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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επφπηξηά κνπ θπξία Γξίβα Διέλε, ηεο 

νπνίαο νη πνιχηηκεο ζπκβνπιέο, ε θαζνδήγεζε θαη ε ελζάξξπλζε έπαημαλ θαηαιπηηθφ 

ξφιν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηελ θπξία Αιεπξηάδνπ Αλαζηαζία  θαζψο  θαη ηνλ θχξην 

Παιαηγεσξγίνπ Γεψξγην γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο.  

 Σέινο, νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηνλ ζχληξνθφ κνπ  

πνπ απνηεινχλ πνιχηηκν ζηήξηγκα ζε θάζε εγρείξεκά κνπ! Σνπο επραξηζηψ γηα ηελ 

ππνκνλή, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έδεημαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε θαηαζθεπή κηαο 

κνπζεηνζθεπήο, δειαδή κηαο βαιίηζαο κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα βνεζήζεη ηα 

δίγισζζα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο λα αλαπηχμνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε επρέξεηα ζηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο/ μέλεο γιψζζαο εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνιηηηζκηθή επίγλσζε ησλ 

παηδηψλ.  Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αμηνπνηήζεθε ε κέζνδνο νινθιεξσκέλεο εθκάζεζεο 

πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο  (κέζνδνο CLIL) αιιά θαη ην παηρλίδη ζε φιεο ζηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ  ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε κνπζεηνζθεπή κε ηίηιν «Σαμηδεχνληαο ζηελ 

αξραία Διιάδα». Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη λα επεμεξγαζηνχλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο κνπζεηνζθεπήο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζε έλα ηαμίδη γλσξηκίαο κε ην αξραίν ζέαηξν, 

ηνπο Θενχο ηνπ Οιχκπνπ θαη ηνπο ήξσεο ηεο κπζνινγίαο αιιά θαη ηνπο Οιπκπηαθνχο 

Αγψλεο ζηελ αξραία Οιπκπία. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ην πιηθφ ζρεδηάζηεθαλ ψζηε 

λα επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ κηαο κεηθηήο ζρνιηθήο ηάμεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δίλνληαο έκθαζε ζηελ έληαμε ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ κε 

δπζθνιίεο κάζεζεο.  ην ζχλνιφ ηνπ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζρεδηάζηεθε λα 

εθαξκνζηεί νκαδνζπλεξγαηηθά ψζηε λα πξνσζήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ 

θαη λα δεκηνπξγήζεη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αμηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

κέζσ θαηαζηάζεσλ πνπ εκπιέθνπλ άκεζα ηα παηδηά πξνζδίδνπλ θίλεηξα 

ελαζρφιεζεο θαη κάζεζεο. Σέινο, θεληξηθφ ξφιν ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ παίδεη ην 

παηρλίδη πνπ δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο κάζεζεο αιιά θαη έλα επράξηζην 

πεξηβάιινλ απαιιαγκέλν απφ ην άγρνο ζην νπνίν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα γισζζηθά θαη γλσζηηθά.  

Λέξειρ κλειδιά: θαηαζθεπή κνπζεηνζθεπήο, γισζζηθέο δεμηφηεηεο, πνιηηηζκηθή 

επίγλσζε, ειιεληθή σο δεχηεξε/ μέλε γιψζζα, παηρλίδη  
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ABSTARCT 

 The main purpose of this study was to construct a museum kit, a suitcase 

with educational material to help bilingual children with learning difficulties to 

develop their language skills and gain more flexibility in the use of Greek as a 

second/foreign language while enhancing children's cultural  awareness. For this 

purpose, CLIL method and game in all its dimensions were used to create the museum 

kit entitled "Traveling in Ancient Greece." Students are invited to work on the 

museum kit's educational material, to participate in group activities and to collaborate 

on a journey of acquaintance with the ancient theater, the gods of Olympus and the 

heroes of mythology, as well as the Olympic Games in ancient Olympia. The 

activities and the material were designed to allow all children of a mixed class to 

participate in the educational process, emphasizing the inclusion of bilingual children 

with learning difficulties. As a whole, the educational material was designed to be 

implemented in a collaborative way in order to promote the interaction of children 

and to create real conditions of the use of the Greek language through situations that 

directly involve children and motivate them to engage and learn. Finally, basic role in 

educational material plays the game that creates favorable learning conditions, but 

also a pleasant, stress-free environment in which students can freely express their 

linguistic and cognitive skills. 

 

 

 

Key words: museum kit construction, language skills, cultural awareness, Greek as 

second / foreign language, game 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

  Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη απνθηήζεη έληνλα 

πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα, θαηλφκελν πνπ ζπκβαδίδεη κε ηε γεληθφηεξε εηθφλα ησλ 

θνηλσληψλ παγθνζκίσο θαη επαθφινπζν ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηγισζζία. Σν γεγνλφο 

απηφ θαζηζηά αλαγθαία ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην 

πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δίγισζζσλ αηφκσλ. Ζ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο αιιά θαη 

ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο θνηλσλίαο είλαη επηηαθηηθή γηα ηελ έληαμε ησλ 

αηφκσλ ζε απηήλ θαη ε πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα λέα δεδνκέλα πξέπεη λα 

είλαη ηαρχηαηε. Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζε κηα ζχγρξνλε ηάμε κε 

κεηθηφ καζεηηθφ πιεζπζκφ πξέπεη λα είλαη ε παξνρή εκπεηξηψλ αιιά θαη αμηψλ πνπ 

ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ 

θνηλσληψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ ινηπφλ λα αθνινπζήζνπλ ζχγρξνλεο θαη 

θαηλνηφκεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πξνθεηκέλνπ λα θαλνχλ απνηειεζκαηηθνί. 

 Ζ έληαμε ησλ δίγισζζσλ αηφκσλ ζε θάζε θνηλσλία θαη ζην εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ζχζηεκα θαηέζηεζε επηηαθηηθή ηελ  αλάγθε λα δηαηππσζνχλ νξηζκνί θαη λα 

κειεηεζεί δηεμνδηθά ην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο. Ζ δηγισζζία ρσξίδεηαη ζε 

θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ επρέξεηα ρξήζεο ησλ γισζζψλ, ηνλ ρξφλν έθζεζεο ζηε 

δεχηεξε γιψζζα, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ αηφκνπ ζηηο δχν γιψζζεο θαη ηελ θνηλσληθή 

δχλακε ηεο πξψηεο γιψζζαο ηνπ αηφκνπ.  Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην είδνο ηεο, ηα 

παηδηά κε δηγισζζία αληηκεησπίδνπλ ζπρλά δπζθνιίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

πνπ εζηηάδνληαη ζηελ θαηαλφεζε αιιά θαη ζηε επεμεξγαζία δηάθνξσλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ.   

 Πνιιέο θνξέο ηα παηδηά κε κεηαλαζηεπηηθφ πξνθίι εθηφο απφ ηε δηγισζζία 

έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θη κηα ζεηξά δπζθνιηψλ κάζεζεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή έληαμή ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε αιιά θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. 

Ο νξηζκφο ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ φπσο δίλεηαη απφ ηε National Joint 

Committee on Learning Disabilities (NJCLD, 1988) είλαη ν εμήο: 

«Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα 

αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

ζηελ πξφζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, 

ζπιινγηζκνχ ή καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην 

άηνκν, απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί 
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λα ππάξρνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο απηφ – 

ειέγρνπ, θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζεο κπνξεί λα 

ζπλππάξρνπλ κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, αιιά δελ ζπληζηνχλ απφ κφλα ηνπο 

ηέηνηεο. Αλ θαη νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη καδί κε άιιεο 

θαηαζηάζεηο κεηνλεμίαο (π.ρ. αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή) ή κε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, φπσο νη πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο ή ε αλεπαξθήο / αθαηάιιειε δηδαζθαιία, δελ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ ή επηδξάζεσλ» (Hammill, 1990). 

χκθσλα κε ηελ Παληειηάδνπ (2000) θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο εκθαλίδνπλ έλα δηεπξπκέλν θάζκα θαη 

πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα ζηε γιψζζα, ζηελ αλάγλσζε, ζηε γξαθή θαη ζηα 

καζεκαηηθά. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δελ είλαη θνηλά ζε φιν ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ. Ζ αηηηνινγία ηνπο, αλ θαη 

δελ έρεη απνιχησο δηαζαθεληζηεί, είλαη ελδνγελήο θαη δελ νθείιεηαη ζε εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο φπσο ην πεξηβάιινλ ή ε δηδαζθαιία. Αθφκε, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ απφθιηζε αλάκεζα ζην γλσζηηθφ ηνπο θεθάιαην θαη ζηε 

ζρνιηθή ηνπο επίδνζε.  

Γηα πνιιά ρξφληα, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ε δηγισζζία ηαπηίδνληαλ σο 

φξνη θαη νη δπζθνιίεο πνπ εκθάληδαλ ηα δίγισζζα παηδηά ζπρλά απνδίδνληαλ ζηε 

γισζζηθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα (Γξίβα θαη ηάκνπ, 2014). Χζηφζν, πνιιέο θνξέο νη 

δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδεη έλα δίγισζζν παηδί έρνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθή αηηηνινγία 

θαη νθείινληαη ζηελ πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή απφθιηζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζηε ζρνιηθή ηάμε (Delgado-Gaitan, C., & Trueba, H. 

1991). Απηφ ζεκαίλεη πσο ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο 

γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε καζεηή θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ. Απφ φια ηα παξαπάλσ ινηπφλ πξνθχπηεη πσο είλαη αλαγθαίνο ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε ζχλζεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ λα 

βνεζνχλ ζηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε δηγισζζία αιιά θαη δπζθνιίεο κάζεζεο ζηε 

ζρνιηθή ηάμε αιιά θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Μέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ ηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ λα κάζνπλ αληηκεησπίδνληαο 

απνηειεζκαηηθά ηηο δπζθνιίεο κάζεζεο θαη ηαπηφρξνλα ζα αλαπηπρζνχλ γισζζηθά, 
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ζα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη ζα έξζνπλ ζε επαθή κε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία 

πνπ βνεζνχλ ζηε αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο ηνπο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία θαηαζθεπάζηεθε κηα κνπζεηνζθεπή, δειαδή κηα 

βαιίηζα κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζηφρν είρε ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο 

κάζεζεο εζηηάδνληαο ζεκαηηθά ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν, ζηνπο αξραίνπο ζενχο θαη ήξσεο αιιά θαη ζηνπο αξραίνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο.  

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα. ηα ηέζζεξα πξψηα θεθάιαηα 

γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζηε 

δηγισζζία, ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο. Αθφκε, ηνλίδεηαη ε 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε γιψζζα θαη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

νινθιεξσκέλε κάζεζε πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο (κέζνδνο CLIL). Παξάιιεια, 

γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηε κνπζεηνπαηδαγσγηθή θαη ζηε ζπκβνιή ηεο ζηε 

ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη ζηηο κνπζεηνζθεπέο θαη ζηελ αμία 

ηνπο σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηεο 

νη ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ν ζρεδηαζκφο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γεληθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ε ζχλζεζή ηνπ.  

Γίλεηαη αθφκα κηα πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ρξήζεο ηεο κνπζεηνζθεπήο. Σέινο, ζην παξάξηεκα ηεο 

εξγαζίαο παξαηίζεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ θαηαζθεπάζηεθε ελψ ζε φιε ηελ 

εξγαζία ην θείκελν ζπλνδεχεηαη απφ θσηνγξαθίεο ηνπ.  
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1. ΔΗΓΗΚΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

 Οη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο εμεηδηθεχνπλ ην πξφβιεκα θαη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο ζρνιηθέο ηνπ επηδφζεηο. 

 πσο θαίλεηαη ζην IDEA (2004): «Ο φξνο εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία είλαη 

κηα δηαηαξαρή ζε κία ή πεξηζζφηεξεο βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλφεζε ή ηε ρξήζε ηεο πξνθνξηθήο ή γξαπηήο γιψζζαο πνπ 

κπνξεί λα εθδειψλεηαη σο αηειήο ηθαλφηεηα θαλείο λα αθνχεη, λα ζθέθηεηαη, λα 

γξάθεη, λα ζπιιαβίδεη ή λα θάλεη καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο. ηηο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πεξηιακβάλνληαη θαηαζηάζεηο φπσο δηαηαξαρέο ζηελ 

αληίιεςε, εγθεθαιηθή βιάβε, ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, δπζιεμία θαη 

αλαπηπμηαθή αθαζία. ηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη καζεζηαθά πξνβιήκαηα πνπ είλαη πξσηίζησο απνηέιεζκα νπηηθήο, 

αθνπζηηθήο ή θηλεηηθήο αλαπεξίαο, λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, ςπρνινγηθψλ 

επηπηψζεσλ ή πεξηβαιινληηθψλ, πνιηηηζκηθψλ ή νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ». 

 πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ πνπ ηηο παξνπζηάδνπλ 

θαζψο θαη κε ηελ αθαδεκατθή ηνπο πνξεία. Οη δπζθνιίεο απηέο επεξεάδνπλ ηελ 

παξνπζία ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε δπζρεξαίλνληαο  ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ.  

 Οη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο είλαη θπζηθφ, επεξεάδνπλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ζπρλά πξνζδίδνπλ ζηνηρεία ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

κέζα ζηελ ηάμε. Κάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ ηάμε, φπσο καο 

ηα κεηαθέξεη ν Κνπξάθεο (1997) είλαη ηα εμήο: 

• Άγρνο ζε θάζε γλσζηηθή εμέηαζε πνπ γίλεηαη κέζσ γξαθήο ή αλάγλσζεο 

• Απνθπγή γξαςίκαηνο 

• Γηάζπαζε πξνζνρήο  

• Γπζθνιία ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ 

• Υακειή απηνεθηίκεζε 
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• πλαηζζεκαηηθή απνκφλσζε  

• Σάζε ζπλαλαζηξνθήο κε κηθξφηεξνπο ζε ειηθία ζπκκαζεηέο 

• Δλαζρφιεζε κε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο θαη θαηαζθεπέο 

• πρλή έθθξαζε κέζσ ρεηξνλνκηψλ 

Απφ ηα παξαπάλσ εχθνια κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη πσο νη εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ παξνπζία ηνπ παηδηνχ ζηελ 

ηάμε θαζψο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ. Ζ πξνζπάζεηα πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιεη έλα 

παηδί κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη επίπνλε θαη ρξνλνβφξα κε πνιιέο 

θνξέο ακθίβνια απνηειέζκαηα γεγνλφο πνπ έρεη άκεζν αληίθηππν ηφζν ζηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνχ φζν θαη ζηελ θνηλσληθή εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ζην 

πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο πνπ θηάλεη λα θαζνξίζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο θαη ζπκκαζήηξηεο. Δίλαη ινηπφλ 

εκθαλέο ηφζν απφ ηνλ νξηζκφ φζν θαη απφ ηα γεληθά ζηνηρεία πνπ ηηο 

ραξαθηεξίδνπλ πσο νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

εηεξνγέλεηα. ρεηίδνληαη κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, κπνξεί λα νθείινληαη ζε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πεξηιακβάλνπλ ςπρνινγηθέο 

θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο θαη κπνξεί λα εκθαληζηνχλ είηε ζηνλ πξνθνξηθφ 

είηε ζηνλ γξαπηφ ιφγν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο θάπνηνπ αηφκνπ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδεη θάζε παηδί ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε γλψκνλα ηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. 
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1.1. Γςζλεξία 

χκθσλα κε ηε Υίηνγινπ- Αλησληάδνπ (2003) ε δπζιεμία είλαη κηα εηδηθή 

καζεζηαθή δηαηαξαρή πνπ αθνξά ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή θαη φρη ζηελ νκηιία 

θαη ζπλδέεηαη κε λεπξνινγηθέο βιάβεο, γελεηηθνχο παξάγνληεο, νξκνληθέο 

δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο ζηελ πιεπξίσζε ησλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ρξφλν αιιά θαη ζηνλ ρψξν θαη  δηαηαξαρέο ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα λα γίλεη δηάγλσζε ηεο δπζιεμίαο ζα πξέπεη λα 

απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν βιάβεο ζηελ φξαζε θαη ζηελ αθνή θαζψο θαη ε χπαξμε 

λεπξνινγηθνχ πξνβιήκαηνο ή ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

νθείινληαη ζε θνηλσληθνχο παξάγνληεο φπσο ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

παηδηνχ θαη λα εμαθξηβσζεί ην λνεηηθφ επίπεδν ηνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2002) ε δπζιεμία είλαη ην απνηέιεζκα κηαο 

δηαηαξαρήο πνπ έρεη νξγαληθά αίηηα θαη επεξεάδεη ηελ εθκάζεζε νξγαλσκέλεο 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο θαη ε νπνία εθδειψλεηαη παξά ηελ χπαξμε επλντθψλ 

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ φπσο ζσζηή ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη νκαιφ νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη παξά ην λνεηηθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ 

πςειφ. Σν γεγνλφο κάιηζηα πσο ε απξνζδηφξηζηε ζε έλα βαζκφ αηηηνινγία ηεο 

δπζιεμίαο δε ζπλδέεηαη κε λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο δελ πξνθαιεί επηπηψζεηο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ αιιά ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπο. Ζ 

αλαγλσζηηθή δπζθνιία ησλ δπζιεμηθψλ αηφκσλ ζπλήζσο δε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλαγλψξηζε κεκνλσκέλσλ γξακκάησλ αιιά κε ηελ απνθσδηθνπνίεζε ιέμεσλ θαη 

ζπιιαβψλ θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη δχζθνιε 

δηαδηθαζία γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ιέμεσλ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πνηθίια 

αλαγλσζηηθά ιάζε. 

Ζ δπζιεμία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ηελ νπηηθή θαη 

ηελ αθνπζηηθή δπζιεμία. 

χκθσλα κε ηνλ ηαζηλφ (1999) ε νπηηθή δπζιεμία είλαη ε πην δηαδεδνκέλε 

κνξθή δπζιεμίαο. ρεηίδεηαη κε  ειιείκκαηα ζηελ νπηηθή κλήκε, ζηελ νπηηθή 

αληίιεςε θαη δηάθξηζε. ηελ νπζία ην δπζιεμηθφ άηνκν δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

κεηαηξέπεη γξαπηά ζχκβνια (γξάκκαηα) ζε πξνθνξηθφ ιφγν. Ζ κνξθή απηή 
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δπζιεμίαο δε ζρεηίδεηαη κε ηελ φξαζε ηνπ αηφκνπ. πγθεθξηκέλα ηα άηνκα κε νπηηθή 

δπζιεμία δπζθνιεχνληαη λα παξαθνινπζνχλ ηε ζσζηή ζεηξά κηαο αθνινπζίαο 

γξακκάησλ. Σαπηφρξνλα, πνιιά παηδηά κε νπηηθή δπζιεμία αληηιακβάλνληαη 

νξηζκέλα γξάκκαηα ή ηκήκαηα ιέμεσλ ζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαλνληθή ζεηξά ή θαη 

αληεζηξακκέλα κε απνηέιεζκα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα δπζθνιεχνληαη ζηελ 

αλάγλσζε απιψλ ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ.  πσο επηζεκαίλεη ν Μάξθνπ (1998) ζηελ 

νπηηθή δπζιεμία έλα ζπρλφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηα παηδηά λα δπζθνιεχνληαη λα 

ζπγθξαηήζνπλ ηηο κηθξέο νπηηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ γξακκάησλ, 

αξηζκψλ θαη ζρεκάησλ. Γελ κπνξνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ αθφκα ηελ εηθφλα ησλ 

ιέμεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νπηηθή νκνηφηεηα θαη λα ηηο μερσξίζνπλ κεηαμχ ηνπο. 

Δπίζεο, ηα δπζιεμηθά παηδηά πνιιέο θνξέο ζπγρένπλ αξηζκνχο πνπ κνηάδνπλ κεηαμχ 

ηνπο ή αληηζηξέθνπλ ηα ςεθία δηςήθησλ αξηζκψλ. Σέινο, ν δπζιεμηθφο καζεηέο 

δπζθνιεχεηαη ζηε ζχληαμε πξνηάζεσλ, ζηνπο ρξφλνπο ησλ ξεκάησλ θαη ηδηαίηεξα 

ζηνλ Αφξηζην θαη ζπρλά νη πξνηάζεηο ηνπ ζηνλ γξαπηφ ιφγν είλαη ζχληνκεο θαη 

θησρέο σο πξνο ηε ζχληαμε θαη ηελ έθθξαζε. 

Ζ αθνπζηηθή δπζιεμία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην έιιεηκκα ηνπ αηφκνπ λα 

δηαθξίλεη θαη λα αλαπαξηζηά ζηνλ λνπ ηνπ ηνπο μερσξηζηνχο ήρνπο κηαο γιψζζαο, λα 

θάλεη αλάκεημε θαη ζχλζεζε ησλ ήρσλ, λα θαηνλνκάδεη πξφζσπα θαη πξάγκαηα θαη 

λα δηαηεξεί ηε ζσζηή δηάηαμε θαηά ηελ απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο ηα παηδηά κε αθνπζηηθή δπζιεμία δελ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα σο 

πξνο ηελ αθνπζηηθή ηνπο νμχηεηα. Καζψο ηα παηδηά κε αθνπζηηθή δπζιεμία 

δπζθνιεχνληαη λα ζπλδέζνπλ ηνπο ήρνπο κε ηα αληίζηνηρα γξαπηά ζχκβνια, ζπλήζσο 

δπζθνιεχνληαη λα γξάςνπλ θείκελν φηαλ θάπνηνο ηνπο ην ππαγνξεχεη γη‟ απηφ δεηνχλ 

ζπρλά επαλάιεςε ηεο ππαγφξεπζεο. Σα παηδηά απηά κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ 

νπηηθά έλαλ κεγάιν αξηζκφ ιέμεσλ αιιά παξνπζηάδνπλ πνιιά νξζνγξαθηθά 

ειιείκκαηα ζηνλ γξαπηφ ιφγν φπσο παξάιεηςε ή πξνζζήθε γξακκάησλ θαη 

ζπιιαβψλ θαη ζχγρπζε ησλ γξακκάησλ (ηαζηλφο 1999). Ζ έιιεηςε αθνπζηηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ζηελ νπζία είλαη ε αδπλακία πνπ παξνπζηάδεη ην άηνκν ζηε 

ζχιιεςε θαη ζηε δηάθξηζε ησλ θζφγγσλ πνπ ζπρλά εξκελεχεηαη σο «θσθφηεηα 

θζφγγσλ». Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη δπζιεμηθνί καζεηέο λα κελ κπνξνχλ λα 

δηαθξίλνπλ ηηο ιεπηέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο θζφγγνπο θαη ζπρλά λα ηνπο 

ζπγρένπλ. πρλά επίζεο δελ αληηιακβάλνληαη ηηο θαηαιήμεηο ησλ ιέμεσλ θαη 
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παξαιείπνπλ ην ηειηθφ –ο γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα κηαο 

θαη δηαζέηεη πάλσ απφ εθαηφλ ηξηάληα δηαθνξεηηθέο θαηαιήμεηο (Μάξθνπ 1998). 

Ζ Boder (1970) εθηφο απφ ηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή δπζιεμία αλαγλσξίδεη 

θαη κηα ηξίηε νκάδα δπζιεμηθψλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ηφζν νπηηθνχ 

φζν θαη αθνπζηηθνχ ηχπνπ ηαπηφρξνλα. Οη δπζθνιίεο δειαδή πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

παηδηά πνπ θαηαηάζζεη ζηελ ηξίηε νκάδα είλαη κηα πξφζκημε ησλ ειιεηκκάησλ ηεο 

νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο δπζιεμίαο. Σα παηδηά απηά δπζθνιεχνληαη ζηελ εθκάζεζε 

ιέμεσλ θαη ζηε θσλεηηθή αλάιπζή ηνπο. Ζ Boder (1970)  ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά 

απηά «αιεμηθά» θαζψο ζεσξεί πσο δελ είλαη ζε ζέζε λα κάζνπλ ιέμεηο, ζπγρένπλ 

γξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νπηηθή νκνηφηεηα θαη δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ 

ηνπο ήρνπο πνπ αληηιακβάλνληαη κε ζχκβνια- γξάκκαηα.  

ηελ πεξίπησζε ηεο δπζιεμίαο, νη δχν δηαδηθαζίεο, απηή ηεο αλαγλψξηζεο θαη 

απηήο ηεο θαηαλφεζεο ησλ ιέμεσλ, ζπρλά δε ζπκπίπηνπλ κε απνηέιεζκα ην παηδί λα 

αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θαηά ηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε γξαπηψλ 

θεηκέλσλ. Ζ δπζθνιία ηνπ παηδηνχ λα αλαγλσξίζεη θαη λα δηαθξίλεη ηα γξάκκαηα ή 

ηηο ζπιιαβέο έρεη σο απνηέιεζκα λα επελδχεη πνιχ ρξφλν θαη λα ράλεη ην λφεκα ησλ 

ιέμεσλ ή ησλ πξνηάζεσλ. Σαπηφρξνλα, εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξα ρξνλνβφξαο 

πξνζπάζεηαο γηα αλάγλσζε ζπρλφ είλαη ην θαηλφκελν ηνπ ιαλζαζκέλνπ ηνληζκνχ ησλ 

ιέμεσλ. Σέινο, νη δπζιεμηθνί καζεηέο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο πξνζαλαηνιηζκνχ 

ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν. Γπζθνιεχνληαη γηα παξάδεηγκα λα μερσξίζνπλ έλλνηεο 

φπσο κπξνζηά – πίζσ, δεμηά – αξηζηεξά  θ.α. ελψ πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχλ λα 

κάζνπλ λα ιέλε ηελ ψξα κηαο θαη ζπγρένληαη απφ ηελ θαηεχζπλζε ησλ δεηθηψλ θαη 

δελ είλαη ζε ζέζε λα μερσξίζνπλ ηη δείρλεη ν θαζέλαο (Μάξθνπ 1998). 
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1.2. Γςζγπαθία 

 Ζ γξαθή πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ νπηηθήο, αθνπζηηθήο θαη θηλεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηνλ ηαζηλφ (1999) ε δπζγξαθία ζπλίζηαηαη 

απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν απφ ηελ χπαξμε θάπνηνπ ειιείκκαηνο 

ζηελ νπηηθή, αθνπζηηθή ή θηλεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα 

παξάγεη αλαγλψζηκε γξαθή ελψ ην επίπεδν αλάγλσζεο ηνπ παηδηνχ είλαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ ειηθία ηνπ επίπεδν. Σα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ δπζγξαθία 

ζπρλά ζπγρένπλ ηελ νξηδφληηα κε ηελ θάζεηε γξαθή ή ηείλνπλ λα γξάθνπλ απφ ηα 

δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, παξνπζηάδνπλ δειαδή θαζξεθηηθή γξαθή. Ζ πξσηαξρηθή 

δπζθνιία φκσο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε δηαγλσζκέλε δπζγξαθία είλαη ε 

δπζθνιία ζην λα ζπκνχληαη πψο λα ζρεκαηίδνπλ ην θάζε γξάκκα. Δπίζεο ηα παηδηά 

δπζθνιεχνληαη λα αληηγξάςνπλ απιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα θάηη πνπ ζπλδέεηαη θαη κε 

ηελ ηδηαίηεξε δπζθνιία πνπ εκθαλίδνπλ θαηά ηε γξαθή θιεηζηψλ γξακκάησλ.  

χκθσλα κε ηελ Σδηβηλίθνπ (2015) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δπζγξαθίαο 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: 

• ζπρλά γξακκαηηθά ιάζε 

• ιάζε ζηίμεο      

• θησρή νξγάλσζε παξαγξάθσλ 

• δπζαλάγλσζηε γξαθή  

• ζπρλά νξζνγξαθηθά ιάζε 

• δπζθνιία ζχλζεζεο θεηκέλνπ 

• δπζθνιία ηαπηφρξνλεο ζθέςεο θαη γξαθήο 

• δπζθνιία ρσξηθήο νξγάλσζεο ζην ραξηί  

• δπζθνιία ζηε δηαηήξεζε θελψλ αλάκεζα ζηηο ιέμεηο 

• δπζθνιία έθθξαζεο κέζσ γξαπηήο ινγηθήο αθνινπζίαο ιέμεσλ 

• άξλεζε ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο 

• ακεραλία ζηελ ηάμε 
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Οη Rosenblaum θαη Dror (2016) δεκηνχξγεζαλ έλα εξγαιείν γηα ηε δηάθξηζε θαη 

ηε δηάγλσζε ηεο δπζγξαθίαο. Σν εγρείξεκα ηνπο είρε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

αληηθεηκεληθνχ θαη αμηφπηζηνπ ειεθηξνληθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ νξζή δηάγλσζε ηεο 

δπζγξαθίαο κε πξνζέγγηζε 90%. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο εμέηαζαλ 

99 δείγκαηα γξαπηψλ θεηκέλσλ ηφζν απφ παηδηά κε πξνβιήκαηα γξαθήο θαη 

δπζγξαθία φζν θαη καζεηψλ κε εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο γξαθήο. ηελ έξεπλά ηνπο 

ηα παηδηά κε δπζγξαθία παξνπζίαζαλ πνηθηιία ζπκπησκάησλ. Κάπνηα απφ απηά 

ήηαλ ε αξγή θαη ζπρλά κε θαηαλνεηή γξαθή, ε θαθή νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαηά ηε 

γξαθή, ε ρξήζε πνιχ κηθξψλ γξακκάησλ θαη ε αδπλακία λα αθνινπζήζνπλ ηηο 

γξακκέο ησλ ηεηξαδίσλ. Πνιχ ζπρλά ήηαλ επίζεο ηα νξζνγξαθηθά ιάζε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ηα παηδηά κε δπζγξαθία κπνξεί λα παξνπζίαδαλ κφλν έλα ή δχν απφ 

ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα. 

Χζηφζν, Οη δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ηα 

παηδηά κε δπζγξαθία ζπρλά ηνπο επεξεάδνπλ ιηγφηεξν θαηά ηε ζχλζεζε θεηκέλσλ 

ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ εμειηθηηθή δπζιεμία. ηελ έξεπλά ηνπο 

νη Beers et al (2017) εμέηαζαλ έθεβνπο αθνχ ηνπο ρψξηζαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

άηνκα κε δπζιεμία, άηνκα κε δπζγξαθία θαη άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δνθηκάζηεθαλ ζε κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνξνχζαλ ηε ζχλζεζε απηνβηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ, γξάθνληαο ηφζν παξαδνζηαθά 

(ρεηξφγξαθα) φζν θαη ζηνλ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηψληαο πιεθηξνιφγην. Οη 

εξεπλεηέο έδσζαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα νξζνγξαθηθά ιάζε, αιιά θαη ζηνλ ξπζκφ 

ζπγγξαθήο ησλ εθήβσλ θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, πσο ηα παηδηά κε δπζιεμία 

παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ ζηηο ρεηξφγξαθεο 

δνθηκαζίεο ζε ζρέζε ηφζν κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά κε δπζγξαθία. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηψλ, πνπ πεξηιάκβαλαλ 

δαθηπινγξάθεζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή απφθιηζε 

αλάκεζα ζηα δπζιεμηθά παηδηά θαη ζηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, αιιά φρη ζε 

ζρέζε κε ηα παηδηά κε δπζγξαθία. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο 

πξνθχπηεη, πσο νη αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα δπζιεμηθά παηδηά θαηά ηε 

ζχλζεζε θεηκέλσλ σο πξνο ηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ, ππεξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε δπζγξαθία θαηά ησλ ζρεκαηηζκφ ησλ 

γξακκάησλ θαη ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ. 
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1.3. Γςζαπιθμηζία  

 Μηα αθφκε θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη ε 

Γπζαξηζκεζία. Πξφθεηηαη γηα κηα καζεζηαθή δπζθνιία πνπ αθνξά θπξίσο ζην 

κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηε καζεκαηηθή αληίιεςε ησλ παηδηψλ.  

 πγθεθξηκέλα ην 1974 ν Kosc κεηά απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε πάλσ ζε 374 

εληεθάρξνλα παηδηά κε θπζηνινγηθφ δείθηε λνεκνζχλεο ζε ζρνιεία ηεο 

Μπξαηηζιάβα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ην 6% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

παξνπζίαδε ζπκπηψκαηα δπζαξηζκεζίαο. Ο ίδηνο φξηζε ηε δπζαξηζκεζία σο:  

«κηα δνκηθή δηαηαξαρή ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε κηα 

γελεηηθή ή εθ γελεηήο δηαηαξαρή εθείλσλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη ηα 

άκεζα αλαηνκηθν- θπζηνινγηθά ππνζηξψκαηα ηεο σξίκαλζεο ησλ καζεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία, ρσξίο κηα ηαπηφρξνλε δηαηαξαρή ηεο γεληθήο 

λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο.» 

 πσο αλαθέξνπλ νη Φπρνγπηφο θαη Φπρνγπηνχ (2008) ε Γπζαξηζκεζία  

εθδειψλεηαη κέζσ κηαο ζεηξάο δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί θαηά ηελ 

επαθή ηνπ κε καζεκαηηθέο πξάμεηο θαη έλλνηεο. πλνπηηθά ηα παηδηά κε 

δπζαξηζκεζία παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο: 

• ηνλ ζρεκαηηζκφ αληηζηνηρίζεσλ 

• ηε ζχλδεζε αθνπζηηθψλ θαη νπηηθψλ ζπκβφισλ ησλ αξηζκψλ 

• ηε ζχλδεζε ηνπ αξηζκνχ κε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ έλλνηα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη  

• ηελ θαηαλφεζε ηεο απφιπηεο θαη ηεο ηαθηηθήο δηάζηαζεο ησλ αξηζκψλ 

• ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηνπ κεξηθνχ θαη ηνπ νιφθιεξνπ 

• ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνζφηεηαο 

• ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ 

• ηε δηάθξηζε ησλ ζπκβφισλ θάζε πξάμεο‟  ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεζηαθήο 

αμίαο  
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• ηε  ρξήζε αιγνξίζκσλ 

• ηε κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο, ηνπ φγθνπ θαη ηεο πνζφηεηαο 

• ηελ αλάγλσζε θαη ζηνλ ζρεκαηηζκφ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ  θαη 

•  ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ ελφο πξνβιήκαηνο γηα ηελ επίιπζή ηνπ 

Ο Αγαιηψηεο (2009) παξαζέηεη κηα ζεηξά απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο δπζθνιίεο 

πνπ παξνπζηάδεη έλαο καζεηήο κε δηαγλσζκέλε δπζαξηζκεζία: 

 Σα παηδηά απηά ζπρλά παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε κνξθήο – 

πιαηζίνπ θαη ζηε δηάθξηζε αληηιεπηηθψλ κνξθψλ. Υαξαθηεξηζηηθέο εθδειψζεηο 

ησλ παξαπάλσ δπζρεξεηψλ είλαη ηα αλαθξηβή απνηειέζκαηα ζε πξάμεηο ιφγσ 

ιαλζαζκέλεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο αξηζκψλ θαη ζπκβφισλ, δπζθνιία ζηε 

ρξήζε λνκηζκάησλ, θαζξεθηηθή γξαθή δηςήθησλ αξηζκψλ, δπζθνιία ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ψξαο ιφγσ αδπλακίαο θαζνξηζκνχ ησλ δεηθηψλ θαη ιαλζαζκέλε 

ηνπνζέηεζε αξηζκψλ ζηηο πξάμεηο θαη αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο ζεζηαθήο αμίαο. 

Σαπηφρξνλα παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη νπηηθν – 

θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην παηδί γλσξίδεη ηη πξέπεη λα 

θάλεη θαη πσο πξέπεη λα δξάζεη, αιιά δελ κπνξεί λα ηηο εθθξάζεη κε ζσζηή 

θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη δπζθνιίεο απηέο νδεγνχλ ζε ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο 

θαηά ηελ ελαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ κε θάπνηα καζεκαηηθή πξάμε πνπ έρνπλ σο 

επαθφινπζν ηεο επηβάξπλζε ηεο κλήκεο ηνπ, ηελ ραιάξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπ 

θαη ηειηθά ηελ απνηπρία ζηελ επίιπζε ηεο. Οη δπζθνιίεο νινθιήξσζεο γεληθά 

πεξηιακβάλνπλ δπζθνιίεο ζηελ ηαμηλφκεζε, ζηελ αλάγλσζε πνιπςήθησλ 

αξηζκψλ, ζηελ έλαξμε κέηξεζεο απφ θάπνην ηπραίν ζεκείν θαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ απιψλ ή ζχλζεησλ. 

Μηα ζεκαληηθή αδπλακία πνπ παξνπζηάδνπλ ζπρλά ηα παηδηά κε 

δπζαξηζκεζία είλαη ε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη  νη αδπλακίεο πξνζιεπηηθνχ θαη 

εθθξαζηηθνχ ιφγνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ην παηδί δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη 

κέζσ πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ θαηαλνεί θαη 

θαηέρεη ζε γλσζηηθφ επίπεδν. 

Δπίζεο νη καζεηέο εθδειψλνπλ δηαηαξαρέο γλσζηηθνχ χθνπο. Παξνπζηάδνπλ 

δειαδή αδπλακία ζηηο απαηηήζεηο λέσλ θαηαζηάζεσλ θαη αληηκεησπίδνπλ 
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παξνξκεηηθά θαη επηπφιαηα ηηο αζθήζεηο ηνπο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε γηα 

παξάδεηγκα ν καζεηήο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη κφλν έλα κέξνο ησλ δεδνκέλσλ 

ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο. 

Σαπηφρξνλα, νη καζεηέο απηνί ζπρλά έρνπλ ειιείκκαηα ζηηο γλσζηηθέο θαη 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχλ. Έηζη, ηα παηδηά ζπρλά δελ κπνξνχλ λα 

νξγαλψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, λα επηιέμνπλ ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο επίιπζεο 

ελφο πξνβιήκαηνο θαη ζηελ νπζία δε γλσξίδνπλ πψο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο γηα λα κάζνπλ.  

Σέινο, ζπρλά είλαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ εθδειψλνπλ νη 

καζεηέο κε δπζαξηζκεζία. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ είλαη ην 

ηδηαίηεξν άγρνο, ε θνβία θαη ε άξλεζε πνπ εθδειψλνπλ πξνο ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ πνπ πξνθχπηεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο σο απνηέιεζκα ησλ δηαξθψλ 

απνηπρηψλ ζην αληηθείκελν. 

Ο Kosc  (1974) δηέθξηλε έμη είδε δπζαξηζκεζίαο: 

• Σε ιεθηηθή, πνπ ζρεηίδεηαη κε δπζθνιίεο ζηε ιεθηηθή απφδνζε ησλ 

καζεκαηηθψλ  

• Σελ πξαθηηθνγλσζηηθή, πνπ ζρεηίδεηαη κε δπζθνιία ζηνλ καζεκαηηθφ 

ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ 

• Σε ιεμηινγηθή, πνπ αλαγλσξίδεηαη σο δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε 

καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ 

• Σε γξαθνινγηθή, πνπ αθνξά ηε γξαπηή απεηθφληζε ησλ καζεκαηηθψλ 

ζπκβφισλ 

• Σελ ηδενγλσζηηθή, πνπ εθδειψλεηαη σο δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε 

καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη  

• Σε ιεηηνπξγηθή, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε 

καζεκαηηθψλ πξάμεσλ 

Οη Landerl et al (2004) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα πάλσ ζε παηδηά, πνπ 

παξνπζίαδαλ δπζαξηζκεζία, δπζιεμία ή θαη ηηο δχν δηαηαξαρέο ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα ζεηξά απφ αξηζκεηηθέο δνθηκαζίεο. Σα παηδηά κε δπζαξηζκεζία 

δπζθνιεχηεθαλ ζεκαληηθά, είραλ πνιχ ρακειέο επηδφζεηο ζε δξαζηεξηφηεηεο 
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φπσο ζηελ επεμεξγαζία αξηζκψλ, ζηελ θαηακέηξεζε θνπθίδσλ, ζηελ απαγγειία 

αξηζκεηηθψλ αθνινπζηψλ θαη ζηε γξαθή αξηζκψλ. Σα παηδηά κε δπζιεμία 

παξνπζίαζαλ ήπηα ειιείκκαηα ζηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο, ελψ πξέπεη λα 

ηνληζηεί πσο φζα απφ ηα παηδηά παξνπζίαδαλ κφλν δπζαξηζκεζία θαη φρη 

δπζιεμία δελ αληηκεηψπηζαλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηιάκβαλαλ ηε θσλνινγηθή εξγαδφκελε κλήκε, ηελ επεμεξγαζία πξνθνξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, ηηο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο, ηε κε ιεθηηθή λνεκνζχλε θαη ηηο 

ςπρνθηλεηηθέο ηθαλφηεηεο. Απηφ ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο απνδεηθλχεη, πσο ε 

δπζαξηζκεζία κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα έιιεηκκα ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη ζηελ 

επεμεξγαζία απνθιεηζηηθά αξηζκεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη ίδηνη θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα, πσο ε πηζαλφηεξε αηηία ηεο δπζαξηζκεζίαο είλαη έλα εθ γελεηήο 

έιιεηκκα ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

ηδέαο ηεο αξηζκεηηθφηεηαο, θάηη φκσο πνπ δε ζρεηίδεηαη κε άιιεο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο. 
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2. ΓΗΓΛΧΗΑ 

 Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε ζχλζεζε ησλ θνηλσληψλ έρεη αιιάμεη θαη νη 

θνηλσλίεο έρνπλ γίλεη πνιππνιηηηζκηθέο. Χο απνηέιεζκα, ζπρλφ είλαη πιένλ ην 

άθνπζκα ηνπ φξνπ «δηγισζζία». Σα δίγισζζα άηνκα παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο 

σο καζεηέο θαη σο νκηιεηέο θαη έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηε 

δηγισζζία θαη ηα είδε ηεο. ε γεληθέο γξακκέο, ε Kohnert (2010) ππνζηεξίδεη πσο 

δίγισζζα ζεσξνχληαη ηα άηνκα πνπ δέρνληαη εξεζίζκαηα απφ δχν δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ηνπο.  Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηνπο 

νξηζκνχο, ηα δίγισζζα άηνκα παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε γισζζηθή ηδηαηηεξφηεηά ηνπο.  

2.1. Υαπακηηπιζηικά ηηρ διγλωζζίαρ 

 Ο Baker (2000) ππνζηεξίδεη πσο ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο 

είλαη ηζρπξφο δείθηεο ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ηνπ παηδηνχ. 

Δπηζεκαίλεη κάιηζηα, πσο νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ κεηαθέξνληαη 

απφ ηε κία γιψζζα ζηελ άιιε ζε πεξίπησζε πνπ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

επηηξέπεη θαη επλνεί ηε ρξήζε θαη ησλ δχν γισζζψλ. 

 Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηνλ Cummins (2000), ε ρξήζε ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο ζην ζρνιείν βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε φρη κφλν ηεο κεηξηθήο αιιά θαη ηεο 

θπξίαξρεο ζρνιηθήο γιψζζαο. Έηζη, ηα δίγισζζα παηδηά θαίλεηαη λα ζεκεηψλνπλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα ζρνιηθά αληηθείκελα, φηαλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ 

δηδάζθνληαη ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Αληίζηνηρα, ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα ζηελ 

επίδνζε αιιά θαη ζηελ απηνπεπνίζεζε ησλ παηδηψλ ζεκεηψλνληαη φηαλ ε κεηξηθή 

ηνπο γιψζζα απνξξίπηεηαη απφ ην ζρνιείν. Φπζηθά απηφ πξνυπνζέηεη έλα ζσζηά 

νξγαλσκέλν θαη κειεηεκέλν πξφγξακκα έληαμεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ ππάξρεη ν θφβνο φηη ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. πσο 

ηνλίδεη ν Cummins (2001), νη καζεηέο δηδάζθνληαη θαη θαηέρνπλ δηάθνξεο έλλνηεο 

ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Γε ρξεηάδεηαη ινηπφλ λα ηηο δηδαρζνχλ μαλά ζηε δεχηεξε 

γιψζζα αιιά λα αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο λέεο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν γισζζηθφ ππφβαζξν ζε απηήλ ψζηε λα ηηο εθθξάζνπλ. ηελ 

έξεπλα ησλ Tovar Garcia θαη Alòs i Font (2016) ζε δίγισζζα (ηνχξθηθε δηάιεθηνο  
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Σαηάξ) παηδηά απνδείρηεθε πσο ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα ζην ζπίηη, ζε αληίζεζε κε εθείλα πνπ κηινχζαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ηα 

ξψζηθα, είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο, ηφζν ζηα ζεηηθά φζν θαη ζηα ζεσξεηηθά 

καζήκαηα (ινγνηερλία, ρεκεία, καζεκαηηθά, γεσκεηξία). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο 

νη επηδφζεηο ηνπο ήηαλ θαιχηεξεο θαη ζην γισζζηθφ κάζεκα ησλ ξψζηθσλ.  

 ηελ ίδηα ινγηθή, ν Skutnabb- Kangas (2009) ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε δηδαζθαιία ηεο θπξίαξρεο, αιιά θαη ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο. Παξαζέηεη κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία, πνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζεηηθφ πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηε δηγισζζία. πσο 

ππνζηεξίδεη, ε κεηξηθή γιψζζα ηνπ δίγισζζνπ παηδηνχ ζα πξέπεη λα απνηειεί ηε 

βαζηθή γιψζζα δηδαζθαιίαο ηνπ κέρξη ηελ ειηθία ησλ νρηψ ρξφλσλ. Ζ θπξίαξρε 

ζρνιηθά γιψζζα ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη σο μερσξηζηφ κάζεκα ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνχ απφ έκπεηξνπο θαη θαηαξηηζκέλνπο 

δίγισζζνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σνλίδεη επίζεο ηε ζεηηθή ζεκαζία ηεο κεηαθνξάο απφ ηε 

κία γιψζζα ζηελ άιιε κέζσ ηεο ελαιιαγήο ησλ ζρνιηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Σαπηφρξνλα, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εληάμεη ηε δηδαζθαιία 

επηπξφζζεησλ γισζζψλ πνπ λα αμηνπνηνχληαη δηεζλψο. Φπζηθά, ην πεξηερφκελν ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζα πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεί ηα παηδηά θνηλσληθά, ψζηε λα 

ζέβνληαη ηελ πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή δηαθνξεηηθφηεηα. Σέινο, ππνγξακκίδεηαη ε 

ζεκαζία ηεο άκεζεο αλαδηακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

 Δίλαη απνδεδεηγκέλν, πσο ε κεηξηθή γιψζζα ελφο παηδηνχ, ρσξίο ηελ 

θαηάιιειε εμάζθεζε θαη ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγήο ηεο, κπνξεί λα 

εμαζζελήζεη. Κνηλσληθνί ιφγνη ζπρλά νδεγνχλ ην παηδί ζην λα πεξηνξίζεη ζηαδηαθά 

ηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο κφλν ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο. Με ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ θαη θαζψο επηθξαηεί ε θπξίαξρα θνηλσληθή γιψζζα δεκηνπξγείηαη έλα 

ράζκα αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην παηδί, ην νπνίν πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηε 

ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ. Καζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ απνθπγή απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ παίδεη ε νηθνγέλεηα, αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά. Έηζη, ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα παξέρεη ζην παηδί 

επθαηξίεο επηθνηλσλίαο ζηε κεηξηθή γιψζζα, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί λα δηδάμνπλ ζην 
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παηδί ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ρξήζεο πνιιψλ γισζζψλ, αιιά θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ παηδηνχ (Cummins 2001).  

 Άιισζηε ε έξεπλα ησλ Abu-Rabia et al (2012) ππνζηεξίδεη ηε ζεσξία ηεο 

γλσζηηθήο κεηαθνξάο απφ ηε κία γιψζζα ζηελ άιιε. ην πξφγξακκα παξέκβαζεο 

ππήξμαλ ηεθκεξησκέλεο απνδείμεηο, πσο ε βειηίσζε πνπ παξνπζίαδαλ ηα δίγισζζα 

παηδηά ζηε δεχηεξε γιψζζα σο πξνο ηηο γισζζηθέο θαη κεηαγισζζηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο, πξνθαινχζε θαη ηελ αληίζηνηρε βειηίσζε ζηε κεηξηθή γιψζζα ησλ 

παηδηψλ. Μάιηζηα, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Kroll, Dussias et al (2015), νη δχν γιψζζεο 

ελφο δίγισζζνπ αηφκνπ «παληξεχνληαη» ζε έλα θνηλφ γισζζηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν 

αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αιιεινδηακνξθψλνληαη, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζην 

δίγισζζν άηνκν λα αμηνπνηεί θαζεκία απφ ηηο δχν γιψζζεο μερσξηζηά θαη λα ηηο 

ελαιιάζζεη, φηαλ είλαη απαξαίηεην. 

 Σέινο, ε έξεπλα ησλ Kremin et al (2016) απέδεημε, πσο ππάξρεη ηζρπξφηεξε 

ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ νξζνγξαθηθή θαη θσλνινγηθή αλαπαξάζηαζε ζηνπο 

δίγισζζνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο. Ζ ίδηα έξεπλα ππνζηεξίδεη, 

πσο ε έγθαηξε έθζεζε ζε δίγισζζν πεξηβάιινλ ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ αθνπζηηθή απεηθφληζε θαη ζηηο δχν 

γιψζζεο.  

2.2. Γιγλωζζία και μαθηζιακέρ δςζκολίερ 

 Ζ Geva (2006) αλαθέξεη, πσο νη ίδηεο γλσζηηθέο θαη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθκάζεζε αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζε κηα γιψζζα, 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθκάζεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ζε θάζε γισζζηθφ ζχζηεκα 

(π.ρ θσλνινγηθή επίγλσζε). Σα παηδηά ινηπφλ, πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή ζηελ πξψηε γιψζζα, δπζθνιεχνληαη λα 

απνθσδηθνπνηήζνπλ θαη λα γξάςνπλ νξζνγξαθεκέλα ςεπδνιέμεηο ζηε δεχηεξε 

γιψζζα.  

 ε παιηφηεξε έξεπλα ησλ Lanauze θαη Snow (1989) απνδείρηεθε επίζεο ε 

ζχλδεζε πνπ ππάξρεη ζηηο δεμηφηεηεο γξαθήο αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη ζηε δεχηεξε 

γιψζζα. πγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλά ηνπο ζπκκεηείραλ παηδηά απφ έλα δίγισζζν 

ηζπαλναγγιηθφ πξφγξακκα, ηα νπνία ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο κε βάζε ηηο 

επηδφζεηο ηνπο ζηελ αγγιηθή θαη ηζπαληθή γιψζζα. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε, πσο 
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εθείλνη νη καζεηέο πνπ θαηείραλ θαιχηεξα ηελ ηζπαληθή ζε ζρέζε κε ηελ αγγιηθή 

γιψζζα, έγξαθαλ θαιχηεξεο εθζέζεηο ζηα αγγιηθά σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηελ 

έθηαζε θαη ηε ζχληαμε ζε ζρέζε κε ηνπο αδχλακνπο θαη ζηηο δχν γιψζζεο καζεηέο. 

Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη πσο νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο ηφζν ζηελ ηζπαληθή γιψζζα φζν θαη ζηελ αγγιηθή. 

 ε αλάινγν ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ν  Durgunoglu (2002), πνπ 

ππνζηεξίδεη πσο νη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ ζε κηα γιψζζα κεηαθέξνληαη θαη κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηε δεχηεξε γιψζζα πνπ καζαίλεη. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί 

πνπ έρεη θηάζεη θάπνην επίπεδν θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα, 

παξά ηηο αξρηθέο θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ, ζα παξνπζηάζεη ηελ ίδηα 

θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ζηε δεχηεξε γιψζζα. Χζηφζν, ηα παηδηά εθείλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ρακειή κεηαγλσζηηθή επίγλσζε ζηε κεηξηθή γιψζζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ πεξηζζφηεξν. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε 

γισζζηθά εξεζίζκαηα ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη άξα ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα 

ζπληνληζκέλε παξέκβαζε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, Αλ παξφια απηά δε ζεκεησζεί 

βειηίσζε ζηε κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ, εινρεχεη ε ππνςία ηεο χπαξμεο 

θάπνηαο καζεζηαθήο δπζθνιίαο.  

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε Geva (2000), ε δηάγλσζε ηεο δπζιεμίαο ζηα 

δίγισζζα παηδηά κπνξεί λα επηηεπρζεί εμεηάδνληαο ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο 

αλάγλσζεο, φπσο ηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία θαη ζηηο δχν γιψζζεο, θαη 

παξαηεξψληαο ηελ χπαξμε ράζκαηνο αλάκεζα ζηελ αθνπζηηθή θαη αλαγλσζηηθή 

αληαπφθξηζε. Γε ρξεηάδεηαη ινηπφλ λα πεξηκέλεη θαλείο κέρξη ην παηδί λα αλαπηχμεη 

απφιπηα ηηο πξνθνξηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, αιιά λα εμεηαζηεί αλ ην ράζκα αλάκεζα ζε 

απηέο θαη ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα δηαηεξείηαη ελψ έρεη γίλεη θαηάιιειε 

παξέκβαζε.  

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Aguilar -Mediavilla et al (2014), νη δίγισζζνη 

καζεηέο (Ηζπαληθά- Καηαιαληθά) πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή 

είραλ μεθάζαξα ρακειφηεξε επίδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο δίγισζζνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, ζηε θσλνινγηθή εξγαδφκελε κλήκε, 

ζηελ αθνπζηηθή πξνζνρή θαη ζηελ παξαγσγή ιφγνπ. Χζηφζν, δελ παξαηεξήζεθαλ 

δηαθνξέο σο πξνο ηελ νπηηθή πξνζνρή θαη ηε γισζζηθή θαηαλφεζε.  
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 Ζ έξεπλα ησλ Kremin et al (2016) απέδεημε, πσο ππάξρεη ηζρπξφηεξε ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηελ νξζνγξαθηθή θαη θσλνινγηθή αλαπαξάζηαζε ζηνπο δίγισζζνπο, παξά 

ζηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο. Ζ ίδηα έξεπλα ππνζηεξίδεη, πσο ε έγθαηξε έθζεζε ζε 

δίγισζζν πεξηβάιινλ ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ ζηελ αθνπζηηθή απεηθφληζε θαη ζηηο δχν γιψζζεο.  

Οη Zhao et al (2016) κειεηψληαο δεθανρηψ έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ κεηαμχ 1990 

θαη 2014 πάλσ ζηηο επηδφζεηο κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ ζηελ αγγιηθή 

νξζνγξαθία ιέμεσλ θαη ςεπδνιέμεσλ, θαηέιεμαλ ζην φηη νη δίγισζζνη καζεηέο είραλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ νξζνγξαθία ιέμεσλ, ελψ νη κνλφγισζζνη ςεπδνιέμεσλ. 

Δπίζεο, νη δίγισζζνη καζεηέο κε ππνςία καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απέδσζαλ 

θαιχηεξα ζηελ νξζνγξαθία ιέμεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο ηππηθήο 

αλάπηπμεο. ηελ έξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, πσο ηα δίγισζζα άηνκα 

κε Γηάζπαζε Διιεηκκαηηθήο  Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηα δελ παξνπζηάδνπλ 

γισζζηθή αλεπάξθεηα σο πξνο ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε θαζεκηά απφ ηηο 

γιψζζεο ηνπο. Χζηφζν, ν ζπλδπαζκφο δηγισζζίαο θαη ΓΔΠΤ κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο εληνιψλ θαη ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζε πξνθνξηθέο 

παξαηλέζεηο. 

2.3. Θεηικά ζηοισεία διγλωζζίαρ 

 Οη έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έξρνληαη λα απνξξίςνπλ παιηφηεξα 

εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη κχζνπο πνπ ζέινπλ ηα δίγισζζα άηνκα λα πζηεξνχλ ζε 

ζρέζε κε ηα κνλφγισζζα. ε αληίζεζε κε ηηο εηθαζίεο παιηφηεξσλ εηψλ, ηα ζχγρξνλα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζέινπλ ην δίγισζζν άηνκν λα ππεξηεξεί θαη λα απνιακβάλεη 

κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ.  

 Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Cummins (2001) είλαη απνδεδεηγκέλν πσο ε 

δηγισζζία έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξφνδν ησλ παηδηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη φηαλ ηα παηδηά ζπλερψο αλαπηχζζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο ζε δχν γιψζζεο θαηαλννχλ βαζχηεξα ηε δνκή ηεο γιψζζαο θαη 

καζαίλνπλ λα ηε δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ηα δίγισζζα παηδηά 

δηαζέηνπλ πξνβάδηζκα σο πξνο ηε κεηαγισζζηθή ζπλείδεζε αθνχ έρεη δηαπηζησζεί 

πσο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιχνπλ ηε γλψζε ηνπο γηα ηε γιψζζα θαη λα ηελ 

αμηνπνηνχλ κε πην δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο πσο 
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δηαζέηνπλ πην πινχζην ιεμηιφγην πξνο αμηνπνίεζε ην νπνίν ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα λα εκπινπηίζνπλ θαη λα δηαλζίζνπλ ηηο αθεγήζεηο ηνπο.  

 Σαπηφρξνλα, ζχκθσλα κε ηε αθειαξνπνχινπ, νη δίγισζζνη απνδεδεηγκέλα 

έρνπλ θαιχηεξε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα αθνχ αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηα 

επηθνηλσληαθά κέζα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε θάζε πεξίζηαζε. χκθσλα 

κε ηνλ Cummins (2001) ηα δίγισζζα παηδηά πνπ ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ θαη ηηο 

δχν γιψζζεο ηνπο ακθίξξνπα θαηά ηα ζρνιηθά ρξφληα απνθηνχλ βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ γισζζψλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπο. Απνθηνχλ δειαδή κεγαιχηεξε 

επειημία ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ ζε 

δχν γιψζζεο. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη πσο ηα παηδηά πνπ δηαξθψο εμειίζζνπλ ηελ πξψηε 

ηνπο γιψζζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ 

εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ζην ζρνιείν ελψ ε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο γιψζζαο 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δε ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ εθκάζεζε ηεο 

δεχηεξεο ζε αληίζεζε κε ηηο ακθηβνιίεο ησλ γνληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 Αθφκε, ηα δίγισζζα παηδηά δείρλνπλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ζην λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θνηλσληθά πιαίζηα θαηά ηελ εθκάζεζε θαηλνχξησλ ιέμεσλ θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο πσο ηα δίγισζζα 

παηδηά αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο πξνθιήζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο επηθνηλσλία 

θη έηζη πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηεο γιψζζαο πνπ ζπκβαδίδνπλ 

κε ηηο ηδηαίηεξεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ. Σα δίγισζζα παηδηά επίζεο 

παξνπζηάδνληαη ηθαλφηεξα λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ην θξπθφ ή βαζχηεξν λφεκα κηαο 

πξφηαζεο (Quin Yow et al, 2017). 

 Ζ έξεπλα ησλ Chung-Fat-Yim et al (2016) δείρλεη πσο ζε ζρέζε κε ηνπο 

κνλφγισζζνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο ηα δίγισζζα παηδηά κπνξνχλ κε κεγαιχηεξε 

επθνιία λα αλαγλσξίζνπλ ηε δηπιή δηάζηαζε αθαζφξηζησλ εηθφλσλ. Ζ ηθαλφηεηα 

απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ επηιεθηηθή πξνζνρή, ηδηφηεηα πνπ θαίλεηαη λα αλαπηχζζνπλ 

ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο νη δίγισζζνη. 

 Σαπηφρξνλα ν Verhoeven (2007) ζηελ έξεπλά ηνπ ζε δίγισζζα θαη 

κνλφγισζζα παηδηά λεπηαγσγείνπ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο κεηά ηελ 

παξέκβαζε ηα δίγισζζα παηδηά ζεκείσζαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε δνθηκαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα. 
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 Αθφκε, νη Kroll θαη Dussias (2017) απαξηζκψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

δηγισζζίαο ηνλίδνπλ ηελ ππεξνρή ησλ δίγισζζσλ αηφκσλ ζηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ πνιηηηζκψλ. Απηφ είλαη 

θαηαλνεηφ αλ ζθεθηεί θαλείο πσο ηα δίγισζζα άηνκα ζπρλά είλαη εληαγκέλα ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα θαη ζπληεξνχλ ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην 

ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη ζπρλά ην 

εθθξάδνπλ κέζσ ηεο γισζζηθήο ηνπο ηδηαηηεξφηεηαο. πγρξφλσο, ε θαηάθηεζε δχν 

γισζζψλ θαη ν έιεγρφο ηνπο βνεζά ζηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ ειέγρνπ 

εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ αιιά θαη κεραληζκψλ κάζεζεο θαη θαηάθηεζεο γλψζεσλ 

γεληθά. Σέινο, δελ πξέπεη λα παξαιεηθζεί πσο ζπρλά ε θαηάθηεζε δχν γισζζψλ 

βνεζά ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή άλνδν ηνπ αηφκνπ θαη ηελ κεηέπεηηα επηηπρία ηνπ 

ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν κηαο θαη απνηειεί έλα αλακθηζβήηεην πξνζφλ. 

 Πξφζθαηεο έξεπλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ησλ Bak et al (2014)  δείρλνπλ πσο ε 

δηγισζζία απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ άλνηα θαη ζηε γλσζηηθή 

εμαζζέλεζε ιφγσ ειηθίαο. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη νη  ζηελ έξεπλα ηνπ 

πάλσ ζε άηνκα κε άλνηα εθ ησλ νπνίσλ ην 51 % ήηαλ δίγισζζα. Απφ ηελ έξεπλα 

πξνέθπςε πσο ηα δίγισζζα άηνκα παξνπζίαζαλ ζπκπηψκαηα άλνηαο ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα απφ ηνπο κνλφγισζζνπο αζζελείο. ην ίδην ζπκπέξαζκα 

θαηέιεμαλ θαη νη Alladi et all (2013) νη νπνίνη παξαηήξεζαλ πσο νη δίγισζζνη 

αζζελείο κε άλνηα ηελ εθδήισζαλ ηεζζεξάκηζη ρξφληα κεηά ηνπο κνλφγισζζνπο 

ζεκεηψλνληαο πσο δελ ππήξρε θάπνηνο άιινο παξάγνληαο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

επεξεάζεη ην απνηέιεζκα φπσο ην θχιν, ε εθπαίδεπζε θαη ε δνπιεηά ησλ αζζελψλ. 

 Ζ δηγισζζία δε θαίλεηαη λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε γλσζηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. ηελ έξεπλα ησλ Harmona et al (2017) απνδείρηεθε πσο 

παξφηη ηα δίγισζζα παηδηά ηεο έξεπλαο θαηλφηαλ πσο πζηεξνχζαλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

κνλφγισζζνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο ζην δηάζηεκα αλάκεζα ζηα ηξία θαη πέληε έηε, 

φηαλ έθηαζαλ ζηελ ειηθία ησλ εθηά ρξφλσλ δελ παξνπζίαδαλ θάπνην έιιεηκκα αιιά 

αληηζέησο ζεκείσλαλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ, ζηηο 

καζεκαηηθέο αζθήζεηο θαη θαηαζθεπή κνηίβσλ. 
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2.4. Ολοκληπωμένη εκμάθηζη πεπιεσομένος και γλώζζαρ ( Μέθοδορ CLIL) 

 Ζ κέζνδνο CLIL (Content & Language Integrated Learning) ή νινθιεξσκέλε 

κάζεζε πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο πηνζεηήζεθε σο φξνο απφ ην Δπξσπατθφ δίθηπν 

δηαρεηξηζηψλ, εξεπλεηψλ θαη επαγγεικαηηψλ θαη πεξηιακβάλεη πιήζνο πξνζεγγίζεσλ 

θαη δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δίγισζζε εθπαίδεπζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε κεζφδνπο πνπ ζπλδπάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο 

γιψζζαο (Czura, 2009).  χκθσλα κε ηνπο Marsh θαη Langé (2000):  

«Ζ ολοκληπωμένη μάθηζη πεπιεσομένος και γλώζζαρ (CLIL) είναι έναρ γενικόρ 

όπορ και αναθέπεηαι ζε οποιαδήποηε εκπαιδεςηική καηάζηαζη ζηην οποία μια 

επιπλέον γλώζζα και ωρ εκ ηούηος όσι η πλέον διαδεδομένη γλώζζα ηος 

πεπιβάλλονηορ σπηζιμοποιείηαι για ηη διδαζκαλία και εκμάθηζη άλλων θεμάηων 

εκηόρ από ηην ίδια ηη γλώζζα .» 

 Ζ πξνζέγγηζε CLIL ή αιιηψο δηδαζθαιία κε δηπιή εζηίαζε είλαη κηα κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο πνπ ζπλδπάδεη ηελ εθκάζεζε ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηε 

δηδαζθαιία κηαο γιψζζαο. Σξεηο είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη πνπ επηδηψθεη ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε. Ο πξψηνο ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ πάλσ ζε έλα 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ φζν αλ δηδάζθνληαλ ηα παηδηά 

ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ ζε κηα 

μέλε γιψζζα θαη ε ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο απηήο ζε θπζηθά πιαίζηα. 

Σέινο, ν ηξίηνο ζηφρνο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αληίιεςεο πνπ είλαη 

βαζηθφο ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο (Pavlou- Ioannou Georgiou, 

2008).  

 Σν Eurydice (2006) νξίδεη σο ζηφρνπο ηεο κεζφδνπ CLIL: 

 λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο γηα ηε δσή ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία 

θαη λα παξέρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 

 λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο ηνλ ζεβαζκφ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζηφρνπ. 

 λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο κε ηειηθφ ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία αθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα πξαθηηθνχο 

ιφγνπο. 
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 λα αθνκνηψζνπλ νη καζεηέο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ δηδάζθνληαη κέζσ 

θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ πνπ πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. 

  Ο Coyle (2008) ζπλέζεζε ην ζρήκα 4cs (Communication, content, culture, 

cognition) ψζηε λα εθθξάζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο κεζφδνπ CLIL. πγθεθξηκέλα, ν 

Coyle ππνζηεξίδεη πσο νη ζθνπνί ηεο κεζφδνπ ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο ηέζζεξηο: 

επηθνηλσλία, πεξηερφκελν, πνιηηηζκφο θαη γλψζε. Με βάζε απηνχ ηνπο ζθνπνχο 

ηνλίδεηαη πσο ε κάζεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε πιαίζην πνπ απαηηεί ηελ 

αλαθαηαζθεπή ησλ ζεκάησλ θαη ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο πξφζιεςεο ή 

ηεο παξαγσγήο κηαο μέλεο γιψζζαο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη 

δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο, δειαδή λα δίλεη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο 

επθαηξίεο γηα επηθνηλσληαθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, πξνθνξηθήο ή γξαπηήο. Αθφκε, 

δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, ζην λα 

θαηαζθεπάζεη ν καζεηήο ηηο δηθέο ηνπ γλψζεηο θαη λα αλαπηχμεη ηηο δηθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο. Γηα λα γίλεη απηφ, νη γισζζηθέο θαη νη γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη λα γίλνπλ πξνζηηέο θαη θαηαλνεηέο απφ 

ηνλ καζεηή. Παξάιιεια, νη δηαδηθαζίεο ηεο ζθέςεο ρξεηάδνληαη αλάιπζε απφ ηελ 

πιεπξά ησλ γισζζηθψλ απαηηήζεσλ. Σέινο, ν πνιηηηζκφο έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

πξνζέγγηζε CLIL θαη δίλεηαη έκθαζε ζηε θαηαλφεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο.  

2.4.1. Οφέλη προςέγγιςησ CLIL 

 Ζ πξνζέγγηζε CLIL απμάλεη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ κηα πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ κε 

βάζε ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαζελφο/θαζεκίαο. Σαπηφρξνλα, ε πξνζέγγηζε 

πξνζθέξεη ζηα παηδηά θίλεηξα εθκάζεζεο θαη ηνλψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ιφγσ ηεο 

θαηλνηφκαο κεζνδνινγίαο πνπ αμηνπνηεί. Σέινο, έλα απφ ηα βαζηθφηεξα καζεζηαθά 

νθέιε πνπ πξνζθέξεη είλαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ δίλεη ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο 

ε άκεζε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαζψο γίλεηαη ηαπηφρξνλε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη δε 

κεηαηίζεηαη γηα κειινληηθή ρξήζε (Pavlou- Ioannou Georgiou, 2008).  

 χκθσλα κε ηνπο Marsh θαη  Lange (1999) ε νινθιεξσκέλε κάζεζε 

πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο αλαπηχζζεη ηηο γλσζηηθέο αιιά θαη ηηο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ. Σαπηφρξνλα, 

αλαπηχζζνπλ ην γεληθφ θαη εηδηθφ ιεμηιφγην ησλ καζεηψλ θαη απμάλνπλ ηα 
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καζεζηαθά θίλεηξα αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

καζήκαηνο. Ζ κέζνδνο CLIL  πξνσζεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο θαη 

ζπλδέεηαη κε πςειφηεξεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ δηδάζθνληαη κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο.    

 Ο Wolff (1997) ππνζηεξίδεη πσο ε πξνζέγγηζε CLII ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηα 

ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κηαο μέλεο γιψζζαο αθνχ ην πεξηερφκελν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ πξαγκαηηθή 

δσή ησλ παηδηψλ θαη ηαπηφρξνλα είλαη πην πινχζην θαη ζχλζεην θαη άξα πην 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

εθαξκφδνληαο ηελ πξνζέγγηζε CLIL δε δηδάζθνπλ κηα γιψζζα ζηα παηδηά αιιά 

δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε απηά λα εθαξκφζνπλ ηε γιψζζα θαη ηελ 

αμηνπνηήζνπλ κε ηειηθφ ζηφρν ηελ επηθνηλσλία.  

 Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνπο Lorenzo et al (2010) ηα παηδηά πνπ δηδάζθνληαη κε 

ηελ πξνζέγγηζε CLIL ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο κνξθνζπληαθηηθέο θαη 

ιεμηινγηθέο πεγέο  θαη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε πξαγκαηνινγηθή επίγλσζε ζηα 

γξαπηά ηνπο θείκελα. Δπίζεο, νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ 

νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ παξά ην γεγνλφο φηη ε πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηνπο 

επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο θαη φρη ζηνπο κνξθνζπληαθηηθνχο.  

 Έλα αθφκα απφ ηα νθέιε ηεο πξνζέγγηζεο CLIL είλαη ε απζφξκεηε 

πξνθνξηθή παξαγσγή ιφγνπ (Dalton-Puffer, 2011). Μάιηζηα, ζηηο έξεπλεο ησλ 

Admiraal et al., (2006) θαη Lasagabaster (2008) θαίλεηαη πσο  νη καζεηέο πνπ 

δηδάζθνληαλ κε ηελ πξνζέγγηζε είραλ κεγαιχηεξε επρέξεηα ιφγνπ θαη 

απηνπεπνίζεζε θαηά ηελ πξνθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο.  

 Ζ πξνζέγγηζε CLIL δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ψζηε νη καζεηέο θη 

νη καζήηξηεο λα αμηνπνηνχλ κε θπζηθφ ηξφπν κηα γιψζζα θαη λα εζηηάδνπλ θπξίσο 

ζην κήλπκα πνπ ζέινπλ λα κεηαδψζνπλ θαη φρη ηφζν ζηα κνξθνζπληαθηηθά ζηνηρεία 

ηεο γιψζζαο (Pavlou, P. & Ioannou-Georgiou, 2008).  

 Ζ  νινθιεξσκέλε κάζεζε πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο ζχκθσλα κε ην 

εγρεηξίδην CLIL ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Montalto, Walter, Theodorou,  

Chrysanthou, 2006): 

 αλαπηχζζεη πνιππνιηηηζκηθά ελδηαθέξνληα θαη ζηάζεηο 

 δηακνξθψλεη δηαπνιηηηζκηθέο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο 
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 βειηηψλεη ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο 

 πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ νη καζεηέο πεξηερφκελα κέζσ 

δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ  

 επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο λα έρνπλ πην άκεζε επαθή κε ηε 

γιψζζα ζηφρν 

 ελζσκαηψλεη δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα αληί λα ηα αληαγσλίδεηαη θαη 

δελ απαηηεί επηπξφζζεηεο ψξεο δηδαζθαιίαο 

 απμάλεη ηα θίλεηξα αιιά θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

 αλαπηχζζεη ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο αιιά θαη ηε ζθέςε ησλ παηδηψλ 

 Παξά ηα πνιιά νθέιε ηεο κεζφδνπ CLIL, δελ παχνπλ λα ππάξρνπλ θαη 

πξαθηηθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ φπσο αλαθέξνληαη απφ έκπεηξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο κεζφδνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα φπσο ε 

έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, πξνβιήκαηα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Αθφκε, έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά 

αληηκεησπίδνπλ νη δάζθαινη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη ε δπζθνιία 

ελζσκάησζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο γιψζζαο θαη ε δεκηνπξγία πξαγκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ δηαιφγνπ κέζα ζηελ ηάμε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο κεζφδνπ δεηνχλ ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα ψζηε λα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εμειίμεηο ηεο κεζφδνπ αιιά θαη 

ηε ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθή επηκφξθσζή ηνπο πάλσ ζε απηήλ (Infante et al, 2009).  

 

2.4.2. Ο πόλορ ηων εκπαιδεςηικών ζηη μέθοδο CLIL 

 χκθσλα κε ηνπο Novotná, et al (2001), oη εθπαηδεπηηθνί πνπ εθαξκφδνπλ ηε 

κέζνδν CLIL ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ θαινί γλψζηεο ηεο γιψζζαο ζηφρνπ θαη λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε κεηξηθή γιψζζα ησλ καζεηψλ ηνπο. Θα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα 

δείρλνπλ αλνρή ζε πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ηα δίγισζζα άηνκα φπσο ε ελαιιαγή 

θσδίθσλ, ηνπιάρηζηνλ ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ. Παξάιιεια, 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ 

νιηζηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο θαη ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλνπλ κέζσ πξαθηηθψλ 

εκπεηξηψλ θαη δηαδξαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, ζεηηθά απνηειέζκαηα έρεη ε 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε νπηθναθνπζηηθά κέζα. 
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 Οη Marsh, Mehisto, Wolff θαη Martin (2011) ζην εγρεηξίδην εθπαίδεπζεο ησλ 

δαζθάισλ πάλσ ζηε κέζνδν CLIL, ππνζηεξίδνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν CLIL ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ θαινί γλψζηεο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ πνπ ζα δηδάμνπλ. Άιισζηε, ε θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο ζηφρνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Αθφκε, έλαο 

δπλακηθφο εθπαηδεπηηθφο ηεο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαη ν ίδηνο καζεηήο. Να 

δηεξεπλά, λα πξνβιεκαηίδεηαη θαη λα αμηνινγεί παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο ηνπ έλα 

ελεξγφ κνληέιν  ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο. 

Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο γλσζηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ θνηλσληθή θαη γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Σέινο, είλαη πνιχ βαζηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε θαη λα 

γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηε κέζνδν CLIL θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ηελ εθαξκφζνπλ κε ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα.  

 Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν CLIL ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέα γισζζηθά πεξηερφκελα θαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηνπο καζεηέο 

ηνπ κε ηξφπν θαηαλνεηφ ζπλδπάδνληάο ηα κε νπηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα. Θα 

πξέπεη επίζεο λα αμηνπνηνχλ ρεηξνλνκίεο, κηκήζεηο, δξψκελα αιιά θαη πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο έρνληαο πάληα ζην κπαιφ ηνπο πσο ην κάζεκα δηεμάγεηαη ζε κηα μέλε 

γιψζζα γηα ηα παηδηά. Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα 

πξέπεη λα είλαη λα δηδάμεη ηξφπνπο ζθέςεηο θαη ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο θαη λα 

πιαηζηψλεη ην εθπαηδεπηηθφ κε παιηφηεξεο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο ηάμεο 

(Novotná, et al, 2001). 

 Ο Wolff (2012), ηέινο, ηνλίδεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα 

έρνπλ απνθηήζεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο γηα ην πψο νη καζεηέο καζαίλνπλ κηα μέλε 

γιψζζα, λα αλαγλσξίδνπλ ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα θαηά ηελ εθκάζεζε κηαο γιψζζαο 

αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο. Σέινο, ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ πψο νη καζεηέο απνζεθεχνπλ θαη δηαηεξνχλ ηα 

ζηνηρεία ηεο λέαο γιψζζαο θαη πψο κπνξνχλ λα ηα δηαρσξίδνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

πξψηεο γιψζζαο ηνπο ή νπνηαδήπνηε άιιεο γιψζζαο. 
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3. ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Χ ΑΛΛΖΛΔΝΓΔΣΔ ΔΝΝΟΗΔ 

 Πνιινί εξεπλεηέο, γισζζνιφγνη, αλζξσπνιφγνη θαη θνηλσληνιφγνη, έρνπλ 

αζρνιεζεί θαηά θαηξνχο κε ηε γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη 

αλάκεζά ηνπο. Απφ παηδαγσγηθήο ζθνπηάο, ε ζχλδεζε απηή έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία 

θαη νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη 

δηδαζθαιία ηνπ πνιηηηζκνχ ελφο ιανχ.  

3.1. Ζ έννοια ηος πολιηιζμού και η διδαζκαλία ηος 

 Ο πνιηηηζκφο σο έλλνηα είλαη δχζθνιε λα νξηζηεί. Πνιινί εξεπλεηέο, ν 

θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά, πξνζπάζεζαλ λα δηαζαθελίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

πνιηηηζκνχ.   

 Ο Edward B. Tylor (1871), νξίδεη ηνλ πνιηηηζµφ σο εμήο: «Πνιηηηζµφο, µε ηελ 

επξεία εζλνγξαθηθή έλλνηα, είλαη ην πεξίπινθν εθείλν ζχλνιν πνπ απνηειείηαη απφ 

γλψζεηο, πεπνηζήζεηο, ηέρλε, ήζε, λφµνπο, έζηµα, θαη θάζε άιιε ηθαλφηεηα θαη 

ζπλήζεηα πνπ απνθηά έλαο άλζξσπνο σο µέινο ηεο θνηλσλίαο». Αθνινχζσο, ν  

Marvin Harris (1983, ζει. 5) ππνζηεξίδεη πσο : «Πνιηηηζµφο είλαη νη παξαδφζεηο θαη 

νη ζπλήζεηεο πνπ απνθηψληαη µέζσ θνηλσληθήο µάζεζεο απφ ηα µέιε µηαο θνηλσλίαο 

θαη νη νπνίεο πεξηιαµβάλνπλ ηα επαλαιαµβαλφµελα µνηίβα ζθέςεο, ζπλαηζζεµάησλ 

θαη ελεξγεηψλ ησλ µειψλ απηψλ.» Δλψ ν Göhring (1978, ζει. 10) απφ ηε δηθή ηνπ 

πιεπξά δηαηχπσζε ηνλ εμήο νξηζκφ: «Πνιηηηζµφο είλαη νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη έλα 

άηνµν λα γλσξίδεη, λα θαηέρεη θαη λα αηζζάλεηαη, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη 

πφηε ε ζπµπεξηθνξά ελφο µέινπο µηαο θνηλσλίαο ζπµθσλεί ή απνθιίλεη απφ απηφ πνπ 

απαηηεί ν θνηλσληθφο ηνπ ξφινο, αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε ην ίδην ην άηνµν λα 

ζπµπεξηθέξεηαη ζχµθσλα µε ηηο πξνζδνθίεο ηεο ζπγθεθξηµέλεο θνηλσλίαο, εθφζνλ 

επηζπµεί θάηη ηέηνην θαη δελ είλαη πξφζπµν λα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο µηαο 

απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο.» (Γξακκελίδεο  et al, 2015). 

 Ο πνιηηηζκφο κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα ζχζηεκα ηδεψλ, ζπκβφισλ, πξάμεσλ 

θαη ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη επηθνηλσλίαο κηαο θνηλσλίαο. Απηά ηα ζηνηρεία απφ ηα 

νπνία απνηειείηαη ν πνιηηηζκφο βξίζθνληαη ζε ζηελή ζρέζε κε ηε γιψζζα κηαο θαη 

απηή απνηειεί ην ζχζηεκα έθθξαζήο ηνπο αιιά θαη κηα αλαδηνξγάλσζε ηνπ θφζκνπ 

κέζσ ηνπ ζπκβνιηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο (Γηαλλάθεο, 2011). 
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 Δχθνια κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο πσο νη παξαπάλσ νξηζκνί ηεο έλλνηαο 

ηνπ πνιηηηζκνχ δίλνπλ απφ ηε κία έκθαζε ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θνπιηνχξα, ηα ήζε, ηηο αμίεο θαη ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ελφο ιανχ θαη απφ ηελ 

άιιε εζηηάδνπλ ζην νξζή θαη θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ ζε δηάθνξα 

θνηλσληθά πιαίζηα θαη δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο. 

 H Kramsch (2013) ππνζηεξίδεη πσο κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 70' ε έλλνηα ηνπ 

πνιηηηζκνχ ζπλδεφηαλ κε ηνλ αιθαβεηηζκφ ή ηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο θαη 

ζπλδεφηαλ κε ηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ κέζσ ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο 

κεηάθξαζεο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80' φκσο ζεκεηψζεθε κηα επηθνηλσληαθή ζηξνθή 

ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ν πνιηηηζκφο ζρεηίζηεθε κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα γιψζζα θαη ηηο ίδηεο εκπεηξίεο. 

Έηζη, ε δηδαζθαιία ηνπ πνιηηηζκνχ πεξηιάκβαλε ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, ησλ 

ηερλψλ, ηεο ηζηνξίαο θαη γεληθά ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο ελφο ιανχ. Σαπηφρξνλα 

φκσο ζηε δηδαζθαιία ηνπ πνιηηηζκνχ αξρίδεη λα δίλεηαη έκθαζε θαη ζηηο αμίεο θαη 

ζηάζεηο ηνπ ιανχ, ζηηο ζπλήζεηεο, ζηηο παξαδφζεηο θαη ζηα ζηνηρεία ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Οη εθπαηδεπηηθνί πηνζέηεζαλ ην ζπκπέξαζκα πσο κηα γιψζζα 

ηαπηίδεηαη κε έλαλ πνιηηηζκφ θαη νδεγήζεθαλ ζην λα δηδάζθνπλ ηε 

θνηλσληνγισζζηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ δηδάζθνπλ ηνπο 

γξακκαηηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο ηεο. Έηζη ε δηδαζθαιία ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο εζηηάδεη ζηα ζεκαληηθφηεξα θαη πην εμσθζαική ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

πνιηηηζκνχ θαη πζηεξεί ζε ηζηνξηθφ βάζνο. Απηή ε ηάζε δηαηεξείηαη κέρξη θαη 

ζήκεξα παξά ηηο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ν 21νο αηψλαο. Παξφια απηά ε 

κεηακνληέξλα εθδνρή ηνπ πνιηηηζκνχ ηνλ αληηκεησπίδεη σο κηα  θνηλσληθή 

ζεκεησηηθή θαηαζθεπή θαη φπσο ζεκεηψλεη ε Kramsch (2013) «Δάλ ν πνιηηηζκφο δελ 

ζπλδέεηαη πιένλ κε ην έδαθνο ελφο εζληθνχ θξάηνπο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ, ηφηε πξέπεη 

λα ηνλ δνχκε σο κηα δπλακηθή δηαδνρηθή δηαδηθαζία, θαηαζθεπαζκέλε θαη 

αλαθαηαζθεπαζκέλε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο απφ άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε αγψλεο 

γηα ζπκβνιηθφ λφεκα θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνθεηκεληθνηήησλ θαη ησλ εξκελεηψλ 

ηεο ηζηνξίαο». 

 χκθσλα  κάιηζηα κε ηε Hinkel (2014) ε δηδαζθαιία ελφο πνιηηηζκνχ έρεη 

σο καθξνπξφζεζκν φθεινο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ παξνρή ησλ 

θαηάιιεισλ εθνδίσλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα επηηχρνπλ αθαδεκατθά, 

επαγγεικαηηθά θαη θνηλσληθά. 
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3.2. Ζ ζσέζη ανάμεζα ζηον πολιηιζμό και ζηη γλώζζα 

 Ζ ζρέζε πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ εθθξάδεηαη 

κέζσ δχν βαζηθψλ ζεσξηψλ, ηεο γισζζηθήο ζρεηηθφηεηαο θαη ηεο εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηεο ζεσξίαο, ηεο γισζζηθήο θαζνιηθφηεηαο. Ζ ζεσξία ηεο γισζζηθήο 

ζρεηηθφηεηαο ππνζηεξίδεη πσο θάζε γιψζζα έρεη ηε δηθή ηεο άπνςε ηνπ θφζκνπ. ηα 

πιαίζηα ηεο ζεσξίαο απηήο, νη εθθξαζηέο ηεο ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε πνιηηηζκηθά 

εμεηδηθεπκέλσλ ιέμεσλ θαη πνιηηηζκηθά εμεηδηθεπκέλεο γξακκαηηθήο. Ζ χπαξμε 

απηψλ ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ αληαλαθινχλ ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή εμέιημε 

ελφο ιανχ πνπ νδεγνχλ ζηελ ιεμηθή ηειεηνπνίεζε, δειαδή ζηελ χπαξμε πνιιψλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ιέμεσλ γηα ηελ έθθξαζε ελφο θαηλνκέλνπ, αμηψλ, εζίκσλ θαη 

παξαδφζεσλ ελφο ιανχ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε ζεσξία ηεο γισζζηθήο θαζνιηθφηεηαο 

ππνζηεξίδεη πσο ε αλζξψπηλε ζθέςε είλαη φκνηα ζε κεγάιν βαζκφ ζε φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο φισλ ησλ πνιηηηζκψλ. Δπνκέλσο νη γιψζζεο σο άκεζνη εθθξαζηέο ηεο 

ζθέςεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ κνηάδνπλ σο ελλνηνινγηθά ζπζηήκαηα ηδεψλ 

(Αζαλαζηάδνπ θαη  Μειαπίδεο, 2004).  

 Ζ γιψζζα ζχκθσλα κε ηνλ Fishman (1991) είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηνλ 

πνιηηηζκφ ελφο ιανχ. Καζψο ε γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο πνξεχνληαη καδί, ε γιψζζα 

πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ έλαλ πνιηηηζκφ απνηειεί θαη ηνλ άκεζν εθθξαζηή ηνπ. 

Έηζη, ν πνιηηηζκφο εθθξάδεηαη ζε γλσζηηθφ αιιά θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν 

κέζσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ, ησλ ιέμεσλ θαη ησλ ηδησκαηηζκψλ ηεο γιψζζαο ηνπ. 

Σαπηφρξνλα φκσο ε γιψζζα απνηειεί θαη ζχκβνιν ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο αιιά θαη ηνπ 

θχξνπο ηεο ζε κηα θνηλσλία. Ζ ρξήζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο ζπκβνιίδεη ηε 

δχλακε θαη ην θχξνο ηνπ νκηιεηή ζε θάπνην πεξηβάιινλ.  

 Παξφκνηα, ν  Brown (1987) ππνζηεξίδεη πσο : «Μηα γιψζζα είλαη κέξνο ελφο 

πνιηηηζκνχ θαη έλαο πνιηηηζκφο είλαη κέξνο ηεο γιψζζαο. Tα δχν είλαη πεξίπινθα 

ζπλπθαζκέλα, έηζη δελ κπνξεί θαλείο λα ηα ρσξίζεη ρσξίο λα ράζεη ηε ζεκαζία είηε 

ηεο γιψζζαο είηε ηνπ πνιηηηζκνχ». Δλψ νη Kasaian and Subbakrishna (2011) 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο είλαη ζαλ δχν ζηακαία δίδπκα πνπ δελ 

κπνξεί λα δήζεη ην έλα ρσξίο ην άιιν αθνχ ν δηαρσξηζκφο ηνπ ελφο απφ ην άιιν 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ ζάλαην ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν. 

 Ζ Kramsch (1998) ζεκεηψλεη πσο ε γιψζζα εκπεξηθιείεη κέζσ ησλ ιεθηηθψλ 

θαη κε ιεθηηθψλ πηπρψλ ηεο ηελ πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα.  Τπνζηεξίδεη κάιηζηα 
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πσο ε γιψζζα είλαη έλα ζχζηεκα ζπκβφισλ πνπ έρεη πνιηηηζκηθή αμία αθνχ νη 

νκηιεηέο θαζνξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο κέζσ ηεο γισζζηθήο ρξήζεο 

θαη αλαγλσξίδνπλ ηε γιψζζα σο έλδεημε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

 Ο Sapir (1929), πξσηνπφξνο ζηε κειέηε ησλ γισζζψλ, ππνζηεξίδεη πσο ε 

γιψζζα είλαη ν νδεγφο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζεκεηψλεη πσο είλαη 

αδχλαηνλ λα θαηαλνήζνπκε ηηο εθθάλζεηο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ελφο πνιηηηζκνχ 

ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππφςε καο ηε γιψζζα σο ζχζηεκα έθθξαζήο ηνπ.  

 Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί πσο ν πνιηηηζκφο ζρεκαηίδεηαη απφ ηε γιψζζα ηνπ. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη πνιιά ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ εθθξάδνληαη αιιά θαη 

κεηαδίδνληαη ιεθηηθά φπσο νη ζξχινη, νη ιατθέο ηζηνξίεο, νη πξνζεπρέο, ηα παξακχζηα 

θ.ά.  Φπζηθά απηφ δε ζεκαίλεη πσο ε γιψζζα είλαη ν απνθιεηζηηθφο δεκηνπξγφο ελφο 

πνιηηηζκνχ αιιά απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ 

εμέιημή ηνπ. Παξφια απηά δε ρσξάεη ακθηβνιία πσο ε γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο είλαη 

δχν ζηνηρεία αιιειέλδεηα πνπ αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αιιεινδηακνξθψλνληαη 

θαζνξίδνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. 

3.3. Γιδαζκαλία ηηρ γλώζζαρ και ηος πολιηιζμού 

 O Risager (2007) θαηαιήγεη ζε κηα ζεηξά απφ ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηε 

δηδαζθαιία κηαο γιψζζαο. Αξρηθά, ππνζηεξίδεη πσο κηα γισζζηθή θνηλφηεηα δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν αιιά πθίζηαηαη ζηα πιαίζηα ελφο γισζζηθνχ δηθηχνπ 

κε δπλεηηθά παγθφζκηα εκβέιεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε επηινγή ηνπ δηδαθηηθνχ 

πεξηερφκελνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη λα δίλεη ηελ αίζζεζε πσο ηνπο αθνξά άκεζα. Δπίζεο, δε ζα πξέπεη λα 

μερλάκε πσο ε γιψζζα πξνο δηδαζθαιία δελ είλαη απνκνλσκέλε αιιά ζπλππάξρεη θαη 

επεξεάδεηαη απφ άιιεο γιψζζεο.  Αθφκε, ε γιψζζα πξνο δηδαζθαιία ζπλδέεηαη κε 

έλα άπεηξν θάζκα θνηλσληθν- πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθψλ γισζζψλ. Ζ 

γιψζζα ινηπφλ δελ είλαη απιψο έλαο θψδηθαο επηθνηλσλίαο αιιά έλαο ηξφπνο 

έθθξαζεο θαη θαηαλφεζεο δσληαλψλ αλζξψπσλ. Έηζη, ηφζν ε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο φζν θαη ε δηδαζθαιία ηνπ πνιηηηζκνχ ζα πξέπεη λα εθθξάδεη ηε 

ζεκαζηνινγηθή θαη ξεαιηζηηθή κεηαβιεηηθφηεηα ηεο γιψζζαο. Σέινο, θάζε 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί πσο δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πξνο 

δηδαζθαιία πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ίδηα ηε γιψζζα αιιά ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 
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πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα έρεη αλεμάξηεηε παηδαγσγηθή θαη φρη γισζζηθή 

αηηηνιφγεζε. 

  χκθσλα κε ηνλ Lal (2017), νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηδαζθαιία κηαο 

γιψζζαο ζηελ ηάμε νθείινπλ λα εληάζζνπλ ζε απηήλ ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο. 

Έηζη, φπσο ππνζηεξίδεη ν ίδηνο, ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα θάλεη εθηελείο αλαθνξέο 

ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηνλ πνιηηηζκφ νη νπνίεο κπνξεί λα μεθηλνχλ απφ δεηήκαηα 

γεσγξαθίαο θαη ηζηνξίαο θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή 

δσή. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί κχζνπο, ηζηνξίεο, αλέθδνηα, 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη νκνηψκαηα πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ θαη λα νξγαλψλεη 

δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ εμεξεχλεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη 

ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ. Αθφκε ν δάζθαινο δε ζα πξέπεη λα δηζηάδεη αιιά λα 

ελζαξξχλεη ηε ζχγθξηζε επηκέξνπο πνιηηηζκψλ θαη ηελ ππνγξάκκηζε νκνηνηήησλ θαη 

δηαθνξψλ ψζηε ηα παηδηά λα απελνρνπνηήζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα. 

 Ζ χπαξμε πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κπνξεί λα 

δηαθξηζεί σο πξνο ην πεξηερφκελν, σο πξνο ηα ζπκθξαδφκελα θαη σο πξνο ηελ 

πνηεηηθή δηάζηαζε.  Ζ πξψηε θαηεγνξία έρεη λα θάλεη κε ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν 

ηεο δηδαζθαιίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

πνπ εκπεξηθιείνληαη ζηα θείκελα, ζηηο ηαηλίεο θαη γεληθά ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 

εθπξνζσπνχλ ηνλ πνιηηηζκφ πξνο εμέηαζε. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηηο 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο θάπνηνο ρξεζηκνπνηεί κηα γιψζζα θα ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη θάπνηνο γηα λα ρξεζηκνπνηεί κηα 

γιψζζα κε επάξθεηα. Δδψ ινηπφλ ν πνιηηηζκφο αθνξά ην πιαίζην ρξήζεο κηαο 

γιψζζαο. Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία έρεη λα θάλεη κε ηελ πνηεηηθή δηάζηαζε ηεο 

γιψζζαο θαη ν πνιηηηζκφο είλαη ζπλψλπκνο κε ηηο αηζζεηηθέο θαη πνηεηηθέο ρξήζεηο 

κηαο ηφζν ζηνλ γξαπηφ φζν θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (Risager, 2007). 

 Απφ παηδαγσγηθήο ζθνπηάο ε εθκάζεζε κηαο γιψζζαο είλαη θάηη παξαπάλσ 

απφ ηελ απνκλεκφλεπζε ιέμεσλ, γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ. Δθφζνλ ε 

γιψζζα είλαη έλα ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ νη θαλφλεο απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν κηαο 

θνπιηνχξαο, ε εθκάζεζε κηαο γιψζζαο αθνξά πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο έθθξαζεο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα 

θνηλσληθά πιαίζηα. Απηφ δειαδή πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζεη ν καζεηήο είλαη ε 

ηθαλφηεηα ρξήζεο θαηάιιειεο γιψζζαο ζε θάζε πεξίζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

ηνπ, δειαδή επηθνηλσληαθή επάξθεηα (Schiffrin, 2006). Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα δελ 
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κπνξεί λα ζεσξεζεί επαξθήο απφ κφλε ηεο γηα ηνπο μελφγισζζνπο καζεηέο εθφζνλ 

απηνί δε γλσξίδνπλ πνιηηηζκηθά θαηάιιεινπο ηξφπνπο έθθξαζεο ζηελ θνηλσλία 

(Awla, 2014).  Απηφ ινηπφλ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο θαη φρη ηφζν ζηε γξακκαηνζπληαθηηθή κνξθή 

ηεο. 

 χκθσλα κε ηνλ Buttjes (1990) δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζεκαίλεη θαη 

ηαπηφρξνλε δηδαζθαιία πνιηηηζκνχ. Μάιηζηα ζηεξίδεη ηελ άπνςή ηνπ ζην γεγνλφο 

πσο είλαη αδχλαην γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηδάμεη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα 

γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά κηα γιψζζα αθνχ δηάθνξνη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνί 

παξάγνληεο παξεκβαίλνπλ ζε δηάθνξα επίπεδα φπσο ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ. Σαπηφρξνλα ζεκεηψλεη πσο θάζε εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ηε 

δηδαζθαιία κηα γιψζζαο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηε γισζζηθή παξαγσγή ησλ 

καζεηψλ ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηα πεξίπινθα ζηάδηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

κεζνιάβεζεο απφ ηα νπνία πεξλνχλ.  

 Χζηφζν ε Hinkel (2014) ππνζηεξίδεη πσο ε δηδαζθαιία θαη ε εθκάζεζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ κηαο γιψζζαο δε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο μερσξηζηφο 

ηνκέαο ρξήζεο ηεο γιψζζαο αιιά ζεσξεί πσο ε εθκάζεζε ησλ νξζψλ θνηλσληθν- 

πνιηηηζκηθψλ ηξφπσλ ρξήζεο κηαο γιψζζαο ζα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο 

άιισλ δεμηνηήησλ φπσο ε νκηιία, ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή. 

 Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο πσο ιφγσ ηεο άκεζεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα 

ζηε γιψζζα θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ελφο ιανχ,  κηα γιψζζα κπνξεί λα δηδαρζεί κέζσ ηεο 

επαθήο ησλ καζεηψλ κε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη αληίζηξνθα κέζσ ηεο γιψζζαο 

θάπνηνο κπνξεί γλσξίζεη ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ιανχ.  
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4. ΜΟΤΔΗΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

Ζ κνπζεηνπαηδαγσγηθή είλαη έλαο επηζηεκνληθφο ηνκέαο ηεο Μνπζεηνινγίαο 

κε αληηθείκελν ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

θεθαιαίνπ ηνπ κνπζείνπ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα, ζηα 

πιαίζηα ηεο κνπζεηνπαηδαγσγηθήο νξγαλψλνληαη θαη εθαξκφδνληαη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ζε φινπο 

ηνπο επηζθέπηεο ησλ κνπζείσλ. Ζ κνπζεηνπαηδαγσγηθή παξφηη δελ είλαη ηδηαίηεξα 

αλαπηπγκέλε ζηελ Διιάδα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαλέσζε ηεο πξνζέγγηζεο 

ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ αιιά θαη ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο  (Νάθνπ, 2001).   

Σν ζρνιηθφ έηνο 1978-79 νξγαλψλνληαη ηα πξψηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

απφ ην Μνπζείν Μπελάθε. Σν 1983 ηδξχεηαη ην ειιεληθφ ηκήκα ηνπ ICOM θαη ην 

1985 ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ μεθηλά ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο κνπζεηνπαηδαγσγηθήο. Αθνινπζεί ε εθπφλεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ πνιιά κνπζεία θαη δεκηνπξγνχληαη νη πξψηεο 

κνπζεηνζθεπέο. Απφ ην ειιεληθφ ηκήκα ηνπ ICOM ζε ζπλεξγαζία κε ηα Τπνπξγεία 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ νξγαλψλνληαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα 

εθπαηδεπηηθνχο κε ζέκα ηε κνπζεηαθή αγσγή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

(Νπδξηψηε, 2011).  

εκαληηθή πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ήηαλ ην 

πξφγξακκα ΜΔΛΗΝΑ, πνπ αμηνπνηψληαο ηνπο κνπζεηαθνχο ρψξνπο, απνηέιεζε έλα 

νξγαλσκέλν πξφγξακκα γηα ηελ εληξχθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε ζέκαηα 

πνιηηηζκνχ θαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ. Σν πξφγξακκα ΜΔΛΗΝΑ πεξηιάκβαλε ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ην εθπνλνχζαλ, ηελ πιηθνηερληθή ζηήξημή 

ηνπο, ηελ παξνρή θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ζπλεξγαζηψλ κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο, φπσο ζέαηξα θαη κνπζεία. ηε ζπλέρεηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηεζλείο επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο κε ζθνπφ ηε γφληκε 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ θαη ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ γηα ηε 

δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αμηνπνηνχζαλ ηελ πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά Σν πξφγξακκα ήηαλ παηδνθεληξηθφ θαη εθαξκφζηεθε πεηξακαηηθά γηα έμη 

ρξφληα ζε επηιεγκέλα ζρνιεία ηεο Διιάδαο (Βέκε, 2006). Ζ κεζνδνινγία πνπ 

εθαξκφζηεθε πεξηιάκβαλε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 

γηλφληνπζαλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ επίζθεςε ησλ καζεηψλ θαη 
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καζεηξηψλ ζε θάπνην κνπζείν. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηα 

ηξάπεδαο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε 

λα αμηνπνηεζεί θαηά βνχιεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη άμνλεο ζηνπο 

νπνίνπο θηλήζεθε ην πξφγξακκά ήηαλ ηα εηθαζηηθά, ε κνπζηθή, ν ρνξφο/θίλεζε θαη ην 

ζέαηξν (Θενδσξίδεο,  2003). 

ήκεξα ζρεδφλ φια ηα ειιεληθά κνπζεία δηαζέηνπλ εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνχληαη απφ θαηαξηηζκέλνπο κνπζεηνπαηδαγσγνχο κε ζηφρν 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ γφληκν γηα βησκαηηθή γλψζε θαιιηεξγψληαο ηελ 

απηελέξγεηα ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα επαηζζεηνπνηνχλ πάλσ ζηνλ πνιηηηζκφ. ηφρνο είλαη ε 

ζχλδεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο κε ηε λέα πνπ θαηαθηάηαη κέζσ ηεο άκεζεο 

επαθήο κε ηα εθζέκαηα. (Νπδξηψηε, 2011) 

4.1. Πλεονεκηήμαηα μοςζειοπαιδαγωγικήρ 

Απφ ηελ έξεπλα ηεο Νπδξηψηε (2011), πξνθχπηεη πσο ην κνπζείν δελ είλαη 

έλαο νπδέηεξνο ρψξνο αιιά ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσλία θαη ιεηηνπξγεί σο θαζξέθηεο 

ησλ αληηιήςεψλ ηεο. Αθφκε, πξνθχπηεη πσο ε κνπζεηνπαηδαγσγηθή ζήκεξα 

ιεηηνπξγεί αθφκε σο εξγαιείν ζχλζεζεο ηεο εζληθνπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη δξα 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ζρνιείν ζηελ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο. Σα παηδηά 

αλαπηχζζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε αθνχ απνθηνχλ θνηλέο αλαθνξέο ζηε 

ζπιινγηθή κλήκε ηαπηφρξνλα φκσο ην κνπζείν ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αθνχ νδεγεί ζηελ παξαηήξεζε θαη απνδνρή ηεο 

πνιηηηζκηθήο κνλαδηθφηεηαο ησλ ιαψλ. Παξάιιεια, ε κνπζεηνπαηδαγσγηθή ιφγσ 

ησλ εθζεκάησλ πνπ παξέρεη ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηεο 

δηδαζθαιίαο σο πξνο ηελ επνπηηθφηεηα. Άιισζηε, ηα ίδηα ηα αληηθείκελα απνηεινχλ 

απνδείμεηο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ παξειζφληνο. Αθφκε, ηα αληηθείκελα πξνζθέξνπλ 

ζθαηξηθή γλψζε αθνχ ζπλδένληαη κε ρξνλνινγηθνχο, ηζηνξηθνχο θαη γεσγξαθηθνχο 

παξάγνληεο. Πξνσζείηαη έηζη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο ε νπνία 

εκπινπηίδεηαη κε ελεξγεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή 

ζθέςε θαη ηελ απηελέξγεηα ηνπ καζεηή. Σέινο, ην ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

ζπλνρήο ζηελ ηάμε θαη ηα νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηά ηνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο  (Σδηαθέξε, 2005). 
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Ο ζπλδπαζκφο κνπζεηνπαηδαγσγηθήο θαη ηερλνινγίαο κπνξεί λα εκπινπηίζεη 

θαη λα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο. Οη κνπζεηνπαηδαγσγνί 

κπνξνχλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο λα εληζρχζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή εκπεηξία θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέα πξνγξάκκαηα πξνζέγγηζεο πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ 

(Γηαλλνχηζνπ). Οη Νέεο Σερλνινγίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ δηακφξθσζε κηαο 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα έρεη σο άμνλαο ηεο ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ηελ 

αλαθάιπςε ηεο γλψζεο απφ ηνλ καζεηή. πσο αλαθέξεηαη θαη ζην βηβιίν δαζθάινπ 

ηεο Ηζηνξίαο  Γ΄ θαη Γ΄ δεκνηηθνχ, νη Νέεο Σερλνινγίεο ζπκβάιινπλ σο: 

• κέζα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ 

• εξγαιεία απνθσδηθνπνίεζεο  θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηζηνξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ 

καζεηψλ 

• κέζα πξαγκαηνπνίεζεο εηθνληθψλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία θαη 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη  

• εξγαιεία γηα ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην κάζεκα π.ρ 

κέζσ δηαδξαζηηθψλ παηρληδηψλ δίλνληαο έκθαζε ζε 

νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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4.2. Μοςζειοζκεςέρ 

Οη κνπζεηνζθεπέο είλαη θηλεηφ επνπηηθφ πιηθφ πνπ δαλείδεηαη δσξεάλ ζε 

ζρνιεία θαη πεξηιακβάλεη βηβιία, παηρλίδηα, ηαηλίεο θαη αληίγξαθα αξραίσλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπο. Οη κνπζεηνζθεπέο αληινχλ ηελ έκπλεπζή ηνπο απφ ηηο ζπιινγέο ηνπ 

εθάζηνηε κνπζείνπ θαη ζηφρνο ηνπο είλαη λα επηηεπρζεί ζχλδεζε αλάκεζα ζην 

κνπζείν θαη ζηα παηδηά. 

 Οη κνπζεηνζθεπέο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ είηε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηψλ πξηλ απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζε θάπνην κνπζείν είηε λα θάλνπλ δπλαηή ηελ 

εηθνληθή επίζθεςε ησλ καζεηψλ ζε απηφ φηαλ νη πεξηζηάζεηο δελ επηηξέπνπλ ηελ 

επίζθεςή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Γεσξγνπνχινπ, Αιεμαλδξνπνχινπ, 2016). Ο 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηε κνπζεηνζθεπή πνπ εμππεξεηεί ηε δηδαζθαιία 

ηνπ ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν, λα πξνζαξκφζεη ην πιηθφ ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηνπ θαη λα ηηο αμηνπνηήζεη σο έλαξμε γηα ηνλ ζπληνληζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ ηάμε  (Εσγξάθνπ- Σζαληάθε, 2000).  

Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ κνπζεηνζθεπψλ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηα παξαθάησ 

ζεκεία: 

• Δμαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

θηλεηνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

• Δίλαη επέιηθην παηδαγσγηθφ κέζν αθνχ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θάζε εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ζηελ ειηθία θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. 

• Πξνζθέξνπλ αθνξκέο γηα δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ 

ηαρχηεξε θαη πην επράξηζηε κάζεζε. 

• Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε καζεηέο δπζπξφζηησλ ζρνιείσλ λα 

γλσξίζνπλ ην κνπζεηαθφ πιηθφ βνεζψληαο έηζη ζηε πνιηηηζηηθή 

απνθέληξσζε. 

• Πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζσζηήο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ 

ηελ επίζθεςή ηνπο ζην κνπζείν.  
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 Σα πεξηζζφηεξα κνπζεία ζηε ρψξα καο πιένλ δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ κία 

κνπζεηνζθεπή πξνζαξκνζκέλε ζηηο βαζηθέο εθζέζεηο ηνπ κνπζείνπ. Δλδεηθηηθά, ην 

Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο δηαζέηεη εθηά δηαθνξεηηθέο κνπζεηνζθεπέο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη θαιχπηνπλ έλα επξχ 

θάζκα ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ Ναφ ηεο Αθξφπνιεο, ηα γιππηά ηνπ αιιά θαη 

ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο αζρνιίεο ηνπο θαηά ηελ θιαζηθή επνρή. Σν Μνπζείν 

Κπθιαδηθήο Σέρλεο δηαζέηεη κε ηε ζεηξά ηνπ εθηά κνπζεηνζθεπέο κε πινχζην 

ζεκαηηθφ πιηθφ πνπ εζηηάδεη ζηνλ θπθιαδηθφ πνιηηηζκφ θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ.   

 πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ θάζε κνπζείν κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο εθζέζεηο ηνπ πξνρσξά ζηε 

δεκηνπξγία κνπζεηνζθεπψλ. Ο θαηάινγνο ησλ κνπζεηνζθεπψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ ησλ ειιεληθψλ κνπζείσλ είλαη αλαξίζκεηνο φπσο θαη ηα ίδηα ηα κνπζεία ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Κάζε εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηάμε 

ηνπ, ηε δηδαθηέα χιε αιιά θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηνπ 

κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα αμηνπνηήζεη κηα κνπζεηνζθεπή φπσο ζεσξεί εθείλνο 

θαιχηεξα αθνχ ην πιηθφ πξνζθέξεη επειημία ζηε ρξήζε. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζην ζέκα ησλ 

κνπζεηνζθεπψλ. Απφ ηελ έξεπλα ηεο Καλάξε (2008) θαίλεηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηηο κνπζεηνζθεπέο εχθνιεο ζηε ρξήζε ελψ ηαπηφρξνλα 

ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ, ηε 

βησκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο 

θαληαζίαο ησλ καζεηψλ. 
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5. ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΟΤΔΗΟΚΔΤΖ 

 Ζ δηδαζθαιία θαη ε ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξε/ μέλε 

γιψζζα είλαη επηηαθηηθή ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία ιφγσ ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη. Χζηφζν, πνιινί καζεηέο κε δπζθνιίεο 

κάζεζεο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο σο δεχηεξεο γιψζζαο.   

 Σαπηφρξνλα, ε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ βνεζά 

ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ δίγισζζσλ αηφκσλ ελψ 

παξάιιεια βνεζά ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, ε 

γισζζηθή θαη ε πνιηηηζκηθή επίγλσζε ζπλδένληαη ζηελά θαη αιιεινεμαξηψληαη.  

 Οη κνπζεηνζθεπέο είλαη βαιίηζεο κε πινχζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη γχξσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Αλήθνπλ ζε θάπνην κνπζείν θαη 

ηαμηδεχνπλ αλά ηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο. Δίλαη απηνηειείο θαη πεξηιακβάλνπλ 

εχθνια δηαρεηξίζηκν πιηθφ πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα εκβαζχλεη φζν 

ην επηζπκεί ζην ζέκα αιιά θαη λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο ηάμεο 

ηνπ (Υαηδεαζιάλε, 2002). Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κηαο κνπζεηνζθεπήο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη κπνξεί ινηπφλ λα απνηειέζεη ην κέζν γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο αιιά θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. ε απηφ 

εζηίαζε ε παξνχζα εξγαζία θαηά ηε δεκηνπξγία κηαο κνπζεηνζθεπήο εκπλεπζκέλεο 

απφ ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα.  
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5.1. κοπόρ και ζηόσοι καηαζκεςήρ ηηρ μοςζειοζκεςήρ 

 Ζ κνπζεηνζθεπή πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί απεπζχλεηαη ζε δίγισζζα παηδηά κε 

κεηαλαζηεπηηθφ πξνθίι πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ο ζθνπφο 

δεκηνπξγίαο ηεο κνπζεηνζθεπήο είλαη ε δηδαζθαιία θαη ε ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο αιιά θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζε δίγισζζα παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο. 

Δίλαη εκπλεπζκέλε απφ ηελ χιε ηεο Σξίηεο θαη ηεο Σεηάξηεο Γεκνηηθνχ θαη νη ζηφρνη 

πνπ επηδηψθεη λα πεηχρεη ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ δχν απηψλ ηάμεσλ εκπινπηηζκέλσλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Οη 

επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κνπζεηνζθεπήο  είλαη νη εμήο:  

 Γλωζζικοί 

 Ζ θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε θπζηθφ πιαίζην 

επηθνηλσλίαο 

 Ζ επεμεξγαζία γξαπηψλ θεηκέλσλ 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο αθήγεζεο 

 Ζ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

 Ζ αλαδηήγεζε ηζηνξηψλ  

 Ο εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ 

  Ζ εμάζθεζε ζηηο ηξεηο εγθιίζεηο ησλ ξεκάησλ 

 Ζ θαηαλφεζε ηνπ επζέσο θαη ηνπ πιάγηνπ ιφγνπ 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ κειψλ ηνπ ιφγνπ 

 Ζ εμάζθεζε ζηε ρξήζε επηζέησλ  

 Ζ θαηαλφεζε ηεο δηάθξηζεο επζένο θαη πιάγηνπ ιφγνπ 

 

 Πολιηιζμικήρ επίγνωζηρ 

 Ζ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή 

 Ζ επαθή κε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο 

 Ζ γλσξηκία κε ηε ζξεζθεία ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη ε θαηαλφεζε ηεο 

επίδξαζήο ηεο ζηελ ηέρλε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπο 

 Ζ γλσξηκία κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία 

 Ζ γλσξηκία κε ηελ αξραία θσκσδία θαη ηξαγσδία 
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 Ζ επαθή κε ζηνηρεία ησλ αξραίσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ε  πξνζέγγηζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ επ αγσλίδεζζαη 

 Γνωζηικοί 

 Ζ επηζήκαλζε ησλ αλζξσπνκνξθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Θεψλ 

 Ζ γλσξηκία κε ηνπο κχζνπο θαη ε θαηαλφεζε ησλ επηκπζίσλ θαη ησλ 

ζπκβνιηζκψλ ηνπο  

 Ζ γλσξηκία κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ  

 Ζ παξαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ελφο αξραίνπ ζεάηξνπ 

 Ζ εμνηθείσζε κε ηα αξραία νιπκπηαθά αζιήκαηα θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηα 

ζχγρξνλα 
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5.2. σεδιαζμόρ και οπγάνωζη εκπαιδεςηικού ςλικού  

 Ζ κνπζεηνζθεπή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαηαζθεπάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζεη δίγισζζα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο λα εληζρχζνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο ζηε δεχηεξε γιψζζα (Διιεληθή) θαη ηαπηφρξνλα λα έξζνπλ ζε επαθή θαη 

λα γλσξίζνπλ ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε CLIL (Οινθιεξσκέλε εθκάζεζε πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο) ελψ 

ηαπηφρξνλα αμηνπνηήζεθε ην παηρλίδη θαη νη εθθάλζεηο ηνπ. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

κνπζεηνζθεπήο ππήξμε κέξηκλα ψζηε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα κπνξεί λα απεπζπλζεί 

ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Με βάζε ινηπφλ ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο θαη 

ηε ζηνρνζεζία, δεκηνπξγήζεθαλ νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη θαηαζθεπάζηεθε ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο κνπζεηνζθεπήο, επηιέρζεθαλ νη πεγέο θαη ζρεδηάζηεθαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο.   

5.2.1. Αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος CLIL (Ολοκληπωμένη Μάθηζη 

Πεπιεσομένος και Γλώζζαρ) 

 Ζ Οινθιεξσκέλε Μάζεζε Πεξηερνκέλνπ θαη Γιψζζαο ή αιιηψο Μέζνδνο 

CLIL είλαη κηα κέζνδνο δηπιήο εζηίαζεο θαηά ηελ νπνία έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν 

δηδάζθεηαη ζε κία μέλε γιψζζα ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο. Γεληθά, ε κέζνδνο CLIL δεκηνπξγεί επλντθέο 

ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο επηθνηλσλίαο δίλνληαο έκθαζε απφ ηε κία ζηελ εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο θαη απφ ηελ άιιε ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ πάλσ ζε έλα γλσζηηθφ 

αληηθείκελν.  Λεηηνπξγεί ζην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο θαη ν 

ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ πξνσζεί ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο 

επηθνηλσλίαο κε άκεζε ρξήζε ηεο γιψζζαο.  

 Σν Eurydice (2006) ηνλίδεη πσο ε κέζνδνο CLIL επηηξέπεη ηε δηδαζθαιία 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κέζσ κηαο θαηλνηφκαο πξνζέγγηζεο  ελψ ηαπηφρξνλα 

βνεζάεη ζηε βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη πξνζθέξεη 

θίλεηξα ζηνπο καζεηέο γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ δίλνληάο ηνπο 

πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. Αθφκε, ππνζηεξίδεη πσο ε κέζνδνο 

θαιιηεξγεί ην αίζζεκα ηνπ ζεβαζκνχ απέλαληη ζε άιιεο γιψζζεο θαη πνιηηηζκνχο θαη 
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ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία δίλνληάο ηνπο εθφδηα πνπ ζα 

κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζηε κειινληηθή ηνπο δσή.  

 πσο αλαθέξνπλ θαη νη Vázquez & Ellison (2018), ε κέζνδνο CLIL 

πξνζεγγίδεη ηε γιψζζα θπζηθά δεκηνπξγψληαο έλα θπζηθφ πιαίζην επηθνηλσληαθήο 

εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ελψ ππνζηεξίδνπλ πσο κηα γιψζζα καζαίλεηαη πην εχθνια 

φηαλ ηαπηφρξνλα ν καζεηήο κπνξεί λα θεξδίζεη θαη ηε γλψζε ελφο γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ.  

 O Muñoz (2002) ππνζηεξίδεη αθφκα πσο νη καζεηέο επσθεινχληαη απφ έλα 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη πξαγκαηηθή ζεκαζία γηα απηνχο θαη είλαη θαηαλνεηφ. 

Δπίζεο, ηνλίδεη πσο ε κέζνδνο CLIL εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα 

επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη ηε γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε ελψ ηαπηφρξνλα νη 

καζεηέο ληψζνπλ πην άλεηα ζε έλα κε ζηξεζνγφλν πεξηβάιινλ.  

 ηελ έξεπλα ησλ Γξίβα θαη Καζβίθε (2014) πάλσ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζηε δεχηεξε/ μέλε γιψζζα, ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο επίγλσζεο κέζσ ηεο κεζφδνπ CLIL απνδείρζεθε 

πσο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο βειηίσζαλ ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη 

εκπινχηηζαλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο κε έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν (ηζηνξία/πνιηηηζκφο) . Παξάιιεια, ηα παηδηά απέθηεζαλ πνιηηηζηηθή 

επίγλσζε θαη έγηλαλ πην δεθηηθά ζε λένπο πνιηηηζκνχο θαη θνπιηνχξεο.  

5.2.2. Ο πόλορ ηος παισνιδιού και η αξιοποίηζή ηος ζηον ζσεδιαζμό ηηρ 

μοςζειοζκεςήρ 

 Καηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην παηρλίδη θαη ηε 

ζχλδεζή ηνπ κε ηε κάζεζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξφηη απιφ θαη 

θαζεκεξηλφ, ην παηρλίδη θίλεζε ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ παηδαγσγψλ πνπ δηαηχπσζαλ 

ηηο δηθέο ηνπο ζεσξίεο πάλσ ζε απηφ.  

 Ο Piaget ζηα πιαίζηα ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ζεσξνχζε πσο ην παηρλίδη 

ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη πσο 

δε ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε κεηαηξνπή ηεο εκπεηξίαο ζηνλ λνπ. Τπνζηήξηδε δειαδή πσο 

ην παηρλίδη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο αιιά ρσξίο απαξαίηεηα λα 

ηαπηίδεηαη κε απηήλ (Hughes, 1991). Σαπηφρξνλα, πίζηεπε πσο ην παηδί καζαίλεη 

αληηδξψληαο ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ κέζσ ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ 
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δηαδηθαζηψλ αθνκνίσζεο θαη ζπκκφξθσζεο. Με βάζε ηε ζεσξία απηή ην παηδί 

αληηιακβάλεηαη θαη επεμεξγάδεηαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ 

απαηηήζεηο θαη φρη θαηαζθεπάδνληαο λέα γλσζηηθά ζρήκαηα (Απγεηίδνπ, 2001). Ο 

Piaget αλαγλψξηδε ηξία είδε παηρληδηνχ, ην παηρλίδη αζθήζεσλ, ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη 

θαη ην παηρλίδη θαλφλσλ. Γεληθά ππνζηήξηδε πσο ν ξφινο ηνπ παηρληδηνχ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ είλαη πνιχπιεπξνο θαη εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν αλάπηπμεο 

ζην νπνίν βξίζθεηαη ην παηδί. Καηά βάζε πσο ην παηρλίδη απνηειεί κηα βηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ (Κάππαο, 2005). 

 Ο Vygotsky (2016), εθπξνζσπψληαο ηνλ θνηλσληθφ θνλζηξνπθηηβηζκφ, 

ππνζηήξημε πσο ην παηρλίδη είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ. πγθεθξηκέλα, ζεσξνχζε πσο ην παηρλίδη παξέρεη ζηα παηδηά έλα ζεκαληηθφ 

λνεηηθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο πνπ ηα βνεζά λα ζθέθηνληαη κε πην ζχλζεηνπο 

ηξφπνπο θαη ηαπηφρξνλα βνεζά ζηελ εμέιημε ηεο δψλεο εγγχηαηεο αλάπηπμεο (Cole et 

Cole, 2001).  Ο Vygotsky πίζηεπε πσο κέζα απφ ην παηρλίδη ην παηδί απνθηά θίλεηξν 

γηα κάζεζε. Θεσξνχζε πσο ην παηρλίδη είλαη θνηλσληθφ θαη γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα 

κέζσ ηεο γιψζζαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο ζε 

θνηλσληθά πιαίζηα. Μέζα ζηηο δψλεο επξχηεξεο αλάπηπμεο πνπ δεκηνπξγεί ην 

παηρλίδη, ηα παηδηά κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ λνεηηθά κέζσ ησλ θνηλσληθν- 

πνιηηηζκηθψλ αιιά θαη πξνζσπηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη. ε αληίζεζε κε 

ηνλ Piaget, ν Vygotsky ηνλίδεη πσο ην παηρλίδη εμαξηάηαη άκεζα απφ ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ θαη κέζσ απηνχ ηα παηδηά δηαρεηξίδνληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαη καζαίλνπλ αληηδξψληαο ζην πεξηβάιινλ ηνπο (Απγεηίδνπ, 2001). 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν Talkott Parsons (1951) αλέπηπμε κηα ζεσξία ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ηα παηδηά κέζσ ηνπ παηρληδηνχ κηκνχληαη ηνπο ελήιηθεο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία κίκεζεο είλαη ε 

εζσηεξίθεπζε ησλ εκπεηξηψλ κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ ζεσξία απηή ηεο 

κίκεζεο σζηφζν αληηκεησπίδεη ηα παηδηά σο απαζή θαη άβνπια φληα ρσξίο δηθέο ηνπο 

παξνξκήζεηο θαη απηελέξγεηα.  

 Ο Froebel ππνζηήξηδε πσο ην παηρλίδη είλαη ε «πςειφηεξε αλάπηπμε ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο» δηφηη κφλν απηφ επηηξέπεη ζην παηδί λα εθθξάδεηαη ειεχζεξα θαη 

είλαη ην αγλφηεξν θαη πην πλεπκαηηθφ πξντφλ ηεο παηδηθήο ςπρήο. Παξάιιεια 

ζεσξνχζε πσο ην παηρλίδη είλαη κηα κνξθή κίκεζεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη 
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πξαγκαηηθφηεηαο ζε φια ηεο ηα ζηάδηα θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηήλ. Ο Froebel πίζηεπε πσο αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηνπ παηρληδηνχ, απηφ θξχβεη 

πάληα έλαλ ζπλεηδεηφ ή ππνζπλείδεην ζθνπφ (Liss, 1936). πγθεθξηκέλα, πίζηεπε 

πσο ην παηρλίδη είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κέζα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

δηέθξηλε ηξηψλ εηδψλ παηρλίδηα: ηα ξπζκηθά παηρλίδηα  πνπ πεξηιάκβαλαλ θίλεζε, 

ρνξφ θαη κηκήζεηο, ηα πιαζηηθά παηρλίδηα πνπ πεξηιάκβαλαλ θαηαζθεπέο είηε κε πειφ 

είηε κε άκκν θαη ηα δψξα, δειαδή θνπηηά κε δηάθνξα αληηθείκελα πξνο επεμεξγαζία 

(Υαξίηνο, 1992). Γεληθά, ν  Froebel ζεσξνχζε πσο ην παηρλίδη κπνξεί λα απνηειεί 

είηε κηα πξνζπάζεηα κίκεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, είηε κηα εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ 

θαη ησλ φζσλ έρνπλ δηδαρζεί ηα παηδηά (Jarvis, 1885). Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε 

αλαγλψξηδε ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ ζηελ αγσγή θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ γηα απηφ θαη έδσζε ζην παηρλίδη ηνλ βαζηθφηεξν ξφιν ηεο παηδαγσγηθήο 

ζεσξίαο ηνπ.   

 Οη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ παηρληδηνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ έρνπλ ππνγξακκηζηεί ζε πιήζνο εξεπλψλ.  

 Ζ ηβξνπνχινπ (2010) ππνγξακκίδεη πσο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο, λα ην 

θαηαλνήζνπλ θαη ζπρλά λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο αιιά θαη ηηο επζχλεο ηνπο. 

Σαπηφρξνλα, ηα παηδηά αλαπηχζζνληαη θνλσληθν - ζπλαηζζεκαηηθά αθνχ ληψζνπλ 

ειεχζεξα, απνδεθηά θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξέαο θαη ηεο ηάμεο ηνπο θάηη πνπ 

ηνπο επηηξέπεη λα εθδειψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Απγεηίδνπ, 2001).  

 Ο ξφινο ηνπ παηρληδηνχ θαη θπξίσο ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ θαη απηνχ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ πηνζέηεζε ξφισλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ. ην πιαίζην κάιηζηα πνπ ην παηρλίδη 

εληάζζεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Whitebread et al, 

2009). Παξνκνίσο, ν Κάππαο (2005) ππνζηεξίδεη πσο ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη βνεζά 

ην παηδί λα αληαπνθξηζεί ζηηο εηδηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο λφεζήο ηνπο αθνχ 

βνεζά ζηελ ηαμηλφκεζε θαη ζηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ εκπεηξηψλ ηνπ.  

 χκθσλα κε ηνπο Fleet θαη Robertson (2004) ην παηρλίδη παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν θαη επεξεάδεη ζεηηθά ηε κάζεζε. Σν παηδί, παίδνληαο, ζθέθηεηαη θαη θαηαλνεί 

κέζσ ηεο επαθήο κε ηα αληηθείκελα θαη ηηο ηδέεο, καζαίλεη λα επηιχεη πξνβιήκαηα θαη 
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λα εθθξάδεηαη, εκπινπηίδεη ην ιεμηιφγην ηνπ θαη εμαζθεί ηε γιψζζα. Σαπηφρξνλα, 

καζαίλεη λα δνπιεχεη νκαδηθά θαη λα ζπλεξγάδεηαη, λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ, απνθηά απηνπεπνίζεζε θαη αλαθαιχπηεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα.  

 Ζ Μέιινπ (1994) ππνζηεξίδεη πσο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ην παηδί αιιειεπηδξά 

ηφζν κε ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη κε ηνλ θφζκν. Αλαδεηά πιεξνθνξίεο θαη δηεξσηάηαη 

γηα φζα παξαηεξεί θαη ην πξνβιεκαηίδνπλ θαη ηαπηφρξνλα αιιειεπηδξά κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Δπίζεο, ην παηρλίδη θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

παηδηνχ λα επηιχεη πξνβιήκαηα, λα θαηαθηά ηε γλψζε θαη αλαπηχζζεη ηε θαληαζία.  

 Ο Bennett (1997) παξαζέηεη κηα ζεηξά ζεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ζχλδεζε ηνπ παηρληδηνχ κε ηε κάζεζε. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη πσο ην 

παηρλίδη δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ην παηδί κπνξεί λα 

κάζεη θαη ηαπηφρξνλα αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο. Δίλαη πην πηζαλφ ην 

παηδί λα ζπκάηαη θάηη πνπ έκαζε ζηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ θαζψο ηφηε ε κάζεζε 

ζπλδέεηαη κε πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαη είλαη απηνθαηεπζπλφκελε. Δπίζεο, 

ζηε δηάξθεηα ην παηρληδηνχ ε κάζεζε έξρεηαη απξφζθνπηα ρσξίο εκπφδηα θαη ζπρλά 

ην θφβν ηεο απνηπρίαο πνπ πξνθαιείηαη ζε ζπλζήθεο ηάμεο. ην παηρλίδη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ππάξρνπλ ζσζηά θαη ιάζε θαη επνκέλσο ηα παηδηά ληψζνπλ 

ειεχζεξα λα εθθξαζηνχλ ελψ παξάιιεια κπνξνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα 

εμεξεπλήζνπλ δηάθνξεο πηπρέο ελφο δεηήκαηνο.  

 Βαζηζκέλε ζηηο ζεσξίεο ηνπ Piaget  θαη ηνπ Dewey, ε Wassermann (1992) 

ππνζηεξίδεη πσο ην παηρλίδη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κηαο 

θαη ζηεξίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ. Ζ γλψζε φκσο δελ πξνθχπηεη σο έηνηκν 

πξντφλ αιιά δηακνξθψλεηαη θαη αλαδηακνξθψλεηαη κέζσ ησλ πξάμεσλ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ καο. Έηζη ινηπφλ ην παηρλίδη επηηξέπεη ζηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θαη λα εμάγνπλ 

λνήκαηα, φρη απιψο λα απνκλεκνλεχζνπλ πιεξνθνξίεο. Να δηαρεηξηζηνχλ δειαδή 

θξηηηθά ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

 ηελ έξεπλα ησλ Martlew, et al (2011), ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κηαο πην 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ζε έμη ηάμεηο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ 

θσηία, νη εθπαηδεπηηθνί παξαηήξεζαλ πσο δεκηνπξγήζεθε έλα ζεηηθφ θιίκα 

κάζεζεο πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ελζνπζηαζκφ. Σαπηφρξνλα, ηα παηδηά θάλεθαλ λα 

είλαη πην αλεμάξηεηα θαη κε πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε ελψ δε δίζηαδαλ λα 
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ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηεο ηνπο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο δαζθάινπο, ηα παηδηά κάζαηλαλ κε γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο θαη κπνξνχζαλ λα 

πξνζαξκφζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο.  

 Δηδηθφηεξα, ην νκαδηθφ παηρλίδη βνεζά ζεκαληηθά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ αθνχ ηνπ δίλεη επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζε έλα 

πεξηβάιινλ ειεχζεξν. Σα παηδηά κπνξνχλ έηζη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, καζαίλνπλ 

λα ζέβνληαη ηνπο γχξσ ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. Απηφ ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ 

άλνδν ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο εηθφλαο ηνπ παηδηνχ ελψ ην παηδί 

απνθηά απηνγλσζία θαη αλαπηχζζεη ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 

(Κάππαο, 2005). 

 Κάηη αλάινγν ππνζηεξίδνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο θαη νη Walsh et al. (2006) ζε 

ζρνιεία ηεο Νφηηαο Ηξιαλδίαο. Δμεηάδνληαο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα παηδηά 

ειηθίαο πέληε ρξνλψλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο έλα εκπινπηηζκέλν κε 

παηρλίδηα παηδαγσγηθφ πξφγξακκα παξέρεη ζηα παηδηά πςειφηεξεο πνηφηεηαο 

καζεζηαθή εκπεηξία ζε ζρέζε κε έλα παξαδνζηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Σαπηφρξνλα, νη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ πσο έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα 

πεξηέρεη έλαλ ζπλδπαζκφ απφ παηγληψδεηο αιιά θαη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο 

δηδαζθαιίαο. 

 Ζ ηβξνπνχινπ (2010) ηνλίδεη πσο ηα παηδηά ζηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ 

αλαιακβάλνπλ ελεξγφ δξάζε κέζσ ηεο νπνία πξνσζείηαη ν δηάινγνο θαη ε 

επηρεηξεκαηνινγία. Σα παηδηά έηζη αλαπηχζζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ αιιά θαη γξαπηφ 

ιφγν ηνπο κέζσ θαηαζηάζεσλ πνπ ηνπο θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηνπο αθνξνχλ 

άκεζα. Σαπηφρξνλα ε Απγεηίδνπ (2001) ππνζηεξίδεη πσο κέζα ζην παηρλίδη ηα παηδηά 

πιάζνπλ ηζηνξίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ πεξηγξαθηθή γιψζζα αιιά θαη πινχζην 

ιεμηιφγην γηα ηε δηήγεζή ηνπο. Οη Roskos θαη Christie (2000) ππνζηεξίδνπλ πσο ην 

ππνθξηηηθφ παηρλίδη πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε αθεγεκαηηθήο ζθέςεο θαη γιψζζαο 

εθηφο θεηκέλνπ πνπ αλαπηχζζνπλ γλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Σαπηφρξνλα νη Scott θαη  Ytreberg (1990) 

ππνζηεξίδνπλ πσο φηαλ ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε παηγληψδεηο θηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αμηνπνηψληαο φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

κάζνπλ θαη λα εμαζθήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηε γιψζζα. Παξνκνίσο νη Lewis θαη 

Bedson ( 1999) ππνζηεξίδνπλ πσο ζηα πιαίζηα ηνπ παηρληδηνχ νη καζεηέο θαη νη 
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καζήηξηεο καζαίλνπλ λέν ιεμηιφγην θαη εμαζθνχληαη ζε ζηνηρεία ηεο γιψζζαο 

αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία ηνπ παηρληδηνχ. Δπίζεο, ε Schilling et al  (2006) 

ππνζηεξίδνπλ πσο ζηε δηάξθεηα ησλ θηλεηηθψλ παηρληδηψλ, εληζρχεηαη ηφζν ε ιεθηηθή 

φζν θαη ε θηλαηζζεηηθή κάζεζε θαη ηνλίδνπλ πσο ηα παηρλίδηα κπνξνχλ λα ηνλψζνπλ 

ηδηαίηεξα ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ παηδηψλ θαη θπξίσο ησλ αιιφγισζζσλ.  

 χκθσλα κε ηνπο Εεζνπνχινπ, Κνθθίδνπ θαη Υαηδεθακάξε (2004), ζηα 

δηάθνξα είδε παηρληδηψλ πξνάγνληαη κεηαμχ άιισλ καζεζηαθνί ζηφρνη φπσο ε 

αλάπηπμε ηεο κλήκεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο 

απηνπεηζαξρίαο ησλ παηδηψλ. 

Ζ Γνπξγηψηνπ ππνζηεξίδεη πσο ην παηρλίδη ιεηηνπξγεί σο έλαο νιηζηηθφο 

κεραληζκφο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο αθνχ ζπλδπάδεη γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

θνηλσληθά εξεζίζκαηα, ζπλδέεη εκπεηξίεο, ηδέεο θαη ηθαλφηεηεο, εθζέηεη ηα παηδηά ζε 

λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα βνεζά λα δνκνχλ λνήκαηα κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο.  

 Αιιά θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, ελδείθλπληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην παηρλίδη 

θαη εκπιέθνπλ ελεξγεηηθά ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζε απηφ.  Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη νη παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο απμάλνπλ ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ, 

αλαπηχζζνπλ ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ παηδηψλ, ηνλψλνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα κάζεζε θαη πξνσζνχλ ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

(Lillemyr, et al., 2011). 

 Οη Singer et al (2006) ππνζηεξίδνπλ πσο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ειεχζεξν αιιά θαη θαηεπζπλφκελν παηρλίδη ζε αληίζεζε κε ηα 

παξαδνζηαθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα 

αθαδεκατθή αιιά θαη θνηλσληθή κάζεζε. Μάιηζηα ζεσξνχλ πσο ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ αζρνινχληαη κε παηγληψδεηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε, ζε γισζζηθέο αζθήζεηο αιιά θαη ζηα 

καζεκαηηθά. ηελ έξεπλα ηνπο, νη  Ramani et al (2008) απέδεημαλ πσο ηα παηρλίδηα 

έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν θαη ζηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα, 

απέδεημαλ πσο ηα πεληάρξνλα  παηδηά ηεο έξεπλαο πνπ αζρνινχληαλ κε παηρλίδηα 

καζεκαηηθψλ γλψζεσλ γηα κία πεξίπνπ ψξα ηελ εκέξα βειηίσζαλ ηηο επηδφζεηο ηνπο 

ζην κέηξεκα, ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αξηζκψλ θαη ζηε ζχγθξηζε αξηζκεηηθψλ κεγεζψλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.  
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 Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ πσο ην παηρλίδη σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ηαπηφρξνλα 

απνηειεί έλα δηαζθεδαζηηθφ κέζν θαη εξγαιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πνηθηινηξφπσο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν παηρλίδη κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε γισζζηθή, ζηε γλσζηηθή, ζηελ θηλεηηθή αιιά θαη ζηελ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ εθφζνλ 

πξνζαξκνζηεί ζηνπο ζηφρνπο θάζε εθπαηδεπηηθήο πξάμεο αιιά θαη ζηηο αλάγθεο θαη 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ην παηρλίδη 

αμηνπνηήζεθε ζε πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο κνπζεηνζθεπήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  
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5.3. ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ 

5.3.1. σεδιαζμόρ θεμαηικών ενοηήηων  

 Σν ζεκαηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ε 

κνπζεηνζθεπή ηεο εξγαζίαο είλαη ε ειιεληθή αξραηφηεηα θαη ν πνιηηηζκφο ησλ 

αξραίσλ Διιήλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ νξγαλψζεθε ζε ηξεηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 Παίδνληαο ζέαηξν! 

 ηαλ νη ζενί ζπλάληεζαλ ηνπο ήξσεο... 

 Γηα έλα ζηεθάλη αγξηειηάο...  

 

 Κάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ζρεδηάζηεθε γηα παξέκβαζε ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ 

δηδαθηηθψλ σξψλ θαη απαηηεί ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ππάξρεη κέζα 

ζηε κνπζεηνζθεπή. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζα βξνπλ κέζα ζε απηήλ φια ηα 

πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ζε νξηζκέλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα ηα 

αμηνπνηήζνπλ ζηελ ηάμε. Ζ επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ έγηλε κε ζθνπφ λα 

ηξαβήμνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα επράξηζην πεξηβάιινλ κε παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα δηδάμνπλ θαη λα 

εμαζθήζνπλ ηα παηδηά ζηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δφζεθε έκθαζε ζηε ρξήζε απινχ ιεμηινγίνπ ψζηε λα γίλνληαη 

θαηαλνεηέο απφ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, ππήξμε ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο θίλεζεο, ηεο δξακαηνπνίεζεο θαη ησλ εηθαζηηθψλ.  

 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ θαηαζθεπάζηεθε πεξηιακβάλεη επθάληαζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ςεθηαθφ πιηθφ αιιά θαη αληηθείκελα πξνο παξαηήξεζε θαη 

πξνβιεκαηηζκφ. Κάζε ελφηεηα μεθηλά κε κηα δξαζηεξηφηεηαο γλσξηκίαο κε ην ζέκα 

πνπ πξαγκαηεχεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ θείκελα, 

λα ζπλζέζνπλ δηθά ηνπο θείκελα, λα εξκελεχζνπλ ξφινπο, λα δσγξαθίζνπλ, λα 

δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο θαηαζθεπέο, λα παίμνπλ παηρλίδηα αιιά θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε θηλεηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Σν πεξηερφκελν ηεο κνπζεηνζθεπήο έρεη ζρεδηαζηεί λα εθαξκφδεηαη 

καζεηνθεληξηθά κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν ελψ ν/ε εθπαηδεπηηθφο πνπ 

θαιείηαη λα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα απνηειεί ηνλ εκςπρσηή πνπ θαζνδεγεί ηα 

παηδηά θαη ζπρλά ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο φκσο λα ππνβηβάδεη 
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ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ παηδηψλ. Μπνξεί έηζη λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ πνπ λα 

επλνεί ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ αιιά θαη λα εληζρχεη ηε 

ζπλνρή ηεο ηάμεο. 
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5.3.2. Πεπιεσόμενο ηων θεμαηικών ενοηήηων 

1η θεμαηική ενόηηηα : «Παίδνληαο ζέαηξν!»  

 Ζ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο παξνχζαο κνπζεηνζθεπήο έρεη ηίηιν 

«Παίδνληαο ζέαηξν!». θνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα θαη ε δηδαζθαιία ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ φπσο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηνλ ζεζκφ ηνπ ζεάηξνπ. Σαπηφρξνλα, ζθνπφο 

ηεο ελφηεηαο είλαη ε ελίζρπζε ησλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη ε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο. Οη βαζηθνί άμνλεο 

πάλσ ζηνπο νπνίνπο δηακνξθψζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

 Σα βαζηθά δνκηθά κέξε θαη ε αξρηηεθηνληθή ελφο αξραίνπ ζεάηξνπ 

 Ζ ελδπκαζία ζην αξραίν ζέαηξν 

 Σα ζεαηξηθά είδε θαη απνζπάζκαηα ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ 

2η θεμαηική ενόηηηα : «Όηαλ νη ζενί ζπλάληεζαλ ηνπο ήξσεο...»  

 Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα έρεη ηίηιν «Όηαλ νη ζενί ζπλάληεζαλ ηνπο 

ήξσεο...». Γεληθφο ζθνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηνπο δψδεθα 

ζενχο ηνπ Οιχκπνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα αθνχζνπλ ηζηνξίεο γχξσ απφ 

απηνχο αιιά παξάιιεια λα έξζνπλ ζε επαθή θαη κε  ηελ πινχζηα ειιεληθή 

κπζνινγία θαη ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο απφ ηνπο ήξσεο πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζε απηήλ 

θαη παξάιιεια λα εμαζθεζνχλ ζηελ ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Οη βαζηθνί 

άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο δηακνξθψζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

 Οη ζενί ηνπ Οιχκπνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

 Μχζνη γηα ηνπο ζενχο ηνπ Οιχκπνπ 

 Οη άζινη ηνπ Ζξαθιή 

 Ο Θεζέαο θαη ν Μηλψηαπξνο 

3η θεμαηική ενόηηηα : «Γηα έλα ζηεθάλη αγξηειηάο...»  

 Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα «Γηα έλα ζηεθάλη αγξηειηάο...» έρεη ζθνπφ ηε γλσξηκία 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ κε ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ζηα αξραία ρξφληα, 

ζηνλ ηφπν πνπ ηνπο γέλλεζε θαη ηνπο αλέδεημε. Σαπηφρξνλα, κέζα απφ ην ηαμίδη ησλ 
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παηδηψλ ζηελ Αξραία Οιπκπία ε ελφηεηα πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ηε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη λα εκπινπηίζεη ην ιεμηιφγην ηνπο πξνζθέξνληαο ζπλζήθεο 

άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο.  Οη βαζηθνί άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

δηακνξθψζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ν εμήο: 

 Γλσξηκία κε ηνπο αξραίνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο 

 Ηζηνξίεο γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο 

 χλδεζε ησλ αξραίσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 

 

 Ο πξνηεηλφκελνο ρξφλνο δηεμαγσγήο θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ έμη δηδαθηηθέο ψξεο αιιά θπζηθά ε δηάξθεηα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί κε 

βάζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο ηάμεο. 
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5.4. Πεπιγπαθή θεμαηικών ενοηήηων 

 

5.4.1. Πποεηοιμαζία ηων μαθηηών  

 Καηά ηελ έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

παξνπζηάδεη ηε κνπζεηνζθεπή ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο ηεο ηάμεο ηνπ. 

Γείρλεη ζηα παηδηά ην πεξηερφκελν ηεο θαη ηνπο αθήλεη ρξφλν λα ην επεμεξγαζηνχλ. 

ηε ζπλέρεηα, εμεγεί ζηα παηδηά πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηη 

πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχλ. 

 Ακέζσο κεηά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο βξίζθεη θαη παξνπζηάδεη ζηα παηδηά ην 

ηεηξάδην πνπ ππάξρεη ζηε κνπζεηνζθεπή θαη έρεη ηίηιν «Σν ιεμηθφ ηεο ηάμεο καο». 

Πξφθεηηαη γηα έλα ηεηξάδην ρσξηζκέλν κε βάζε ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ θαη έρεη 

ηε κνξθή επξεηεξίνπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζα εθαξκφδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζα θαιεί ηα παηδηά λα ζεκεηψλνπλ ηηο άγλσζηεο 

ιέμεηο πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη 

ηνπο νξηζκνχο ηνπο. ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ιεμηθφ 

πνπ ζα επεμεγεί ηηο άγλσζηεο ιέμεηο ησλ παηδηψλ θαη ζα ιεηηνπξγεί σο ππνζηεξηθηηθφ 

πιηθφ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο. Παξάιιεια κε ηνλ νξηζκφ θαιφ ζα 

ήηαλ λα πξνζηίζεηαη θαη κηα πξφηαζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιέμεο κέζσ 

παξαδείγκαηνο. Οη ιέμεηο ζα ηαμηλνκνχληαη ζην ιεμηθφ απφ φια ηα παηδηά κε ηε 

ζεηξά.  Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ιεμηθνχ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα μεθηλήζεη 

ηελ εθαξκνγή ηεο πξψηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο.  
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5.4.2. 1
η
 θεμαηική ενόηηηα: Παίδνληαο ζέαηξν!' 

 1η κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Ταμίδη ζην αξραίν ζέαηξν» 

 

 Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα μεθηλά κε κηα εηζαγσγηθή παξνπζίαζε ζην αξραίν 

ειιεληθφ ζέαηξν θαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ κε ηίηιν «Σαμίδη ζην αξραίν ζέαηξν». 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηελ παξνπζίαζε powerpoint πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. ηε ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε 

παξνπζηάδεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε γέλλεζε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ θαζψο θαη ηα ηξία 

είδε ηνπ δξάκαηνο, ε ηξαγσδία, ε θσκσδία θαη ην ζαηπξηθφ δξάκα. Αθνχ 

δηαζαθεληζηνχλ νη φξνη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ 

βαζηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θάζε είδνπο ψζηε ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ηνπο αιιά θαη ην πεξηερφκελν ηνπο. Αθνινπζεί κηα 

αλαθνξά ζηνπο ζπνπδαηφηεξνπο εθθξαζηέο θάζε είδνπο θαζψο θαη ησλ έξγσλ ηνπο. 

 Έπεηηα, ε παξνπζίαζε πεξλά ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ θαη 

παξνπζηάδεη κε ιέμεηο θαη εηθφλεο ηα βαζηθά κέξε ηνπ ζεάηξνπ, ηελ νξρήζηξα, ην 

θνίινλ θαη ηε ζθελή. Αλαθνξά γίλεηαη επίζεο ζηηο πξαθηηθέο ρξήζεηο ησλ ζεάηξσλ 

ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνληαη θαη νη κεραληζκνί πνπ αμηνπνηνχληαλ απφ ηνπο 

αξραίνπο Έιιελεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζθεληθψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε δηάθνξσλ 

αλαγθψλ ηεο πινθήο π.ρ. ρξήζε γεξαλνχ γηα ηελ εκθάληζε ηνπ «απφ κεραλήο ζενχ». 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ παξνπζίαζε γίλεηαη ζηα πξνζσπεία- κάζθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ππνθξηηέο ζην αξραίν ζέαηξν ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αμία ηνπο. 

 θνπφο ηεο παξαπάλσ παξνπζίαζεο είλαη λα εηζάγεη ηα παηδηά ζηελ έλλνηα 

ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ψζηε λα απνθηήζνπλ κηα γεληθή ηδέα γηα ηα φζα κε 

ιεπηνκέξεηεο ζα αζρνιεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. Ζ παξνπζίαζε 

είλαη ζχληνκε ψζηε λα κελ θνπξάζεη ηα παηδηά πνπ ηελ παξαθνινπζνχλ ελψ 

ηαπηφρξνλα απνηειεί έλαλ βαζηθφ άμνλα πάλσ ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ζηεξηρζεί ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο θαη λα ηνλ εκπινπηίζεη κε πξνζσπηθά ζηνηρεία. Σέινο, έγηλε 

πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηαλνεηή θαη αξθεηά απιή γιψζζα ζηελ 

παξνπζίαζε παξφιν πνπ θάπνηεο έλλνηεο είλαη εμ νξηζκνχ ιίγν δχζθνιεο.  

 Μεηά ην ηέινο ηεο εηζαγσγηθήο παξνπζίαζεο θαη αθνχ ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

ζπδεηήζεη κε ηα παηδηά θαη ιχζεη ηηο απνξίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνθχςεη, μεθηλά ε 

ελαζρφιεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα. 
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 ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη 

νκαδηθέο θαζψο ηα παηδηά θαινχληαη λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα επεμεξγαζηνχλ 

απφ θνηλνχ ηα θχιια εξγαζίαο. Δληζρχεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζπλεξγαζία ησλ 

παηδηψλ ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγείηαη έλα επράξηζηφ θιίκα εξγαζίαο ζην νπνίν ηα 

παηδηά αληαιιάζζνπλ απφςεηο ειεχζεξα, θαιιηεξγνχλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, 

αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη απηφλνκα. Ο 

εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη αξσγφο ησλ 

παηδηψλ, θαηεπζχλεη, ζπκβνπιεχεη θαη ζπληνλίδεη ηηο νκάδεο. 

 

 2η κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Η ελδπκαζία ζην αξραίν ζέαηξν» 

 Ζ δεχηεξε θχξηα δξαζηεξηφηεηα έρεη ηίηιν «Ζ ελδπκαζία ζην αξραίν ζέαηξν» 

θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηελ έλδπζε ησλ ππνθξηηψλ αιιά θαη ηα πξνζσπεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο.  

Δπηκέξνπο ζηφρνη ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη:   

 ε αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ,  

 ε θαιιηέξγεηα ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ,  

 ε παξαηήξεζε, ν εληνπηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ  

 ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

 ν εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ  

 ε δηάθξηζε ησλ εγθιίζεσλ  

 ε θαηαλφεζε θαη ε εθηέιεζε νδεγηψλ 

 ε εμάζθεζε ζην γξακκαηηθφ θαηλφκελν ησλ εγθιίζεσλ 

 ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

 Βαζηθφ ζηνηρείν κηαο αξραίαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ήηαλ ηα θνζηνχκηα θαη 

ηα πξνζσπεία- κάζθεο πνπ θνξνχζαλ νη ππνθξηηέο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Γπζηπρψο 

δελ έρνπλ ζσζεί ζηνηρεία ηεο ελδπκαζίαο ηνπο παξά κφλν νξηζκέλα πξνζσπεία γη' 

απηφ θαη νη γλψζεηο καο πάλσ ζην ζέκα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ παξαζηάζεηο πάλσ 

ζε αγγεία ηεο επνρήο πνπ δηαζψζεθαλ σο ηηο κέξεο καο.  

 ηελ πξψηε ινηπφλ δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ 

δχν εηθφλεο. Ζ πξψηε εηθφλα πξνέξρεηαη απφ έλα αγγείν ηεο αξραηφηεηαο θαη 

απεηθνλίδεη κηα αξραία ζεαηξηθή παξάζηαζε. Ζ δεχηεξε εηθφλα είλαη θσηνγξαθία 
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απφ κηα ζχγρξνλε παηδηθή παξάζηαζε. Αθνχ ηα παηδηά παξαηεξήζνπλ ηηο εηθφλεο 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζχληνκα γξαπηψο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ. ηφρνο ηεο 

πξψηεο εξψηεζεο (Ση  παξαηεξείηε γηα ην θχιν ησλ ππνθξηηψλ ζηηο δχν εηθφλεο;) 

απνζθνπεί ζην λα παξαηεξήζνπλ νη καζεηέο πσο ζε κηα αξραία παξάζηαζε, ζε 

αληίζεζε κε ηηο ζχγρξνλεο, νη ππνθξηηέο ήηαλ κφλν άλδξεο θαζψο νη γπλαίθεο δελ 

επηηξέπνληαλ λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζε κηα παξάζηαζε. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο 

πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ ηελ ελδπκαζία θαη ηα θνζηνχκηα πνπ θνξνχλ νη ππνθξηηέο 

ζηηο εηθφλεο θαη λα παξαηεξήζνπλ ην πφζν δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Έπεηηα, 

αθνινπζεί ε εξψηεζε πνπ εηζάγεη ηα παηδηά ζηελ έλλνηα ηνπ πξνζσπείνπ αθνχ 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζην ηη θαίλεηαη πσο θξαηνχλ νη ππνθξηηέο ζηελ πξψηε 

εηθφλα. Ζ ηέηαξηε εξψηεζε δεηά απφ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ 

ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο δχν εηθφλεο ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ηελ εμέιημε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζχγρξνλνπ ζεάηξνπ απφ ην αξραίν. Σέινο, νη 

καζεηέο θαινχληαη λα θαληαζηνχλ ην ζέκα ηεο θάζε κηαο απφ ηηο παξαζηάζεηο πνπ 

θαίλνληαη ζηηο εηθφλεο  θαη λα δψζνπλ έλαλ ζρεηηθφ ηίηιν ζε θάζε εηθφλα. 

 Αθνχ έρεη εηζαρζεί ε έλλνηα ηνπ πξνζσπείνπ - κάζθαο, νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αθνινπζνχλ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο κάζθαο 

ζε κηα παξάζηαζε. Αξρηθά νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ 

κηα ζεηξά εηθφλσλ κε ζσδφκελα  απφ ηελ αξραηφηεηα πξνζσπεία θαη λα καληέςνπλ 

ηε ρξεζηηθφηεηα ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ζα πξέπεη λα δηαβάζνπλ θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ δχν θείκελα. Σν πξψην θείκελν αθνξά ζηε ρξήζε ηεο κάζθαο θαη 

εμεγεί ηνπο ιφγνπο πνπ έλαο ππνθξηηήο ηε θνξνχζε ζηε δηάξθεηα κηαο παξάζηαζεο. 

Σν δεχηεξν θείκελν πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο κηαο κάζθαο θαηά ηελ 

αξραηφηεηα, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο. Αθνχ ηα 

παηδηά δηαβάζνπλ ηα θείκελα, θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ, λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θείκελα θαη λα εμεγήζνπλ ηνπο 

ιφγνπο ρξήζεο κηαο κάζθαο ζε κηα παξάζηαζε. Έπεηηα, παξαηεξψληαο ηα πξνζσπεία 

ησλ εηθφλσλ πξέπεη λα θαηαιάβνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο κάζθεο 

θαζψο θαη ηνπο ξφινπο πνπ εξκήλεπαλ νη ππνθξηηέο πνπ ηηο θνξνχζαλ.  
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 Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα μεθηλά κε έλα θείκελν κε νδεγίεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή γχςηλσλ καζθψλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. Μέζα ζηε 

κνπζεηνζθεπή πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη 

καζεηέο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο κάζθεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηα παηδηά ζα θαηαζθεπάζνπλ ηηο κάζθεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηηο 

δηαθνζκήζνπλ αθνχ πξψηα θαληαζηνχλ έλαλ δηθφ ηνπο ξφιν - ήξσα. Ζ άκεζε 

εκπινθή κε ηηο κάζθεο σο αληηθείκελα ζα επηηξέςεη ζηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

έλλνηα ηνπ πξνζσπείνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ ελψ ε άκεζε επαθή κε ηα πιηθά θαη ηε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο απνηειεί κηα δηαδξαζηηθή θαη επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα.  

  

 ην ηέινο ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο ππάξρεη κηα άζθεζε πάλσ ζηηο 

εγθιίζεηο ησλ ξεκάησλ. Οη ηξεηο εγθιίζεηο θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο εηζάγνληαη σο 

αληηθείκελα δηδαζθαιίαο ζηελ Σξίηε θαη Σεηάξηε Γεκνηηθνχ. ηφρνο ηεο άζθεζεο 

είλαη ε δηάθξηζε ησλ εγθιίζεσλ, ε εμάζθεζε πάλσ ζηε ρξήζε ηεο ππνηαθηηθήο θαη 

πξνζηαθηηθήο έγθιηζεο θαη ε θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο ηνπο θαηά ηελ απφδνζε 

νδεγηψλ.   
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 πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πξέπεη λα δηαβάζνπλ κε πξνζνρή ην θείκελν πνπ 

ππάξρεη ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη δίλεη νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κάζθαο. ηε 

ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα βξνπλ θαη λα ππνγξακκίζνπλ ηα ξήκαηα ησλ πξνηάζεσλ θαη 

λα ηα θαηαηάμνπλ ζηε ζσζηή ζηήιε κε βάζε ηελ έγθιηζή ηνπο. Ακέζσο κεηά, ηα 

παηδηά ζα πξέπεη λα μαλαγξάςνπλ ηηο πξνηάζεηο κεηαθέξνληαο ηα ξήκαηα απφ ηελ 

Πξνζηαθηηθή ζηελ Τπνηαθηηθή έγθιηζε.  
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 3
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Πάκε ζέαηξν;» 

 Ζ δεχηεξε θχξηα δξαζηεξηφηεηα έρεη ηίηιν «Πάκε ζέαηξν;». θνπφο ηεο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα βαζηθά δνκηθά κέξε ελφο 

αξραίνπ ζεάηξνπ. Δπηκέξνπο ζηφρνη ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη εμήο: 

 Δπεμεξγαζία θεηκέλσλ γξαπηνχ ιφγνπ 

 Δληνπηζκφο θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ 

 Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

 Καηαλφεζε ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ αξραίσλ θαη ζχγρξνλσλ ζεάηξσλ 

 Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα μεθηλά κε έλα θείκελν ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ηα 

βαζηθά κέξε ηεο αξρηηεθηνληθήο ελφο αξραίνπ ζεάηξνπ. Παξάιιεια κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ κνηξάδεηαη ζηα παηδηά, απηά επεμεξγάδνληαη έλα νκνίσκα 

αξραίνπ ζεάηξνπ πνπ ππάξρεη κέζα ζηε κνπζεηνζθεπή. Σν νκνίσκα απηφ 

θαηαζθεπάζηεθε απφ θειηδφι θαη μχιν θαη ζπλνδεχεηαη απφ κηα μχιηλε θαηαζθεπή 

ηνπ νίθνπ καδί κε ηνλ νπνίν ζπλαπνηεινχλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ελφο ζεάηξνπ. 

Σα παηδηά θαινχληαη λα δηαβάζνπλ ην θείκελν θαη λα εληνπίζνπλ πάλσ ζην 

αληίγξαθν ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ. Έπεηηα, πξέπεη λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηηο μχιηλεο ηακπέιεο κε ηηο νλνκαζίεο ησλ κεξψλ πάλσ ζην θειηδφι.  

Μαζαίλνπλ έηζη ηηο νλνκαζίεο ηνπο θαη θαηαλννχλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θηίζκαηνο.  

  

 

 

 

 

 

 

 ηε ζπλέρεηα ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο, ηα παηδηά θαινχληαη λα 

αζρνιεζνχλ κε δχν επηκέξνπο ιέμεηο, ηελ νξρήζηξα θαη ηνλ ρνξφ. Αθνχ εληνπίζνπλ 
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ηηο ιέμεηο κέζα ζην θείκελν ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηελ ελλνηνινγηθή ζεκαζία 

ηνπο θαηά ηελ αξραηφηεηα. Έπεηηα, κε ηε βνήζεηα ελφο ιεμηθνχ, ηα παηδηά βξίζθνπλ 

ηε ζχγρξνλε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ θαη ηελ θαηαγξάθνπλ. Ακέζσο κεηά θαινχληαη λα 

δηαηππψζνπλ πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο λα δηαθαίλεηαη ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ.  

 Μέζα ζην θείκελν επεμεγείηαη ε έλλνηα ηνπ «απφ κεραλήο ζενχ». Ζ έθθξαζε 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηηο κέξεο καο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο γηα λα 

πεξηγξάςεη θάπνην πξφζσπν πνπ εκθαλίδεηαη μαθληθά θαη δίλεη ιχζε ζε θάπνηα 

δχζθνιε θαηάζηαζε. Σα παηδηά πξέπεη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη λα ζθεθηνχλ πψο 

αμηνπνηείηαη ζήκεξα ε έθθξαζε απηή, πψο ζπλδέεηαη κε ην ζέαηξν θαη λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαηππψλνληαο κηα πξφηαζε. 

 ην ηέινο ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο, ππάξρνπλ δχν εηθφλεο πνπ δείρλνπλ 

έλα αξραίν θαη έλα ζχγρξνλν ζέαηξν. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζα πξέπεη λα 

παξαηεξήζνπλ ηηο εηθφλεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εληνπίζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο ζχγρξνλεο θαη ηηο αξραίεο 

ζεαηξηθέο ζθελέο. Ζ θαηαγξαθή ηφζν ησλ νκνηνηήησλ φζν θαη ησλ δηαθνξψλ γίλεηαη 

κε ηε κνξθή πιαγηφηηηισλ ή ζχληνκσλ πξνηάζεσλ πνπ θαηαγξάθνπλ ηα παηδηά ζηνλ 

πίλαθα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

 ηαλ νινθιεξσζεί ε δξαζηεξηφηεηα, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηεο νκάδαο 

αλαθνηλψλνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ ηάμε.  θνπφο είλαη ε ζχλνςε ησλ βαζηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ απνθφκηζαλ ηα παηδηά θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο 

κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα.  
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 4
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Γηαβάδνληαο ζέαηξν...» 

 

 Ζ ηειεπηαία θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο έρεη ηίηιν 

«Γηαβάδνληαο ζέαηξν...». θνπφο ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε επαθή ησλ 

παηδηψλ κε απνζπάζκαηα αξραίσλ ηξαγσδηψλ θαη θσκσδηψλ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο, ηεο ρξήζεο ηνπο αιιά θαη ησλ κεηαμχ ηνπο νκνηνηήησλ θαη 

δηαθνξψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο ζρεδηάζηεθαλ δχν επηκέξνπο 

ππνελφηεηεο, κε ηίηινπο «Ο Πξνκεζέαο θαη ε θσηηά» θαη «Δηξήλε» αληίζηνηρα, πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα δχν βαζηθφηεξα είδε ηνπ δξάκαηνο, ηελ θσκσδία θαη ηελ 

ηξαγσδία, κηαο θαη δε δηαζψδνληαη αξθεηά ζαηπξηθά δξάκαηα αιιά θαη ε γιψζζα θαη 

ην πεξηερφκελν ηνπο είλαη αθαηάιιειν γηα παηδηά ηέηνηαο ειηθίαο. Δπηκέξνπο ζηφρνη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη εμήο:  

 ε επαθή κε δηαζθεπαζκέλα απνζπάζκαηα θσκσδίαο θαη ηξαγσδίαο 

 ν εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ 

 ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

 ε αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

 ε αλάπηπμε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ  

 ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο επηρεηξεκαηνινγίαο 

 ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο επεμεξγαζίαο γξαπηνχ αιιά θαη αθνπζηηθνχ 

θεηκέλνπ θαη ε εχξεζε πιεξνθνξηψλ ζε απηά 

 ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο δηάθξηζεο ησλ ηξηψλ πξνζψπσλ ησλ ξεκάησλ 

 ε αλάπηπμε ηε δεκηνπξγηθφηεηαο 
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 1
η
 ςποενόηηηα: «Ο Πξνκεζέαο θαη ε θσηηά» 

 

 Ζ πξψηε ππνελφηεηα έρεη ηίηιν «Ο Πξνκεζέαο θαη ε θσηηά» θαη έρεη ζέκα 

ηνλ νκψλπκν κχζν ηεο αξραηφηεηαο πνπ παξνπζίαζε ζεαηξηθά ν Αηζρχινο ζηελ 

ηξαγσδία ηνπ «Πξνκεζέαο Γεζκψηεο». Ζ ηξαγσδία απηή επηιέρζεθε κε θξηηήξην ηελ 

ελδηαθέξνπζα πινθή ηεο αιιά θαη  ην αξθεηά εχθνιν πξνο θαηαλφεζε γηα ηα παηδηά 

απηήο ηεο ειηθίαο πεξηερφκελφ ηεο. 

 Αξρηθά ν/ ε εθπαηδεπηηθφο βάδεη ζηα παηδηά λα αθνχζνπλ κηα δηαζθεπαζκέλε 

εθδνρή ηνπ κχζνπ ηνπ Πξνκεζέα φπσο ηελ αθεγείηαη ν Γηνλχζεο αββφπνπινο ζηελ 

ηεηξάηνκε ζπιινγή ηνπ κε ηίηιν «Μπζνινγία» (2010).  Ζ αθήγεζε είλαη 

παξαζηαηηθή θαη ιεπηνκεξήο, κε απιφ ιεμηιφγην πνπ ζπκίδεη παξακχζη. Σα παηδηά 

έηζη κπνξνχλ λα αθνχζνπλ ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ηελ αθήγεζε θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελφ ηεο. Δπίζεο, ε έιιεηςε γξαπηνχ θεηκέλνπ κπνξεί λα 

βνεζήζεη φζα παηδηά δπζθνιεχνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη λα 

πξνζδψζεη ζηε δξαζηεξηφηεηα πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ. Μεηά ην ηέινο ηνπ 

αθνχζκαηνο ηεο αθήγεζεο κνηξάδεηαη ζηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί.  

 Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα άζθεζε ζπκπιήξσζεο θελψλ. Γίλεηαη ζηα 

παηδηά έλα θείκελν ζην νπνίν ιείπνπλ θάπνηεο ιέμεηο. Οη ιέμεηο απηέο ππάξρνπλ 

κπεξδεκέλεο κέζα ζε κηα παξέλζεζε ζηελ αξρή ηεο άζθεζεο. Αλάινγα κε ην επίπεδν 

ηεο ηάμεο ν/ ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα απνθαζίζεη αλ ζα δψζεη ζηα παηδηά ηηο ιέμεηο 

ή αλ ζα ηα αθήζεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά καληεχνληαο ηε ζσζηή ιέμε. Σν 

θείκελν απνηειεί κηα πεξίιεςε ηνπ κχζνπ πνπ άθνπζαλ ηα παηδηά πξνεγνπκέλσο. Οη 

ιέμεηο δίλνληαη ζηα παηδηά ζηελ Ολνκαζηηθή πηψζε έηζη ψζηε λα πξέπεη λα ηηο 

βάινπλ ηα ίδηα ζηνλ ζσζηφ ηχπν κέζα ζηηο πξνηάζεηο. ην ηέινο ηεο άζθεζεο ην 

θείκελν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα αλάγλσζε κέζα ζηελ ηάμε. 

 ηε ζπλέρεηα, θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα ζπδεηήζεη θαη λα ζθεθηεί πφζν 

κεγάιε ζεκαζία είρε γηα ηνπο αλζξψπνπο ην δψξν ηνπ Πξνκεζέα, ε θσηηά. Έπεηηα 

ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ γξαπηψο πψο βνήζεζε ε θσηηά ηνπο αλζξψπνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα πνπ ηνπο έξρνληαη ζην κπαιφ. Έπεηηα, νη καζεηέο θαη 

καζήηξηεο ζα πξέπεη λα ζπκεζνχλ θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ δψξνπ φπσο 

απηέο αλαθέξνληαη κέζα ζηελ αθνπζηηθή αθήγεζε θαη λα ηηο αλαθέξνπλ ζχληνκα. Σα 

παηδηά ηφζν ζηελ πξψηε φζν θαη ζηε δεχηεξε εξψηεζε κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ δηθά 

ηνπο ζηνηρεία ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη κέζα ζηα θείκελα. Αθνχ δνζεί ζηα παηδηά 
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έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζθήζεσλ, νη απαληήζεηο 

θάζε νκάδαο αλαθνηλψλνληαη ζηελ ηάμε. Σαπηφρξνλα, αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

παξαηεξήζεη πσο ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη ζηε ρξήζε γξαπηνχ ιφγνπ κπνξεί λα ηα 

παξνηξχλεη λα εθθξαζηνχλ πξνθνξηθά. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ακέζσο κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ θαη αθνχ ηα παηδηά έρνπλ 

απνθηήζεη κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηνλ κχζν ηνπ Πξνκεζέα, νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο θαινχληαη λα επεμεξγαζηνχλ έλα απφζπαζκα απφ ηελ ηξαγσδία 

«Πξνκεζέαο Γεζκψηεο» απφ κεηαθξαζκέλν θείκελν ζηα λέα ειιεληθά.  

 Σν απφζπαζκα πνπ επηιέρζεθε παξνπζηάδεη ηνλ κνλφινγν ηνπ Πξνκεζέα πνπ 

εμηζηνξεί ηηο ζπκθνξέο ηνπ αιιά θαη ηα δψξα πνπ έθαλε ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλζξσπφηεηα. Σν θείκελν δηαζέηεη ζρεηηθά απιφ ιεμηιφγην φκσο 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα παξέκβεη θαη λα εμεγήζεη ηηο άγλσζηεο ιέμεηο θαη ηηο 

απνξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ. Σαπηφρξνλα, ζην απφζπαζκα 

πνπ επηιέρζεθε ππάξρεη θαη ε παξνπζία ηνπ ρνξνχ ψζηε λα παξαηεξήζνπλ ηα παηδηά 

ηνλ δηάινγν πνπ μεθηλά αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηνλ πξσηαγσληζηή αιιά θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνχ ζην αξραίν δξάκα.  

 Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ απνζπάζκαηνο ζηελ ηάμε θαη ηελ επεμήγεζε ησλ 

άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ησλ απνξηψλ ε θάζε νκάδα μεθηλά λα επεμεξγάδεηαη ην θχιιν 

εξγαζίαο. Αξρηθά, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη λα ζθεθηνχλ ζε πνην είδνο 

αλήθεη ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα, λα θπθιψζνπλ ηε ζσζηή απάληεζε απφ ηηο 

πξνηεηλφκελεο θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο. Γηα ηελ απάληεζε ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο κπνξνχλ λα αλαθαιέζνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ εηζαγσγηθή 

παξνπζίαζε κε ηελ νπνία μεθίλεζε ε ζεκαηηθή ελφηεηα. Σα παηδηά έηζη παξάγνπλ 

γξαπηφ ιφγν θαη ηαπηφρξνλα θξηηηθά ζθεπηφκελα θαη ζπλδένληαο ηα δεδνκέλα 

θαηαλννχλ έκπξαθηα ηα είδε ηνπ δξάκαηνο. Οη απαληήζεηο ησλ νκάδσλ ζην ηέινο 

αλαθνηλψλνληαη ζηελ ηάμε.  

 Ακέζσο κεηά, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπλ ζην θείκελν θαη λα βξνπλ 

ηα ρσξία ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ν ρνξφο. Αθνχ εληνπίζνπλ ην ζεκείν θαη δηαβάζνπλ 

ηα ιφγηα ηνπ ρνξνχ θαινχληαη λα νξίζνπλ κε δηθά ηνπο ιφγηα ην ηη είλαη ν ρνξφο θαη 

πψο ιεηηνπξγεί κέζα ζηελ αξραία ηξαγσδία. ηε ζπλέρεηα, ε άζθεζε ηνπο δεηά λα 

ζθεθηνχλ ηη ζεκαίλεη ζήκεξα ε ιέμε ρνξφο θαη πψο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ 

αξραηφηεηα. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηε ζεκαζηνινγηθή δηαθνξά ησλ 

ιέμεσλ νη νκάδεο ζα πξέπεη λα ζπλζέζνπλ πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο λα θαίλεηαη 

μεθάζαξα θαζεκία απφ ηηο δχν ζεκαζίεο ηηο ιέμεο. Οη πξνηάζεηο ζηε ζπλέρεηα 

δηαβάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη ζρνιηάδνληαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ζ επφκελε άζθεζε θαιεί ηα παηδηά λα μαλαδηαβάζνπλ ην θείκελν ζηα πιαίζηα 

ησλ νκάδσλ θαη λα εληνπίζνπλ θαη λα ππνγξακκίζνπλ κέζα ζε απηφ φια φζα 

θαίλεηαη λα πξφζθεξε ν Πξνκεζέαο ζηνπο αλζξψπνπο. Έπεηηα, ζα πξέπεη λα ηα 

θαηαγξάςνπλ ζχληνκα κε ηε κνξθή ηίηισλ ζην πιαίζην πνπ ππάξρεη ζην 
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εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ηνπο δφζεθε. Οη καζεηέο έηζη εμαζθνχληαη ζηελ επεμεξγαζία 

θεηκέλσλ, ζηνλ εληνπηζκφ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ηίηισλ.  

 Ζ πξνεγνχκελε άζθεζε ιεηηνπξγεί ζπλδπαζηηθά κε ηελ επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα θαζψο ηα παηδηά ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπλέιεμαλ. ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά θαινχληαη λα γίλνπλ 

εζνπνηνί θαη λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπ Πξνκεζέα. Κάζε παηδί είλαη ειεχζεξν λα 

επηιέμεη έλα απφ ηα δψξα ηνπ Πξνκεζέα φπσο ηα ζεκείσζε ε νκάδα ηνπ ζηελ 

πξνεγνχκελε άζθεζε θαη λα ην παξνπζηάζεη ηελ ηάμε εμεγψληαο ηαπηφρξνλα ηε 

ζεκαζία ηνπ δψξνπ γηα ηνπο αλζξψπνπο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνηξέςεη 

ηα παηδηά λα κηιήζνπλ ζην α΄ εληθφ πξφζσπν κηαο θαη έρνπλ πάξεη ηελ ζέζε ηνπ 

Πξνκεζέα. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έηζη εμαζθνχλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν 

αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα επηρεηξεκαηνινγίαο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη θηλεηηθή. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη δπλαηά ην απφζπαζκα ηεο ηξαγσδίαο ζηελ ηάμε ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνηξέπεη ηα παηδηά λα θαληαζηνχλ ηηο εηθφλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε 

απηφ. ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά, αηνκηθά ή θαη νκαδηθά, επηιέγνπλ θάπνηα εηθφλα πνπ 

ηνπο έθαλε εληχπσζε θαη πξνζπαζνχλ λα ηελ παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε 

ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά θηλήζεηο θαη θαζφινπ ιφγν. Ζ ππφινηπε ηάμε 

πξνζπαζεί λα βξεη ηη θάλνπλ νη ζπκκαζεηέο θαη νη ζπκκαζήηξηεο ηνπο ελψ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ζπληνλίδεη ην παηρλίδη. Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηε 
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ρξήζε κνπζηθήο ππφθξνπζεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή απνηειεί κηα παληνκίκα κε 

ζεκαηηθφ άμνλα ηνλ κχζν ηνπ Πξνκεζέα θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, ηεο ζθέςεο, ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, ηεο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο.  

 2
η 

ςποενόηηηα: «Δηξήλε» 

 Ζ δεχηεξε ππνελφηεηα ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο «Γηαβάδνληαο ζέαηξν» 

έρεη ηίηιν «Δηξήλε» απφ ηελ νκψλπκε θσκσδία ηνπ Αξηζηνηέιε ηελ νπνία θαη 

πξαγκαηεχεηαη. Σν απφζπαζκα πνπ δίλεηαη ζηα παηδηά είλαη κεηαθξαζκέλν ζηα λέα 

ειιεληθά. Ζ θσκσδία απηή επηιέρζεθε κε θξηηήξην αξρηθά ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα 

πεξάζεη ζηνπο ζεαηέο θαη αθεηέξνπ ηελ απιή γιψζζα θαη ην απιφ πεξηερφκελν πνπ 

ηα παηδηά κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ κε επθνιία.  
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 ηελ αξρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, δίλεηαη ζηα παηδηά έλα πξνινγηθφ 

ζεκείσκα ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ην γεληθφ πιαίζην ηνπ έξγνπ απφ ην νπνίν 

πξνέξρεηαη ην απφζπαζκα. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ην απφζπαζκα πνπ απνηειεί 

κηα ζπλνκηιία αλάκεζα ζηνλ Σξπγαίν, πξσηαγσληζηή ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ζενχ Δξκή. 

Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο δηαβάδνπλ ην θείκελν ελψ ηαπηφρξνλα ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνηξέςεη ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ ην θείκελν ζε δεπγάξηα 

αθνινπζψληαο ηε ζηηρνκπζία ησλ πξνζψπσλ ηνπ έξγνπ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο εμεγεί 

ηηο άγλσζηεο ιέμεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα παηδηά θαη ηαπηφρξνλα δηεγείηαη κε ιίγα 

ιφγηα ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ.  

 ηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο αξρίδνπλ λα επεμεξγάδνληαη ην πιηθφ πνπ ηνπο 

δφζεθε. Αξρηθά, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζνπλ 

πξνθνξηθά ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην θείκελν πνπ ηνπο δφζεθε 

(Πνηα είλαη ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαπάλσ ζθελή; / Πνηα είλαη ε 

ηδηφηεηα θαζελφο απφ ηνπο ήξσεο; / Ση είδνπο έξγν είλαη ην παξαπάλσ;) Οη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο έηζη επεμεξγάδνληαη ην ζεαηξηθφ θείκελν θαη ηαπηφρξνλα 

αλαπηχζζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν. Οη πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο ησλ νκάδσλ 

αλαθνηλψλνληαη ζηελ ηάμε θαη ζρνιηάδνληαη. 

 Ακέζσο κεηά, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ πνην είλαη ην θεληξηθφ 

κήλπκα πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ν Αξηζηνθάλεο κέζσ ηεο θσκσδίαο ηνπ θαη λα ην 

θαηαγξάςνπλ. ην ζεκείν απηφ, εηδηθά ζηα παηδηά ηεο Σεηάξηεο ηάμεο, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη αλαθνξέο απφ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο θαη θπξίσο ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν ψζηε 

λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ην ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν γξάθηεθε ε θσκσδία.  

 ηελ επφκελε άζθεζε νη νκάδεο ησλ παηδηψλ θαινχληαη λα κπνπλ ζηε ζέζε 

ηνπ Σξπγαίνπ ελψ ηνπ παίξλεη ζπλέληεπμε  έλα θαληαζηηθφ πξφζσπν, ν Γεκφγξαθνο 

ν Πνιπγξαθφηαηνο, έλαο δεκνζηνγξάθνο ηεο αζελατθήο εθεκεξίδαο «Σα θιαζηθά 

λέα». Σα παηδηά ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ ζπκπιεξψλνληαο ηα θελά θάησ απφ ηηο εξσηήζεηο. Οη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο ζα πξέπεη λα εληνπίζνπλ ηηο απαληήζεηο κέζα ζην ζεαηξηθφ απφζπαζκα θαη 

λα ηηο θαηαγξάςνπλ ζην α΄ εληθφ πξφζσπν. Ακέζσο κεηά, ηα παηδηά ζε δεπγάξηα 

παξνπζηάδνπλ ηε ζπλέληεπμε ζηελ ηάμε ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. 
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Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξνηξχλεη ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξνεγνχκελε 

άζθεζε σο άμνλα αιιά ηαπηφρξνλα λα απηνζρεδηάζνπλ, λα πξνζζέζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο θαη λα ζπλνδέςνπλ ηνλ ιφγν ηνπο κε ηηο αλάινγεο 

θηλήζεηο. Σα παηδηά έηζη αλαπηχζζνπλ ηνλ γξαπηφ αιιά θαη πξνθνξηθφ ιφγν ηνπο, 

ηελ ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα απηνζρεδηαζκνχ. 

 ην ηέινο ηεο ππνελφηεηαο ππάξρεη κηα δξαζηεξηφηεηα δσγξαθηθήο ε νπνία 

δεηά απφ ηα παηδηά λα θαληαζηνχλ ηελ Δηξήλε θαη ηνλ Πφιεκν σο πξφζσπα θαη λα ηα 

παξαζηήζνπλ δσγξαθίδνληάο ηα. Σαπηφρξνλα, ε δξαζηεξηφηεηα δεηά απφ ηα παηδηά 

λα γξάςνπλ έλα κήλπκα γηα ηελ εηξήλε πνπ ζα ήζεια λα πεξάζνπλ ζε φινλ ηνλ 

θφζκν. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ αθήλνληαο ηε θαληαζία 

ηνπο ειεχζεξε θαη αμηνπνηψληαο φπνηα πιηθά ζέινπλ. ην ηέινο, ηα παηδηά 

παξνπζηάδνπλ ηηο δσγξαθηέο θαη ηα κελχκαηά ηνπο ζηελ ηάμε.  
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5.4.3. 2
η
 θεμαηική ενόηηηα: «Όηαλ νη ζενί ζπλάληεζαλ ηνπο ήξσεο ...» 

 1η κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Οι Θεοί ηος Ολύμπος» 

 Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα μεθηλά κε κηα παξνπζίαζε power point πνπ γίλεηαη απφ 

ηνλ δάζθαιν ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο ηάμεο. Ζ παξνπζίαζε εηζάγεη ηα 

παηδηά ζηηο απαξρέο ηεο κπζνινγίαο. Ξεθηλά κε ηε δεκηνπξγία ησλ Γηγάλησλ, ησλ 

Σηηάλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ Γψδεθα Θεψλ. Παξνπζηάδνληαη  ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θάζε ζενχ, νη ηδηαίηεξεο δπλάκεηο ηνπ θαη ηα ζχκβνιά ηνπ. Γηαζαθελίδνληαη νη 

ζρέζεηο ησλ ζενηήησλ θαη δεκηνπξγείηαη ην γελεαινγηθφ δέληξν ησλ ζεψλ. 

  ηελ ηειεπηαία δηαθάλεηα ηεο παξνπζίαζεο ππάξρεη έλα παηρλίδη ζην νπνίν 

ηα παηδηά θαινχληαη λα ζπκεζνχλ θαη λα βξνπλ ην ζχκβνιν θάζε ζενχ. Ζ ζσζηή 

απάληεζε απνθαιχπηεηαη κεηά ηελ απάληεζε ησλ παηδηψλ, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ηάμεο, κε ηελ εκθάληζε ηεο εηθφλαο- ζπκβφινπ. 

 Μεηά ηελ παξνπζίαζε, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη 

ηνπο  κνηξάδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαηαζθεπάζηεθε έλα θξππηφιεμν πνπ πεξηέρεη ιέμεηο κε ηα νλφκαηα 

ησλ ζεψλ θαη ησλ ζπκβφισλ ηνπο. Σα παηδηά αθνχ ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζα 

πξέπεη λα εληνπίζνπλ ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο. ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα 

θαηαηάμνπλ ηηο ιέμεηο πνπ εληφπηζαλ ζην θξππηφιεμν ζε αιθαβεηηθή ζεηξά κέζα ζε 

έλα πηλαθάθη. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ παηδηψλ ζην ηέινο ηνπ πιηθνχ έρεη ηνπνζεηεζεί 

ην αιθάβεην ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη σο βνήζεκα ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. ηαλ 

ηα παηδηά νινθιεξψζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα, νη απαληήζεηο αλαθνηλψλνληαη ζηελ 

ηάμε.  
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 Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα έρεη ηε κνξθή θνπίδ. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη αλαιακβάλνπλ λα ιχζνπλ ηηο αζθήζεηο πνπ πεξηέρνληαη 

ζε απηφ. ηελ πξψηε άζθεζε νη καζεηέο θαινχληαη λα αληηζηνηρίζνπλ θάζε ζεφ θαη 

ζεά κε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί κηα εξψηεζε ζηελ νπνία ηα παηδηά 

πξέπεη κα ζθεθηνχλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζηηο κέξεο καο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

νλφκαηα ησλ Οιχκπησλ Θεψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζε αζιεηηθέο νκάδεο θαη ζε 

μελνδνρεία. Σέινο, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε κηα 

ζεηξά εξσηήζεσλ θαη λα παξάγνπλ ζχληνκν γξαπηφ ιφγν. Οη απαληήζεηο δίλνπλ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηελ θαηαλφεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ δηδάρζεθαλ ηα παηδηά ζηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  
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 2
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Η Αζελά θαη ν Πνζεηδώλαο» 

 Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα κε ηίηιν «Ζ Αζελά θαη ν Πνζεηδψλαο» πεξηιακβάλεη 

ηνλ κχζν ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. Γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζρεδηάζηεθε, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

ρσξίδνληαη ζε νκάδεο..  Ζ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ μεθηλά κε έλα θείκελν ην νπνίν 

δηεγείηαη ηνλ κχζν. Ζ επηινγή ηνπ θεηκέλνπ έγηλε κε θξηηήξην ην απιφ ιεμηιφγην γηα 

ηα παηδηά θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ κχζνπ.   

 Σα παηδηά δηαβάδνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ην θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο επεμεγεί ηηο άγλσζηεο ιέμεηο θαη απαληά ζε απνξίεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. Ζ αλάγλσζε κπνξεί λα γίλεη είηε 

ζπλνιηθά κέζα ζηελ ηάμε είηε ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ. ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά 

θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ ηελ εηθφλα πνπ ππάξρεη θάησ απφ ην θείκελν θαη λα 

απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ην πνηα πξφζσπα παξνπζηάδνληαη 

ζηελ εηθφλα, ηη θξαηάλε θαη ηη ππάξρεη ζην θέληξν ηεο εηθφλαο. Έπεηηα νη νκάδεο 

θαινχληαη λα βξνπλ ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζην θείκελν θαη ζηελ 

εηθφλα θαη πψο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. ην ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο, θάζε νκάδα ζα 

πξέπεη λα δψζεη έλαλ πεξηεθηηθφ θαη ζχληνκν ηίηιν ζηελ εηθφλα. θνπφο ησλ 

εξσηήζεσλ είλαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ κχζνπ αιιά θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ παηδηψλ θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα βξίζθνπλ ηε βαζηθή ηδέα 

ελφο θεηκεληθνχ είδνπο θαη λα ηε δηαηππψλνπλ ζρεκαηίδνληαο έλαλ ηίηιν.  

 Ζ δεχηεξε άζθεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απνηειείηαη 

απφ έλαλ πίλαθα πξνηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ κχζν. Σα παηδηά θαινχληαη λα 

δηαβάζνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη λα ηηο ραξαθηεξίζνπλ σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο 

βαζηζκέλα ζην θείκελν πνπ δηάβαζαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Ζ άζθεζε 

απηή ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα δεδνκέλα θαη λα 

θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. 

 Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα άζθεζε γξακκαηηθήο γηα ηε δηάθξηζε ησλ 

θνηλψλ θαη ησλ θχξησλ νπζηαζηηθψλ. Ζ άζθεζε θαιεί ηηο νκάδεο λα εληνπίζνπλ ηα 

ππνγξακκηζκέλα νπζηαζηηθά ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα θαηαηάμνπλ ζηε 

ζσζηή ζηήιε ηνπ πίλαθα κε βάζε ην αλ είλαη θχξηα ή θνηλά. Σα παηδηά ηεο Γ΄ αιιά 
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θαη ηεο Γ' ηάμεο έρνπλ δηδαρζεί ηε δηάθξηζε απηήλ επνκέλσο ε άζθεζε ζηνρεχεη ζηελ 

εμάζθεζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ.  

 Ακέζσο κεηά, νη καζεηέο θαινχληαη λα ζθεθηνχλ ηελ αμία ηνπ δψξνπ ηεο 

Αζελάο θαη λα εληνπίζνπλ πνπ ρξεζηκεχεη ηφζν ε ειηά φζν θαη ηα παξάγσγά ηεο 

ζηνπο αλζξψπνπο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο άζθεζεο, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζα 

πξέπεη λα γξάςνπλ έλα ζχληνκν θείκελν γηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο. 

Δπηηπγράλεηαη έηζη ε εμάζθεζε ζηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ αιιά θαη ε 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ. Σαπηφρξνλα, ηα παηδηά ζπλεξγάδνληαη 

θαη αληαιιάζζνπλ απφςεηο.  

 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα δξαζηεξηφηεηα δξακαηνπνίεζεο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ κχζν ηεο νλνκαζίαο ηεο Αζήλαο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δξακαηνπνίεζεο, ηα 

παηδηά ηεο ηάμεο ζπλνιηθά θαη φρη ζε νκάδεο αλαιακβάλνπλ λα ελζαξθψζνπλ απφ 

έλα ήξσα ηνπ κχζνπ (Θενί, βαζηιηάο Κέθξνπαο, Αζελαίνη πνιίηεο). Μεηά ηε δηαλνκή 

ησλ ξφισλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηα παηδηά έλα ρξνληθφ πεξηζψξην λα 

επεμεξγαζηνχλ ηνλ ξφιν ηνπο θαη λα ζθεθηνχλ πψο ζα ηνλ παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. 

Καζέλα απφ ηα παηδηά πνπ ελζαξθψλνπλ θάπνηνλ ζεφ αιιά θαη ηνπο ξφινπο ηνπ 

Κέθξνπα αιιά θαη ησλ Αζελαίσλ  ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

επηρείξεκα πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ηελ αμία ησλ δψξσλ. Σα 

παηδηά έηζη αλαπηχζζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα 

επηρεηξεκαηνινγίαο ζηα πιαίζηα κηαο δηαζθεδαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη ην ζχλνιν ηεο ηάμεο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ινηπφλ εθθξάδνληαη 

ειεχζεξα ιεθηηθά αιιά θαη θηλεηηθά, απηνζρεδηάδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ απζφξκεην 

ιφγν. Δπίζεο, ε δξαζηεξηφηεηα βνεζά ζηελ αλάπηπμε ελφο θηιηθνχ θαη αζθαινχο 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε φπνπ θάζε παηδί κπνξεί λα εθθξαζηεί ειεχζεξα, ηνλψλεη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ, ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία.  

 Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα είλαη θαιιηηερληθή. Μέζα ζηε κνπζεηνζθεπή ηα 

παηδηά ζα βξνπλ ηα πιηθά θαη ην παηξφλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηξηζδηάζηαηνπ 

δέληξνπ - ειηάο. Σα παηδηά ρξσκαηίδνπλ θαη θφβνπλ ην δέληξν, ηα θχιια θαη ηνπο 

θαξπνχο ηεο ειηάο. ηε ζπλέρεηα, ε θάζε νκάδα ζθέθηεηαη πνηεο είλαη νη αμίεο πνπ ζα 

πξέπεη λα δηέπνπλ κηα θνηλσλία φπσο ηεο Αζήλαο θαη ηηο θαηαγξάθνπλ πάλσ ζηα 

θχιια θαη ζηνπο θαξπνχο. Έπεηηα ηα θνιιάλ πάλσ ζηελ ειηά θαη δεκηνπξγνχλ κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν κηα ηξηζδηάζηαηε θαηαζθεπή κε ηα ζεηηθά ζηνηρεία κηαο θνηλσλίαο. 
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Γηα λα γίλεη απηφ ν/ε εθπαηδεπηηθφο αξρηθά θαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ πψο ζα 

πξέπεη λα είλαη νη δηθέο ηνπο ζρέζεηο κέζα ζηε κηθξή θνηλσλία ηεο ηάμεο θαη ζηε  

ζπλέρεηα ηνπο θαιεί λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζηα δεδνκέλα ηεο αζελατθήο 

θνηλσλίαο. θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα παηδηά λα αληαιιάμνπλ απφςεηο 

ζρεηηθά κε ην πνηεο πξέπεη λα είλαη νη αμίεο πνπ δηέπνπλ κηα πγηή θνηλσλία αιιά θαη 

ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Σαπηφρξνλα, ε ειηά ιεηηνπξγεί σο ζεκαηηθφ ιεμηθφ αμηψλ θαη 

ηα παηδηά εκπινπηίδνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο. 
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 3
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Η αξπαγή ηεο Δπξώπεο» 

 

 Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα κε ηίηιν «Ζ αξπαγή ηεο Δπξψπεο» πξαγκαηεχεηαη 

ηνλ κχζν ηεο αξπαγήο ηεο Δπξψπεο απφ ηνλ ζεφ Γία. θνπφο ηεο είλαη ε 

ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηνλ κχζν θαη ε εκπέδσζε ηνπ. Γίλεηαη ηαπηφρξνλα κηα 

πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ κχζνπ κε ηελ νλνκαζία ηεο επείξνπ Δπξψπεο.  

 Σα παηδηά αξρηθά θαινχληαη λα δηαβάζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ην θείκελν 

ην νπνίν κε απιφ ιφγν κεηαθέξεη ηα γεγνλφηα ηνπ κχζνπ. Ζ αλάγλσζε ηνπ κχζνπ 

γίλεηαη ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε επεμεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ γίλεηαη απφ επηκέξνπο νκάδεο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. 

 ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ δχν αζθήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εκπέδσζε 

ηνπ θεηκέλνπ. Αξρηθά ηα παηδηά θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ 

δίλνληαο ζχληνκεο απαληήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ην θείκελν. Δμαζθνχλ 

έηζη ηα παηδηά ηελ ηθαλφηεηα λα επεμεξγαζηνχλ έλα θείκελν, λα εληνπίζνπλ ηηο 

δεηνχκελεο απαληήζεηο θαη λα ηηο θαηαγξάςνπλ. Ζ δεχηεξε άζθεζε απνηειείηαη 

απφ έλαλ πίλαθα πνπ πεξηέρεη ζε ιαλζαζκέλε ζεηξά πξνηάζεηο βγαικέλεο απφ ην 

θείκελν. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα δηαβάζνπλ ηηο πξνηάζεηο θη έπεηηα λα ηηο βάινπλ 

ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπνζεηψληαο αξηζκνχο ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ πίλαθα. ηφρνο 

ηεο άζθεζεο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ρξνληθήο ζπλέρεηαο ησλ γεγνλφησλ ηνπ 

θεηκέλνπ. 

 ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη λα 

παξαηεξήζνπλ ηελ εηθφλα πνπ ππάξρεη ζην πιηθφ πνπ ηνπο κνηξάζηεθε. Ζ εηθφλα 

απνηειεί έλαλ παγθφζκην ράξηε. Σα παηδηά αθνχ παξαηεξήζνπλ ηνλ ράξηε 

θαινχληαη λα βξνπλ ηη είδνπο ράξηεο είλαη θαη ηη απεηθνλίδεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

εληνπίζνπλ ζε απηφλ ηελ Δπξψπε. Έπεηηα, κε ηε ρξήζε ελφο ρξσκαηηζηνχ 

καξθαδφξνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ηα φξηα ηεο Δπξψπεο κέζα ζηνλ ράξηε θαη λα 

εληνπίζνπλ ηελ Διιάδα θαη ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθέο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαηαλννχλ ηελ χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ραξηψλ θαη καζαίλνπλ λα εληνπίδνπλ ηελ Δπξψπε, ηελ Διιάδα 

αιιά θαη ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο ζηνλ ράξηε. Οη απαληήζεηο φισλ νκάδσλ 

αλαθνηλψλνληαη ζηε ηέινο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο. 

 Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα είλαη θαιιηηερληθή. Αξρηθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

θαιεί ηηο νκάδεο λα παξαηεξήζνπλ ηηο δχν εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ ζην θχιιν 

εξγαζίαο θαη απεηθνλίδνπλ έλα θέξκα ησλ δχν επξψ θαη απφ ηηο δχν φςεηο ηνπ. ηε 
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ζπλέρεηα ηα παηδηά ζα πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ πξνθνξηθά ηηο δχν φςεηο ηνπ 

λνκίζκαηνο θαη λα εληνπίζνπλ πψο ζπλδένληαη κε ηνπο κχζνπο. Μεηά ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ λνκίζκαηνο θάζε νκάδα θαιείηαη λα εηθνλνγξαθήζεη ηα δηθά ηεο 

λνκίζκαηα κε ζθελέο εκπλεπζκέλεο απφ ηνλ κχζν. ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

ηα λνκίζκαηα κπνξνχλ λα θνπνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ ηάμε απφ θάζε νκάδα 

ε νπνία κε ιίγα ιφγηα πεξηγξάθεη ην λφκηζκά ηεο θαη ηελ απεηθφληζή ηνπ. Σα παηδηά 

έηζη εμαζθνχλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα πεξηγξαθήο. 
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 4
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Η αξπαγή ηεο Πεξζεθόλεο» 

 

 Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα κε ηίηιν «Ζ αξπαγή ηεο Πεξζεθφλεο» πξαγκαηεχεηαη 

ηνλ νκψλπκν κχζν. Αξρηθά, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη 

θαινχληαη λα δηαβάζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ έλα θείκελν πνπ αθνξά ζηελ αξπαγή 

ηεο Πεξζεθφλεο.  

 Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα θαιεί ηα παηδηά λα θαληαζηνχλ πσο  

πξσηαγσληζηνχλ ζε έλα δειηίν εηδήζεσλ. Κάζε παηδί αλαιακβάλεη θαη έλαλ ξφιν π.ρ. 

Άδεο, Πεξζεθφλε, απηφπηεο κάξηπξαο θ.ιπ. ελψ έλα απφ ηα παηδηά παίδεη ηνλ ξφιν 

ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή ηεο ζπδήηεζεο. Κάζε παηδί εξκελεχνληαο 

έλαλ ξφιν παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία, ηελ νπηηθή γσλία 

δειαδή ηνπ ήξσα πνπ ελζαξθψλεη. Σα παηδηά έηζη θαηαλννχλ ηνλ κχζν θαζψο θαη 

ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο πνιιψλ αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ θαη νπηηθψλ πάλσ ζε έλα 

δήηεκα. Σαπηφρξνλα παξάγνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν. 

 ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο θαη 

λα επηιέμνπλ κηα ζεκαηηθή ελφηεηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο. (Ζ Γήκεηξα θαη ε θφξε 

ηεο, Ζ αξπαγή ηεο Πεξζεθφλεο, Ζ ζπλνκηιία ηνπ Γία, ηνπ Δξκή θαη ηεο Γήκεηξαο, Ζ 

Γήκεηξα κφλε ηεο, Ζ Πεξζεθφλε ζηνλ Κάησ Κφζκν, Οη ηέζζεξηο επνρέο). ηε 

ζπλέρεηα, ηα παηδηά καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ δηαβάδνπλ ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη γηα 

ηε δεκηνπξγία θφκηθ. Έπεηηα, αμηνπνηψληαο ηα θαξέ θαη ηα ζχλλεθα πνπ ζα ηνπο 

δνζνχλ ηα παηδηά θάλνπλ θνιάδ, ζρεδηάδνπλ, γξάθνπλ δηαιφγνπο ή θαη ζθέςεηο ησλ 

εξψσλ, δεκηνπξγψληαο έηζη ηα δηθά ηνπο θφκηθ γηα λα παξνπζηάζνπλ κηα ζθελή. 

Έηζη νη καζεηέο εμαζθνχληαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ πιάγηνπ ιφγνπ ζε επζχ θαζψο θαη 

ζηε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη νκάδεο 

παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε ηα θφκηθο ηνπο δξακαηνπνηψληαο ηα. 
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 5
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Ο Θεζέαο θαη ν Μηλώηαπξνο» 

 Ζ επφκελε θχξηα δξαζηεξηφηεηα έρεη ηίηιν «Ο Θεζέαο θαη ν Μηλψηαπξνο». 

θνπφο ηεο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ησλ νκψλπκν κχζν. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε εθκάζεζε θαη ν εκπινπηηζκφο 

ιεμηινγίνπ, ε εμάζθεζε ζηε δηάθξηζε ησλ κειψλ ηνπ ιφγνπ, ε παξαγσγή πξνθνξηθνχ 

θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαη ε εμάζθεζε ζηε δεκηνπξγία ηίηισλ.  

 Αξρηθά, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ηνπο κνηξάδεηαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Σα παηδηά δηαβάδνπλ ην θείκελν πνπ ηνπο δίλεηαη θαη 

επεμεξγάδνληαη ηνλ κχζν. ηε ζπλέρεηα, θαινχληαη λα ππνγξακκίζνπλ ηηο άγλσζηεο 

ιέμεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θείκελν θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ιεμηθνχ λα θαηαγξάςνπλ 

ηε ζεκαζία ηνπο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δεχηεξεο άζθεζεο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

επηζηξέθνπλ ζην θείκελν θαη αξηζκνχλ ηηο παξαγξάθνπο ηνπ. Μεηά απφ ζπδήηεζε ζε 

δεχγε ηα παηδηά δίλνπλ ηίηιν ζε θάζε κία απφ ηηο παξαγξάθνπο πξνζπαζψληαο νη 

ηίηινη λα είλαη ελδεηθηηθνί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξαγξάθνπ. Ζ ηξίηε 

δξαζηεξηφηεηα δεηά απφ ηα παηδηά λα θαηαγξάςνπλ ηελ ηδηφηεηα θαζελφο απφ ηα 

πξφζσπα ηα νπνία εκθαλίδνληαη κέζα ζην θείκελν ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν 

ηνπο αιιά θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 

   ηελ ηέηαξηε άζθεζε νη καζεηέο θάλνπλ εμάζθεζε ζηε δηάθξηζε ησλ κειψλ 

ηνπ ιφγνπ. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα εληνπίζνπλ ηηο ρξσκαηηζκέλεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο θαηαηάμνπλ ζηε ζσζηή ζηήιε ηνπ πίλαθα πνπ ππάξρεη ζην 

θχιιν εξγαζίαο. Μεηά ην ηέινο ησλ ηεζζάξσλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα παηδηά 

αλαθνηλψλνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ ηάμε θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε ηελ νπνία 

ζπληνλίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο.  

 ηελ πέκπηε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά θαινχληαη λα εληνπίζνπλ είηε ζηνλ 

ράξηε πνπ εκπεξηέρεηαη ζην πιηθφ είηε ζηνλ ράξηε ηεο ηάμεο ηελ Κξήηε, ηε Νάμν θαη 

ην νχλην, δειαδή ηα κέξε απφ ηα νπνία πέξαζε ν Θεζέαο θαηά ην ηαμίδη ηνπ. Σα 

παηδηά έηζη εληνπίδνπλ ζηνλ ράξηε ηα γεσγξαθηθά ζεκεία- θιεηδηά ηνπ κχζνπ.  

 Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα είλαη νκαδηθή θαη εθαξκφδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή 

νιφθιεξεο ηεο ηάμεο. ια ηα παηδηά ζρεκαηίδνπλ κε ηηο θαξέθιεο ηνπο έλαλ θχθιν 

κέζα ζηελ ηάμε, ηνλ θχθιν ηνπ θνπηζνκπνιηνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο 

θαη ηηο καζήηξηεο λα θαληαζηνχλ πσο είλαη θάηνηθνη ηνπ νπλίνπ ηελ επνρή ηνπ 

Θεζέα. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο μεθηλνχλ κηα ζπδήηεζε πάλσ ζε θάπνηεο θήκεο πνπ 

έρνπλ αθνπζηεί: Οη θήκεο ιέλε... πσο πάιη καύξα παληά είραλ ζηα θαηάξηηα ηνπο ηα 

πινία πνπ θαηέθηαζαλ από ηελ Κξήηε... Σα παηδηά πξνζεγγίδνπλ ηηο πηπρέο ηνπ κχζνπ 
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σο εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο θαη αθεγεηέο θαη παξάγνπλ πξνθνξηθφ ιφγν 

δηαζαθελίδνληαο ηαπηφρξνλα φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ κχζνπ. 
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 6
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Οη δώδεθα άζινη ηνπ Ηξαθιή» 

 

 Καζψο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ελφηεηεο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο είλαη 

νη δψδεθα άζινη ηνπ Ζξαθιή. θνπφο ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα έξζνπλ ζε 

επαθή ηα παηδηά κε ηνπο δψδεθα άζινπο ηνπ Ζξαθιή. Πέξα απφ ηελ θαηαλφεζε θαη 

εθκάζεζε ησλ ηζηνξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο άζινπο ηνπ Ζξαθιή, ζηφρνο ηεο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη ε παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο θχξηαο δξζηεξηφηεηαο αληηθαηαζηάζεθε ε ρξήζε γξαπηψλ 

θεηκέλσλ κε  ηελ ερνγξαθεκέλε δηήγεζε ησλ ηζηνξηψλ. Οη ηζηνξίεο δηαζθεπάζηεθαλ 

ψζηε λα πεξηέρνπλ απιφ θαη θαηαλνεηφ ιεμηιφγην. Σαπηφρξνλα, νη ηζηνξίεο ηίζεληαη 

ζχληνκα ψζηε λα κελ θνπξάδνπλ αιιά λα ειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ. Σν πιηθφ απηφ πεξηέρεηαη ζηε κνπζεηνζθεπή ςεθηαθά θαη είλαη εχθνιν 

λα αμηνπνηεζεί απφ ηνλ/ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. 

 Αθνχ ινηπφλ αμηνπνηεζεί ην ςεθηαθφ πιηθφ κε ηηο δηεγήζεηο, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηκήκαηνο θαιείηαη λα ρσξίζεη ηα παηδηά ηεο ηάμεο ζε νκάδεο θαη 

ηνπο κνηξάδεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Σν πιηθφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα ζπδεηήζεη ηα φζα άθνπζαλ ηα παηδηά πξνεγνπκέλσο θαη ηαπηφρξνλα 

λα εμαζθήζεη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαιψληαο λα εξκελεχζνπλ ηα γεγνλφηα ησλ 

άζισλ κε κηα πεξηζζφηεξν δηεηζδπηηθή καηηά. Δπίζεο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα  

επαλάιεςεο ησλ ελλνηψλ «νπζηαζηηθφ», «επίζεην» θαη «αληψλπκν». 

 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απνηειείηαη απφ έμη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο- 

αζθήζεηο. ηε πξψηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θάζε νκάδαο 

θαινχληαη λα θπθιψζνπλ ηε ζσζηή απάληεζε ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο. 

Οη ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζηα παηδηά είλαη δεχγε αληίζεησλ επηζέησλ.  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη λα ςπρνινγήζνπλ θαη λα ραξαθηεξίζνπλ ηνπο 

ήξσεο ησλ άζισλ κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο αιιά θαη ησλ πξάμεψλ ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα, ηα παηδηά πξέπεη λα δηαβάζνπλ ηνπο νξηζκνχο πνπ δίλνληαη γηα ηηο έλλνηεο 

επίζεην, νπζηαζηηθφ θαη αληψλπκν θαη λα βξνπλ ηη κέξνπο ηνπ ιφγνπ είλαη ηα 

ρξσκαηηζκέλα δεχγε ιέμεσλ θαη πνηα είλαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε.  Ζ επφκελε άζθεζε 

απνηειείηαη απφ έλαλ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά επηζέησλ. Σα παηδηά ζα 

πξέπεη λα ζθεθηνχλ θαη λα γξάςνπλ κηα αληψλπκε ιέμε γηα θαζέλα απφ ηα επίζεηα. 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηα παηδηά λα αμηνπνηήζνπλ ην ιεμηθφ ηεο ηάμεο ζε 

πεξίπησζε πνπ δπζθνιεχνληαη. Χο ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο άζθεζεο ηα παηδηά ζα 
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πξέπεη λα επηιέμνπλ ηέζζεξα απφ ηα επίζεηα ηνπ πίλαθα θαη λα ζπληάμνπλ πξνηάζεηο 

ζηηο νπνίεο λα θαίλεηαη μεθάζαξα ε ζεκαζία ηνπο. Έπεηηα νη καζεηέο θαινχληαη λα 

ζπδεηήζνπλ θαη λα απαληήζνπλ ζχληνκα ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ απαηηνχλ 

θξηηηθή ζθέςε θαη θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ είραλ νη ήξσεο ησλ ηζηνξηψλ ζε 

νξηζκέλεο πξάμεηο ηνπο. Οη εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηα παηδηά είλαη νη εμήο: 

 Πψο αηζζαλφηαλ ε ζεά Ήξα γηα ηνλ Ζξαθιή; Απφ πνχ θαίλνληαη ηα 

αηζζήκαηα ηεο; 

 ε ηη δηέθεξαλ νη Ακαδφλεο απφ ηηο ππφινηπεο γπλαίθεο εθείλεο ηεο επνρήο; 

 Γηαηί πξνζθέξζεθε ν Άηιαο λα βνεζήζεη ηνλ Ζξαθιή; Ση πξαγκαηηθά ήζειε; 

 Πνηνο θαηά ηε γλψκε ζαο ήηαλ ν πην δχζθνινο άζινο ηνπ Ζξαθιή θαη γηαηί; 

 Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κέζσ ησλ απαληήζεσλ ηνπο θαινχληαη λα 

ραξαθηεξίζνπλ ηνπο ήξσεο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο ησλ πξάμεσλ 

ηνπο. Σέινο, ε θάζε νκάδα πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ άζιν πνπ ηεο έθαλε εληχπσζε θαη 

λα ην παξαζηήζεη ζην πιαίζην πνπ ππάξρεη ζην πιηθφ δσγξαθίδνληάο ηνλ. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δσγξαθηάο, νη νκάδεο αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο ηηο δσγξαθηέο, 

βξίζθνπλ ηνλ άζιν θαη γξάθνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ ζην πιαίζην πνπ ππάξρεη ζην πάλσ 

κέξνο ηεο δσγξαθηάο. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ αλαθνηλψλνληαη ζηελ ηάμε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ/ ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο. 
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 7
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Βξεο ηνλ άζιν!» 

 ηε ζπλέρεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη νκάδεο θαινχληαη λα 

παίμνπλ ην επηηξαπέδην παηρλίδη «Βξεο ηνλ άζιν!». Σν επηηξαπέδην παηρλίδη 

απνηειείηαη απφ έλα ηακπιφ, πνχιηα, δχν δάξηα, κηα θιεςχδξα θαη ηξηάληα θάξηεο 

εξσηήζεσλ. Σν ηακπιφ είλαη ρσξηζκέλν ζε πελήληα πιαίζηα θαη είλαη 

εηθνλνγξαθεκέλν κε βάζε ηνπ άζινπο ηνπο Ζξαθιή. Οη νκάδεο μεθηλψληαο απφ ηελ 

αθεηεξία πξνρσξνχλ θάζε θνξά ηφζα ηεηξάγσλα φζα ππνδεηθλχεη ν αξηζκφο ησλ 

δαξηψλ. Κάζε θνξά πνπ θάπνηα νκάδα ηπραίλεη ηεηξάγσλν κε εηθφλα πξέπεη λα 

αθεγεζεί ηνλ άζιν ηνπ Ζξαθιή πνπ απεηθνλίδεηαη. Δάλ αθεγεζνχλ ηνλ άζιν ζσζηά 

ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ νξίδνληαη απφ ηελ θιεςχδξα, μαλαξίρλνπλ ην δάξη. ηαλ 

θάπνηα νκάδα ηχρεη ηεηξάγσλν κε ηελ εληνιή «εθψζηε κηα κπιε θάξηα», ζα πξέπεη 

λα απαληήζεη ζε κία εξψηεζε ζρεηηθή κε ηνπο άζινπο ηνπ Ζξαθιή ψζηε λα έρεη ην 

δηθαίσκα λα μαλαξίμεη ην δάξη αιιηψο κέλεη ζηάζηκε. Σαπηφρξνλα ζε δηάθνξα 

ηεηξάγσλα ππάξρνπλ ζθάιεο ή θαη θηδάθηα ηα νπνία νδεγνχλ ζε ηεηξάγσλα 

κεγαιχηεξνπ ή κηθξφηεξνπ αξηζκνχ αληίζηνηρα. ηφρνο ησλ νκάδσλ είλαη λα 

θηάζνπλ πξψηεο ζην ηειεπηαίν ηεηξάγσλν ηνπ ηακπιφ. 

 ηφρνο ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα εκπεδψζνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηνπο 

άζινπο ηνπ Ζξαθιή, λα εμαζθήζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηνπο αιιά θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο αθήγεζεο, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ ην πλεχκα ηεο 

νκαδηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη ην 

επηηξαπέδην παηρλίδη σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο.  
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 8
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Μπζνινγηθά κπεξδέκαηα» 

 ηαλ νινθιεξσζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο άζινπο ηνπ 

Ζξαθιή θαη ζηνλ Θεζέα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εθαξκφδεη ζηα παηδηά κηα ζπλδπαζηηθή 

σο πξνο ηα παξαπάλσ ζέκαηα δξαζηεξηφηεηα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ηηο 

επηπξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα έρεη ηνλ ηίηιν «Μπζνινγηθά 

κπεξδέκαηα» θαη είλαη ζηελ νπζία κηα ζθπηαινδξνκία γλψζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

απαηηείηαη ρψξνο ψζηε ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα θηλεζνχλ κε άλεζε. Σα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα είλαη ηέζζεξα θνπηηά θαη δχν ζεηξέο απφ 

θαξηέιεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κνπζεηνζθεπή. ηηο θαξηέιεο απηέο 

αλαγξάθνληαη ιέμεηο πνπ ζπλδένληαη είηε κε ηνλ Ζξαθιή είηε κε ηνλ Θεζέα.  

  Αξρηθά, ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο ίζσλ αηφκσλ θαη 

παξαηάζζνληαη ζε ζεηξά. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ηνπνζεηεί κπξνζηά ζε θάζε 

ζεηξά ζε εχινγε απφζηαζε απφ δχν αλνηρηά θνπηηά θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη ηνλ 

ηίηιν «Ζξαθιήο» θαη «Θεζέαο» αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

κνηξάδεη αληεζηξακκέλεο ζε θάζε νκάδα ηηο θαξηέιεο κε ηηο ιέμεηο έηζη ψζηε θαη νη 

δχν νκάδεο λα έρνπλ ηηο ίδηεο θαξηέιεο. ηαλ φια είλαη έηνηκα, ν/ε  δάζθαινο/α δίλεη 

ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο θαη ηα παηδηά πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο θαξηέιεο ζην 

ζσζηφ θνπηί. Κάζε θνξά πνπ θάπνην παηδί ηνπνζεηεί κηα θαξηέια επηζηξέθεη ζηε 

ζεηξά, ρηππάεη ην ρέξη ηνπ επφκελνπ  παηδηνχ θαη πεγαίλεη ζην ηέινο ηεο ζεηξάο. 

Νηθήηξηα νκάδα είλαη εθείλε πνπ ζα ηνπνζεηήζεη πην γξήγνξα ηηο πεξηζζφηεξεο 

ζσζηέο θαξηέιεο.  
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 Μηα αθφκε πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα απφ ην πιηθφ κε ηηο επηπξφζζεηεο 

δξαζηεξηφηεηεο αθνξά ζηελ εηθνλνγξάθεζε αγγείσλ. Μέζα ζηε κνπζεηνζθεπή 

πεξηιακβάλνληαη δχν αγγεία θαζψο θαη νη θαηάιιειεο κπνγηέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπο. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο θαη επηιέγνπλ ζθελέο απφ ηνπο κχζνπο κε ηνπο νπνίνπο ήξζαλ ζε επαθή θαη 

ηνπο έθαλαλ κεγαιχηεξε εληχπσζε. ηε ζπλέρεηα απνηππψλνπλ ηηο ζθελέο απηέο 

πάλσ ζηα αγγεία δσγξαθίδνληαο ηεο. Σαπηφρξνλα, ην πιηθφ πνπ κνηξάζηεθε ζηα 

παηδηά, κέζσ εηθφλαο αιιά θαη θεηκέλνπ, εμεγεί ζηα παηδηά ηη δηαθνξά πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηνπο δχν ξπζκνχο, ηνλ εξπζξφκνξθν θαη ηνλ κειαλφκνξθν θαη ηα θαιεί λα 

επηιέμνπλ έλαλ απφ ηνπο δχν ξπζκνχο θαηά ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο!  

 

 9
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Μάληεςε πνηνο είκαη!» 

 

 Μεηά ην ηέινο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο «ηαλ νη ζενί ζπλάληεζαλ ηνπο 

ήξσεο», ν εθπαηδεπηηθφο εθαξκφδεη κηα αλαθεθαιαησηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη ηε 

κνξθή παηρληδηνχ. Σν παηρλίδη απηφ νλνκάδεηαη «Μάληεςε πνηνο είκαη» θαη 

εθαξκφδεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ θαξηειψλ κε ηίηιν «Πξφζσπα ηεο αξραηφηεηαο» πνπ 

ππάξρνπλ ζηε κνπζεηνζθεπή. θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα μερσξίζνπλ νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηα επηκέξνπο πξφζσπα ηα νπνία γλψξηζαλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπο αιιά θαη ηηο 

ζρέζεηο πνπ ππήξραλ κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ. Σαπηφρξνλα, ηα παηδηά εμαζθνχληαη ζηε 

δεκηνπξγία ηίηισλ θαη αλαπηχζζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηνπο κέζα απφ κηα 

παηγληψδε δξαζηεξηφηεηα πνπ επλνεί ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε.  

 Αξρηθά, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. ηε ζπλέρεηα 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο κνηξάδεη ηηο θαξηέιεο κε ηα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ 

(π.ρ. Γίαο, Ζξαθιήο, Θεζέαο θ.ιπ.) ζηα παηδηά θαη ηνπο πξνηξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ 

ψζηε λα βξνπλ θαη λα γξάςνπλ θάησ απφ θάζε φλνκα ηξία ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην πξφζσπν. Έπεηηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπγθεληξψλεη ηηο θαξηέιεο 

θαη ηηο αλαθαηεχεη. Οη δχν νκάδεο ζπγθεληξψλνληαη θαη έλα παηδί απφ θάζε νκάδα 

ελαιιάμ ζεθψλεηαη ζην θέληξν ηεο ηάμεο, δηαιέγεη ηπραία κηα θάξηα θαη ζπζηήλεηαη 

σο θάπνηνο κε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ θαξηέια ρσξίο φκσο λα 

απνθαιχπηεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Οη ζπκπαίθηεο ηνπ πξέπεη λα βξνπλ πνην είλαη ην 

πξφζσπν πνπ πεξηγξάθεη ην παηδί. Νηθήηξηα νκάδα είλαη εθείλε πνπ ζα βξεη ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ήξσεο. 
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5.4.4. 3
η
 θεμαηική ενόηηηα: Γηα έλα ζηεθάλη αγξηειηάο... 

 1
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Γλσξίδνληαο ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο...» 

 

 Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα «Γηα έλα ζηεθάλη αγξηειηάο...» μεθηλά κε έλα εηζαγσγηθφ 

βίληεν κε ηίηιν «Γλσξίδνληαο ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο...» πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

γηα λα εηζάγεη ηα παηδηά ζηελ έλλνηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ αιιά θαη λα ηα 

ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην βίληεν μεθηλά 

κε ην πφηε θαη ην πνχ δηεμάγνληαλ νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο θαη πφζν δηαξθνχζαλ. 

ηε ζπλέρεηα, ην βίληεν αλαθέξεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ αγσληζκάησλ αιιά 

θαη ζηελ ηεξή εθερεηξία. Ακέζσο κεηά, ζην βίληεν αλαθέξνληαη ηα νιπκπηαθά 

αζιήκαηα ηεο αξραηφηεηαο θαη ν ηξφπνο ηεο δηεμαγσγήο ηνπο. Ηδηαίηεξε κλεία 

γίλεηαη ζηνπο Διιαλνδίθεο θαη ζηνλ ξφιν πνπ έπαηδαλ ζηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ 

θαη ζηε βξάβεπζε ησλ αζιεηψλ. Αθνινπζεί κηα εθηελήο αλαθνξά ζην έπαζιν ησλ 

αζιεηψλ θαη ζηηο ηηκέο πνπ ηνπο απνδίδνληαλ απφ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. Αθφκε, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηνπο Αγψλεο θαη ζηελ απαγφξεπζε πνπ 

πθίζηαην γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε. Σν βίληεν 

νινθιεξψλεηαη κε ηνπο ιφγνπο θαηάξγεζεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο 

αξραηφηεηαο αιιά θαη ηελ επαλέλαξμή ηνπο ηε ζχγρξνλε επνρή.  

 Ζ αθήγεζε ζην βίληεν ζπλνδεχεηαη απφ εηθφλεο πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά 

νπηηθά λα ζπλδπάζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο. Σν ιεμηιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αθήγεζε είλαη απιφ θαη θαηαλνεηφ ψζηε λα ηα παηδηά λα κε 

δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ.  

 2
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Όηαλ νη αξραίνη ζπλαληνύλ ηνπο ζύγρξνλνπο 

Οιπκπηαθνύο Αγώλεο...» 

 Μεηά ηελ πξνβνιή ηνπ βίληεν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε ηα παηδηά γηα ην 

πεξηερφκελφ ηνπ θαη αζθεί εξσηήζεηο γηα λα βεβαησζεί γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαη 

απαληά ζηηο απνξίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνθχςεη. ηε ζπλέρεηα, ρσξίδεη ηα παηδηά 

ζε ηξεηο νκάδεο θαη κνηξάδεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ηίηιν «Όηαλ νη αξραίνη 

ζπλαληνύλ ηνπο ζύγρξνλνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο...» δίλνληαο ζηα παηδηά ρξφλν λα ην 

επεμεξγαζηνχλ.  
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 Ζ πξψηε άζθεζε δεηά απφ ηα παηδηά λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά πνπ 

ππάξρνπλ ζε έλα θείκελν ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο πνπ ηνπο δίλνληαη ζε κηα 

παξέλζεζε. Σν θείκελν απνηειεί κηα πεξίιεςε ηεο αθήγεζεο ηνπ βίληεν θαη βνεζά 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.  

 Ζ δεχηεξε άζθεζε δεηά απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θάζε νκάδαο λα 

αληηζηνηρίζνπλ ηα αζιήκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζε δψδεθα εηθφλεο. ηηο εηθφλεο 

απεηθνλίδνληαη ηα αζιήκαηα ηνπ δξφκνπ, ηεο δηζθνβνιίαο, ηεο ζθαηξνβνιίαο, ηεο 

πάιεο, ηνπ αθνληίνπ θαη ηεο ππγκαρίαο ζηελ αξραηφηεηα θαη ζήκεξα. Μέζσ ηεο 

αληηζηνίρηζεο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαηαλννχλ ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηα 

αζιήκαηα ησλ αξραίσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Σαπηφρξνλα, νη 

εηθφλεο βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηεμαγσγήο θαζελφο απφ ηα αζιήκαηα θαζψο 

θαη ησλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηά αθνχ δίλνπλ κηα νπηηθή εηθφλα ηνπο.  

 Ζ ηξίηε άζθεζε πεξηιακβάλεη δχν θελνχο πίλαθεο κε ηίηινπο «Αξραίν 

Πέληαζιν» θαη «Μνληέξλν Πέληαζιν». Αθφκε, ε άζθεζε δίλεη ζηα παηδηά κηα ζεηξά 

απφ αζιήκαηα πνπ απνηεινχλ ην αξραίν θαη ην ζχγρξνλν πέληαζιν ζε ηπραία ζεηξά. 

Σα παηδηά αμηνπνηψληαο ηεο γλψζεηο ηνπο αιιά θαη ηελ ινγηθή ηνπο ζα πξέπεη λα 

θαηαηάμνπλ ηα αζιήκαηα ζηε ζσζηή ζηήιε. Σφζν απηή φζν θαη ε πξνεγνχκελε 

άζθεζε πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά ηε ζχλδεζε πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο 

Αξραίνπο θη ηνπο χγρξνλνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, ηε ζπλέρεηα ηνπο ζηνλ ρξφλν 

αιιά θαη ηελ εμέιημε ηνπο.  

 ηε ζπλέρεηα, ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ππάξρεη έλα θξππηφιεμν κε ζέκα ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ιέμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο Αγψλεο 

φπσο δηάθνξα αζιήκαηα (άικα, πάιε, ζθαίξα θ.ιπ.) αιιά θαη έλλνηεο ζρεηηθά κε 

απηνχο (αγξηειηά, εθερεηξία). Έπεηηα, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο ιέμεηο πνπ βξήθαλ ζηελ αξηζκεκέλε ζηήιε πνπ ππάξρεη θάησ απφ 

ην θξππηφιεμν.  

 Ζ ηειεπηαία άζθεζε πεξηιακβάλεη κηα εηθφλα ησλ Οιπκπηαθψλ Κχθισλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ Οιπκπηαθή εκαία. Παξάιιεια, εμεγεί ζηα παηδηά πσο νη ελσκέλνη 

ρξσκαηηζηνί θχθινη ζπκβνιίδνπλ ηελ ελφηεηα αλάκεζα ζηα έζλε αλά ηνλ θφζκν. 

Έπεηηα, ε άζθεζε δεηά απφ ηα παηδηά λα αλαινγηζηνχλ πψο απνδεηθλπφηαλ ε ελφηεηα 

αλάκεζα ζηηο πφιεηο - θξάηε ηεο αξραηφηεηαο θαη ηη γηλφηαλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

εηξήλε κεηαμχ ηνπο. θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο θαη νη 
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καζήηξηεο ην δηαρξνληθφ κήλπκα ηεο εηξήλεο θαη ηεο ελφηεηαο πνπ πξνσζνχλ νη 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα. Παξάιιεια, νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο εμαζθνχληαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. ην ηέινο, νη απαληήζεηο 

ησλ παηδηψλ αλαθνηλψλνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ζηελ ηάμε. 
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 3
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Η Καιιηπάηεηξα, κηα εξσίδα ηεο αξραηόηεηαο» 

 

  Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα κε ηίηιν «Η Καιιηπάηεηξα, κηα εξσίδα ηεο 

αξραηόηεηαο» έρεη ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ γηα ηε δσή ηεο Καιιηπάηεηξαο, 

κηαο επαλαζηάηξηαο γπλαίθαο πνπ αςήθεζε ηνπο λφκνπο ηεο επνρήο ψζηε λα 

παξαθνινπζήζεη ηνλ γην ηεο λα αγσλίδεηαη ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. Παξάιιεια 

κε ηνπο γλσζηηθνχο θαη θηλεηηθνχο ζηφρνπο ηηο ελφηεηαο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ηφζν ζηελ 

αξραηφηεηα φζν ζηηο εκέξεο καο.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αθνχ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ρσξίζεη ηα παηδηά ζε νκάδαο, κνηξάδεη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηνπο δίλεη ρξφλν λα ην επεμεξγαζηνχλ θαη λα δηαβάζνπλ ηα 

δχν θείκελα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε 

ζειίδα ηνπ πιηθνχ ππάξρεη έλα πεδφ θείκελν πνπ εμεγεί ζηα παηδηά ηε δσή ηεο 

Καιιηπάηεηξαο θαη ην πεξηζηαηηθφ πνπ ηε ζπλδέεη κε ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 
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Αθνχ δηαβαζηεί ην θείκελν είηε ζηηο νκάδεο είηε ζηε ηάμε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί 

ηηο άγλσζηεο ιέμεηο πνπ πηζαλψο λα έρνπλ ηα παηδηά θαη ζρνιηάδεηαη ζηελ ηάμε.  

 ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ 

απφ ην πνίεκα ηνπ Λνξέληδν Μαβίιε κε ηίηιν «Καιιηπάηεηξα». Οη ιέμεηο πνπ 

ιείπνπλ απφ ην πνίεκα δίλνληαη ζηα παηδηά θαη απηά ζα πξέπεη λνεκαηηθά λα 

επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε ιέμε θαη λα ηε βάινπλ ζηε ζσζηή ζέζε. Σν πνίεκα απηφ 

απνηειεί έλαλ χκλν ζηε εξσίδα ησλ αξραίσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ζπλδπαζηηθά 

κε ην πεδφ θείκελν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο. Μεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δηαβάδνπλ ην θείκελν θαη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο αζθεί ζηα παηδηά εξσηήζεηο θαη ζπδεηά καδί ηνπο ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ ην πνίεκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ακέζσο κεηά, θάζε νκάδα θαιείηαη λα απαληήζεη ζχληνκα ζε κηα ζεηξά 

εξσηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δχν θείκελα. Οη απαληήζεηο βξίζθνληαη ζηα δχν 

θείκελα, παξάιιεια φκσο απαηηνχλ θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά 

ζην ζεκείν απηφ εμαζθνχλ ηελ ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη εχξεζεο 

πιεξνθνξηψλ φκσο εθφζνλ δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ν/ε 
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εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο 

πξνθνξηθά. Με ηηο απαληήζεηο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ εξσηήζεσλ ηα παηδηά ζηελ 

νπζία αλαδηεγνχληαη ηελ ηζηνξία ηεο Καιιηπάηεηξαο. Ζ πξνηειεπηαία εξψηεζε δεηά 

απφ ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ πνηνο ήηαλ ν ραξαθηήξαο ηεο Καιιηπάηεηξαο, ηη ηελ 

ψζεζε ζην λα πξνβεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε θαη πψο αηζζαλφηαλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε βνεζά ηα παηδηά λα δνπλ ελζπλαηζζεηηθά ην βίσκα ηεο Καιιηπάηεηξαο θαη 

λα κπνπλ ζηε ζέζε ηεο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο. Ζ ηειεπηαία 

εξψηεζε πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζχλδεζε αλάκεζα ζηνπο Οιπκπηαθνχο 

Αγψλεο ηεο αξραηφηεηαο θαη ηνπο ζχγρξνλνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο αθνχ δεηά απφ 

ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ ηη ηζρχεη ζήκεξα ζηηο Οιπκπηάδεο θαη πνηνη κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ αζιεκάησλ. ηφρνο ηεο εξψηεζεο είλαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ εμέιημε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ζηηο εκέξεο καο θαη 

ηηο ειεπζεξίεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη.  

 Ακέζσο κεηά, γίλεηαη κηα λχμε ζηα δηθαηψκαηα ησ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ 

ηφζν ζηελ αξραηφηεηα φζν θαη ζήκεξα. Πξφθεηηαη γηα κηα θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

πνπ έρεη ηε κνξθή ζθπηαινδξνκίαο. ην πιηθφ θάζε νκάδαο ππάξρνπλ ηξεηο κεγάιεο 

θαξηέιεο κε ηίηινπο «Μφλν νη γπλαίθεο», «Μφλν νη άλδξεο», «Σφζν νη άλδξεο φζν 

θαη νη γπλαίθεο». Οη νκάδεο θφβνπλ ηηο θαξηέιεο θαη απηέο θξεκηνχληαη ζε θάπνηνλ 

θελφ ηνίρν ή ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο. Δπίζεο, ππάξρνπλ κηθξφηεξεο θαξηέιεο πνπ 

αλαγξάθνπλ δηάθνξα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ αλδξψλ, ησλ γπλαηθψλ αιιά 

θαη ησλ δχν θχισλ ζηελ αξραηφηεηα. Κάζε νκάδα παξαηάζζεηαη ζε ζεηξά ελψ θάζε 

παηδί θξαηά απφ κηα θαξηέια. Με ην ζχλζεκα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θάζε νκάδα 

θάλνληαο ζθπηαινδξνκία πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ζηε ζσζηή ζηήιε ηηο θαξηέιεο. 

Κάζε παηδί πνπ θνιιάεη ηελ θαξηέια ηνπ επηζηξέθεη ζην ηέινο ηεο ζεηξάο ηνπ 

δίλνληαο ζήκα ζηνλ επφκελν/ε ζπκκαζεηή/ηξηα ηνπ λα μεθηλήζεη. Νηθήηξηα νκάδα 

είλαη εθείλε πνπ ηνπνζεηεί πην γξήγνξα θαη ζσζηά ηηο θαξηέιεο ζηε ζσζηή ζηήιε.  

 

 

 Μεηά ην ηέινο ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο 

καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο ηάμεο λα παξαηεξήζνπλ ηηο ζηήιεο δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. Έπεηηα, θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα γξάςεη έλα 

ζχληνκν θείκελν ζε ζρέζε κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο πάλσ ζηα δηθαηψκαηα ησλ δχν 

θχισλ. Ζ παξαηήξεζε πνπ αλαπφθεπθηα πξνθχπηεη είλαη πσο νη άλδξεο είραλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ ηηο γπλαίθεο ζηα αξραία ρξφληα ελψ νη γπλαίθεο ήηαλ 
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επηθνξηηζκέλεο θπξίσο κε ππνρξεψζεηο. ηαλ ηα παηδηά θαηαιήμνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα απηφ, ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνχλ γηαηί ζπλέβαηλε απηφ θαη λα δψζνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο εμεγήζεηο.  
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 4
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Φσηνγξαθηθά αλαθαηώκαηα...»  

 

 ηε δξαζηεξηφηεηα απηήλ ηα παηδηά, ρσξηζκέλα ζε νκάδεο,  παίξλνπλ κηα 

ζεηξά ηεηξάγσλσλ θνκκαηηψλ πνπ απνηεινχλ επηκέξνπο ηκήκαηα κηαο κεγαιχηεξεο 

εηθφλαο πνπ απεηθνλίδεη θάπνην άζιεκα ηεο αξραηφηεηαο. Οη εηθφλεο απηέο είλαη 

βγαικέλεο απφ αγγεία πνπ έρνπλ δηαζσζεί σο ηηο κέξεο καο θαη δηαζέηνπλ 

παξαζηάζεηο νιπκπηαθψλ αζιεκάησλ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα ηα 

θνκκάηηα κπεξδεκέλα θαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θάζε νκάδαο ζα πξέπεη λα ηα 

βάινπλ ζηε ζσζηή ζεηξά ψζηε λα ζπλαξκνινγήζνπλ ηελ εηθφλα. ηαλ ηα παηδηά 

ηνπνζεηήζνπλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ εηθφλσλ, ηα θνιινχλ ζε έλα ραξηφλη θαη 

γξάθνπλ σο ιεδάληα ην φλνκα ηνπ αζιήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη. Αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ηάμεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα απνθαζίζεη αλ ζα βάιεη ρξνληθφ 

πεξηζψξην ζηε ζπλαξκνιφγεζε ηεο εηθφλαο ελψ κπνξεί λα νξγαλψζεη θαη έλαλ 

δηαγσληζκφ κε ληθήηξηα ηελ πην γξήγνξε νκάδα.  

 Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή βνεζά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θη ηνπ 

νκαδηθνχ πλεχκαηνο. Σαπηφρξνλα, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ νπηηθνθηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο, ηεο ππνκνλήο θαη ησλ ινγηθψλ 

ζπλεηξκψλ. 
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 5
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Γίλε θη εζύ Οιπκπηνλίθεο!» 

 

 Μία αθφκε πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Γηα έλα 

ζηεθάλη αγξηειηάο...» έρεη ηίηιν  «Γίλε θη εζχ Οιπκπηνλίθεο!» θαη αθνξά ζηε 

δεκηνπξγία αζιεηηθψλ ηαπηνηήησλ. Κάζε καζεηήο θαη καζήηξηα κπνξεί λα 

ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζην δειηίν αζιεηηθήο ηαπηφηεηαο πνπ ππάξρεη κέζα 

ζην πιηθφ ηεο κνπζεηνζθεπήο.  

 Σα παηδηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αιεζηλά ζηνηρεία, εθφζνλ 

ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην άζιεκα, ή λα γξάςνπλ ην άζιεκα ζην νπνίν ζα ήζειαλ λα 

ιάβνπλ ζπκκεηνρή. Ζ αζιεηηθή ηαπηφηεηα δεηά απφ ηα παηδηά λα ζπκπιεξψζνπλ 

ζηνηρεία φπσο ην φλνκα, ην επίζεηφ ηνπο, ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπο, ηε ρψξα 

πξνέιεπζήο ηνπο, ην χςνο, ην βάξνο ηνπο θαη ην άζιεκα ζπκκεηνρήο ηνπο. Δπίζεο,  

ζην αληίζηνηρν πιαίζην, ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ κηα θξάζε πνπ λα ηνπο 

εθθξάδεη ζε ζρέζε κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη ην αγψληζκά ηνπο. Οη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο κπνξνχλ λα θνιιήζνπλ ζην θαηάιιειν πιαίζην κηα θσηνγξαθία ηνπο. Αλ 

δελ ππάξρεη ε επηινγή απηή, ηα παηδηά κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ ζην πιαίζην. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

πιαζηηθνπνηήζεη ηηο ηαπηφηεηεο θαη λα θνιιήζεη θνξδέιεο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θξεκαζηνχλ ζηνλ ιαηκφ ηνλ παηδηψλ. 
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 ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα παηδηά ζα παξνπζηάζνπλ ηηο ηαπηφηεηέο 

ηνπο κε ιεπηνκέξεηεο ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηέο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα θξεκάζνπλ ηηο ηαπηφηεηεο ζε ζεκείν πνπ λα θαίλνληαη ζηελ ηάμε. 

 6
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Αξραία θαη ζύγρξνλα έπαζια» 

 Μηαο θαη έρεη γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε βξάβεπζε ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ ζηελ αξραηφηεηα, ε ζεκαηηθή ελφηεηα πεξηιακβάλεη κηα δξαζηεξηφηεηα γηα 

ηε δεκηνπξγία θφηηλσλ θαη κεηαιιίσλ κε ηίηιν «Αξραία θαη ζύγρξνλα έπαζια». 

 Σα παηδηά γλσξίδνπλ ήδε απφ ηηο πξνεγνχκελεο αλαθνξέο ζην πψο είλαη ν 

θφηηλνο θαη απφ ηη ήηαλ θαηαζθεπαζκέλνο. ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηα παηδηά ζα 

δνπλ εηθφλεο θφηηλσλ αιιά θαη νιπκπηαθψλ κεηαιιίσλ. ηε ζπλέρεηα, κε απιά πιηθά 

πνπ ζα βξνπλ κέζα ζηε κνπζεηνζθεπή (ραξηφληα, κπνγηέο θφιια, θνξδέιεο) ζα πξέπεη 

λα θαηαζθεπάζνπλ ηα δηθά ηνπο βξαβεία. Σα παηδηά κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο θαηαζθεπέο νη νπνίεο αμηνπνηνχληαη ζε επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο γηα ηε βξάβεπζε ησλ ληθεηψλ ελφο 

παηρληδηνχ. Δηδηθά ζηα κεηάιιηα, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνχλ λα 

δσγξαθίζνπλ φπνηα ζθελή ζέινπλ θαη λνκίδνπλ πσο ζπλδέεηαη κε ηνλ αζιεηηζκφ. 

Σαπηφρξνλα, ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηηο ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο.  
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 7
η
 κύπια δπαζηηπιόηηηα: «Οιπκπηαθέο δηαδξνκέο» 

 Σν παηρλίδη «Οιπκπηαθέο δηαδξνκέο» απνηειεί έλα γλσζηηθφ θαη θηλεηηθφ 

παηρλίδη εξσηήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ βνεζά ζηελ εκπέδσζε φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ κε ηα νπνία ήξζαλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο κε ηξφπν παηγληψδε θαη επράξηζην γηα ηα παηδηά. Σν παηρλίδη 

απνηειεί κηα πξνζνκνίσζε ελφο ηειενπηηθνχ θνπίδ γλψζεσλ κε παξνπζηαζηή ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ θαη δηαγσληδφκελνπο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο ηάμεο. Σν 

παηρλίδη θαιφ ζα ήηαλ λα εθαξκνζηεί ζε εμσηεξηθφ ρψξν ή ζην γπκλαζηήξην ηνπ 

ζρνιείνπ εθφζνλ ππάξρεη. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηρληδηνχ ζα ρξεηαζηνχλ κνιχβηα, 

ιεπθέο θφιιεο θαη κηα θιεςχδξα ρξφλνπ.  

 Αξρηθά, ν/ε δάζθαινο/α ρσξίδεη ηα παηδηά ζε ηξεηο νκάδεο νη νπνίεο θάζνληαη 

θπθιηθά απέλαληη απφ ηνλ δάζθαιν- παξνπζηαζηή. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δηαζέηεη κηα 

ζεηξά θαξηέισλ κε εξσηήζεηο γλψζεσλ πάλσ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο 

αξραηφηεηαο αιιά θαη θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Κάζε νκάδα παηδηψλ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο δνθηκαζηψλ, ηηο γλσζηηθέο θαη 

ηηο θηλεηηθέο. ηε ζπλέρεηα, ν/ε δάζθαινο/α ζέηεη ηελ εξψηεζε ζε θάζε νκάδα κε ηε 

ζεηξά ή αλαθνηλψλεη ηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη.  Σα 

παηδηά θάζε νκάδαο πξέπεη λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε ή λα αθνινπζήζνπλ ηηο 

νδεγίεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ.  
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 Οη θαξηέιεο θηλεηηθψλ δνθηκαζηψλ πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαηηνχλ θίλεζε, ζπλεξγαζία, νκαδηθφ πλεχκα θαη θαληαζία. Σα παηδηά 

εθαξκφδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα ρξεηαζηεί λα κηκεζνχλ ηα νιπκπηαθά αζιήκαηα 

ηεο δηζθνβνιίαο, ηνπ άικαηνο, ηεο ζθαηξνβνιίαο αιιά θαη ηνπ αγψλα δξφκνπ. 

Κάπνηεο άιιεο θαξηέιεο δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα αμηνπνηήζνπλ νκαδηθά ηα ζψκαηά 

ηνπο ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ ιέμεηο φπσο αγψλαο, εηξήλε, άζιεκα θ.ά. ή λα 

ζρεκαηίζνπλ ηνπο Οιπκπηαθνχο Κχθινπο. Αθφκε, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζα 

ρξεηαζηεί λα ζθηηζάξνπλ νιπκπηαθέο καζθφη θαη λα ηηο νλνκάζνπλ, λα γξάςνπλ 

ζπλζήκαηα γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, λα θαληαζηνχλ θαη απηνζρεδηάδνληαο λα 

παξνπζηάζνπλ έλαλ δηάινγν αλάκεζα ζε Οιπκπηνλίθεο ηεο αξραηφηεηαο αιιά θαη λα 

δείμνπλ ζηνλ ράξηε ηελ Αξραία Οιπκπία θαη ηελ Αζήλα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν γηα ηελ εθπφλεζε ηνπο θαη 

κπνξνχλ λα ζπλνδεπηνχλ απφ κνπζηθή ππφθξνπζε. 

  

 

 

 

 ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ, γίλεηαη κηα πξνζνκνίσζε ηεο βξάβεπζεο ησλ 

Οιπκπηνληθψλ. Οη ηξεηο νκάδεο ησλ καζεηψλ βξαβεχνληαη κε ην ρξπζφ, ην αζεκέλην 

θαη ην ράιθηλν κεηάιιην αιιά θαη ηνπο θφηηλνπο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα παηδηά ζηε 
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δηάξθεηα ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο απφ ηνλ Διιαλνδίθε - εθπαηδεπηηθφ. Ο ξφινο 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζνξηζηηθφο ζην λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο φηη παίδνπλ κε πλεχκα ζπλαγσληζκνχ θαη φρη αληαγσληζηηθφηεηα θαη πψο 

ζηφρνο είλαη ε κάζεζε,  ε αλάπηπμε ηεο νκαδηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ επ 

αγσλίδεζζαη  θαη θπζηθά ε ςπραγσγία ηνπο.   

 Αθφκε, κεηά ηε βξάβεπζε ησλ ληθεηήξησλ νκάδσλ, ην θχιιν εξγαζίαο 

πξνηείλεη ηε πξνζνκνίσζε ηεο ππνδνρήο ησλ ληθεηψλ ζηηο πφιεηο ηνπο θαηά ηελ 

νπνία νη ζπκπνιίηεο ηνπο έξηρλαλ έλα κέξνο ησλ ηεηρψλ ηεο πφιεο ψζηε λα δείμνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηνλ Οιπκπηνλίθε θαη λα ηνλ ηηκήζνπλ. Οη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο ινηπφλ ηεο ηάμεο κπνξνχλ λα παξαζηήζνπλ ηνπο πνιίηεο κηαο πφιεο πνπ 

ππνδέρνληαη ηελ ληθεηήξηα νκάδα κε ηηκέο. Μάιηζηα, εθπξφζσπνη θαζεκηάο απφ ηηο 

δχν νκάδεο ππνδνρήο κπνξνχλ λα εθθσλήζνπλ ή λα δηαβάζνπλ έλαλ ζχληνκν ιφγν 

πνπ ηα παηδηά ζα έρνπλ πξνεηνηκάζεη λσξίηεξα. Σα παηδηά ζα κπνξνχζαλ αθφκα λα 

έρνπλ εηνηκάζεη ραξηφληα κε ζπλζήκαηα θαη απεηθνλίζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαη 

λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη δεκηνπξγηθά.   
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6. ΤΕΖΣΖΖ 

  Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη 

ηε ζπλχπαξμε πνιιψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε πνηθίια πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ 

δεκηνπξγνχλ έλα θνιάδ θνπιηνχξσλ θαη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζεβαζκνχ πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Δίλαη απαξαίηεην ην ειιεληθφ ζρνιείν λα 

δηακνξθψζεη έλα θιίκα ηζνηηκίαο θαη δηαιφγνπ πνπ πξνσζεί ηε γισζζηθή θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα. Έηζη, είλαη αλαγθαία ε έληαμε ησλ παηδηψλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ πξνθίι ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο.   Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

δηγισζζίαο θαη ζηε δηακφξθσζε επλντθψλ ζπλζεθψλ πνπ λα επηηξέπνπλ ζηα παηδηά 

λα αλαπηχμνπλ ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηέο ηνπο θαη ζηηο δχν γιψζζεο. Σαπηφρξνλα, ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο αλάκεζα ζηα δίγισζζα παηδηά ππάξρνπλ θαη πνιιά ηα 

νπνία αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο νη νπνίεο εληείλνληαη ιφγσ ηεο δηγισζζίαο 

ηνπο αιιά θαη ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα δηακνξθψζεη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο γισζζηθέο θαη 

καζεζηαθέο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο.  

 ηελ παξνχζα εξγαζία ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε κηα κνπζεηνζθεπή 

κε ηίηιν «Σαμηδεχνληαο ζηελ αξραία Διιάδα» πνπ απνηειεί κηα πξνζπάζεηα 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ ζε δίγισζζα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

κνπζεηνζθεπήο είλαη αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο θαη ε 

δηδαζθαιία ζηνηρείσλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ κνπζεηνζθεπή απνηειεί κηα 

βαιίηζα κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη σο ζεκαηηθνχο άμνλεο ην αξραίν ειιεληθφ 

ζέαηξν, ηνπο ζενχο ηεο αξραηφηεηαο θαη ηνπο ήξσεο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο αιιά 

θαη ηνπο αξραίνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. Σν ζπλνιηθφ ινηπφλ εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα πνπ έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζηνρεχεη, πέξα απφ ηε δηδαζθαιία 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ζηε δηδαζθαιία ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ζεκαηηθψλ 

αμφλσλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίρζεθε.  

 Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνπνηήζεθε ε πξνζέγγηζε CLIL 

(Οινθιεξσκέλε εθκάζεζε πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο) ζε ζπλδπαζκφ κε ην παηρλίδη. 

Ζ πξνζέγγηζε CLIL απνηειεί κηα ζχγρξνλε κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ ζπλδπάδεη ηελ 
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εθκάζεζε ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ παξάιιειε εθκάζεζε ηεο 

δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο  (Marsh θαη Langé, 2000). Ζ πξνζέγγηζε απηή δεκηνπξγεί 

έλα θπζηθφ πιαίζην εθκάζεζε ηεο γιψζζαο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνσζνχλ ηνλ 

απζφξκεην δηάινγν θαη ηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο δηδαζθφκελεο γιψζζαο ελψ 

ηαπηφρξνλα νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο απνθηνχλ γλψζεηο πάλσ ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν (Wolff, 1997/ Dalton-Puffer, 2011). Απφ ηελ άιιε, ην παηρλίδη 

δεκηνπξγεί έλα επράξηζην θιίκα απαιιαγκέλν απφ ην άγρνο κέζα ζην νπνίν ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη λα κάζνπλ ζπλδπάδνληαλ ηε κάζεζε κε ηε 

δηαζθέδαζε. Άιισζηε είλαη απνδεδεηγκέλν πσο ηα παηδηά καζαίλνπλ θαιχηεξα θαη 

δηαηεξνχλ ηε  κάζεζε φηαλ απηή γίλεηαη κέζα απφ παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πσο ην παηρλίδη ελδείθλπηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζηε 

δεχηεξε/ μέλε γιψζζα (Griva et al, 2010).  Σν κε αγρσηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε βνεζά  

επίζεο ηδηαίηεξα ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο ηα νπνία ζπρλά 

παξνπζηάδνπλ ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη αηζζάλνληαη πίεζε θαηά ηε ρξήζε ηνπ 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο 

(Σδηβηλίθνπ,  2015). 

 Βαζηθφ κέιεκα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ ε παξνρή 

πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη ε αμηνπνίεζε πνηθίισλ πεγψλ φπσο 

θείκελα, εηθφλεο, βίληεν, παξνπζηάζεηο θαη αθνπζηηθέο αθεγήζεηο ψζηε ε εθαξκνγή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο λα είλαη επέιηθηε θαη λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε δηγισζζία αιιά θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

ηφρνο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη λα ηνπο δίλνπλ θίλεηξα γηα κάζεζε θαη ελαζρφιεζε κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ παηρληδηψλ δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

χπαξμε ηφζν ζηαηηθψλ (επηηξαπέδην παηρλίδη) φζν θαη θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(παηρλίδηα ζθπηαινδξνκίαο, πξνζνκνηψζεηο αζιεκάησλ, παληνκίκα θ.ά.). ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αμηνπνηήζεθε θαη ην δξακαηηθφ παηρλίδη κε δξαζηεξηφηεηεο 

ελαιιαγήο ξφισλ θαη δξακαηνπνίεζεο. Αθφκε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεηείηαη απφ 

ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ φζα δηδάρζεθαλ κέζσ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο 

εηθνλνγξάθεζε θαη θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ. Απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε αμηνπνίεζε 

δεκηνπξγηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ λα πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη ε 

απνθπγή ησλ θιαζηθψλ κεζφδσλ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο. Σαπηφρξνλα, νη 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο  δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ φπσο 
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επηζπκνχλ, είηε γξαπηά είηε πξνθνξηθά, αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ρεηξσλαθηηθέο  

εξγαζίεο θαη θαηαζθεπέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο δηαθξηηηθά θαζνδεγεί θαη δίλεη θαηεπζχλζεηο δίλνληαο φκσο ην 

πεξηζψξην ζηνπο καζεηέο λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο θαη 

θπζηθά παξέρνληαο ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη ηα παηδηά γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

πιηθνχ. Οη καζεηέο έηζη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο, λα εξγαζηνχλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο, λα κάζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηέο ηνπο. Ζ παξνρή ειαζηηθψλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ 

δηεπθνιχλεη πνιχ ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δίλνληαο ηνπο ηελ επρέξεηα λα 

επεμεξγαζηνχλ ζηνλ δηθφ ηνπο ρξφλν ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμηνπνηψληαο ηηο δηθέο ηνπο 

ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. Αθφκε, ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο αληηκεησπίδνπλ 

ζπρλά θαηαζηάζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο απνκφλσζεο. Έηζη, ε εξγαζία ζε νκάδεο κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ αιιά θαη  ζηε  ζχζθηγμε 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ. Σαπηφρξνλα,  νη κηθξέο 

νκάδεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα εθθξαζηνχλ πην άλεηα 

θαη λα ιάβνπλ πξσηνβνπιίεο  ρσξίο λα θνβνχληαη ηελ έθζεζε ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο 

αιιά θαη ηελ απνηπρία (Baker, 2001).   

 Παξάιιεια, πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα 

εμαζθνχλ ηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ παξνπζηάδνπλ νη δίγισζζνη 

καζεηέο αιιά θαη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εζηηάδνληαο ζε επίπεδν 

ιέμεσλ, πξνηάζεσλ αιιά  θαη θεηκέλνπ. Αθφκε, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ρξήζε 

απιήο θαη θαζεκεξηλήο γιψζζαο  ζηε δηαηχπσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

εθθσλήζεσλ ηνπο αιιά θαη ν ζρεδηαζκφο απιψλ θαη θαηαλνεηψλ νδεγηψλ πνπ λα 

κπνξνχλ λα απνθσδηθνπνηεζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ απφ ηα παηδηά κε επθνιία. 

Άιισζηε ζθνπφο είλαη ε ελίζρπζε θαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη φρη ε 

απνζάξξπλζε ηνπο.  

 Ζ κνπζεηνζθεπή πεξηέρεη αληηθείκελα πξνο παξαηήξεζε, θπιιάδηα κε 

δξαζηεξηφηεηεο, ςεθηαθφ πιηθφ αιιά θαη φια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο. Απηφ ζεκαίλεη πψο πέξα απφ ηελ 

αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ε κνπζεηνζθεπή πξνζθέξεη 

απηνλνκία θαηά ηε ρξήζε ηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο κηαο κεηθηήο ηάμεο πνπ πεξηιακβάλεη δίγισζζνπο 
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καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φκσο ν/ε θάζε εθπαηδεπηηθφο γλσξίδνληαο ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ/ηεο κπνξεί λα ηηο πξνζαξκφζεη ή θαη 

λα παξαιείςεη φζεο ζεσξεί πσο δελ εμππεξεηνχλ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη 

ζέζεη.  

 Οη κνπζεηνζθεπέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Αθφκε, εληζρχνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη ηαπηφηεηα ησλ 

παηδηψλ αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηέο ηνπο θαη κάιηζηα κε 

έλαλ ηξφπν πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη δίλεη ηελ αίζζεζε πσο 

αζρνινχληαη κε θάηη πνπ ηνπο αθνξά άκεζα. Απηφ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα θαηά 

ηε δηδαζθαιία κηαο γιψζζαο αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Risager (2007) δελ ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πξνο δηδαζθαιία πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ίδηα ηε γιψζζα αιιά 

ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα έρεη αλεμάξηεηε παηδαγσγηθή 

θαη φρη γισζζηθή αηηηνιφγεζε. 

  Παξάιιεια, νη κνπζεηνζθεπέο βνεζνχλ ζηελ επαθή αηφκσλ δηαθνξεηηθήο 

θαηαγσγήο κε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηε γλσξηκία 

ηνπο κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ.  Ζ Hinkel (2014) ππνζηεξίδεη πσο ε δηδαζθαιία θαη 

ε εθκάζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο γιψζζαο δε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο 

μερσξηζηφο ηνκέαο ρξήζεο ηεο γιψζζαο αιιά ζεσξεί πσο ε εθκάζεζε ησλ νξζψλ 

θνηλσληθν- πνιηηηζκηθψλ ηξφπσλ ρξήζεο κηαο γιψζζαο ζα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε 

κηαο ζεηξάο άιισλ δεμηνηήησλ φπσο ε νκηιία, ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή. Ο ξφινο 

απηφο ηεο κνπζεηνζθεπήο κπνξεί λα έρεη δηηηή εθαξκνγή, είηε κέζσ ηεο επαθήο ησλ 

επηζθεπηψλ ελφο κνπζείν κε ηηο κνπζεηνζθεπέο πνπ δηαζέηεη είηε κέζσ ηεο επαθήο 

ησλ αιινεζλψλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. ε θάζε κηα απφ 

ηηο δχν πεξηπηψζεηο άηνκα δηαθνξεηηθήο απφ ηελ ειιεληθή θαηαγσγήο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ κέζσ κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο πξφηαζεο θαη πξνζέγγηζεο. Άιισζηε είλαη απνδεδεηγκέλν πσο ηα 

παηδηά αμηνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην θνηλσληθφ πιαίζην θαηά ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

ιεμηινγίνπ ηνπο θαη ηελ εθκάζεζε κηαο λέαο γιψζζαο  (Quin Yow et al, 2017). 

 Ζ κνπζεηνζθεπή πνπ θαηαζθεπάζηεθε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ηφζν σο κηα 

πξφηαζε δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο Γ΄ θαη Γ΄ 

Γεκνηηθνχ, φζν θαη σο επηπιένλ πιηθφ ελαζρφιεζεο κε ην κάζεκα κε παξάιιειε 

πάληα έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Σν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο έηζη 
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παχεη λα απνηειεί έλα αληηθείκελν πνπ δηδάζθεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ βηβιίνπ θαη 

ζπλδέεηαη κε ηε ζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηψληαο ην 

πεξηερφκελν ηεο κνπζεηνζθεπήο θαζηζηά ηνπο καζεηέο ελεξγά κέιε ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο.  

 Σαπηφρξνλα, ε κνπζεηνζθεπή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη σο εξγαιείν 

πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ θάπνηα επίζθεςε ζε Αξραηνινγηθφ κνπζείν ή 

θαη ζην Οιπκπηαθφ κνπζείν ή λα βνεζήζεη ζηελ πξνζνκνίσζε κηαο επίζθεςεο φηαλ 

δελ είλαη δπλαηή ε θπζηθή παξνπζία ησλ παηδηψλ ζε έλα κνπζείν (Γεσξγνπνχινπ, 

Αιεμαλδξνπνχινπ, 2016). Βνεζά έηζη ηελ πνιηηηζκηθή απνθέληξσζε.  

 Μηα κνπζεηνζθεπή, φπσο θαη απηή πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, πέξα απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξήζεο ηεο, ζα κπνξνχζε λα 

αμηνπνηεζεί θαη σο έλα εξγαιείν γλσξηκίαο ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο απφ καζεηέο 

ζρνιείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ είηε επηζθέπηνληαη ηε ρψξα καο είηε θηινμελνχλ 

Έιιελεο καζεηέο σο πξεζβεπηέο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ ζην πιαίζην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο καζεηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη ηε κεηάθξαζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη απαηηεί 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Μάιηζηα, ζα κπνξνχζαλ λα δηακνξθσζνχλ κνπζεηνζθεπέο νη νπνίεο λα 

πεξηιακβάλνπλ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε Δπξσπατθήο 

ρψξαο πνπ λα δαλείδνληαη ζηα ζρνιεία αλά ηνλ θφζκν ψζηε λα πξνσζεζεί ε γλσξηκία 

κε άιινπο ιανχο θαη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηνπο θαη λα εληζρπζνχλ νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ ιαψλ κέζσ βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά ζα 

κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή κνλαδηθφηεηα θάζε ιανχ εξρφκελα ζε 

επαθή κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ.  

 Ζ κνπζεηνζθεπή ινηπφλ πνπ δεκηνπξγήζεθε πξσηνηππεί ζε ζρέζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Θέηεη σο βαζηθφ άμνλα 

θαηά ηελ δηδαζθαιία ηεο ηνλ πνιηηηζκφ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο αθνξκή γηα 

ελαζρφιεζε κε γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Παξέρεη κηα πινχζηα εκπεηξία γηα ηα 

παηδηά ζπλδπάδνληαο πνιιέο πεγέο θαη εξεζίζκαηα αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα 

ελαζρφιεζεο κε επνπηηθφ πιηθφ θαη αληηθείκελα. Έηζη, ηα παηδηά εκπινπηίδνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο θαη ληψζνπλ παξαγσγηθά ελψ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη 

ηελ επειημία πνπ ηνπ πξνζθέξεη γηα λα επηηχρεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο ηνπ.  
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 Ζ κνπζεηνπαηδαγσγηθή σο επηζηήκε θαη νη κνπζεηνζθεπέο σο αληηθείκελφ ηεο 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο θαη λα 

βνεζήζνπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο λέαο γεληάο παηδηψλ πνπ ζα θαηαλννχλ θαη ζα 

αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο καο (Νπδξηψηε, 2007). Δίλαη 

άιισζηε απαξαίηεηε ε έκθαζε ζε κηα πεξηζζφηεξν αλζξσπηζηηθή παηδεία πνπ λα 

παξέρεη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο θάζε καζεηή θαη καζήηξηαο. Ζ παηδεία απηή ζα νθείιεη λα πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη 

λα αλαπηχζζνπλ ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. Με απηφλ ηνλ ζηφρν, 

νη κνπζεηνζθεπέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο κεηά 

απφ παξαηήξεζε θαη πξνζσπηθή έξεπλα. Γη' απηφ θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

απνηειεί έλαλ ζπληνληζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, 

έλαλ ππνθηλεηή πνπ αθήλεη ηα παηδηά ειεχζεξα λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 

ζρεκαηίζνπλ κφλα ηνπο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα, λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο.  

 Παξάιιεια, ε θαηαζθεπή ηεο γλψζεο γίλεηαη ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηεο 

ηάμεο πνπ πξνζθέξεη αζθάιεηα ζηα παηδηά θαη μεθεχγεη απφ ηα ζηελά φξηα κηαο 

ζπρλά κνλφηνλεο πεξηήγεζεο ζε θάπνην κνπζείν. Με ηε ρξήζε ηεο κνπζεηνζθεπήο ηα 

παηδηά δελ θαηαηγίδνληαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ ζπρλά δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

θαη λα αθνκνηψζνπλ αιιά παξαηεξνχλ, ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη θαηαιήγνπλ ζηα 

δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. Με ιίγα ιφγηα ζπλζέηνπλ ηε γλψζε κέζσ πξνζσπηθψλ 

βησκάησλ αθνχ νη κνπζεηνζθεπέο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο κέζσ 

δηαδξαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 Οη κνπζεηνζθεπέο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη γλσζηέο, 

πέξα απφ ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη ζηελ Διιάδα αθνχ ηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά 

κνπζεία δηαζέηνπλ πιένλ ην δηθφ ηνπο θνξεηφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Παξφια απηά, 

ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα γλσξηκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε κνπζεηνπαηδαγσγηθή 

θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο κνπζεηνζθεπέο  (Καλάξε, 2008).  

 Ζ ζχλδεζε κεηαμχ κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη 

πεξηζζφηεξν σο ζχλδεζε πνιηηηζκνχ θαη γλψζεσλ θαη ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη 

ζηνρεπκέλα απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο δηακφξθσζεο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Ζ Νάθνπ (2001) ζεσξεί πσο ε ζχλδεζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αλαλέσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο αιιά θαη ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ πξνζδίδνληαο 
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ηνπο ηελ ελεξγεηηθή δηάζηαζε πνπ ζπρλά ιείπεη. Έκθαζε ζηελ πξνζπάζεηα απηή ζα 

πξέπεη λα δνζεί ζηελ δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ηνπ 

κνπζείνπ θαη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ δεζκψλ αλάκεζα ζην κνπζείν θαη ζηελ 

θνηλσλία θαη ην ζρνιείν. Δίλαη αλαγθαία ε ιήςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηε κεξηά ησλ 

αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπ πνιηηηζκνχ αιιά θαη γηα ηε ζχλζεζε θαηλνηφκσλ 

κνπζεηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Καηά ηε ζχλζεζε ησλ πξνγξακκάησλ, ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ χπαξμε επειημίαο πνπ επηηξέπεη ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπο ζε κηα 

κεηθηή ηάμε πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο, δίγισζζνπο 

καζεηέο, παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αιιά θαη παηδηά κε κεηαλαζηεπηηθφ 

πξνθίι. Ηδηαίηεξα ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή ηα δίγισζζα παηδηά, 

πνπ ζπρλά βηψλνπλ ηνλ θφβν ηεο απνηπρίαο ζην πιαίζην ηνπ ηππνπνηεκέλνπ θαη 

δαζθαινθεληξηθνχ καζήκαηνο, ζα κπνξνχζαλ λα βνεζεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

κηα δηδαθηηθή πξφηαζε, ζρεδηαζκέλε λα εθαξκνζηεί ζε κηθξέο νκάδεο, πνπ δε 

βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θεηκέλσλ θαη ζηελ επίιπζε 

γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ αμηνπνηείηαη θαη 

ηέηνηνπ είδνπο πιηθφ (Απγεηίδνπ, 2001). Έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη θαη' 

επέθηαζε κηα κνπζεηνζθεπή ζα πξέπεη λα έρεη μεθάζαξε ζεκαηνινγία θαη λα 

επηδηψθεη ηελ εθπιήξσζε κηαο ζεηξάο γλσζηηθψλ, γισζζηθψλ, πνιηηηζκηθψλ αιιά θαη 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ ζηφρσλ πνπ λα ζπλάδνπλ κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ρσξίο 

φκσο λα γίλνληαη απηνζθνπφο. Ζ κνπζεηνζθεπή είλαη κηα πξφηαζε δηαθνξνπνηεκέλεο 

θαη νιηζηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ απνηειείηαη απφ αιιεινζπκπιεξνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζεγγίζνπλ νινθιεξσκέλα έλα ζέκα δίλνληαο ηελ επθαηξία 

ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο κηαο ηάμεο λα απνιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, λα ζέινπλ λα κάζνπλ αιιά θαη λα εθθξαζηνχλ.  

 Οινθιεξψλνληαο, ζα πξέπεη λα ηνλίζσ πσο ην πεξηερφκελν ηεο 

κνπζεηνζθεπήο πνπ θαηαζθεπάζηεθε κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε πεξαηηέξσ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πιηθφ πνπ λα πξνάγνπλ ηε γισζζηθή αλάπηπμε αιιά θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ. Τπάξρεη πιήζνο εξεζηζκάησλ απφ ηελ 

ειιεληθή αξραηφηεηα πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί δηδαθηηθά κέζα ζηελ ηάμε θαη άξα 

λα ζπκπεξηιεθζεί ζην πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  Έπεηηα, πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε ζρνιηθή ηάμε 
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θαη λα θαηαγξαθνχλ ηα ζεκεία εθείλα ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ζεηηθά αιιά θαη εθείλα 

ζηα νπνία πζηεξεί κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ 

καζεηψλ. Σέινο,  ν/ε εθπαηδεπηηθφο πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη ην παξφλ 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη λα είλαη 

εμνηθεησκέλνο κε ηε δηγισζζία θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

σο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο πνπ αμηνπνηνχληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο (κέζνδνο CLIL) 

αιιά θαη ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε καζεηέο κε δπζθνιίεο κάζεζεο. Απηφ 

πξνυπνζέηεη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θπζηθά ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

πσο επίθεληξν θάζε εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο είλαη ν καζεηήο θαη ε δηαξθήο 

εμέιημή ηνπ. Δίκαζηε ινηπφλ ππνρξεσκέλνη σο εθπαηδεπηηθνί λα θαηαβάινπκε θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα πξνο φθεινο φισλ ησλ καζεηψλ καο αλεμαηξέησο.  
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8. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 Αθμύ πςνηζηείηε ζε μμάδεξ, παναηενήζηε ηηξ εηθόκεξ! Ε πνώηε είκαη μηα 

ζθεκή από μηα ανπαία ζεαηνηθή πανάζηαζε όπςξ απεηθμκίδεηαη ζε έκα αγγείμ. 

Ε δεύηενε είκαη μηα ζθεκή από μηα ζύγπνμκε ζεαηνηθή πανάζηαζε. 

Ννμζπαζήζηε ηώνα κα απακηήζεηε ζύκημμα ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ. 

 

 

 Πη  παναηενείηε γηα ημ θύιμ ηςκ οπμθνηηώκ ζηηξ δύμ εηθόκεξ; 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 Πη θμνμύκ; 

................................................................................................................................ 

 Πη θναημύκ μη οπμθνηηέξ ζηεκ πνώηε εηθόκα;  

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 Οε ηη δηαθένμοκ μη δύμ εηθόκεξ;  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 Ιακηέρηε ηεκ ηζημνία θάζε πανάζηαζεξ! Βάιηε ηώνα μηα ιεδάκηα  ζημ 

πιαίζημ πμο οπάνπεη θάης από θάζε εηθόκα! 
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Ναναηενήζηε ηα ακηηθείμεκα πμο εηθμκίδμοκ μη παναθάης εηθόκεξ. Ιπμνείηε κα 

ζθεθηείηε ηη είκαη;  Δηαβάζηε ηα θείμεκα πμο αθμιμοζμύκ θαη απακηήζηε ζύκημμα 

πμο πνεζημμπμημύκηακ θαη γηαηί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Πη ζοκαηζζήμαηα απεηθμκίδμοκ μη παναπάκς μάζθεξ;  

.................................................................................................................................................... 

Οημ ανπαίμ ζέαηνμ μη οπμθνηηέξ θαη ηα μέιε ημο πμνμύ θμνμύζακ μάζθεξ. 

Φμνώκηαξ ηηξ μάζθεξ, μ οπμθνηηήξ δεκ ήηακ μ εαοηόξ ημο, αιιά οπμδοόηακ 

θάπμημκ άιιμ, αθόμα θαη έκακ ήνςα ή ζεό. Ε μάζθα δηεοθόιοκε επίζεξ ηε 

μεηαμθίεζε ηςκ οπμθνηηώκ πμο έπαηδακ δύμ ή πενηζζόηενμοξ νόιμοξ, ακηνηθμύξ 

θαη γοκαηθείμοξ, ζημ ίδημ ένγμ.  

(Δηαζθεοή από http://ancienttheater.culture.gr, 2017) 

Ε μάζθα ή αιιηώξ πνμζςπείμ ήηακ βαζηθό ζημηπείμ ηεξ αμθίεζεξ ηςκ εζμπμηώκ 

ζημ ανπαίμ ζέαηνμ. Μη μάζθεξ θαηαζθεοάδμκηακ από ύθαζμα ημ μπμίμ ένηπκακ 

μέζα ζε γύρμ. Οηε ζοκέπεηα έβαδακ ημ ύθαζμα μέζα ζε έκα θαιμύπη γηα κα πάνεη 

ημ επηζομεηό ζπήμα. Όηακ ζηέγκςκε, δςγνάθηδακ πάκς ημο ζημηπεία ημο 

πνμζώπμο όπςξ μάηηα, μύηε, ζηόμα θαη θνύδηα. Ε μάζθα θάιοπηε ηόζμ ημ 

πνόζςπμ όζμ θαη ημ θεθάιη ημο εζμπμημύ θαη ζηενεςκόηακ με έκα ιμονί γύνς από 

ημ ζαγόκη ημο (Φνάγγμο- Ακδνηώηε ,2015).  
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Πνμζπαζήζηε ηώνα κα θαηαζθεοάζεηε ηε δηθή ζαξ 

μάζθα! Είκαη πμιύ απιό ανθεί κα έπεηε μενάθη θαη 

όνελε! 

Πα οιηθά πμο ζα πνεηαζηείηε είκαη ειάπηζηα θαη ζα ηα 

βνείηε μέζα ζηε μμοζεημζθεοή!  

 

Τιηθά: Γορόγαδεξ, βαδειίκε, κενό θαη έκα δμπείμ  

Οδεγίεξ:  

1) Ηόρηε ανθεηά ηεηνάγςκα θμμμάηηα γάδαξ, επηθάκεηαξ 3 ηεηναγςκηθώκ 

εθαημζηώκ. 

2) Ηαιύρηε εκηειώξ ημ πνόζςπμ ζαξ με βαδειίκε ώζηε ε μάζθα κα πάνεη ημ 

ζπήμα ημ. Ιεκ θαιύρεηε ηα μάηηα, ηα νμοζμύκηα θαη ημ ζηόμα. 

3) Βοζίζηε έκα θμμμάηη γάδαξ ζημ κενό γηα μενηθά δεοηενόιεπηα μόκμ μέπνη 

κα μαιαθώζεη. 

4) Απιώζηε ηα θμμμάηηα ηεξ γάδαξ, ανπίδμκηαξ από ημ πάκς μένμξ ημο 

μεηώπμο. 

5) Οοκεπίζηε κα θαιύπηεηε ημ πνόζςπμ, πνμπςνώκηαξ πνμξ ηα θάης, 

αθήκμκηαξ με μεγάιε πνμζμπή ακέπαθα ηα μάηηα, ηα νμοζμύκηα θαη ηα πείιε. 

6) Ύζηενα από 10-15 ιεπηά ε μάζθα ζα έπεη ζπεμαηηζηεί. Ιε μενηθέξ μηθνέξ 

θηκήζεηξ ημο πνμζώπμο ζα ανπίζεη κα λεπςνίδεη από ημ δένμα. Πναβήληε ηεκ 

απαιά από ηηξ άθνεξ ώζηε κα βγεη. 

7) Δεμημονγήζηε ημκ δηθό ζαξ νόιμ απακηώκηαξ ζηεκ ενώηεζε «Νμημξ ζα 

ήζεια κα ήμμοκ;» θαη δςγναθίζηε ηε μάζθα θαη δηαθμζμήζηε ηεκ ακάιμγα! 

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

F102/416/2797,10584/extras/texts/en_9_odigies.html) 
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Οημ παναπάκς θείμεκμ οπμγναμμίζηε ηα νήμαηα. Οηε ζοκέπεηα ημπμζεηήζηε ηα 

ζημκ παναθάης πίκαθα ζηε ζςζηή ζηήιε. 

Ονηζηηθή Τπμηαθηηθή Πνμζηαθηηθή 

   

   

   

   

   

   

 

Οε ηη έγθιηζε βνίζθμκηαη ηα νήμαηα πμο πνεζημμπμηεί μ ζογγναθέαξ ημο θεημέκμο 

όηακ δίκεη εκημιή; ......................................... 

Ννμζπαζήζηε ηώνα κα λακαδηαηοπώζεηε ηηξ μδεγίεξ πνεζημμπμηώκηαξ ηεκ 

οπμηαθηηθή έγθιηζε όπςξ ζημ πανάδεηγμα.  

Να θόρεηε ανθεηά ηεηνάγςκα θμμμάηηα γάδαξ, επηθάκεηαξ 3 ηεηναγςκηθώκ 

εθαημζηώκ. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

  



131 
 

Μ Ννμμεζέαξ θαη ε θςηηά   

1) Ιόιηξ παναθμιμοζήζαηε έκα βίκηεμ γηα ηεκ ηζημνία ημο ηηηάκα Ννμμεζέα. 

Ννμζπαζήζηε ηώνα κα ζομπιενώζεηε ηα θεκά ηςκ πνμηάζεςκ βάδμκηαξ 

θάζε θμνά ηε ζςζηή ιέλε από ηεκ πανέκζεζε ζημκ ζςζηό ηύπμ.  

(Εναθιήξ, Ηαύθαζμξ, ζοθώηη, αεηόξ, Όιομπμξ, Γπημεζέαξ, Ννμμεζέαξ, 

άκζνςπμη, θςηηά) 

Μ Δίαξ θαη μη οπόιμηπμη ζεμί δμύζακ ζημ βμοκό ................... . Όηακ 

δεμημονγήζεθακ ηα πιάζμαηα ημο θόζμμο, μ ............................ θαη μ αδενθόξ 

ημο μ ....................... ακέιαβακ κα πνμηθίζμοκ ηα θοηά, ηα δώα θαη ημοξ 

ακζνώπμοξ με πανίζμαηα θαη όπια ώζηε κα πνμζηαηεύμκηαη. Μ Γπημεζέαξ 

λέπαζε όμςξ κα δώζεη πανίζμαηα ζημοξ ........................... . Έηζη μ Ννμμεζέαξ 

δήηεζε από ημκ ζεό Δία κα ημο επηηνέρεη κα πάεη ζημοξ ακζνώπμοξ ηε 

........................... . Γθείκμξ ανκήζεθε θη έηζη μ Ννμμεζέαξ θνοθά έθιερε ηεκ 

έθιερε θαη ηεκ έδςζε ζημοξ ακζνώπμοξ. Μ Δίαξ ελμνγίζηεθε θη απμθάζηζε α 

ηημςνήζεη ημκ Ννμμεζέα ζθιενά. Πμκ αιοζόδεζε ζημ βμοκό ............................. . 

Γθεί θάζε μένα έκαξ ...................... έηνςγε ημ ............................ ημο Ννμμεζέα 

ημ μπμίμ όμςξ αμέζςξ λακαθύηνςκε. Πμ μανηύνηό ημο θνάηεζε γηα πηιηάδεξ 

πνόκηα ώζπμο ημκ ειεοζένςζε μ ........................... .  

2) Οθεθηείηε γηαηί είπε ηόζμ μεγάιε αλία γηα ημοξ ακζνώπμοξ ημ δώνμ ημο 

Ννμμεζέα; Οε ηη βμήζεζε ημοξ ακζνώπμοξ;  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

3) Οημ βίκηεμ πμο παναθμιμοζήζαηε ακαθένμκηαη θαη θάπμηεξ ανκεηηθέξ 

πνήζεηξ ηεξ θςηηάξ από ημοξ ακζνώπμοξ. Νμηεξ είκαη αοηέξ;  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
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Πνμμεζέαξ Δεζμώηεξ 

Ακ δε μηιώ, μεκ ημ ζαννείηε 

πενεθάκεηα ή πείζμα, αιιά μηα ζθέρε 

μμύ ζπανάδεη ηεκ θανδηά βιέπμκηαξ 

ημκ εαοηό μμο μεξ ζηηξ ζομθμνέξ. 

Νμημξ άιιμξ ηάπαηεξ έλς από μέκα 

ζημοξ κέμοξ ζεμύξ έδςζε ηα πνμκόμηά 

ημοξ; Ια εδώ ζςπαίκς· λένεηε ηη ζα 

᾽πα κα ζαξ πς. Όμςξ αθμύζηε ηςκ 

ακζνώπςκ ηα παζήμαηα, πώξ από 

κήπηα πμο ήηακ πνηκ, ημοξ έθακα 

πιάζμαηα με μοαιό θαη πώξ ημοξ 

έδςζα ηε ζθέρε. Θα ηα ηζημνήζς όπη 

γηαηί από ημοξ ζκεημύξ έπς 

πανάπμκμ, μα γηα κα δείηε ηεκ αγάπε 

πμο ημοξ έδεηλα.  

 

Θμηπόκ, αοημί, πνώηα έβιεπακ πςνίξ 

κα βιέπμοκ, άθμοακ πςνίξ κ᾽ αθμύκ 

θαη, όμμημη με ζθηέξ ημο μκείνμο, 

πενκμύζακ ηε μαθνηά δςή ημοξ όπςξ 

ιάπεη, ακαθαηεύμκηαξ ηα πάκηα, με 

γκςνίδμκηαξ μύηε ηα ζπίηηα ηα 

πιηζόπηηζηα θαη ηα πνμζήιηα μήηε ηεκ 

λοιμονγηθή· μόκμ βαζηά ζημ πώμα 

θαημηθμύζακ, όπςξ ηα ιαθνηά 

μονμήγθηα, μεξ ζ᾽ ακήιηαγεξ ζπειηέξ.  

Ηαη δεκ είπακ θακέκα ζίγμονμ ζεμάδη 

ημο πεημώκα, μύηε ηεξ ακζμθόναξ 

άκμηλεξ μήηε ημο θανπενμύ 

θαιμθαηνημύ, πανά έθαμκακ ηα πάκηα 

ζηα ηοθιά, ώζπμο ημοξ έδεηλα ηηξ 

αλεδηάιοηεξ ακαημιέξ ηςκ άζηνςκ θαη 

ηηξ δύζεηξ.  

 

 Ηη ύζηενα, αθόμα, οπένηαηε ζμθία, 

ημκ ανηζμό ημοξ βνήθα θαη ηε γκώζε 

ηςκ γναμμάηςκ, μκήμε ηςκ πάκηςκ 

θαη μεηένα ηςκ Ιμοζώκ. Ηαη πνώημξ 

έδερα ηα δώα ζημ δογό, θαμαηενά ζηε 

δεύγια ή ζημ ζαμάνη οπμηαγμέκα, γηα 

κ᾽ ακαιάβμοκε ημοξ πημ βανημύξ 

μόπζμοξ ημο ακζνώπμο, θη έθενα ζημ 

άνμα, θηιηςμέκα με ηα γθέμηα, ηα 

άιμγα, αγιάηζμα ηεξ βαζύπιμοηεξ ηεξ 

πμιοηέιεηαξ. Ηη εγώ ζμθίζηεθα, όπη 

άιιμξ, ηα ιηκόπηενα πιεμύμεκα ηςκ 

καοηηθώκ ηα ζαιαζζμδανμέκα. Πέημηεξ 

ζμθέξ ηέπκεξ βνήθα γηα ημοξ 

ακζνώπμοξ, θη όμςξ γηα με δεκ έπς 

ηώνα ηη κα βνς γηα κα γιηηώζς μ 

δόιημξ απ᾽ ηα πάζε μμο! 

 

ΜΞΜΟ 

Έπαζεξ άπνεπμ θαθό. Πμο κμο ζμο ημ 

λεζηνάηηζμα ζε παναζένκεη θαη, ζακ 

ημκ θαθό γηαηνό πμο αννώζηεζε θη 

αοηόξ, βανηά πηθναίκεζαη θαη δε 

μπμνείξ κα βνεηξ γηα ζέκα θάνμαθμ κα 

ζε γηαηνέρεη. 

 

ΝΞΜΙΕΘΓΑΟ 

Ιε ηε ζοκέπεηα πημ πμιύ ζα 

λαθκηαζηείξ αθμύγμκηαξ ηη ηέπκεξ θαη 

ηεπκάζμαηα ζθανθίζηεθα. 

Ηαη πνηκ απ᾽ όια ημύημ: όζμη πέθηακε 

άννςζημη δεκ είπακ γηαηνηθό ή κα ημ 

μαζήζμοκ ή κα ημ θαηαπημύκ ή κα ημ 

αιείρμοκ πάκς ημοξ, μόκμ 

θαηαμαναίκμκηακ πςνίξ θάνμαθα, 

ώζπμο εγώ ημοξ έδεηλα πώξ ηα ήπηα 

βάιζαμα κ᾽ ακαθαηεύμοκ, αμοκηηθά 

μέζα γηα όιεξ ηηξ αννώζηηεξ. 

 

Ηαη ηα πμιοάνηζμα είδε ηεξ μακηηθήξ 

ημύξ ηαληκόμεζα θαη πνώημξ απ᾽ ηα 

όκεηνα λεπώνηζα όζα μέιιμκηαη κα 

βγμοκ αιεζηκά, θη ενμήκεοζα ηα 

αηκίγμαηα ηα θναζηηθά θαη ηα 

ζοκαπακηήμαηα ημο δνόμμο. 

Ηη εγώ θακένςζα ηη δείπκμοκ με ημ 

πέηαγμά ημοξ ηα γαμρόκοπα όνκηα θαη 

πμημη μη θαιμί ή θαθμί μηςκμί, θη 

ελήγεζα ημ θένζημό ημοξ θαη ηηξ 

έπζνεξ ημοξ, ηα ζοκηνμθηάζμαηά ημοξ, 

ηηξ ζοκάλεηξ ημοξ, θη αθόμα, ηε 

ζηηιπκή ζέα ηςκ ζπιάπκςκ θαη ημ 
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πνώμα ημοξ πμο δίκεη ζημοξ ζεμύξ ηεκ 

πημ πενίζζηα απόιαοζε, θαη ηηξ 

πμηθίιεξ όρεηξ ημο ιμβμύ θαη ηεξ 

πμιήξ.  

Ηαη πύνςζα ηα ηοιηγμέκα μεξ ζημ 

ιίπμξ μέιε θαη ημ μαθνύ ημ 

ναπμθόθαιμ, μοώκηαξ ημοξ ζκεημύξ 

ζε ηέπκε δύζθμιε θη ακμίγμκηαξ ηα 

μάηηα ημοξ, θιεηζμέκα ώξ ηόηε, ζηεξ 

θςηηάξ ηα ζήμαηα. 

Κα ημ ένγμ μμο. Ηη ό,ηη πμιύηημμ έπεη 

ε γε θνομμέκμ απ᾽ ημοξ ακζνώπμοξ 

μεξ ζηα ζπιάπκα ηεξ, ημ μπνμύκηδμ 

θαη ημ ζίδενμ, ημ αζήμη, ημ πνοζάθη, 

πμημξ άιιμξ ζα ᾽ιεγε πςξ ημοξ ημ 

έδεηλε πνηκ από μέκα; 

Ηακείξ, ημ λένς, εθηόξ ακ θιοανεί θη 

ακμεηαίκεη. Ιε δομ ιόγηα μάζε ηα 

πάκηα: όιεξ μη ηέπκεξ μη ακζνώπηκεξ 

είκαη δςνεέξ ημο Ννμμεζέα. 
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4) Πμ παναπάκς θείμεκμ απμηειεί απόζπαζμα ηεξ ανπαίαξ ηναγςδίαξ 

«Ννμμεζεύξ Δεζμώηεξ» πμο έγναρε μ Αηζπύιμξ μεηαθναζμέκμ ζηα κέα 

Γιιεκηθά. Πη είδμοξ ζεαηνηθό ένγμ είκαη θαη πώξ ημ θαηαιαβαίκμομε; 

Ηοθιώζηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη έπεηηα ελεγήζηε πώξ ημ θαηαιάβαηε. 

 Ηςμςδία 

 Πναγςδία 

 Οαηονηθό δνάμα 

Γηαηί; 

..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

5) Ιέζα ζημ απόζπαζμα πμο δηαβάζαηε ηα ιόγηα ημο Ννμμεζέα δηαθόπημκηαη 

από ημκ πμνό. Ιπμνείηε κα ζθεθηείηε ηη ήηακ μ πμνόξ ζηεκ ανπαηόηεηα θαη ζε 

ηη βμεζμύζε; 

Γνάρηε δύμ πνμηάζεηξ ζηηξ μπμίεξ κα θαίκμκηαη ηη ζήμαηκε ε ιέλε πμνόξ ζηεκ 

ανπαηόηεηα θαη ζεμαίκεη ζήμενα. 

..........................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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6) Αθμύ δηαβάζεηε ημ θείμεκμ πνμζεθηηθά, οπμγναμμίζηε όια όζα 

οπμζηενίδεη πςξ πνόζθενε μ Ννμμεζέαξ ζημοξ ακζνώπμοξ. Οηε ζοκέπεηα 

γνάρηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ ζύκημμα παναθάης. 

π.π. μοαιό θαη ζθέρε 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

7) Γίκεηε ηώνα εζμπμημί! νεζημμπμηήζηε ηηξ απακηήζεηξ ηεξ πνμεγμύμεκεξ 

άζθεζεξ θαη μπείηε ζηε ζέζε ημο Ννμμεζέα. Ηαζέκαξ από εζάξ ζα πνέπεη κα 

επηιέλεη από έκα δώνμ ημο Ννμμεζέα θαη κα ημ πανμοζηάζεη ζηεκ ηάλε 

ελεγώκηαξ όμςξ ηαοηόπνμκα θαη ηε ζεμαζία ημο δώνμο γηα ημοξ ακζνώπμοξ! 

8) ςνίξ ιόγηα! Γιάηε κα παίλμομε πακημμίμα! Δηαβάζηε λακά ημ θείμεκμ θαη 

επηιέληε θάπμηεξ εηθόκεξ πμο ζαξ ανέζμοκ. Οηε ζοκέπεηα με ηεκ μμάδα ζαξ 

πνμζπαζήζηε κα πανμοζηάζεηε ηηξ εηθόκεξ αοηέξ ζημοξ ζομμαζεηέξ ζαξ 

πνεζημμπμηώκηαξ μόκμ θηκήζεηξ θαη θαζόιμο ιόγηα!  
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Εηνήκε 
Ε Γηνήκε ημο Ανηζημθάκε παίπηεθε ημ 421 π. . ζηα Ιεγάια Δημκύζηα θαη θένδηζε 

ημ δεύηενμ βναβείμ. Οημ ένγμ αοηό μ Πνογαίμξ, έκαξ Αζεκαίμξ αμπειμονγόξ 

ακεβαίκεη ζημ παιάηη ηςκ ζεώκ ζημκ Όιομπμ θαβάια ζε έκα γηγάκηημ ζθαζάνη ώζηε 

κα δεηήζεη από ημκ Δία κα ζηαμαηήζεη ημοξ πμιέμμοξ πμο γίκμκηαη ζηε Γε. Ωζηόζμ, 

μ μόκμξ ζεόξ πμο βνίζθεη εθεί είκαη μ Γνμήξ Πμ παναθάης απόζπαζμα είκαη ε 

ζοκμμηιία ημο Γνμή με ημκ Πνογαίμ θαη ημκ Νόιεμμ. 

http://www.greek-language.gr 

ΕΡΜΗ 

Από πμύ αθμύγεηαη θςκή ζκεημύ; Νς πς Εναθιή μμο! 

Πη είκαη αοηό ημ ηέναξ! 

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Αιμγμζθάζανμξ! 

ΕΡΜΗ 

Βνςμενέ θαη ζναζύηαηε θαη αδηάκηνμπε θαη αηζπνέ θαη αηζπνόηενε θαη αηζπνόηαηε! 

Νςξ ακέβεθεξ ανπηαίζπηζηε θαη ήνζεξ; Νςξ ζε ιέκε, πεξ.  

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Βνςμενόηαημξ.  

ΕΡΜΗ 

Από πμηα γεκηά είζαη; Από πμηα μηθμγέκεηα; 

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Βνςμενόηαημξ.  

ΕΡΜΗ 

Ναηέναξ ζμο, πμημξ είκαη; 

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Δηθόξ μμο; Μ Βνςμενόηαημξ. 

ΕΡΜΗ 

Ακ δεκ πεηξ όκμμα, μα ηε Γε, όπμημξ θη ακ είζαη, ζα πεζάκεηξ.  

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Γίμαη μ Πνογαίμξ απ' ημ Δήμμ Αζμςκίαξ, 

θαιόξ αμπειμονγόξ 

- όπη ζοθμθάκηεξ θαη ηαναπμπμηόξ. 

ΕΡΜΗ 

Ηαη γηαηί ήνζεξ;  

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Κα ζμο θένς πεζθέζη ημύηα ηα θνέαηα. 

ΕΡΜΗ 

Απ θαεμεκμύιε, πςξ ήνζεξ! 

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Απ θαιμθαγμύιε, έια θώκαλε ημ Δία 

Δεκ ζμο θαίκμμαη ηώνα βνςμενόηαημξ άιιμ; 

ΕΡΜΗ 

Ω! Δεκ είκαη εδώ. Έθογακ πηεξ. Νήγακ αιιμύ.  

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Νμο πήγακ; 

view-source:EIRHNH.htm
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ΕΡΜΗ 

Έθογακ μαθνηά. 

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Νμο; Οε πμηα μενηά ηεξ γεξ; 

ΕΡΜΗ 

Νένα μαθνηά θάης απ' ημκ μονακό. 

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Ηαη έμεηκεξ μόκμξ; Γηαηί; 

ΕΡΜΗ 

Φοιάγς ηςκ ζεώκ ηα πνάγμαηα, 

ηζμοθαιάθηα πμηενάθηα, ζθαμκάθηα...  

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Ηαη γηαηί έθογακ μη ζεμί; 

ΕΡΜΗ 

Θύμςζακ με ημοξ Έιιεκεξ. 

Γδώ ζηε ζέζε ημοξ έβαιακ ημκ Νόιεμμ 

θαη ζ' αοηόκ ζαξ ακάζεζακ, κα ζαξ θάκεη ό,ηη ζέιεη. 

Μη ίδημη, πμο έθογακ, πήγακ ζηα ύρε 

κα μεκ αθμύκ άιιμ ηηξ παναθιήζεηξ ζαξ πηα 

θαη ζαξ βιέπμοκ κα ζθάδεζηε. 

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Ηαη γηαηί μαξ ηα θάκμοκ αοηά; 

ΕΡΜΗ 

Γπεηδή πνμηημάηε ημκ πόιεμμ, είπακ, 

ακ θαη ζοπκά ζαξ έζπνςλακ κα θηιηώζεηε. 

Ια όηακ μη Θάθςκεξ κηθμύζακ ιηγάθη... 

"καη, μα ημ ζεό, μη Αηηηθμί ζα ημ πιενώζμοκ" 

έηζη ζνηαμβμιμγμύζακ 

θαη ακ θάηη θαηαθένκαηε εζείξ μη Αηηηθμί 

θαη ένπμκηακ μη Θάθςκεξ ηόηε γηα εηνήκε, 

ιέγαηε εοζύξ "μα ηεκ Αζεκά, μα ημ Δία, δεκ πεηζόμαζηε. 

Ακ θναηήζμομε ηεκ Νύιμ ζα μαξ λακανζμύκ". 

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Καη... μ παναθηήναξ μαξ έηζη είκαη.  

ΕΡΜΗ 

Γη' αοηό δεκ λένς ακ ζα λακαδείηε ηεκ εηνήκε. 

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Νμο κα πήγε ηώνα; 

ΕΡΜΗ 

Πεκ ένηλε μ Νόιεμμξ ζε έκα βαζύ πεγάδη.  

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Οε πμημ; 

ΕΡΜΗ 

Οε ημύημ εδώ θάης. Ηαη βιέπεηξ ηη πέηνεξ 

ένηλε πάκς, γηα κα μεκ ηεκ πάνεηε έλς πμηέ. 
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ΣΡΤΓΑΙΟ 

Νεξ μμο γηα μαξ ηη έπεη ζημ κμο ημο; 

ΕΡΜΗ 

Δεκ λένς. Απμβναδίξ όμςξ έθενε έκα γμοδί ηόμμμζμ μεγάιμ... 

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Πη κα ημ θάκεη ηέημημ γμοδί; 

ΕΡΜΗ 

Οθέθηεηαη κα ζημομπίζεη ηηξ πόιεηξ ζαξ μέζα. 

Φεύγς όμςξ ηώνα, ελάιιμο ζα βγεη, αθμύς ζόνοβμ. 

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Απ, απ μ ένμμξ, κα θύγς θη εγώ. 

Πνίρημμ γμοδημύ άθμοζα μέζα... 

Νμιεμηζηήνημ ζάιπηζμα! 

(Ο Γρμής θεύγει, ο Τρσγαίος παραμερίζει. Βγαίμει ο Πόλεμος με ηο ηεράζηιο γοσδί) 

ΠΟΛΕΜΟ 

Ω ζκεημί! Θκεημί πμιοβάζακμη! 

Πα ζαγόκηα ζαξ ηώνα ζα ηα ζπάζς, ζα ζθμύλεηε. 

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Απόιιςκα αθέκηε! Πη μεγάιμ γμοδί! 

Ηαη πόζμ άγνημ είκαη ημ μάηη ημο Νμιέμμο! 

Αοηόξ είκαη εθείκμξ μ ηνμμενόξ θαη παπύδενμμξ 

με ηηξ μεγάιεξ πμδάνεξ 

πμο μπνμζηά ημο ηα θάκμομε; 

ΠΟΛΕΜΟ 

Αιίμμκμ Νναζηέξ, άζιηεξ θαη ηνηζάζιηεξ 

θαη δεθαηνηζάζιηεξ! Οήμενα ζα παζείηε. 

ΣΡΤΓΑΙΟ 

Δεκ είκαη γηα μαξ πνμξ ημ πανόκ. Δεκ βανηέζαη! 

Γηα ημοξ Θάθςκεξ είκαη. 

ΠΟΛΕΜΟ 

Αιί ζαξ Ιέγανα Ιέγανα! 

Θα ζαξ ζημομπίλς όια παηόθμνθα ηώνα. 

Οθμνδαιηά ζα ζαξ θάκς! 

 

http://www.angelfire.com 

 

1) Απακηήζηε πνμθμνηθά ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ; 

 Νμηα είκαη ηα πνόζςπα πμο ζομμεηέπμοκ ζηεκ παναπάκς ζθεκή; 

 Νμηα είκαη ε ηδηόηεηα θαζεκόξ από ημοξ ήνςεξ; 

 Πη είδμοξ ένγμ είκαη ημ παναπάκς; 

 

2) Νμημ κμμίδεηε πώξ είκαη ημ μήκομα πμο ζέιεη κα μαξ πενάζεη ημ ζεαηνηθό 

ένγμ; ................................................................................................................................ 

view-source:EIRHNH.htm
view-source:EIRHNH.html
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3) Φακηαζηείηε πώξ είζηε μ Πνογαίμξ. Έπεηε μόιηξ επηζηνέρεη από ημκ 

Όιομπμ θαη μ γκςζηόξ δεμμζημγνάθμξ ηεξ επμπήξ Δεμόγναθμξ μ 

Νμιογναθόηαημξ ηεξ αζεκασθήξ εθεμενίδαξ «Πα θιαζηθά κέα» ζαξ παίνκεη 

ζοκέκηεολε ζπεηηθά με ηα όζα μάζαηε εθεί. Οομπιενώζηε ημοξ δηαιόγμοξ ηεξ 

ζοκέκηεολεξ. 

Δεμόγναθμξ: Ηαιεζπένα ζαξ θύνηε Πνογαίε! Νιενμθμνεζήθαμε πςξ μόιηξ 

επηζηνέραηε από ημ ηαλίδη ζαξ ζημκ Όιομπμ. Γηαηί πήγαηε εθεί; 

Σνογαίμξ: .................................................................................................................... 

Δεμόγναθμξ: Νμημκ ζοκακηήζαηε εθεί; 

Σνογαίμξ: .................................................................................................................... 

Δεμόγναθμξ: Γίκαη αιήζεηα πςξ όιμη μη ζεμί έπμοκ θύγεη; Γηαηί; 

Σνογαίμξ: .................................................................................................................... 

Δεμόγναθμξ: Πη ζοκέβε ζηεκ Γηνήκε; 

Σνογαίμξ: .................................................................................................................... 

Δεμόγναθμξ: Νμηεξ ζα είκαη μη επόμεκεξ θηκήζεηξ ημο πμιέμμο; 

Σνογαίμξ: .................................................................................................................... 

Δεμόγναθμξ: Πη πνμηείκεηε κα θάκμομε; 

Σνογαίμξ: .................................................................................................................... 

Δεμμγναθμξ: Οαξ εοπανηζηώ πμιύ γηα ημκ πνόκμ ζαξ! 

Σνογαίμξ: ................................................................................................................. 

4) Νανμοζηάζηε ηώνα ηεκ ζοκέκηεολε αοηήκ ζηεκ ηάλε! Ιεκ λεπκάηε πςξ 

μπμνείηε κα αοημζπεδηάδεηε, κα πνμζζέηεηε αιιά θαη κα αθαηνείηε όπμηα 

ιόγηα ζέιεηε!  

 

5) Νώξ θακηάδεζηε ηεκ Γηνήκε θαη πώξ ημκ Νόιεμμ; Αθήζηε ηε θακηαζία 

ζαξ ειεύζενε θαη δςγναθίζηε ημοξ! Γνάρηε ζηηξ δςγναθηέξ ζαξ έκα μήκομα 

πμο ζα ζέιεηε κα πενάζεηε ζε όιμκ ημκ θόζμμ! 
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Οημ παναθάης θνοπηόιελμ οπάνπμοκ θνομμέκεξ δεθαπέκηε ιέλεηξ πμο ζοκδέμκηαη 

με ημο Δώδεθα Θεμύξ ημο Οιύμπμο. Σάλε μνηδόκηηα θαη θάζεηα θαη βνεξ ηηξ 

ιέλεηξ. Οηε ζοκέπεηα ζεμείςζε ηηξ απακηήζεηξ ζμο ζημκ παναθάης πίκαθα βάδμκηαξ 

ηηξ    ιέλεηξ ζε αιθαβεηηθή ζεηνά!  

 

 

 

Οη απακηήζεηξ μμο 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  

13.  14.  15.  

 

Ακ δοζθμιεύεζαη μπμνείξ κα ζομβμοιεοηείξ ημ Αιθάβεημ! 

  

Α Π Ε Δ Η Μ Η Σ Ρ Α Σ Ε Α Ε Ρ 

Γ Ο Σ Ο Ψ  Ρ  Λ Φ   Σ Ψ  

Γ Π Γ Λ Τ Ρ Α Δ Ψ Ρ Α Ο Θ Ι Α 

Σ Σ Γ Λ Α  Ψ Θ Κ Ο Ψ  Ρ  Ν 

Ρ Ο Δ Ι Ε Α Ρ Α Ο Δ Θ Ι Κ Α Δ 

Ι Σ Τ Μ Ι Σ Δ Μ Θ Ι Ο Α Ε Ψ Α 

Α Η Θ Ε Ρ Μ Η  Α Σ  Σ Ρ Μ Λ 

Ι Ε Κ Β Ο Ρ Ι Ο Μ Η Μ Ε Α Δ Ι 

Ν Α Λ Ψ Ε Ο Σ Ε  Σ Α Χ Τ  Α 

Α  Π Δ Ρ Δ Ψ Ε Ρ Δ Λ Ρ Ν Ο Θ 

Δ Ρ Ο Γ Δ Ι Α  Ο Ε  Α Ο Ι Ε 

Λ Σ Α Σ Ο Κ Μ Σ Σ Α Δ Η  Λ Ο 

Β Γ Π Α Γ Ω Ν Ι  Ρ Ο Μ Ψ Μ Α 

Μ Ψ Η Ρ Σ  Ο Α Δ Κ Ψ Δ Ι Κ Δ 

Ν Β Ν Α Π Ο  Ε Ι Δ Ω Ν Α  Σ 

Α, Β, Γ, Δ, Γ, Δ, Ε, Θ, Ζ, Η , Θ, Ι, Κ, Λ, Μ ,Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Φ, , Σ, Ω 
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Ειέγληε ηηξ γκώζεηξ ζαξ πάκς ζημοξ Δώδεθα Θεμύξ ημο Οιύμπμο! Υςνηζηείηε 

ζε μηθνέξ μμάδεξ θαη δώζηε ηηξ ζςζηέξ απακηήζεηξ!  

1) Να εκώζεηε ημοξ Θεμύξ θαη ηηξ Θεέξ με ηηξ ηδηόηεηέξ ημοξ.                         

 Άνηεμε   

 Γζηία 

 Αθνμδίηε 

 Δήμεηνα 

 Ήνα  

 Ήθαηζημξ  

 Νμζεηδώκαξ    

 Απόιιςκαξ  

 Δηόκοζμξ 

 Άνεξ  

 Γνμήξ    

 Δίαξ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 αγγειηαθόνμξ   ηςκ ζεώκ 

 ζεόξ  ημο  αμπειημύ  θαη  ημο  θναζημύ 

 ζεόξ  ηεξ  μμοζηθήξ θαη ημο θςηόξ  

 παηέναξ  ηςκ  ζεώκ   

 ζεόξ  ημο  πμιέμμο 

 ζεόξ  ηεξ  θςηηάξ  θαη  ηςκ  μεηάιιςκ 

 ζεόξ  ηεξ  ζάιαζζαξ 

 ζεά ηεξ γεςνγίαξ  

 ζεά ηεξ μηθμγέκεηαξ 

 ζεά ημο ζπηηημύ 

 ζεά ημο θοκεγημύ 

 ζεά ηεξ μμμνθηάξ
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2) θεθηείηε πμο πνεζημμπμημύμε ζήμενα μκόμαηα ανπαίςκ ζεώκ θαη ζεμεηώζηε ηηξ 

ηδέεξ ζαξ παναθάης: 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

3) Πνμζπαζήζηε κα απακηήζεηε ζύκημμα ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ: 

Νμηα ζεά ήηακ οπεύζοκε γηα ηεκ αιιαγή ηςκ επμπώκ; 

............................................................................................................................................................ 

Νμηα ήηακ ε θόνε ηεξ ζεάξ Δήμεηναξ; 

............................................................................................................................................................ 

Πη έηνςγακ μη ζεμί θαη μη ζεέξ ημο Μιύμπμο; 

............................................................................................................................................................ 

Νώξ γεκκήζεθε μ ζεόξ Δίαξ; 

............................................................................................................................................................ 

Νώξ αιιηώξ μκμμαδόηακ μ Δίαξ; 

............................................................................................................................................................ 

Νώξ γεκκήζεθε ε ζεά Αζεκά; 

............................................................................................................................................................ 

Ούμθςκα με ημοξ ανπαίμοξ Έιιεκεξ πμημξ ζεόξ έθηαηγε όηακ έβνεπε θαη πμημξ ζεόξ 

πνμθαιμύζε ηνηθομίεξ;  

............................................................................................................................................................ 
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Αζεκά θαη Πμζεηδώκαξ 

 Ούμθςκα με ηε μοζμιμγία, ε πόιε ηςκ Αζεκώκ πήνε ημ όκμμά ηεξ από 

ημκ αγώκα πμο δηελήπζε ακάμεζα ζηε ζεά Αζεκά θαη ημκ Νμζεηδώκα, γηα ηεκ 

πνμζηαζία θαη μκμμαζία ηεξ πόιεξ. Μη δύμ ακηίπαιμη ζεμί, ακέβεθακ πάκς 

ζημ βνάπμ ηεξ Αθνόπμιεξ μαδί με ημοξ άιιμοξ δέθα ζεμύξ ημο 

Μιύμπμο. Γθείκμη ζα ήηακ μη δηθαζηέξ ζηε δηαθςκία ηςκ δύμ ζεώκ θαη ζα 

έπαηνκακ ηεκ ηειηθή απόθαζε.  

 Οημκ αγώκα, πανίζηαημ ςξ μάνηοναξ θαη μ ηόηε βαζηιηάξ ηεξ πόιεξ, μ 

Ηέθνμπαξ. Ννώημξ πήνε μένμξ μ Νμζεηδώκαξ. Οηάζεθε ζηε μέζε ημο 

βνάπμο θαη με ηεκ ηνίαηκά ημο έδςζε έκα δοκαηό πηύπεμα ζημ έδαθμξ. Από 

εθεί λεπήδεζε έκα θύμα αιμονμύ κενμύ, πμο ζπεμάηηζε μηα μηθνή ιίμκε. 

Έπεηηα, ήνζε ε ζεηνά ηεξ Αζεκάξ κα πανμοζηάζεη ημ δηθό ηεξ δώνμ. Φύηερε 

μηα ειηά πάκς ζημ βνάπμ, ε μπμία ήηακ γεμάηε θανπμύξ.   

 Πόηε μ Δίαξ, θήνολε ημ ηέιμξ ημο αγώκα θαη είπε ζημοξ άιιμοξ ζεμύξ, 

κα ζογθνίκμοκ ηα δύμ δώνα θαη κα απμθαζίζμοκ ζε πμημκ έπνεπε κα δμζεί ε 

πόιε. Μ βαζηιηάξ Ηέθνμπαξ, ένηλε μηα μαηηά ζηεκ πενημπή, από ημ βνάπμ ηεξ 

Αθνόπμιεξ θαη παναηήνεζε πςξ οπήνπε άθζμκμ αιμονό κενό από ηηξ 

ζάιαζζεξ πμο πενηθύθιςκακ ηεκ πόιε. Οε ακηίζεζε με ημ δώνμ πμο 

πνμζέθενε μ Νμζεηδώκαξ, ε ειηά ηεξ Αζεκάξ ήηακ ε πνώηε πμο θύηνςζε ζε 

όιε ηε πώνα. Πμ δέκηνμ αοηό μάιηζηα ζα ήηακ θαη πνήζημμ, θαζώξ ζα 

πανείπε ζημοξ θαημίθμοξ ηνμθή, ιάδη θαη λοιεία. Έηζη, ε πόιε ηειηθά, με 

μμόθςκε απόθαζε μκμμάζηεθε «Αζήκα», πνμξ ηημήκ ηεξ ζεάξ ηεξ ζμθίαξ....  

 

http://www.mixanitouxronou.gr 

1) Ναναηενήζηε ηε δηπιακή εηθόκα . 

 Νμηα πνόζςπα εμθακίδμκηαη ζε αοηήκ;  

 Πη θναηάκε; 

 Πη οπάνπεη ζημ θέκηνμ ηεξ εηθόκαξ; 

 Νώξ ζοκδέεηαη ε εηθόκα με ημκ μύζμ πμο 

δηαβάζαηε πνμεγμομέκςξ; 

 Ιπμνείηε κα δώζεηε έκακ ηίηιμ ζηεκ 

εηθόκα; 

 

http://www.mixanitouxronou.gr/pou-ofili-tin-onomasia-tis-i-poli-ton-athinon-i-mithiki-anametrisi-ton-theon-me-kriti-ton-dia-ke-martira-ton-vasilia-kekropa-giati-i-elia-krithike-iero-ke-politimo-doro/
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2) Κα ζεμεηώζεηε  δίπια ζηηξ ζςζηέξ πνμηάζεηξ θαη Λ δίπια ζηηξ 

ιακζαζμέκεξ: 

Ε μάπε γηα ηεκ μκμμαζία ηεξ πόιεξ έγηκε ακάμεζα ζηεκ Αζεκά θαη ζημκ 

Δία. 

 

Ιάνηοναξ ημο αγώκα ήηακ μ βαζηιηάξ Ηέθνμπαξ.  

Μ Νμζεηδώκαξ έθακε δώνμ ζημοξ Αζεκαίμοξ μηα ειηά.  

Πμ δέκηνμ ηεξ ειηάξ ζεςνήζεθε πημ πνήζημμ από ημ αιμονό κενό.  

Μη θνηηέξ ημο αγώκα ήηακ μη θάημηθμη ηεξ Αζήκαξ.  

Ε ειηά ηεξ Αζήκαξ ήηακ ε πνώηε πμο θύηνςζε ζηεκ Γιιάδα.  

 

3) Κα βνείηε μέζα ζημ θείμεκμ ηηξ οπμγναμμηζμέκεξ ιέλεηξ θαη κα ηηξ 

θαηαηάλεηε ζηε ζςζηή ζηήιε ημο πίκαθα 

Κύνηα Κμηκά 

  

  

  

  

  

4) Γηαηί είπε ηόζμ μεγάιε αλία ημ δώνμ ηεξ ειηάξ; Νμο πνεζημμπμημύμε 

ζήμενα ηεκ ειηά θαη ημοξ θανπμύξ ηεξ; 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

5)Ννμζπαζήζηε κα δναμαημπμηήζεηε ηε ζθεκή ημο αγώκα! Ιμηναζηείηε ημοξ 

νόιμοξ ηεξ Αζεκάξ, ημο Νμζεηδώκα θαη ηςκ οπόιμηπςκ ζεώκ όπςξ θαη ημο 

Ηέθνμπα. Ηαζέκαξ ζα πνέπεη κα εθθνάζεη θαη κα δηθαημιμγήζεη ηεκ άπμρή ημο 

ζπεηηθά με ημ πμημξ ζα πνέπεη κα είκαη μ κηθεηήξ ημο αγώκα!  

6) Ε ειηά ήηακ ημ δώνμ ηεξ Αζεκάξ ζημοξ Αζεκαίμοξ. ςνηζηείηε ζε μμάδεξ 

θαη θαηαζθεοάζηε έκα ηνηζδηάζηαημ δέκηνμ ειηάξ αθμιμοζώκηαξ ηηξ μδεγίεξ 

πμο ζα βνείηε ζημ ακηίζημηπμ θύιιμ ενγαζίαξ ηεξ μμοζεημζθεοήξ. Οηε 

ζοκέπεηα, θόρηε ηα θύιια θαη ημοξ θανπμύξ ηεξ ειηάξ θαη γνάρηε πάκς ηηξ 

αλίεξ πμο ζα πνέπεη κα έπμοκ μη θάημηθμη ηεξ Αζήκαξ! Ημιιήζηε ζημ δέκηνμ 

ηα θύιια θαη ημοξ θανπμύξ θαη «ε ειηά ηςκ αληώκ» είκαη έημημε! 
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Η ανπαγή ηεξ Εονώπεξ 

 Οηα παιηά ηα πνόκηα, δμύζε έκαξ βαζηιηάξ (μ Αζεκαγόναξ), γημξ ημο ζεμύ ηεξ 

ζάιαζζαξ (ημο Νμζεηδώκα). Μ βαζηιηάξ είπε ηνεηξ γημοξ θαη μηα θόνε ηόζμ όμμνθε 

θαη θαιή πμο ηε δήιεοακ όιμη, αθόμα θαη ε ίδηα ε ζεά ηεξ μμμνθηάξ, ε Αθνμδίηε. Πμ 

όκμμα ηεξ γιοθηάξ αοηήξ βαζηιμπμύιαξ ήηακ Γονώπε. Όηακ ε Γονώπε μεγάιςζε, 

ηεκ ενςηεύηεθε μ Δίαξ, μ παηέναξ ηςκ ζεώκ θαη ηςκ ακζνώπςκ, πμο θαημηθμύζε 

ζηεκ Γιιάδα θαη ήζειε κα ηεκ θάκεη γοκαίθα ημο. 

 Έηζη μηα μένα ηεξ άκμηλεξ, εκώ ε Γονώπε έπαηδε με ηηξ θίιεξ ηε, μ Δίαξ 

μεηαμμνθώζεθε ζ' έκακ ςναίμ άζπνμ ηαύνμ θαη πιεζίαζε ηεκ Γονώπε. Γθείκε 

εκηοπςζηάζηεθε από ηεκ μμμνθηά ημο θαη άνπηζε κα ημκ πασδεύεη. Ακέβεθε ζηε νάπε 

ημο θαη μ ηαύνμξ πέηαλε πάκς από ηε ζάιαζζα. Γηα πάνε ημο ζεμύ, ε ζάιαζζα 

γαιήκερε θαη ηα δειθίκηα πόνεοακ γύνς από ημκ ζεσθό ηαύνμ. Μ Νμζεηδώκαξ, μόιηξ 

έθηαζε ζηεκ Ηνήηε, βγήθε από ημκ όμμνθμ θαη θαηαγάιακμ βοζό γηα κα ζογπανεί ημκ 

μεγάιμ ημο ανηζμό. 

 Όηακ έθηαζακ ζηεκ Ηνήηε, έμεηκακ ζηε ζπειηά εκόξ βμοκμύ, ζηεκ ίδηα ζπειηά 

όπμο μεγάιςζε θαη μ Δίαξ. Από ηεκ έκςζή ημοξ γεκκήζεθακ ηνία παηδηά. Ανγόηενα, 

μ ηόηε βαζηιηάξ ηεξ Ηνήηεξ, πμο θαηαγόηακ από ημκ Έιιεκα, πακηνεύηεθε ηεκ 

Γονώπε θαη επεηδή δεκ είπε δηθά ημο παηδηά, οημζέηεζε ηα παηδηά ημο Δία. Πα παηδηά 

αοηά όηακ μεγάιςζακ έγηκακ βαζηιηάδεξ. Από αοηή ιμηπόκ ηε βαζηιμπμύια πήνε ημ 

όκμμά ηεξ ε Γονώπε. 

Γλλημική Μσθολογία. Γκδοηική Αθημώμ. Οι Ήρωες,  ηόμος 3ος (Διαζκεσή). 

1) Πμ παναπάκς θείμεκμ εληζημνεί ημκ μύζμ ηεξ Γονώπεξ θαη ημο Δία. Αθμύ 

δηαβάζεηε ημ θείμεκμ πνμζπαζήζηε κα απακηήζεηε ζύκημμα ζηηξ παναθάης 

ενςηήζεηξ: 

 Νμηα ήηακ ε Γονώπε;  

............................................................................................................................. 

 Νμημξ ζέιεζε κα ηεκ θάκεη γοκαίθα ημο;  

............................................................................................................................. 

 Νώξ πιεζίαζε μ Δίαξ ηεκ Γονώπε; 

............................................................................................................................. 

 Νώξ θαη πμύ ηεκ πήγε;  

............................................................................................................................. 

 Νμύ έδςζε ημ όκμμα ηεξ ε πνηγθίπηζζα;  

............................................................................................................................. 

2) Κα βάιεηε ηηξ πνμηάζεηξ ζηε ζςζηή ζεηνά ώζηε κα δηεγεζείηε ημκ μύζμ ηεξ 

Γονώπεξ. 
 Μ Δίαξ ενςηεύηεθε ηεκ Γονώπε. 

1 Μ βαζηιηάξ Αζεκαγόναξ είπε μηα θόνε, ηεκ Γονώπε. 

 Ε Γονώπε ακέβεθε ζηε νάπε ημο ηαύνμο 

 Μ Δίαξ μεηαμμνθώζεθε ζε ηαύνμ. 

 Ε Γονώπε πακηνεύηεθε ημκ βαζηιηά ηεξ Ηνήηεξ. 

 Μ Δίαξ μεηέθενε ηεκ Γονώπε ζηεκ Ηνήηε. 

 Μ Νμζεηδώκαξ γαιήκερε ηα κενά ηεξ ζάιαζζαξ. 
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3) Οομπιενώζηε ηεκ αθνμζηηπίδα ηεξ ΓΡΞΩΝΕΟ 

α)  Γ _ _ _ _ _ 

β)  Ρ _ _ _ _ _ _ _ _ 

γ)   Ξ _ _ _ 

δ)  Ω _ _ _ _ 

ε)  Ν _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ζη) Ε _ _ _ _ _ _ _ 

 

α)Οε αοηήκ ηεκ πώνα δμύζε ε Γονώπε. 

β) Μ βαζηιηάξ ηεξ Ηνήηεξ ................................. ηα παηδηά ημο Δία.  

γ) Ε Γονώπε ακέβεθε πάκς ζηε ................ημο ηαύνμο. 

δ) Πμ ηέηανημ γνάμμα ηεξ ιέλεξ Γονώπε. 

ε) Μ Αζεκαγόναξ ήηακ γημξ ημο ........................ . 

ζη) Ε Γονώπε ήηακ πημ όμμνθε θη από ηεκ ........................... (ακάπμδα).  

 

4) Κα παναηενήζεηε ηεκ παναθάης εηθόκα θαη κα απακηήζεηε ζύκημμα ζηηξ 

παναθάης ενςηήζεηξ. 

 Πη είδμοξ πάνηεξ είκαη αοηόξ πμο απεηθμκίδεηαη ζηεκ παναθάης εηθόκα;  

 ....................................... 

 Πη απεηθμκίδεη; ......................................... 

 Νώξ μκμμάδεηαη ε ήπεηνμξ ζηεκ μπμία δμύμε; ........................................... 

  Ιε έκακ πνςμαηηζηό μανθαδόνμ ζπεδηάζηε ηα ζύκμνα ηεξ ζημκ παναθάης 

πάνηε.  

 Γκημπίζηε θαη ζεμεηώζηε ζημκ πάνηε ηα ζύκμνα ηεξ Γιιάδαξ αιιά θαη ηςκ 

πςνώκ θαηαγςγήξ ζαξ εθόζμκ είκαη άιιεξ. 

https://xartes.eu/product/xartis-k201/ 
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 5) Μη παναθάης εηθόκεξ δείπκμοκ έκα κόμηζμα ηςκ 2 εονώ θαη από  ηηξ δύμ όρεηξ 

ημοξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ιπμνείηε κα πενηγνάρεηε ηα κμμίζμαηα; Πη δείπκμοκ; 

 Γηθμκμγναθήζηε ηώνα ηα δηθά ζαξ κμμίζμαηα με ζθεκέξ εμπκεοζμέκεξ από 

ημκ μύζμ ηεξ ανπαγήξ ηεξ Γονώπεξ! 
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 Ε Νενζεθόκε ήηακ θόνε ηεξ Δήμεηναξ θαη ημο Δία. Όζμ μεγάιςκε ε 

Νενζεθόκε, μεγάιςκε θαη ε μμμνθηά ηεξ. Όηακ ηεκ είδε μ Νιμύηςκαξ, ζεόξ ημο 

Άδε, ηεκ ενςηεύηεθε θεναοκμβόια θαη απμθάζηζε κα ηεκ θιέρεη. Ούμθςκα με ημκ 

Μμενηθό ύμκμ πνμξ ηε Δήμεηνα, ε κεανή Νενζεθόκε μάδεοε ιμοιμύδηα ζημ Κύζημ 

πεδίμ. Πε ζοκηνόθεοακ, ε Αζεκά, ε Άνηεμεξ θαη μη Ωθεακίδεξ κύμθεξ. Ακέμειε ε 

Νενζεθόκε, απμμαθνύκζεθε από ηε ζοκηνμθηά ηεξ, ακαδεηώκηαξ ημ πημ όμμνθμ 

ιμοιμύδη. Όηακ έζθορε κα πηάζεη έκακ κάνθηζζμ, ε γε πςνίζηεθε ζηε μέζε θαη από ηα 

έγθαηα εμθακίζζεθε έκα άνμα. Μδεγόξ ήηακ μ Νιμύηςκαξ, πμο με ημ έκα πένη 

θναημύζε ηα παιηκάνηα ηςκ αιόγςκ θαη με ημ άιιμ άνπαλε ηεκ πακέμμνθε θμπέια. Μη 

θναογέξ ηεξ δεκ αθμύζηεθακ από θακέκα θαη ε Νενζεθόκε θαηέβεθε ζημκ Ηάης 

Ηόζμμ.   

 Ε Δήμεηνα έραπκε μάηαηα ηεκ θόνε ηεξ, μένα θαη κύπηα. Απ’ ηε ιύπε ηεξ, ε 

γε θαη μη θαιιηένγεηεξ άνπηζακ κα μαναδώκμοκ. Ιεηά από θαηνό, μ Ήιημξ πμο έβιεπε 

ηα πάκηα απ’ ημκ μονακό, ιοπήζεθε ηε ζεά θαη ηεξ είπε πμο βνηζθόηακ ε θόνε ηεξ. Ε 

Δήμεηνα απαίηεζε κα επηζηναθεί ε Νενζεθόκε, αιιηώξ δεκ ζα άθεκε ηε γε κα 

λακακζίζεη. Μ Δίαξ, παναθηκεμέκμξ απ’ ηηξ ηθεζίεξ ηςκ ακζνώπςκ πμο πεηκμύζακ, 

δηέηαλε ημκ Νιμύηςκα κα ειεοζενώζεη ηεκ Νενζεθόκε. Ε επακέκςζε ηεξ 

Νενζεθόκεξ με ηε Δήμεηνα Μ Θεόξ ημο Άδε δεκ είπε άιιε επηιμγή απ’ ημ κα 

οπαθμύζεη, αιιά πνώηα έδςζε ζηεκ Νενζεθόκε κα θάεη έκα νόδη. Μ Νιμύηςκαξ 

γκώνηδε όηη ακ ε θμπέια θαηακάιςκε ηνμθή ζημκ Ηάης Ηόζμμ, ζα δεκόηακ μαδί ημο 

θαη δεκ ζα μπμνμύζε κα θύγεη. Ε Νενζεθόκε,  έθαγε έλη ζπόνηα θαη επηζθνάγηζε ηε 

μμίνα ηεξ.  

 Όηακ ημ έμαζε ε Δήμεηνα, έγηκε έλαιιε θαη γηα κα ηεκ ενεμήζεη, μ Δίαξ 

πνόηεηκε έκα ζομβηβαζμό. Γηα θάζε ζπόνμ πμο έθαγε, ε Νενζεθόκε ζα έμεκε θαη έκα 

μήκα ζημκ Άδε. Έηζη ε θμπέια ζα πενκμύζε ημ μηζό πνόκμ δίπια ζηεκ μεηένα ηεξ θαη 

ημκ άιιμ μηζό με ημκ Νιμύηςκα. Ε Δήμεηνα απμδέπηεθε ηεκ απόθαζε, αιιά δεκ 

λεπέναζε πμηέ ημ παμό ηεξ θόνε ηεξ. Έθημηε ημοξ έλη μήκεξ πμο ε Νενζεθόκε 

βνηζθόηακ ζημκ Άδε, ε Δήμεηνα πεκζμύζε θαη μαδί ηεξ πεκζμύζε θαη ε θύζε. Πα 

δέκηνα έπακακ ημ θύιιςμά ημοξ, μη θαιιηένγεηεξ αζζεκμύζακ θαη βανύξ πεημώκαξ 

έπεθηε ζηε γε. Όμςξ όηακ ε Νενζεθόκε επέζηνεθε ζηε μεηένα ηεξ, ε πανά ηεξ 

Δήμεηναξ πναζίκηδε ηε γε θαη άκζηδε ηα θοηά....  

 

(http://www.mixanitouxronou.gr/i-arpagi-tis-persefonis-apo-ton-ploutona-ke-o-

thrinos-tis-theas-dimitras-o-mithos-pou-exigi-ton-iperocho-kiklo-tis-fisis/) 

 

http://www.mixanitouxronou.gr/i-arpagi-tis-persefonis-apo-ton-ploutona-ke-o-thrinos-tis-theas-dimitras-o-mithos-pou-exigi-ton-iperocho-kiklo-tis-fisis/
http://www.mixanitouxronou.gr/i-arpagi-tis-persefonis-apo-ton-ploutona-ke-o-thrinos-tis-theas-dimitras-o-mithos-pou-exigi-ton-iperocho-kiklo-tis-fisis/
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1) Δηαβάζηε ημκ μύζμ ηεξ ανπαγήξ ηεξ Νενζεθόκεξ! Οηε ζοκέπεηα  

θακηαζηείηε πώξ ημ γεγμκόξ ηεξ ανπαγήξ ζα πανμοζηαζηεί ζημ δειηίμ 

εηδήζεςκ! Ιμηνάζηε νόιμοξ θαη μεηαθένεηε ημ γεγμκόξ μ θαζέκαξ από ηε 

δηθή ημο ζθμπηά αοημζπεδηάδμκηαξ! Νμημξ ζα είκαη μ πανμοζηαζηήξ; Νμημη μη 

δεμμζημγνάθμη; Νμημη ζα είκαη μη Θεμί- αοηόπηεξ μάνηονεξ; Οοκημκηζηείηε 

ζηηξ μζόκεξ ζαξ!  

2) Γίκεηε δεμημονγμί θόμηθ! Δηαβάζηε ημκ μύζμ ηεξ ανπαγήξ ηεξ Νενζεθόκεξ 

θαη αθμύ πςνηζηείηε πνμζπαζήζηε κα δεμημονγήζεηε ηα δηθά ζαξ θόμηθ 

γνάθμκηαξ ημοξ ακηίζημηπμοξ δηαιόγμοξ ζηα θανέ πμο ζα ζαξ δμζμύκ. 

Ιπμνείηε κα ζπεδηάζεηε, κα δςγναθίζεηε θαη κα θάκεηε θμιάδ! Ηάζε μμάδα 

μπμνεί κα επηιέλεη έκα από ηα παναθάης ζέμαηα: 

 Ε Δήμεηνα θαη ε θόνε ηεξ 

 Ε ανπαγή ηεξ Νενζεθόκεξ 

 Ε ζοκμμηιία ημο Δία, ημο Γνμή θαη ηεξ Δήμεηναξ 

 Ε Δήμεηνα μόκε ηεξ 

 Ε Νενζεθόκε ζημκ Ηάης Ηόζμμ 

 Μη ηέζζενηξ επμπέξ 

Οημ ηέιμξ πανμοζηάζηε ηα θόμηθξ ζαξ ζηεκ ηάλε παίδμκηαξ ζέαηνμ! 

Πνηκ λεθηκήζεηε μεκ λεπάζεηε κα δηαβάζεηε ηηξ παναθάης ζομβμοιέξ! 

Οημ θόμηθ: 

 Μη ζθεκέξ πανμοζηάδμκηαη μέζα ζηα θανέ. 

 Πα ιόγηα ηςκ ενώςκ ημπμζεημύκηαη μέζα ζηα μπαιόκηα εκώ μη ζθέρεηξ 

ημοξ ζε ζοκκεθάθηα. 

 Πα ιόγηα ημο αθεγεηή ημπμζεημύκηαη μέζα ζε μνζμγώκηα πιαίζηα ζημ 

θανέ. 

 Όηακ ζέιμομε κα απμδώζμομε θάπμημκ ήπμ πνεζημμπμημύμε ιέλεηξ π.π 

μπαμ! 

 Πμ μέγεζμξ ηςκ γναμμάηςκ δείπκεη ηεκ έκηαζε ηεξ θςκήξ.  Έηζη, ηα 

μηθνά γνάμμαηα δειώκμοκ πςξ θάπμημξ ρηζονίδεη εκώ ηα μεγάια πςξ 

θάπμημξ θςκάδεη! 

 Όηακ ζέιμομε κα δείλμομε θάπμημ ζοκαίζζεμα πνεζημμπμημύμε 

ζύμβμια. π.π αζηενάθηα, θανδηέξ θ.ά. 
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Ο Θεζέαξ θαη μ Μηκώηαονμξ 

 Ηάπμηε μ γημξ ημο Ιίκςα, Ακδνόγεςξ, πήνε μένμξ ζηα Νακαζήκαηα, 

όπμο θαη κίθεζε ζε θάπμημοξ αγώκεξ. Μη Αζεκαίμη ηόηε από θζόκμ ζθόηςζακ 

ημκ κεανό αζιεηή, μ Ιίκςαξ θήνολε πόιεμμ ζημοξ Αζεκαίμοξ θαη ημοξ 

κίθεζε. Ωξ ηημςνία ημοξ ακάγθαζε κα ζηέικμοκ ζηεκ Ηνήηε θάζε εκκηά πνόκηα 

εθηά κέμοξ άκηνεξ θαη εθηά κέεξ γοκαίθεξ γηα κα θαηαζπανάδμκηαη από ημ 

Ιηκώηαονμ. Μη κέμη νίπκμκηακ μέζα ζημκ ζθμηεηκό ιαβύνηκζμ, πμο ήηακ 

γεμάημξ αδηέλμδα, όπμο πενηπιακηόκηακ άζθμπα μέπνη κα ημοξ βνεη μ 

Ιηκώηαονμξ. 

 

 Μ γημξ ημο βαζηιηά ηεξ Αζήκαξ Αηγαία, μ Θεζέαξ, δεκ άκηελε ηεκ 

ηαπείκςζε αοηή θαη δήηεζε κα είκαη αοηόξ έκαξ από ημοξ κέμοξ ηεκ ηνίηε 

θμνά πμο ζα πιήνςκακ ημκ θόνμ, ώζηε κα επηπεηνήζεη κα ζθμηώζεη ημκ 

Ιηκώηαονμ μέζα ζημκ ζθμηεηκό Θαβύνηκζμ. Έηζη, έθηαζε ζηεκ Ηνήηε θαη 

έηοπε κα γκςνίζεη ηεκ  πακέμμνθε θόνε ημο Ιίκςα, Ανηάδκε, με ηεκ μπμία 

θαη ενςηεύηεθακ. Ε Ανηάδκε ηόηε έδςζε ζημκ Θεζέα έκα θμοβάνη με θιςζηή 

(γκςζηό ςξ μίημξ ηεξ Ανηάδκεξ) θαη ημκ ζομβμύιερε κα δέζεη ηεκ άθνε ημο 

ζηεκ είζμδμ ημο ιαβύνηκζμο θαη κα ημ λεηοιίγεη, ώζηε κα μπμνέζεη έπεηηα, 

αθμύ ζθμηώζεη ημ Ιηκώηαονμ, κα βνεη ηεκ έλμδμ. 

 

 Μ Θεζέαξ μπήθε μέζα ζηηξ ζθμηεηκέξ ζημέξ θναηώκηαξ ημ μίημ θαη 

θαηάθενε κα ζθμηώζεη ημκ Ιηκώηαονμ θόβμκηαξ ημο ημ θεθάιη, δίκμκηαξ έηζη 

μνηζηηθό ηέιμξ ζημ πανάηζη αίμαημξ ημο Ιίκςα. Ιεηά θαηάθενε κα επηζηνέρεη 

ζηεκ έλμδμ, αθμιμοζώκηαξ ηεκ θιςζηή. Μ Θεζέαξ πήνε ηεκ Ανηάδκε μαδί ημο 

θαη με ημοξ οπόιμηπμοξ Αζεκαίμοξ λεθίκεζακ ημ ηαλίδη γηα ηεκ Αζήκα. Οημ 

ηαλίδη έθακακ μία ζηάζε ζηε Κάλμ. Οε όκεηνμ ημο Θεζέα, όζμ βνίζθμκηακ ζηε 

Κάλμ, εμθακίζηεθε μ ζεόξ Δηόκοζμξ θαη ημο είπε όηη έπνεπε κα θύγμοκ από 

ημ κεζί πςνίξ ηεκ Ανηάδκε, αθμύ ήηακ γναθηό κα μείκεη εθεί θαη κα γίκεη 

γοκαίθα ημο Δηόκοζμο. Ε Ανηάδκε έμεηκε ζηε Κάλμ, πακηνεύηεθε ημ Δηόκοζμ 

θη έηζη ακαπηύπζεθε θαη ε ιαηνεία ηεξ ζακ ζεόηεηα ζημ κεζί. Μ Δηόκοζμξ 

ανγόηενα ηεκ έθενε μαδί ημο ζημκ Όιομπμ θαη έηζη, ε ζκεηή Ανηάδκε έγηκε 

αζάκαηε. 

 

 Όηακ έθογακ από ηεκ Ηνήηε μη Αζεκαίμη, από ηε πανά ημοξ λέπαζακ κα 

αιιάλμοκ ηα μαύνα πακηά ζηα πιμία ημοξ, πμο ζομβόιηδακ ημ πέκζμξ γηα ημοξ 



153 
 

παμέκμοξ κέμοξ. Όηακ είδε μ Αηγαίαξ ηα μαύνα πακηά, κμμίδμκηαξ όηη 

ζθμηώζεθε μ γημξ ημο Θεζέαξ, έπεζε από ημ Ομύκημ θαη πκίγεθε. Από αοηό 

ημ γεγμκόξ πήνε ημ όκμμα Αηγαίμ Νέιαγμξ ε ζάιαζζα ηεξ Γιιάδαξ. 

http://mythoitoukosmou.weebly.com/muiotanuomegataualphaupsilonrhoom

icronsigmaf.html  

1. Δηαβάζηε ημ παναπάκς μύζμ θαη οπμγναμμίζηε ηηξ άγκςζηεξ ιέλεηξ 

ζαξ. Ννμζπαζήζηε ηώνα κα βνείηε ηε ζεμαζία ημοξ ζημ ιεληθό ηεξ 

ηάλεξ θαη ακηηγνάρηε ηεκ παναθάης.  

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2. Ανηζμήζηε ηώνα ηηξ παναγνάθμοξ θαη πνμζπαζήζηε κα δώζεηε έκακ 

ηίηιμ γηα θάζε μία από αοηέξ. 

3. Ιέζα ζημ θείμεκμ εμθακίδμκηαη δηάθμνα πνόζςπα. Γνάρηε παναθάης 

με ιίγα ιόγηα ηεκ ηδηόηεηα θαζεκόξ: 

Θεζέαξ: ..................................................................................................... 

Ανηάδκε: ..................................................................................................... 

Ιίκςαξ: ...................................................................................................... 

Αηγέαξ: ........................................................................................................ 

Δηόκοζμξ: .................................................................................................... 

Ιηκώηαονμξ: ............................................................................................... 

4. Γκημπίζηε ζημ θείμεκμ ηηξ πνςμαηηζμέκεξ ιέλεηξ θαη ημπμζεηήζηε ηεξ 

ζηε ζςζηή ζηήιε ημο παναθάης πίκαθα. 

ΞΕΙΑΠΑ ΜΡΟΖΑΟΠΖΗΑ ΓΝΖΘΓΠΑ ΑΞΘΞΑ 
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5. Βνείηε ηώνα ζημκ πάνηε πμο αθμιμοζεί πμύ 

βνίζθεηαη ε Ηνήηε, ε Κάλμξ θαη ημ Ομύκημ, ηα 

μένε δειαδή από ηα μπμία πέναζε μ Θεζέαξ 

ζημ ηαλίδη ημο.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Πμπμζεηήζηε ηηξ θανέθιεξ ζε θύθιμ θαη ειάηε κα παίλμομε ημκ θύθιμ 

ημο θμοηζμμπμιημύ! Φακηαζηείηε πώξ είζηε θάημηθμη ημο Ομοκίμο ηεκ 

επμπή πμο δηαδναμαηίζηεθε μ παναπάκς μύζμξ θαη ζοδεηήζηε μεηαλύ 

ζαξ πάκς ζηηξ παναθάης θήμεξ πμο δηαδόζεθακ.  

 

Οι θήμες λέμε... πως πάλι μαύρα παμιά είταμ ζηα καηάρηια ηοσς ηα 

πλοία ποσ καηέθηαζαμ από ηημ Κρήηη...  
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α) Ιόιηξ αθμύζαηε ηε δηήγεζε ηςκ δώδεθα άζιςκ ημο Εναθιή! Ννμζπαζήζηε 

ηώνα κα θοθιώζεηε ηε ζςζηή απάκηεζε!  

1. Μ Εναθιήξ ςξ εμίζεμξ ήηακ: 

 Δοκαηόξ  

 Αδύκαμμξ 

2. Μ Εναθιήξ απμθάζηζε κα εθηειέζεη ημο άζιμοξ γηαηί έκηςζε: 

 Έκμπμξ 

 Αζώμξ 

3. Νώξ ζα παναθηενίδαηε ημκ βαζηιηά ηεξ  Πίνοκζαξ Γονοζζέα; 

 Γεκκαίμξ    

 Φμβεηζηάνεξ 

4. Νώξ ζα παναθηενίδαηε ημκ Άηιακηα; 

 Νμκενόξ 

 Πίμημξ 

β) Αθμύ ζομβμοιεοηείηε ημ παναθάης πιαίζημ θοθιώζηε ηε ζςζηή 

απάκηεζε:  

Πα παναπάκς πνςμαηηζηά δεύγε ιέλεςκ μκμμάδμκηαη ....................... 

(επίζεηα/νήμαηα/μοζηαζηηθά) θαη είκαη μεηαλύ ημοξ  ................... 

(ζοκώκομα/ακηώκομα). 

 

  

Επίκετα είναι οι λζξεισ που δίνει μια ιδιότθτα ι 

ζνα χαρακτθριςτικό ςε κάποιο πρόςωπο, 

πράγμα, ηώο, δθλαδι το περιγράφουν. 

π.χ το πράςινο μιλο, ο δυνατόσ άνκρωποσ 

Ουςιαςτικά είναι οι λζξεισ που δθλώνουν 

κάποιο πρόςωπο, πράγμα, ηώο, κάποια 

ενζργεια, ιδιότθτα ι κατάςταςθ. 

π.χ. ο άνκρωποσ, το παιδί, θ γάτα 

Αντωνυμεσ λζξεισ ονομάηονται οι λζξεισ που 

ζχουν αντίκετθ, δθλαδι εντελώσ διαφορετικι 

μεταξφ τουσ, ςθμαςία. 

π.χ όμορφοσ- άςχθμοσ 
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γ) Κα βνείηε θαη κα γνάρεηε έκα ακηώκομμ γηα θαζεμία από ηηξ παναθάης 

ιέλεηξ: 

Λέλεηξ Ακηώκομα 

ηζπονόξ  

άγνημξ  

ηαπύξ  

εύθμιμξ  

ρειόξ  

γκςζηόξ  

 

δ) νεζημμπμηήζηε ηώνα ηέζζενηξ από ηηξ παναπάκς ιέλεηξ θαη ζπεμαηίζηε 

πνμηάζεηξ πμο κα ηηξ πενηιαμβάκμοκ: 

1).................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................ 

3) .............................................................................................................................. 

4) .............................................................................................................................. 

 

ε)Ννμζπαζήζηε κα απακηήζεηε ζύκημμα ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ: 

1) Νώξ αηζζακόηακ ε ζεά Ήνα γηα ημκ Εναθιή; Από πμύ θαίκμκηαη ηα 

αηζζήμαηα ηεξ; 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

2) Οε ηη δηέθενακ μη Αμαδόκεξ από ηηξ οπόιμηπεξ γοκαίθεξ εθείκεξ ηεξ 

επμπήξ; 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

3) Γηαηί πνμζθένζεθε μ Άηιαξ κα βμεζήζεη ημκ Εναθιή; Πη πναγμαηηθά 

ήζειε; 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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ζη) Νμημξ θαηά ηε γκώμε ζαξ ήηακ μ πημ δύζθμιμξ άζιμξ ημο Εναθιή θαη 

γηαηί; 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

ζη) Δςγναθίζηε όπμημκ άζιμ ζαξ έθακε εκηύπςζε! Οηε ζοκέπεηα δώζηε ηε 

δςγναθηά ζαξ ζηε δηπιακή μμάδα ώζηε κα ακαθαιύρεη θαη κα γνάρεη ημκ ηίηιμ 

ημο άζιμο ζημ μαύνμ πιαίζημ. 
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ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

1. Νμημξ είκαη έημημμξ γηα... Ιοζμιμγηθά μπενδέμαηα; ςνηζηείηε ζε δύμ 

μμάδεξ θαη πάνηε μένμξ ζε μηα ζθοηαιμδνμμία γκώζεςκ πάκς ζημοξ 

μύζμοξ ημο Θεζέα θαη ημο Εναθιή! Ηάζε μμάδα δηαζέηεη από μηα ζεηνά 

θανηέιςκ με ιέλεηξ πμο ζπεηίδμκηαη με ημοξ δύμ ήνςεξ ηηξ μπμίεξ 

μμηνάδεη ζημοξ παίθηεξ ηεξ. Οηόπμξ θάζε μμάδαξ είκαη κα ημπμζεηήζεη 

πνώηε όιεξ ηηξ θανηέιεξ ζημ ζςζηό θμοηί πάκς ζημ μπμίμ 

ακαγνάθεηαη ημ όκμμα ημο ήνςα! Ηάζε θμνά πμο θάπμημξ ζομμαζεηήξ 

ή ζομμαζήηνηα ζαξ ημπμζεηεί μηα θανηέια, επηζηνέθεη θαη αθμομπάεη 

ημ πένη ημο επόμεκμο παίθηε γηα κα λεθηκήζεη! Ε πημ γνήγμνε θαη 

εύζημπε μμάδα θενδίδεη! 

2. Ιέζα ζηε μμοζεημζθεοή ζα βνείηε δύμ αγγεία θαζώξ θαη όια ηα 

απαναίηεηα ζύκενγα εκόξ δηαθμζμεηή αγγείςκ! Πα αγγεία αοηά ζαξ 

πενημέκμοκ κα ηα εηθμκμγναθήζεηε με ζθεκέξ πμο ζα εμπκεοζηείηε 

από ηε μοζμιμγία! Βάιηε ηε θακηαζία ζαξ θαη όιε ζαξ ηεκ ηέπκε θαη 

ζοκενγαζηείηε γηα δεμημονγήζεηε αγγεία πμο ζα μείκμοκ ζηεκ ηζημνία! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιεκ λεπκάηε πςξ μη ανπαίμη αγγεημπιάζηεξ αθμιμοζμύζακ δύμ 

δηαθμνεηηθμύξ νοζμμύξ θαηά ηε δηαθόζμεζε αγγείςκ, ημκ ενοζνόμμνθμ 

θαη ημκ μειακόμμνθμ! Οημκ ενοζνόμμνθμ δςγνάθηδακ με θόθθηκε μπμγηά 

εκώ ζημκ μειακόμμνθμ με μαύνε. Γζείξ πμημκ νοζμό ζα πνεζημμπμηήζεηε 

ζηηξ δεμημονγίεξ ζαξ;  

 

 

 

 

 

 

http://www.pemptousia.gr/2017/01/ena-agalma-gia-tin-artemi/ 



159 
 

3. Αξ παίλμομε ημ παηπκίδη «Ιάκηερε πμημξ είμαη»! ςνηζηείηε ζε δύμ 

μμάδεξ θαη βνείηε ζηε μμοζεημζθεοή ηηξ θανηέιεξ με ηίηιμ «Ννόζςπα 

ηεξ μοζμιμγίαξ». Οε θάζε θανηέια είκαη γναμμέκμ ημ όκμμα εκόξ 

πνμζώπμο. Γνάρηε θάης από θάζε όκμμα ηνία ζημηπεία πμο 

παναθηενίδμοκ ημ πνόζςπμ πςνίξ όμςξ κα πνμδίδεηε ηεκ ηαοηόηεηά 

ημο! Οογθεκηνώζηε ηηξ θανηέιεξ θαη ακαθαηέρηε ηεξ! Έκαξ παίθηεξ 

από θάζε μμάδα εκαιιάλ ζεθώκεηαη ζημ θέκηνμ ηεξ ηάλεξ θαη δηαβάδεη 

ηα ζημηπεία ηεξ θανηέιεξ πςνίξ κα απμθαιύπηεη ημ όκμμα ημο ήνςα. 

Μη ζομπαίθηεξ ημο πνέπεη κα βνμοκ ημ πνόζςπμ πμο πενηγνάθεη. 

Κηθήηνηα μμάδα είκαη αοηή πμο ζα βνεη ηα πενηζζόηενα πνόζςπα!  
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Όηαμ οι αρταίοι ζσμαμηούμ ηοσς ζύγτρομοσς Ολσμπιακούς Αγώμες... 

1) Κα ζομπιενώζεηε ηα θεκά ημο παναθάης θεημέκμο με ηηξ ζςζηέξ ιέλεηξ 

από ηεκ πανέκζεζε: 

(ηέζζενα, Ανπαία Μιομπία, ηενή εθεπεηνία, αγνηειηάξ, άκδνεξ, Θεμδόζημξ, 

Γιιακμδίθεξ) 

Μη Μιομπηαθμί Αγώκεξ ζηεκ ανπαηόηεηα δηελάγμκηακ ζηεκ .................... 

......................  θάζε ....................... πνόκηα. Ιπμνμύζακ κα ζομμεηέπμοκ μόκμ 

....................... . Γηα ηε δηελαγςγή ημοξ γηκόηακ ε .................... ............................. , 

δειαδή ζηαμαημύζακ όιμη μη πόιεμμη. Πμ έπαζιμ ηςκ κηθεηώκ ήηακ έκα 

ζηεθάκη από θιαδί ..................... . Πμοξ αζιεηέξ ζηεθάκςκακ μη 

................................ . Πμοξ Μιομπηαθμύξ Αγώκεξ θαηήνγεζε μ αοημθνάημναξ 

................................ .  

2) Κα ακηηζημηπίζεηε ηα αζιήμαηα πμο απεηθμκίδμκηαη ζηηξ εηθόκεξ  με ηηξ 

μκμμαζίεξ ημοξ. 

  

αθόκηημ                         ζθαηνμβμιία                                     πάιε 

                δηζθμβμιία                        δνόμμξ ηαπύηεηαξ                   πογμαπία  
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3) Κα γνάρεηε ζηε ζςζηή ζηήιε ηα αζιήμαηα πμο ακήθμοκ ζημ ζύγπνμκμ θαη 

ζημ ανπαίμ πέκηαζιμ. 

άιμα, θμιύμβεζε, δνόμμξ, αθόκηημ, ληθαζθία, δίζθμξ, ηππαζία, ζθμπμβμιή,  

πάιε, ακώμαιμξ δνόμμξ 

Ανπαίμ Νέκηαζιμ Ιμκηένκμ Νέκηαζιμ 

  

  

  

  

  

 

4) Ννμζπαζήζηε κα βνείηε μέζα ζημ θνοπηόιελμ ιέλεηξ πμο ζοκδέμκηαη με 

ημοξ ανπαίμοξ Μιομπηαθμύξ Αγώκεξ. Οηε ζοκέπεηα κα θαηαγνάρεηε ηηξ 

ιέλεηξ παναθάης. 

Δ Ν Γ Ρ Θ Μ Θ Ν Ν Δ 

Ζ Θ Ο Φ Α Ζ Ξ Α Α Γ 

Α Γ Ξ Ζ Γ Θ Ζ Α Θ Ε 

Ρ Ν Α Ζ Λ Ε Δ Θ Ε Π 

Θ Γ Η Γ  Γ Ζ Ξ Ζ Α 

Μ Ζ Γ Ι Σ Α Θ Ι Α Κ 

Ο Η Ν Γ Κ Π Α Θ Θ Μ 

Ν Ρ Γ Ι Α  Ζ Α Κ Β 

 

1. ........................................ 

2. ........................................ 

3. ........................................ 

4. ........................................ 

5. ........................................ 

6. ........................................ 

7. ........................................ 

8. ........................................ 



 

5) Μη Μιομπηαθμί θύθιμη πμο θμζμμύκ ηεκ Μιομπηαθή ζεμαία ζοκδέμκηαη 

μεηαλύ ημοξ ζομβμιίδμκηαξ με ημκ ηνόπμ αοηόκ ηεκ εκόηεηα ακάμεζα ζηα 

έζκε. Νώξ απμδεηθκοόηακ ε εκόηεηα ηςκ πόιεςκ- θναηώκ ζηεκ ανπαηόηεηα; 

Πη γηκόηακ γηα κα ελαζθαιηζηεί;  

 

 

 

 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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Η Καλλιπάηειρα, μια ηρωίδα ηης αρταιόηηηας 

  Ηαιιηπάηεηνα ήηακ θόνε ημο λαθμοζημύ "πενημδμκίθε" Δηαγόνα.  Πα αδέιθηα 

ηεξ ήηακ επίζεξ Μιομπημκίθεξ. Όηακ μ γημξ ηεξ Ηαιιηπάηεηναξ ζα έπαηνκε μένμξ 

ζημοξ Μιομπηαθμύξ Αγώκεξ, ε επηζομία ηεξ κα ημκ δεη κα αγςκίδεηαη ήηακ μεγάιε. 

Ρπήνπε όμςξ αοζηενόξ Μιομπηαθόξ κόμμξ κα μεκ μπμνμύκ μη γοκαίθεξ κα 

παναθμιμοζήζμοκ ημοξ αγώκεξ. Ακ ζοκέβαηκε θάηη ηέημημ, ζα έπνεπε κα ηηξ 

γθνεμίζμοκ από ημ ρειό βμοκό Ποπαίμ γηα ηημςνία. Ηαη ε απεηιή ημο ζακάημο αθόμε 

δεκ εμπόδηζε ηε ιαπηάνα ηεξ μάκαξ κα ακηηθνίζεη ημ παηδί ηεξ κηθεηή.  

 Ε Ηαιιηπάηεηνα δεκ οπμιόγηζε ημκ θίκδοκμ. Κηύζεθε γομκαζηήξ θαη μαδί με 

ημ πιήζμξ μπήθε μέζα ζημ ζηάδημ απαναηήνεηε. Όηακ μ γημξ ηεξ ηειηθά θαηάθενε κα 

κηθήζεη, ε μεηένα ημο ζογθηκήζεθε ηόζμ πμιύ πμο έηνελε κα ημκ αγθαιηάζεη με 

ιαηνεία. Αιίμμκμ! Μ μακδύαξ ηεξ έπεζε θαη απμθαιύθζεθε ε γοκαηθεία ηεξ θύζε. 

Αμέζςξ ηόηε ζοκειήθζε. Ε ηημςνία ζα έπνεπε κα είκαη ζάκαημξ.  

 Ναν' όια αοηά ηεξ δώζακε πάνε, επεηδή ε μηθμγέκεηα ηεξ ήηακ θεμηζμέκε. Ε 

Ηαιιηπάηεηνα γιίηςζε από βέβαημ ζάκαημ. Αθόμε θαη μη κόμμη ιύγηζακ μπνμζηά ζε 

μία ηόζμ θαηαληςμέκε μηθμγέκεηα, μηα μηθμγέκεηα Μιομπημκηθώκ.  

Νεγή: http://users.sch.gr/ragian/op_min_kalipatira.htm  

1) Κα ζομπιενώζεηε ηα θεκά ημο πμηήμαημξ ημο Θμνέκηδμ Ιαβίιε  με ηηξ 

παναθάης ιέλεηξ πμο οπάνπμοκ παναθάης θαη έπεηηα δηαβάζηε ημ πμίεμα!  

μπήθεξ,  Ειιακμδίθεξ,  γοκαίθεξ,  θαμανώζς,  γημ,  μιομπημκίθεξ,  ύμκμξ 

Καιιηπάηεηνα 

Aνπόκηηζζα Ξμδίηηζζα, πώξ ..............;  

Γοκαίθεξ δηώπκεη μηα ζοκήζεηα ανπαία  

εδώζε - Έπς εκ' ακίρη, ημκ Γοθιέα,  

ηνί' αδένθηα, ................ ,παηένα ............................· 

κα με αθήζεηε πνέπεη, .............................. ,  

θη εγώ κα .................... μεξ ζηα ςναία  

θμνμηά, πμο γηα η' αγνίιη  ημο Εναθιέα  

παιεύμοκ, ζηαμαζηέξ  ροπέξ ακηνίθηεξ. 

Ιε ηηξ άιιεξ................... δεκ είμ' όμμηα· 

ζημκ αηώκα ημ ζόη μμο ζα θακηάδεη  

με ηεξ ακηνεηάξ ηα αμάνακηα πνμκόμηα. 

Ιε μάιαμα γναμμέκμξ ημ δμλάδεη  

ζ' αζηναθηενό θαηεβαηό μανμάνμο  

................ πνοζόξ η' αζάκαημο Νηκδάνμο! 

Θ. Ιαβίιεξ, Πα Νμηήμαηα,  

'Ζδνομα Ηώζηα θαη Γιέκεξ Μονάκε 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1691,5414/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1691,5414/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1691,5414/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1691,5414/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1691,5414/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1691,5414/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1691,5414/
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2) Κα δηαβάζεηε ημ παναπάκς θείμεκμ αιιά θαη ημ πμίεμα ημο Θμνέκηδμ 

Ιαβίιε  θαη κα απακηήζεηε ζύκημμα ζηηξ ενςηήζεηξ πμο αθμιμοζμύκ. 

 Πη όνηδε μ μιομπηαθόξ κόμμξ ηεξ ανπαηόηεηαξ γηα ηηξ γοκαίθεξ;  

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 Νμηα ήηακ ε ηημςνία γηα θάζε γοκαίθα πμο πανάθμογε ημκ κόμμ; 

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 Πη έθακε ε Ηαιιηπάηεηνα; 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 Γηαηί μη Γιιακμδίθεξ απμθάζηζακ κα ηεξ πανίζμοκ ηε δςή; 

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 Νώξ αηζζακόηακ ε Ηαιιηπάηεηνα θαη γηαηί; 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 Πη ηζπύεη ζήμενα ζημοξ Μιομπηαθμύξ Αγώκεξ; Νμημη μπμνμύκ κα 

παναθμιμοζήζμοκ θαη κα ζομμεηέπμοκ ζηα αγςκίζμαηα;  

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 

3) Παξαθάηω ζα βξείηε κέζα ζε πιαίζηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηωλ αληξώλ θαη 

ηωλ γπλαηθώλ ηεο αξραηόηεηαο θαζώο θαη ηξεηο ηίηινπο. Κξεκάζηε ηνπο ηίηινπο 

ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο ζαο θαη θάλνληαο ζθπηαινδξνκία ηαμηλνκήζηε θάζε 

πιαίζην ζηε ζωζηή ζηήιε! Η πην γξήγνξε νκάδα θεξδίδεη!  

 

 

4) Τη παξαηεξήζαηε ζηνλ πίλαθα; Πνηνη είραλ ηα πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα θαη 

γηαηί ιέηε πώο ζπλέβαηλε απηό; 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

. 
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Παρακολοσθούζαν ηοσς 
Ολσμπιακούς αγώνες 

Παρακολοσθούζαν ηις 
θεαηρικές παραζηάζεις 

Σσμμεηείταν ζηις 
ζσνελεύζεις ηης πόλης 

Σσμμεηείταν ζηις μάτες 

Εργάζονηαν 
Έκαναν ηις δοσλειές ηοσ 

ζπιηιού 

Μπορούζαν να εκθράζοσν 
ελεύθερα ηην άπουή ηοσς 

Μπορούζαν να υηθίζοσν 
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Ιόκμ μη γοκαίθεξ 

Πόζμ μη άκηνεξ όζμ θαη μη γοκαίθεξ 

Ιόκμ μη άκηνεξ 
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Γπηπνόζζεηεξ δναζηενηόηεηεξ 

1. Φςημγναθηθά ακαθαηώμαηα! Πα θμμμάηηα μηαξ θςημγναθίαξ 

μπενδεύηεθακ! Ννμζπαζήζηε κα βάιεηε ζε ζςζηή ζεηνά ηα θμμμάηηα 

ώζηε κα βνείηε ημ άζιεμα πμο απεηθμκίδεη! Οηε ζοκέπεηα, θμιιήζηε ηα 

θμμμάηηα ζε έκα πανηόκη θαη γνάρηε ηεκ μκμμαζία ημο αζιήμαημξ πμο 

δείπκεη! Νανμοζηάζηε ηώνα ημ θμιιάδ ζαξ ζηεκ ηάλε. Ιεκ λεπκάηε όηη 

ε πημ γνήγμνε μμάδα θενδίδεη!  

 

 

 

 

 

 

 

2. Γίκεηε αζιεηέξ ηςκ Μιομπηαθώκ Αγώκςκ! Οομπιενώζηε ημ δηθό ζαξ 

αημμηθό δειηίμ αζιεηηθήξ ηαοηόηεηαξ γνάθμκηαξ ηα πνμζςπηθά ζαξ 

ζημηπεία! Ακ δεκ αζπμιείζηε ήδε με θάπμημ άζιεμα, μπμνείηε κα 

ακαθένεηε αοηό πμο ζα ζέιαηε κα θάκεηε. Ιπμνείηε κα θμιιήζεηε μηα 

θςημγναθία ζαξ ζημ ηεηνάγςκμ πιαίζημ ή κα θάκεηε μηα δςγναθηά. Οημ 

θάης μένμξ ημο δειηίμο γνάρηε ημ δηθό ζαξ μήκομα γηα ημκ αζιεηηζμό. 

Βάιηε θμνδέιεξ ζηεκ ηαοηόηεηά ζαξ θαη είζηε έημημμη κα ζομμεηέπεηε 

ζηεκ επόμεκε Μιομπηάδα! 

                                Γπίζεημ:  

                                Όκμμα:  

                                Εμενμμεκία Γέκκεζεξ: 

                                Βάνμξ: 

                                Ύρμξ: 

                                 ώνα Ηαηαγςγήξ:  

                                Άζιεμα: 

Πμ μήκομα μμο! 
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3. Μη Μιομπημκίθεξ ηεξ ανπαηόηεηαξ επηβναβεύμκηακ με έκακ θόηηκμ, 

δειαδή έκα ζηεθάκη αγνηειηάξ. Μη ζύγπνμκμη Μιομπημκίθεξ 

βναβεύμκηαη με πνοζά, αζεμέκηα θαη πάιθηκα μεηάιιηα! Γιάηε κα 

θαηαζθεοάζμομε ημοξ δηθμύξ μαξ θόηηκμοξ αιιά θαη ηα δηθά μαξ 

μεηάιιηα. νεζημμπμηήζηε ηα οιηθά πμο ζα βνείηε ζηε μμοζεημζθεοή, 

θαη βάιηε θακηαζία!  
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Μιομπηαθέξ Δηαδνμμέξ 

 Γιάηε κα παίλμομε ηηξ «Μιομπηαθέξ Δηαδνμμέξ»! Έκα παηπκίδη 

γκώζεςκ αιιά θαη πνμθιήζεςκ με ζέμα ημοξ Μιομπηαθμύξ Αγώκεξ!  

 Μη θακόκεξ ημο παηπκηδημύ είκαη απιμί! ςνηζηείηε ζε ηνεηξ μμάδεξ θαη 

θακηαζηείηε πςξ ζομμεηέπεηε ςξ δηαγςκηδόμεκμη ζε έκα ηειεμπηηθό παηπκίδη! 

Μ δάζθαιμξ ή ε δαζθάια ζαξ ζα παίλεη ημκ νόιμ ημο θεκηνηθμύ πανμοζηαζηή. 

Νεγαίκεηε ζηεκ αοιή ημο ζπμιείμο ζαξ ή ζημ γομκαζηήνημ θαη ιάβεηε ζέζεηξ.  

 Ηάζε μμάδα μπμνεί κα επηιέλεη ακάμεζα ζε δύμ θαηεγμνίεξ 

πνμθιήζεςκ, ηηξ ενςηήζεηξ γκώζεςκ θαη ηηξ θηκεηηθέξ δναζηενηόηεηεξ! Ηάζε 

μμάδα επηιέγεη ηεκ θαηεγμνία πμο επηζομεί θαη μ πανμοζηαζηήξ ημο 

παηπκηδημύ δηαβάδεη ηεκ ακηίζημηπε θάνηα. Έπεηηα, ηα μέιε ηεξ μμάδαξ πνέπεη 

κα απακηήζμοκ ζηεκ ενώηεζε ζςζηά ή κα αθμιμοζήζμοκ ηηξ μδεγίεξ ηεξ 

θηκεηηθήξ δναζηενηόηεηαξ. Ε ίδηα δηαδηθαζία αθμιμοζείηαη γηα όιεξ ηηξ μμάδεξ 

μέπνη κα ηειεηώζμοκ μη θάνηεξ. Κηθεηήνηα μμάδα είκαη εθείκε πμο ζα 

απακηήζεη ζςζηά ζηηξ πενηζζόηενεξ ενςηήζεηξ θαη ζα αθμιμοζήζεη όιεξ ηηξ 

δμθημαζίεξ!  

 Οημ ηέιμξ ημο παηπκηδημύ, μ δάζθαιμξ ή ε δαζθάια ζαξ, όπςξ μη 

Γιιακμδίθεξ, ζα βναβεύζεη ηηξ μμάδεξ πμο ζομμεηείπακ ζημ παηπκίδη με ημ 

πνοζό, ημ αζεμέκημ θαη ημ πάιθηκμ μεηάιιημ θαη ζηεθακώκμκηαξ ηεξ με ημοξ 

θόηηκμοξ πμο θαηαζθεοάζαηε πημ πνηκ. Ιπμνείηε αθόμε κα δείλεηε πώξ 

οπμδέπμκηακ ημοξ Μιομπημκίθεξ ζηεκ πόιε ημοξ, θάκμκηαξ ημ ίδημ γηα ηεκ 

μμάδα πμο θαηέθηεζε ημ πνοζό μεηάιιημ! 

Νάνηε ιμηπόκ ζέζε γηαηί ημ παηπκίδη λεθηκάεη!  

Ιεκ λεπκάηε κα ζοκενγαζηείηε θαη θοζηθά κα δηαζθεδάζεηε! 
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