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α/α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 
 
Άξονες Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων 

Στη Α Γυµνασίου ο βασικός στόχος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

είναι η σταδιακή και η οµαλή ένταξη των µαθητών στην αρχαία ελληνική 

γλώσσα, η οποία θεωρείται µέσο για την πρόσβαση στην αρχαία ελληνική 

γραµµατεία και πολιτισµό. Οι βασικοί άξονες των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων είναι: 

���� Σύνδεση της αρχαίας ελληνικής µε τη Νέα Ελληνική ως αφόρµηση 

για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, της ετυµολογίας, της 

γραµµατικής και του συντακτικού, προκειµένου οι µαθητές να 

κατανοήσουν ότι µιλούν µια µεταγενέστερη µορφή της ελληνικής 

γλώσσας η οποία εξελίχθηκε σε συνάρτηση µε τον πολιτισµό. 

����  Πρωτοβάθµια κατανόηση των κειµένων του σχολικού εγχειριδίου 

ως αφόρµηση για σύνδεση µε το σύγχρονο πολιτισµό καθώς και 

εξοικείωση µε τη δοµή του αρχαίου ελληνικού λόγου. Το νόηµα δε 
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Το ταξίδι των λέξεων στο χρόνο 2 
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Α. Η εκπαίδευση των παιδιών 
στην αρχαία Αθήνα 
Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι 
Έλληνες; 
Γ. Φθόγγοι και γράµµατα 

3 
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Α. Επαγγέλµατα των αρχαίων 
Αθηναίων  
Β. Ετυµολογικά  
Γ. Τόνοι και πνεύµατα. Μέρη του 
λόγου. Τα παρεπόµενα των 
πτωτικών. Τα παρεπόµενα του 
ρήµατος 
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Α. Ένα ταξίδι επιστηµονικής 
φαντασίας  
Β1. Λεξιλογικός πίνακας  
Β2. Ετυµολογικά (θεωρία της 
ετυµολογίας) 
γ. Το άρθρο. Β΄ κλίση 
ουσιαστικών. Προσωπικές 

3 



αντωνυµίες βρίσκεται στη µεµονωµένη λέξη ή φράση ούτε σε ανεξάρτητες λέξεις 

ή τύπους αλλά σε οργανωµένο λόγο. 

���� ∆ιαθεµατική προσέγγιση των κειµένων µε θέµατα που αφορούν την 

καθηµερινή ζωή και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των 

µαθητών.  

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες:  

o 1η Ενότητα: Ερευνητική εργασία κατά οµάδες για την 

καταγραφή αρχαίων ελληνικών συµβόλων, µύθων, γλωσσικών 

στοιχείων, εθίµων στην καθηµερινότητα των Ελλήνων του 21ου 

αιώνα. Πεδίο έρευνας: οι διαφηµίσεις - επιγραφές, εικόνες, 

µοτίβα στο ιστορικό / εµπορικό κέντρο της πόλης - η 

Νεοελληνική γλώσσα αλλά και άλλες γλώσσες. 

o 2η ενότητα: Συλλογή υλικού γύρω από την εκπαίδευση στην 

αρχαία Αθήνα. Σύγκριση του εκπαιδευτικού συστήµατος της 

αρχαιότητας µε το σηµερινό. Η εκπαίδευση των κοριτσιών στην 

αρχαία Αθήνα. 

o 3η ενότητα: Αντιστοίχηση επαγγελµάτων της αρχαιότητας µε 

σύγχρονα επαγγέλµατα (ή επαγγέλµατα που χάνονται). 

o 4η ενότητα: Οι µαθητές συγκρίνουν το συγκεκριµένο 

απόσπασµα µε συγγενή σε θεµατολογικό επίπεδο έργα 

(φανταστικά ταξίδια) της λογοτεχνίας ή του κινηµατογράφου. 
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Β1. Λεξιλογικός πίνακας  
Β2. Ετυµολογικά  

Γ. Οριστική ενεστώτα του ρ. εἰµί. 
Οριστική ενεστώτα και µέλλοντα 
ε.φ. βαρύτονων ρηµάτων. Οριστική 
µέλλοντα ε.φ. αφωνόληκτων 
βαρύτονων ρηµάτων 
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Α. Η οµορφιά δεν είναι το παν 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας  
Β2. Ετυµολογικά  
Γ. Πρώτη κλίση ουσιαστικών 
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Α. Η λύση του γόρδιου δεσµού  
Β1. Λεξιλογικός πίνακας  
Γ. Η αύξηση. Οριστική 

παρατατικού ρ. εἰµί. Οριστική 
παρατατικού και αορίστου ε.φ. 
βαρύτονων ρηµάτων. Οριστική 
αορίστου ε.φ. αφωνόληκτων 
βαρύτονων ρηµάτων 
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Β1. Λεξιλογικός πίνακας  
Β2. Ετυµολογικά  
Γ. ∆ευτερόκλιτα επίθετα. Η 

δεικτική αντωνυµία οὗτος, αὕτη, 

τοῦτο. 

2 

9 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά  
Γ. Ο αναδιπλασιασµός στους 
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συντελικούς χρόνους. Κλίση της 
οριστικής παρακειµένου και 
υπερσυντελίκου της ενεργητικής 
φωνής των φωνηεντόληκτων και 
των αφωνόληκτων βαρύτονων 
ρηµάτων. 

o 6η ενότητα:  Τα παιδιά αρθρογραφούν µε θέµα; “Η οµορφιά 

δεν είναι το παν”. 

o 7η ενότητα: Συγκέντρωση µύθων και ιστοριών από την 

αρχαιότητα ως σήµερα που αναφέρονται σε θεϊκά σηµάδια ή 

εµφανίσεις θεών ή του Θεού ή αγίων. 

o 10η ενότητα: ∆ιερεύνηση της αξίας που έχει η φιλία για τον 

άνθρωπο. 

o 11η ενότητα: Αναζήτηση πληροφοριών από το σχολικό βιβλίο 

ιστορίας, από άλλα βιβλία και από το διαδίκτυο για το 

χαρακτήρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την πολιτική που 

εφάρµοσε στις περιοχές που κατέκτησε. 

o 12η ενότητα: θέµα οµαδικής εργασίας “Η χαµένη Ατλαντίδα” 

(συγκέντρωση πληροφοριών και κειµένων για την Ατλαντίδα). 

o 13η ενότητα: Ανθολόγηση κειµένων από τους µαθητές µε θέµα 

τη φιλία. 

o 14η ενότητα: Μελέτη των αλληγοριών που χρησιµοποιεί ο 

Αίσωπος στους µύθους του (ιδιαίτερα αυτούς όπου 

πρωταγωνιστούν ζώα)  

���� Λεξιλογικό µέρος: δίδονται οµόρριζες λέξεις, απλές και σύνθετες, 

στην αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα µε σκοπό την εξοικείωση µε 
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Α. Ο Σωκράτης για τη φιλία 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας  
Γ. Επαναληπτικές ασκήσεις 
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Α. Η αγάπη του Αλεξάνδρου για 
τον Βουκεφάλα  
Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά 
Γ. Η δοµή µιας απλής πρότασης 
στην α.ε. 
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Α. Αθήνα και Ατλαντίδα  
Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά 
Γ. Τριτόκλιτα ουσιαστικά και οι 
καταλήξεις της γ' κλίσης. 
Καταληκτικά διπλόθεµα 
φωνηεντόληκτων ουσιαστικών σε -
ις (γεν. -εως), των καταληκτικών 
µονόθεµων φωνηεντόληκτων σε -
εύς (γεν. -έως) και των ουδέτερων 
ακατάληκτων µονόθεµων 
οδοντικόληκτων σε -α (γεν. -ατος).  

4 
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Α. ∆άµων και Φιντίας 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά 
Γ. Απαρέµφατα και µετοχές της 
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ενεργητικής φωνής. Ο συντακτικός 
ρόλος των απαρεµφάτων και των 
µετοχών στην α.ε. 

την ελληνική γλώσσα και τον εµπλουτισµό του λεξιλογίου των 

µαθητών.  

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες: 

o Παιχνίδια λόγου σύνδεσης αρχαίας & ν.ε γλώσσας, απλές 

διαδραστικές και γραπτές λεξιλογικές ασκήσεις, διαδραστικά 

σταυρόλεξα, εξοικείωση µε λεξικά, οµάδες εργασίας ή ατοµικές 

εργασίες διαµόρφωσης λεξιλογικών πινάκων και οργανωµένα 

σχήµατα λόγου.   

o Λεξιλογική επεξεργασία των λέξεων: φωνή, η γη, πίνω, ζευγνύω 

(ζεύγνυµι), ἐλεύθερος, ὁ πατήρ, κτάοµαι – κτῶµαι, πόλις, 

κρατέω – κρατῶ, ὁ τύραννος, ἄρχω, φύω,  θάλαττα /θάλασσα, 

ἡ σάρξ, ἡ δίκη. 

���� Ετυµολογικό µέρος: δίδεται έµφαση µόνο στην Παραγωγή 

Εφαρµόζοντας τη χρήση λεξικών αρχαίας και νέας ελληνικής 

γλώσσας και µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών λεξικών σε οµάδες 

εργασίας και ατοµικά: 

���� Γραµµατική – Σύνταξη: διδάσκονται τα πιο βασικά στοιχεία της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο γλωσσικού συστήµατος, 

σηµασιολογικού και σε επίπεδο πρόσληψης κειµένου στη φυσική 

και λογική τους αλληλουχία. 
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A. Ένα άδικο παράπονο  
Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά 
Γ. Κλίση των τριτόκλιτων 
ουσιαστικών σε -ων, -οντος και -ας, 
-αντος. Κλίση της οριστικής 
ενεστώτα και µέλλοντα των 
βαρύτονων ρηµάτων στη µέση 
φωνή και της οριστικής µέλλοντα 

του ρ. εἰµί. 
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Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά 
Γ. Οριστική του µέσου 
παρακειµένου & υπερσυντέλικου 
των βαρύτονων ρηµάτων. 
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Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά 
Γ. Μετοχές και απαρέµφατα στη 
µέση φωνή των βαρύτονων 
ρηµάτων. 
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Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά 

1 
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Επαναλήψεις – ∆ιαγωνίσµατα – 

Παρουσίαση εργασιών 
14 

Β  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ  

1 Α. Πατρική δικαιοσύνη 3 Άξονες Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων 



Β. Επανάληψη ύλης ετυµολογίας 
Α΄ Γυµνασίου 
Γ. Επανάληψη ύλης Γραµµατικής 
–Σύνταξης Α΄ Γυµνασίου 

Στη Β Γυµνασίου οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν ως στόχο να 

εξοικειώσουν τους µαθητές µε συγκεκριµένη µέθοδο αποκωδικοποίησης 

του αρχαίου κειµένου µέσα από λίγο πιο σύνθετες µορφές οργανωµένου 

λόγου. Οι βασικοί άξονες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι: 

���� Σύνδεση της αρχαίας ελληνικής µε τη Νέα Ελληνική ως αφόρµηση 

για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, της ετυµολογίας, της 

γραµµατικής και του συντακτικού. Συνεχής σύνδεση µε τη 

προηγούµενη γνώση.  

���� Πρωτοβάθµια κατανόηση των κειµένων του σχολικού εγχειριδίου ως 

αφόρµηση, µε συνεχή σύνδεση µε άλλα µαθήµατα και τη σύγχρονη 

πραγµατικότητα. Το νόηµα δε βρίσκεται στη µεµονωµένη λέξη ή 

φράση ούτε σε ανεξάρτητες λέξεις ή τύπους αλλά σε λίγο πιο 

σύνθετο οργανωµένο λόγο σε σχέση µε τη Α γυµνασίου. 

���� ∆ιαθεµατική προσέγγιση των κειµένων µε θέµατα που αφορούν την 

καθηµερινή ζωή και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των 

µαθητών.  

 Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες: 

o 1η ενότητα: Παραδείγµατα από την αρχαιότητα, παραλληλισµός µε 

πιθανές γνωστές καταστάσεις των µαθητών. 

o 2η ενότητα: Αναφορά στη ζωή του Θεµιστοκλή και στην προσφορά 
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Α. Το τέχνασµα του Θεµιστοκλή 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά (εισαγωγή στη 
σύνθεση) 
Γ. Γραµµατική (γ΄κλίση 
ουσιαστικών – συµφωνόληκτα 
ουσιαστικά) 
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Α. Το χρέος του ιστορικού 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας  
Β2. Ετυµολογικά (πρώτο συνθετικό 
λέξη κλιτή –ουσιαστικό) 
Γ1. Γραµµατική (γ΄ κλίση 
ουσιαστικών –συµφωνόληκτα 
ουσιαστικά) 
Γ2. Σύνταξη (Σύνδεση προτάσεων ή 
όρων πρότασης) 
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Β1. Λεξιλογικός πίνακας  
Β2. Ετυµολογικά (πρώτο συνθετικό 
λέξη κλιτή – επίθετο) 
Γ. Γραµµατική (γ΄ κλίση επιθέτων, 
η υποτακτική) 

2 
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Α. Η ελεηµοσύνη βασίλισσα των 
αρετών 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά (πρώτο συνθετικό 
λέξη κλιτή –ρήµα) 
Γ1. Γραµµατική (1. Υποτακτική 
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ενεστώτα του ρ. εἰµί και 
παρακειµένου των βαρύτονων 
ρηµάτων ε.φ. 2. Αλληλοπαθητική 
αντωνυµία 
Γ2. Σύνταξη (απρόσωπη σύνταξη) 
 

του στη Ναυµαχία της Σαλαµίνας –αναφορά άλλων γνωστών στους 

µαθητές ναυµαχιών – παραλληλισµός του τεχνάσµατος του 

Θεµιστοκλή µε αντίστοιχα τεχνάσµατα που θυµούνται οι µαθητές 

από την ιστορία ή τη µυθολογία.  

o 3η ενότητα: Ορισµός των εννοιών αντικειµενικός» και 

«αντικειµενικότητα», διάκρισή του από τους όρους «υποκειµενικός» 

και «υποκειµενικότητα» - η αντικειµενικότητα ως σηµαντικό στοιχείο 

της συγγραφής της ιστορίας – πρότυπο αντικειµενικότητας ο 

Θουκυδίδης. 

o 5η ενότητα: Αναφορά στον Ιωάννη Χρυσόστοµο (ζωή και έργο του) – 

Σύνδεση µε Θρησκευτικά: η ελεηµοσύνη ως βασικός πυρήνας της 

χριστιανικής διδασκαλίας. 

o 7η ενότητα: Έρευνα για την προσωπικότητα του Αγησιλάου – τα 

χαρακτηριστικά του «µεγάλου ηγέτη» - µεγάλοι ηγέτες σε όλες τις 

ιστορικές περιόδους της ελληνικής, αλλά και της παγκόσµιας 

ιστορίας. Εκπαιδευτικά εργαλεία: φωτογραφίες, σκίτσα, σταυρόλεξο - 

παιχνίδι: φωτογραφία – ποιος είναι ο εικονιζόµενος;- προβολή 

βίντεο.   

o 9η ενότητα: η Καλλιπάτειρα ως γυναίκα και µητέρα – η θέση της 

γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα (Αθήνα, Σπάρτη, νησιά ΝΑ Αιγαίου 
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Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά (πρώτο συνθετικό 
λέξη άκλιτη –επίρρηµα, πρόθεση, 
αχώριστο µόριο) 
Γ. Γραµµατική (1. Επίθετα γ΄ 
κλίσης, 2. Ερωτηµατική αντωνυµία 
τίς, τίς, τί, 3. Αόριστη αντωνυµία 
τίς, τίς, τί) 

2 
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Α. Ένας στοργικός ηγέτης 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά (δεύτερο 
συνθετικό λέξη κλιτή – ουσιαστικό) 
Γ. Γραµµατική (1.Ευκτική 
ενεστώτα, µέλλοντα και αορίστου 
ενεργητικής φωνής, 2.Αναφορική 

αντωνυµία ὅς, ἥ, ὅ = ο οποίος, η 
οποία, το οποίο, 3. Αναφορική 

αντωνυµία ὅστις, ἥτις, ὅ,τι)  

3 
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Β1. Λεξιλογικός πίνακας  
Β2. Ετυµολογικά (δεύτερο 
συνθετικό λέξη κλιτή – επίθετο) 
Γ1. Γραµµατική (1. Ευκτική 

ενεστώτα του ρ. εἰµί και 
παρακειµένου των βαρύτονων 
ρηµάτων ε.φ. 2. Γ΄ κλίση επιθέτων) 

3 



Γ2. Σύνταξη (το άµεσο και το 
έµµεσο αντικείµενο) 
 

και παράλια Μ. Ασίας) –αναφορά σε άλλες σηµαντικές γυναίκες της 

αρχαιότητας, αλλά και της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσµιας 

ιστορίας. Εκπαιδευτικά εργαλεία: φωτογραφίες, σκίτσα, σταυρόλεξο - 

παιχνίδι: φωτογραφία – ποια είναι η εικονιζόµενη;- προβολή βίντεο.   

o 11η ενότητα: Αναφορά στον Πλάτωνα (ζωή και έργο του), ο σεβασµός 

προς τους γονείς ως «πανανθρώπινη αρχή» σε όλες τις κοινωνίες και 

σε όλες τις εποχές (αναφορά µε παραδείγµατα σε κοινωνίες από την 

αρχαιότητα έως και σήµερα)   

o 12η ενότητα: διάκριση των πνευµατικών και των εφήµερων αγαθών 

και αξιολόγησή τους (παραδείγµατα από τους µαθητές)  

o 13η ενότητα: Η στάση του ανθρώπου απέναντι στην τροφή – η τροφή 

ως µέσον επιβίωσης αλλά και ευχαρίστησης –συζήτηση µε τα παιδιά 

σχετικά µε το φαγητό – διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων 

(φωτογραφικό υλικό, αρχαίες ελληνικές συνταγές κ.λπ.)  

o 14η ενότητα: Θέµα προς συζήτηση: το δελφίνι και η σχέση του µε τον 

άνθρωπο από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα –φωτογραφικό υλικό 

από την αρχαιότητα (αγγεία, νοµίσµατα, τοιχογραφίες κ.λπ.) µε 

απεικονίσεις δελφινιών, αλλά και άλλων διαφόρων ψαριών – το ψάρι 

ως βασικό διατροφικό στοιχείο στην καθηµερινή διατροφή των 

αρχαίων Ελλήνων 

9 

Α. Η Καλλιπάτειρα 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά (δεύτερο 
συνθετικό λέξη κλιτή – ρήµα) 
Γ. Σύνταξη (1. Επιρρηµατικές 
µετοχές, 2. Κατηγορηµατική 
µετοχή 

2 

10 

Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά (επαναληπτικές 
ασκήσεις) 
Γ. Γραµµατική – Σύνταξη 
(επαναληπτικές ασκήσεις) 

2 

11 

Α. Ο σεβασµός προς τους 
γονείς µέληµα του νόµου 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά (δεύτερο 
συνθετικό λέξη άκλιτη) 
Γ1. Γραµµατική (προστακτική 
ενεστώτα και αορίστου ενεργητικής 
φωνής) 

3 
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Α. Τα φαινόµενα απατούν 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά (νόθα σύνθετα) 
Γ1. Γραµµατική (1. Προστακτική 

ενεστώτα ρ. εἰµί και παρακειµένου 
των βαρύτονων ρηµάτων ε.φ. 2. 
ανώµαλα επίθετα ) 

3 

13 Α. Η σωστή στάση στο θέµα της 2 



τροφής 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά (παρασύνθετα) 
Γ. Γραµµατική (υποτακτική 
βαρυτόνων ρηµάτων µέσης φωνής) 

o 15η ενότητα: Θέµα προς συζήτηση: πώς η νίκη των Ελλήνων στους 

Περσικούς πολέµους συνέβαλε στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής ιστορίας 

–αναφορά στις µεγαλύτερες µάχες και ναυµαχίες των περσικών 

πολέµων – το έθιµο της δηµόσιας ταφής των νεκρών που 

προέρχονται από το πεδίο των µαχών στην Αθήνα µε δηµόσια 

δαπάνη – σηµαντικοί επιτάφιοι λόγοι 

o 17η ενότητα: θέµα προς συζήτηση: Σύνδεση µε τη φύση και το 

περιβάλλον: η σχέση των ανθρώπων µε τα ζώα από την αρχαιότητα 

µέχρι και σήµερα – παιχνίδι: ονόµατα ζώων στην αε. και τη νε.- τα 

ζώα έχουν την «τιµητική» τους στους µύθους του Αισώπου 

(συλλέγουµε αισωπικούς µύθους και τους δραµατοποιούµε) 

���� Λεξιλογικό µέρος: δίδονται οµόρριζες λέξεις, απλές και σύνθετες, στην 

αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα µε σκοπό την εξοικείωση µε την 

ελληνική γλώσσα και τον εµπλουτισµό του λεξιλογίου των µαθητών.  

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες: 

o Παιχνίδια λόγου σύνδεσης αρχαίας & ν.ε γλώσσας, απλές 

διαδραστικές και γραπτές λεξιλογικές ασκήσεις, διαδραστικά 

σταυρόλεξα, εξοικείωση µε λεξικά, οµάδες εργασίας ή ατοµικές 

εργασίες διαµόρφωσης λεξιλογικών πινάκων και οργανωµένα 

σχήµατα λόγου.   
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Α. Απρόσκλητοι βοηθοί 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά(άλλοι τρόποι 
σχηµατισµού λέξεων, µεταφορική 
χρήση λέξεων - δεν διδάσκεται) 
Γ. Σύνταξη (τα είδη των 
προσδιορισµών) 

2 

15 

Α. Η Αθήνα προπύργιο της 
Ευρώπης 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας  
Β2. Ετυµολογικά (επαναληπτικές 
ασκήσεις) 
Γ1. Γραµµατική 1. Ευκτική µέσης 
φωνής βαρύτονων ρηµάτων, 2. 

Ευκτική µέλλοντα ρ. εἰµί) 
Γ2. Σύνταξη (οµοιόπτωτοι 
ονοµατικοί προσδιορισµοί) 

3 

16 

Γ1. Γραµµατική (1. Προστακτική 
βαρύτονων ρηµάτων µέσης φωνής 
2. Οι κτητικές αντωνυµίες) 
Γ2. Σύνταξη (ετερόπτωτοι 
ονοµατικοί προσδιορισµοί) 

3 

17 

Α. Το πάθηµα των ερωδιών 
Γ. Σύνταξη (επιρρηµατικοί 
προσδιορισµοί, εµπρόθετοι 
επιρρηµατικοί προσδιορισµοί) 

3 
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Β1. Λεξιλογικός πίνακας 
Β2. Ετυµολογικά (επαναληπτικές 
ασκήσεις) 
Γ. Γραµµατική –Σύνταξη 
(επαναληπτικές ασκήσεις) 

2 

o Λεξιλογική επεξεργασία των λέξεων: λέγω, κοσµέω –ῶ, καλός,ή,όν, 

ἄγω,πείθω,πράττω, ἆθλος, φέρω, βίος, φεύγω, τέλος, σῖτος, νέµω, 

φρονέω – ῶ, ἡ δόξα 

���� Ετυµολογικό µέρος: θα διδαχθεί η Παραγωγή, µε µια σφαιρική 

προσέγγιση βασικών ετυµολογικών φαινοµένων µε παράλληλη 

εξοικείωση των µαθητών µε τη χρήση λεξικών της αρχαίας και της νέας 

ελληνικής γλώσσας σε ατοµικές και οµαδικές εργασίες.   

���� Γραµµατική – Σύνταξη: Επανάληψη ύλης Α Γυµνασίου. Σταδιακή 

εισαγωγή σε πιο σύνθετες µορφές και δοµές της α.ε όπως: εγκλίσεις, 

ονοµατικοί & επιρρηµατικοί προσδιορισµοί κ.ά. Σύνδεση και 

συσχετισµός µε µορφές της νέας ελληνικής γλώσσας σε 

µορφοσυντακτικό επίπεδο βάσει χαρακτηριστικών παραδειγµάτων, 

συνοδευόµενη από εποπτικά διαγράµµατα και πίνακες (έντυπα και 

ηλεκτρονικά). 

19 
Επαναλήψεις – ∆ιαγωνίσµατα – 

Παρουσίαση εργασιών 
15 

Γ ΄  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ  

α/α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ 

Στόχοι της διδασκαλίας του µαθήµατος: 
Επιδιώκεται 

• Οι µαθητές να προσεγγίζουν τον αρχαίο ελληνικό λόγο πολυεπίπεδα, 
δηλ. γλωσσικά, γραµµατικά, συντακτικά, λεξιλογικά, νοηµατικά. 

• 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 

1 Α. Η Ελένη και η καταστροφή της 
Τροίας 
Β. Λεξιλογικά –Ετυµολογικά: 
Επανάληψη ύλης ετυµολογίας Β΄ 
Γυµνασίου 
Γ. Επανάληψη ύλης Γραµµατικής 
–Σύνταξης Β΄ Γυµνασίου 

 
 
4 



2 Α. Θυσία για την πατρίδα 
Β. Λεξιλογικά –Ετυµολογικά: 
Επανάληψη των κεφαλαίων 
παραγωγής της Α΄ Γυµνασίου 
Γ1. Γραµµατική (παραθετικά 
επιθέτων και επιρρηµάτων) 
Γ2. Σύνταξη (οι επιρρηµατικοί 
προσδιορισµοί – χρήσεις των 
πλάγιων πτώσεων) 

 
 
 
4 

αττικής διαλέκτου και να ασκηθούν στην κατανόησή τους µε τη 
βοήθεια κατάλληλων γλωσσικών σχολίων. 

• Να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για τον αρχαιοελληνικό 
πολιτισµό µε τη µελέτη ποικίλων σε θεµατολογία κειµένων του 
αρχαίου ελληνικού κόσµου (πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, 
φιλοσοφικών, ποιητικών κ.α.) 

• 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. 
 

Ενδεικτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
 

Α.  Κείµενα 
Ενότητα 1η :  

o Οι µαθητές συγκρίνουν την εκδοχή του µύθου για την Ελένη και τον 
Τρωικό πόλεµο µε άλλες εκδοχές του ίδιου µύθου, όπως αυτή που 
παρουσιάζεται στην τραγωδία Ελένη του Ευριπίδη και 
προβληµατίζονται για τα πραγµατικά αίτια του Τρωικού πολέµου 
αξιοποιώντας και τις γνώσεις τους από την Ιστορία. 

Ενότητα 2η:  
o ∆ηµιουργία κολάζ µε εικόνες από επιτάφια επιγράµµατα νικητών σε 

πολεµικούς αγώνες ή από τύµβους και τάφους ηρώων της αρχαίας ή 
της νεότερης Ιστορίας µε το κείµενο του Λυσία τοποθετηµένο σε 
κάποιο σηµείο. 

o Εντοπισµός παράλληλων περιπτώσεων θυσίας για την πατρίδα από 
τη σύγχρονη πραγµατικότητα τόσο από τον ελληνικό όσο και από το 
διεθνή χώρο. 

Ενότητα 3η  

3 Α. Η κατοχή της εξουσίας δεν 
εγγυάται την ευτυχία 
Β. Λεξιλογικά –Ετυµολογικά: 
Επανάληψη των κεφαλαίων 
παραγωγής της Α΄ Γυµνασίου  
Γ. Γραµµατική (συνηρηµένα 
ρήµατα, α΄ τάξη συνηρηµένα σε -
άω, ῶ) 

 
 
3 

4 Α. Τα πλεονεκτήµατα της ειρήνης  
Β. Λεξιλογικά –Ετυµολογικά: 
Επανάληψη των κεφαλαίων 
παραγωγής της Α΄ Γυµνασίου 
Γ. Γραµµατική (β΄ τάξη 
συνηρηµένων σε έω, -ῶ) 

 
4 

5 Β. Λεξιλογικά –Ετυµολογικά: 
Επανάληψη των κεφαλαίων 
παραγωγής της Α΄ Γυµνασίου  
Γ. Γραµµατική (γ΄ τάξη 
συνηρηµένων σε όω, -ῶ) 
 

 
3 

6 Α. Η µουσική εξηµερώνει  
Β. Λεξιλογικά –Ετυµολογικά: 

 
 



Επανάληψη των κεφαλαίων 
παραγωγής της Α΄ Γυµνασίου  
Γ. Γραµµατική (αόριστος β΄ 
ενεργητικής και µέσης φωνής) 

4 o Καταγραφή των πολιτευµάτων της αρχαιότητας µε αναφορά στα 
κυριότερα χαρακτηριστικά τους µε ιδιαίτερη έµφαση στο πολίτευµα 
της τυραννίδας.  

o Σκιαγράφηση του χαρακτήρα των τυράννων και αναφορά στους 
γνωστότερους τυράννους της αρχαιότητας. 

o Συζήτηση για τα αδιέξοδα στα οποία οδηγεί πάντοτε την κοινωνία 
κάθε µοναρχικό πολίτευµα. 

Ενότητα 4η  
o ∆ηµιουργία ενός λόγου ο οποίος θα µπορούσε να εκφωνηθεί σε ένα 

σύγχρονο συνέδριο µε θέµα την ευαισθητοποίηση των ηγετών στο 
θέµα της ειρήνης. Ο λόγος αυτός µπορεί να αποτελέσει τη συνέχεια 
του λόγου του Ισοκράτη. 

Ενότητα 6η  
o Συλλογή εικόνων από αγγειογραφίες που αναπαριστούν σκηνές 

αρχαίου ελληνικού χορού και παρουσίασή τους µέσα στην τάξη µε 
κατάλληλη µουσική υπόκρουση. 

o Ζωντανή αναπαράσταση ενός συνόλου κινήσεων από τα αγγεία 
δηµιουργώντας µια µικρή χορογραφία. 

o Συζήτηση γύρω από τη σηµασία που είχε η µουσική και ο χορός για 
τους αρχαίους Έλληνες αλλά και για τους ανθρώπους κάθε εποχής 
µέχρι σήµερα. 

Ενότητα  9η  
o ∆ηµιουργία ενός κειµένου στο οποίο θα συνεχίζεται ο διάλογος 

ανάµεσα στον Κρίτωνα και το Σωκράτη. Στη συνέχεια µπορεί να 
δοθεί στους µαθητές η µετάφραση του διαλόγου «Κρίτων» για να δουν 
την πραγµατική εξέλιξη του διαλόγου. 

o Μεταφορά των ιδεών του κειµένου στη σχολική ζωή. ∆ηµιουργείται 
ένα υποθετικό σενάριο σύµφωνα µε το οποίο µετά από ένα βίαιο 
επεισόδιο στο χώρο του σχολείου οι µαθητές κατά οµάδες 
εισηγούνται στο ∆εκαπενταµελές συµβούλιο τη δηµιουργία ενός 
δεκάλογου συµπεριφοράς (κάθε οµάδα διαφορετικό) τον οποίο θα 

7 Β. Λεξιλογικά –Ετυµολογικά: 
Επανάληψη των κεφαλαίων 
σύνθεσης της Β΄ Γυµνασίου  
Γ. Γραµµατική (1. Μέλλοντας και 
αόριστος ενρινόληκτων και 
υγρόληκτων ρηµάτων ενεργητικής 
και µέσης φωνής, 2. Κλίση 
ουσιαστικών ναῦς και χείρ)  

 
 
3 
 

8 Α. ΄Ενα παράδειγµα σεβασµού 
προς τους γονείς  
Β. Λεξιλογικά –Ετυµολογικά: 
Επανάληψη των κεφαλαίων 
σύνθεσης της Β΄ Γυµνασίου  
Γ1. Γραµµατική (1. Παθητικοί 
χρόνοι φωνηεντόληκτων και 
αφωνόληκτων ρηµάτων, 2. 
αυτοπαθητικές αντωνυµίες) 
Γ2. Σύνταξη (παθητικό αίτιο 
και παθητική σύνταξη) 
 

 
 
 
4 

9 Α. Οι νόµοι επισκέπτονται τον 
Σωκράτη στη φυλακή 
Β. Λεξιλογικά –Ετυµολογικά: 
Επανάληψη των κεφαλαίων 
σύνθεσης της Β΄ Γυµνασίου  
Γ. Σύνταξη (1. Τα είδη του µορίου 
ἄν, 2. Οι δευτερεύουσες 

 
 
4 



ονοµατικές προτάσεις της ΑΕ) πρέπει να τηρούν όλοι για την οµαλή λειτουργία της σχολικής 
µονάδας. 

Ενότητα 11η  
o Συζήτηση γύρω από την έννοια της φιλίας και της συµµαχίας µεταξύ 

των χωρών µέσα από σύγχρονα παραδείγµατα. 
o Γνωριµία των µαθητών µε τους τρόπους πειθούς που συναντά κανείς 

σε ένα κείµενο και δηµιουργία µικρών κειµένων στα οποία οι 
µαθητές θα προσπαθούν να εφαρµόσουν έναν, διαφορετικό κάθε 
φορά, τρόπο. 

 
Β. Λεξιλογικά –ετυµολογικά 
Η φιλοσοφία της διδασκαλίας του Ετυµολογικού και του Λεξιλογίου στη Γ΄ 
Γυµνασίου διαφέρει από εκείνη των προηγούµενων τάξεων ως προς τον 
τρόπο, τη µέθοδο διδασκαλίας, αλλά και τον τελικό στόχο. 
Στόχος της διδασκαλίας του Ετυµολογικού είναι η επανάληψη και 
εµπέδωση όσων οι µαθητές διδάχθηκαν στην Α΄ και Β΄ Γυµνασίου. 
Στην τάξη αυτή οι Λεξιλογικοί πίνακες δεν επικεντρώνονται σε οικογένειες 
λέξεων, όπως στις προηγούµενες τάξεις, αλλά µε την αξιοποίηση λέξεων από 
το κείµενο στοχεύουν στην επανάληψη του ετυµολογικού κεφαλαίου που 
κάθε φορά έχει επιλεγεί. 
 
Γραµµατική  – Σύνταξη: 
 Επανάληψη ύλης Α και Β Γυµνασίου.  
Ολοκλήρωση της διδασκαλίας των ρηµάτων µε τα συνηρηµένα ρήµατα, τον 
αόριστο β και την παθητική φωνή. 
Ολοκλήρωση της διδασκαλίας του συντακτικού µε τους επιρρηµατικούς 
προσδιορισµούς, την παθητική σύνταξη και τα είδη των δευτερευουσών 
προτάσεων. 

10 Β. Λεξιλογικά – Ετυµολογικά: 
Επανάληψη των κεφαλαίων 
σύνθεσης της Β΄ Γυµνασίου  
Γ. Σύνταξη (οι επιρρηµατικές 
δευτερεύουσες προτάσεις, α΄ 
µέρος) 

 
2 

11 Α. Επικίνδυνες συµµαχίες 
Β1. Λεξιλογικός πίνακας (φεύγω) 
Β2. Λεξιλογικά - Ετυµολογικά : 
Επανάληψη των κεφαλαίων 
σύνθεσης της Β΄ Γυµνασίου  
Γ. Σύνταξη (οι επιρρηµατικές 
δευτερεύουσες προτάσεις, β΄ 
µέρος) 

 
 
 
4 

12 Β2. Λεξιλογικά - Ετυµολογικά : 
επαναληπτικές ασκήσεις 
 Γ. Γραµµατική - Σύνταξη 
(επαναληπτικές ασκήσεις) 
 

 
 
2 

 


