπτική θεώρηση Ιαµβικών σκηνών 
ΙΙ (1774-1787) 

1 

16 Αναλυτική επεξεργασία Εξόδου (1788-
1851) 

3 

17 Γενική θεώρηση 2 

                               Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Ω Ν  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν   

α/α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1 Εισαγωγή (1,2,3,4,5,6,8,9) 
 

2 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. 

• Σύνθεση εποπτικών πινάκων µε 
τη χρήση Η/Υ για τις περιόδους 
της αρχαίας Ελληνικής 
Φιλοσοφίας (πρώιµη, κλασική και 
ύστερη) και τους 
αντιπροσωπευτικότερους 
φιλοσόφους (Πληροφορική, 

2 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή (1-3), 
Ενότητα 3 

2 

3 Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή (1-3), 
Ενότητα 2, 4 

3 

4 Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή (1-6) 1 



5 Κεφάλαιο 3: Ενότητες 4, 5 2 • Να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα της 
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης. 

• Να κατανοήσουν µέσα από το φιλοσοφικό 
λόγο τον αρχαίο ελληνικό κόσµο καθώς 
και  την επίδραση που άσκησε ο 
φιλοσοφικός λόγος στη σύγχρονη εποχή. 

• Να µάθουν να οργανώνουν λογικά τη 
σκέψη τους και να χρησιµοποιούν 
τεκµηριωµένα και λογικά επιχειρήµατα για 
τη θεµελίωσή της. 

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, τον 
άνθρωπο και τον πολιτισµό και 
συσχετισµοί µε σύγχρονους 
προβληµατισµούς. 

6 Κεφάλαιο 4: Εισαγωγή (2-3) 1 

7 Κεφάλαιο 4: Ενότητες 2,3,5 3 

8 Κεφάλαιο 5: Εισαγωγή (1-6) 1 

9 Κεφάλαιο 5: Ενότητα 2 1 

10 Κεφάλαιο 5: Ενότητα 4 1 

11 Συνολική θεώρηση 1 

 

 

*Οι προβλεπόµενες διδακτικές ώρες είναι κατά προσέγγιση και συναρτώνται από το γενικότερο σχολικό προγραµµατισµό και τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε τµήµατος. 
** Ενδεικτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που λειτουργούν συµπληρωµατικά στη χρήση των σχολικών συγγραµµάτων και  του διαδραστικού λογισµικού που εφαρµόζονται 
σε κάθε διδακτική ενότητα. 


