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Λατινικά 

 Γ΄ τάξη



 

ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4186/2013 το «Γενικό Λύκειο» αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας αλλά και βαθμιαίας εμβάθυνσης 

και εξειδίκευσης σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, όπως είναι τα Λατινικά. Πρωταρχικός 

σκοπός της διδασκαλίας είναι, επομένως, η ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, 

πνευματική και σωματική ανάπτυξη  των μαθητών, καθώς και η προαγωγή της κριτικής 

σκέψης, της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητάς τους.  

Ειδικότερα για τα Λατινικά, που είναι  μάθημα κατεύθυνσης στο πεδίο των Ανθρωπιστικών 

και Νομικών Σπουδών, στόχος είναι η συνειδητοποίηση από τους μαθητές  της πολιτισμικής 

τους κληρονομιάς, μέσω της επαφής τους με το ρωμαϊκό σκέλος της Αρχαιότητας, το οποίο 

μαζί με τη βυζαντινή συνέχειά του αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της ελληνικής 

ιδιοπροσωπίας.  Επιδιώκεται η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των Ευρωπαίων 

πολιτών μέσω της ανάδειξης της λατινικής συνιστώσας, αδιάλειπτα παρούσας στο 

ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η διδασκαλία των Λατινικών οφείλει να ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες συνθήκες. Πρέπει να κατευθύνει τους μαθητές στην αναζήτηση  γνώσεων με την 

αξιοποίηση των νέων ψηφιακών εργαλείων, να ενισχύει τις επικοινωνιακές και 

συνεργατικές τους δεξιότητες και να  καλλιεργεί  τον σεβασμό της διαφορετικότητας και 

της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

Η διδασκαλία των Λατινικών στο Νέο Λύκειο οφείλει να ακολουθεί  τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές τάσεις, που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων  των μαθητών 

μέσω της ενίσχυσης της αυτενέργειας  και της εμπλοκής τους σε ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες. Ο ρόλος του καθηγητή επιβάλλεται να πάψει να είναι αυτός του 

«μεταλαμπαδευτή γνώσεων» και να γίνει ρόλος καθοδηγητή και εμπνευστή στην πορεία 

αναζήτησης της γνώσης. Στην πορεία  αυτή ουσιαστική και απαραίτητη είναι η 

συνεπικουρία των νέων τεχνολογιών.  

Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής πρέπει να επιδιώκει: 

Τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, ωθώντας τους 

στην αναζήτηση της γνώσης, στη βιωματική της προσέγγιση, στην αναζήτηση των 

προσφορότερων για τον καθένα από αυτούς στρατηγικών μάθησης και στην 

αυτοαξιολόγηση της εφαρμογής τους.  

Την  αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ηλεκρονικών υπολογιστών,  διαδικτύου, βίντεο,  

διαδραστικών πινάκων και των σχετικών σε κάθε μάθημα λογισμικών στο πλαίσιο της 

σχολικής τάξης αλλά και εκτός αυτής. Ιδιαίτερα προτείνεται η αξιοποίηση της διάθεσης των 



μαθητών για πλοήγηση στο διαδίκτυο για τον εμπλουτισμό των περικειμενικών στοιχείων 

κάθε διδακτικής ενότητας:διαδικτυακά λεξικά , βάσεις δεδομένων με πληροφορίες για τον 

ρωμαϊκό κόσμο, ακόμα και κόμικς... Γενικά, η τεχνολογία πρέπει να αξιοποιηθεί στον 

μέγιστο βαθμό για να καταστήσει τη διδασκαλία ευχάριστη και ελκυστική. Ο ρόλος του 

διδάσκοντα σε αυτήν τη διαδικασία επιβάλλεται να είναι αυτός του συντονιστή των 

δραστηριοτήτων αλλά και του ελεγκτή της ποιότητας των πηγών πληροφόρησης.   

Την εναλλακτική αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου  και των ερευνητικών  

εργασιών (project), όπου ενδείκνυται, ώστε το μάθημα να αποκτήσει ανακαλυπτικό, 

δημιουργικό και συνεργατικό χαρακτήρα. 

Την αξιοποίηση του εικονιστικού υλικού του σχολικού εγχειριδίου αλλά και την αναζήτηση 

άλλων οπτικών και ακουστικών μέσων για  την αξιοποίηση πολυτροπικών  κειμένων και την  

προώθηση διαφορετικών τύπων γραμματισμού.  

Την αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων και δομών σκέψης των μαθητών, πάνω στις οποίες 

θα οικοδομηθούν οι νέες. Στη Γ’Λυκείου οι μαθητές διαθέτουν ένα σημαντικό γνωστικό 

υπόβαθρο τόσο στην αρχαία όσο και στη νέα ελληνική αλλά και σε μία τουλάχιστον 

σύγχρονη ξένη γλώσσα. Είναι λογικό, λοιπόν, η διδασκαλία των γραμματικών και 

συντακτικών φαινομένων της Λατινικής να αφορμάται από τις υπάρχουσες  γνωστικές 

δομές, οι οποίες θα διευρύνονται βαθμιαία καθώς θα προστίθενται τα νέα στοιχεία της 

λατινογνωσίας- ρωμαιογνωσίας.  

Την, κατά το δυνατόν, επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας, μέσα από τη δημιουργία 

πραγματικών ή πλαστών περιστάσεων επικοινωνίας, στις οποίες εντασσόμενοι οι μαθητές 

θα οδηγηθούν στην παραγωγή λόγου, όπως συμβαίνει στη διδασκαλία των ζωντανών 

γλωσσών. 

Την κειμενοκεντρική προσέγγιση των γραμματικών και  συντακτικών  φαινομένων. Το 

κείμενο θα αποτελεί το σημείο εκκίνησης, αναφοράς και ολοκλήρωσης της διδακτικής 

προσέγγισης κάθε νέου γραμματικοσυντακτικού φαινομένου. 

 

Μέσω των παραπάνω μεθοδολογικών προσεγγίσεων επιδιώκεται η καλλιέργεια 

δεξιοτήτων, όπως: 

Δεξιότητα  αποτελεσματικής επικοινωνίας και κοινωνικής προσαρμογής. 

Δεξιότητα συνεργασίας και επίλυσης προβλήματος. 

Δεξιότητα χρήσης πηγών και εργαλείων γνώσης. 

Δεξιότητα αυτενέργειας, κριτικής σκέψης, ερευνητικής προσέγγισης της γνώσης. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 



1.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

 

Το μάθημα των λατινικών διδάσκεται στη Γ’ τάξη του  Γενικού Λυκείου τέσσερις (4) 

διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και η διδακτέα ύλη 

περιλαμβάνει είσοσι πέντε (25) ενότητες. Προτείνεται η εβδομαδιαία διδασκαλία σε δύο 

(2)  δίωρα, ώστε να αξιοποιείται αποτελεσματικότερα ο χρόνος και να είναι εφικτή η 

ολοκλήρωση της επεξεργασίας κάθε ενότητας σε μία εβδομάδα. Υπολογίζεται ότι με αυτόν 

τον τρόπο θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης σε εκατό (100) διδακτικές 

ώρες (25 ενότητες × 4 ώρες = 100 ώρες). 

   

2.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

Κάθε διδακτική ενότητα δομείται βάσει μιας συγκεκριμένης θεματικής (λ.χ. καθημερινή 

ζωή, διαπροσωπικές σχέσεις, ανατροφή τέκνων, θεάματα, τέχνη και πολιτισμός), ώστε να 

εξυπηρετείται ο σκοπός της αρχαιογνωσίας μέσω της ανάδειξης πτυχών του ρωμαϊκού 

πολιτισμού. Παράλληλα, σε κάθε ενότητα και πάντοτε  με σημείο αναφοράς το/α 

κείμενο/α, γίνεται η παρουσίαση των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων 

καθώς και  ενός βασικού λεξιλογίου της Λατινικής. Πιο συγκεκριμένα, κάθε διδακτική 

ενότητα περιλαμβάνει: 

 

1.Κείμενο/α 

α) Λατινικό/α κείμενο/α είτε κατασκευασμένο/α  ειδικά για τους σκοπούς της παρουσίασης 

των γραμματικών-συντακτικών φαινομένων της λατινικής (στις αρχικές ενότητες), είτε 

διασκευασμένο/α, είτε πρωτότυπο/α (στις τελευταίες ενότητες).  

 β) Μεταφρασμένο/α κείμενο/α με ή χωρίς παράθεση του πρωτοτύπου, που υποστηρίζει 

τους σκοπούς της αρχαιογνωσίας της εκάστοτε διδακτικής ενότητας. 

Το κείμενο ή  τα κείμενα, του οποίου/των οποίων  η έκταση δεν υπερβαίνει τους δέκα 

(10)στίχους ανά ενότητα, αποτελούν  το σταθερό σημείο αναφοράς στη διδακτική 

προσέγγιση όλων των επιμέρους θεμάτων (γραμματική, συντακτικό, λεξιλόγιο, στοιχεία 

πολιτισμού). 

 

 

2.Τα βασικά  στοιχεία της λατινικής γραμματικής και τα βασικά συντακτικά φαινόμενα, 

όπως αυτά ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος, παρουσιασμένα με 

τρόπο ελκυστικό και ευσύνοπτο και συνοδευόμενα από δραστηριότητες εφαρμογής - 

εμπέδωσης - αξιολόγησης. 



 

3.Βασικό λεξιλόγιο της Λατινικής (600 λέξεις περίπου) και στοιχεία ετυμολογίας που 

αναδεικνύουν τη λειτουργία της Λατινικής ως μητέρας πολλών από τις νεότερες 

ευρωπαϊκές γλώσσες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται  στην παρουσίαση με ελκυστικό τρόπο και 

στη διδακτική αξιοποίηση σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας λέξεων, φράσεων και 

συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες. Στο τέλος 

κάθε διδακτικής ενότητας περιλαμβάνονται μία ή δύο τέτοιες  φράσεις.  

 

4.Στοιχεία του ρωμαϊκού πολιτισμού (αντιλήψεις, λαϊκές δοξασίες, μυθολογία, καθημερινή 

ζωή, ιστορικές πληροφορίες, λογοτεχνία κ.ά.) παρουσιάζονται με τη μορφή σύντομων 

εισαγωγικών σημειωμάτων, παραπομπών ή ερμηνευτικών σχολίων και συνδέονται, όπου 

είναι εφικτό,  με το/α κείμενο/α της ενότητας. 

 

5.Πολυτροπικά κείμενα (εικόνες, κόμικς, σχεδιαγράμματα, πίνακες, φωτογραφίες κ.ά.) 

διάσπαρτα σε κάθε ενότητα, που πρέπει να αξιοποιούνται κατά τη διδασκαλία ως αφορμές 

διάδρασης,  διασκεδαστικής άσκησης και όξυνσης γενικότερων διανοητικών δεξιοτήτων. 

 

6.Παραπομπές σε αξιόπιστους έντυπους και ψηφιακούς διδακτικούς πόρους με έμφαση 

στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Είναι 

απαραίτητη η μεγαλύτερη δυνατή σύνδεση της διδασκαλίας του μαθήματος με το 

«ψηφιακό σχολείο», γι’αυτό και ο διδάσκων θα πρέπει να αξιοποιεί τις υπάρχουσες 

διδακτικές προτάσεις για διαδραστική λειτουργία. Παράλληλα θα πρέπει να ενημερώνεται 

ο ίδιος και να ωθεί τους μαθητές στην αναζήτηση στο διαδίκτυο τράπεζας  ασκήσεων   με 

τις οποίες οι μαθητές ασκούνται στον αυτοέλεγχο και στην εξατομίκευση-αυτοδιαχείριση 

της μαθησιακής τους πορείας. 

 

 3.ΟΔΗΓΙΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Η διδασκαλία των Λατινικών στο Νέο Λύκειο έχει ως γενικούς σκοπούς αφενός τη γνωριμία  

των μαθητών με τη λατινική γλώσσα και λογοτεχνία καθώς και με τον ρωμαϊκό κόσμο, 

μέσω της αναζήτησης της γνώσης σε αξιόπιστες ηλεκτρονικές πηγές και της αφομοίωσής 

της με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο, και αφετέρου την ανάδειξη της αξίας και 

χρησιμότητας του διδακτικού αντικειμένου. 

Βάσει των παραπάνω γενικών σκοπών διαμορφώνονται οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι, η 

διαδικασία κατάκτησης των οποίων επιμερίζεται στις 25  ενότητες του διδακτικού 

εγχειριδίου. 



 

1. Κείμενο/α 

 

Στόχος της διδασκαλίας του/των κειμένου/ων που αποτελούν, όπως έχει ήδη αναφερθεί,  

το σημείο αναφοράς στη διδακτική προσέγγιση όλων των επιμέρους θεμάτων, είναι τόσο η 

γλωσσομάθεια όσο και η αρχαιογνωσία-ρωμαιογνωσία. Επιδιώκεται οι μαθητές να 

αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη λατινική γλώσσα και να έρθουν στοιχειωδώς σε επαφή 

με το ιστορικό, κοινωνικό, χρονολογικό πλαίσιο της ρωμαϊκής λογοτεχνικής παραγωγής, να 

γνωρίσουν βασικά λογοτεχνικά είδη/έργα και να  εντοπίσουν πιθανές σχέσεις με αντίστοιχα 

έργα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Επομένως, σε καμία περίπτωση η διδασκαλία του 

κειμένου δεν εξαντλείται στη μετάφρασή του στα νέα ελληνικά με μία τυποποιημένη 

«συνταγογραφημένη»μετάφραση. Αντίθετα, ο διδάσκων οφείλει να ωθεί τους μαθητές 

στην κατανόηση και στην άσκηση σε εναλλακτικές μορφές απόδοσης του/των κειμένου/ων 

σε δόκιμο νεοελληνικό λόγο. Στην καθημερινή διδακτική πράξη θα πρέπει να ζητείται η 

μετάφραση στα νέα ελληνικά όλου ή τμημάτων του κειμένου με παραπάνω από έναν 

τρόπους. Παράλληλα, θα πρέπει να αναζητείται το θεματικό κέντρο και να αναλύεται το 

νόημα του κειμένου, ώστε να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. Κατά την επεξεργασία του 

κειμένου οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται αλλά και να κατευθύνονται και να 

ελέγχονται από τον διδάσκοντα στην ορθή χρήση του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών 

λεξικών και βάσεων δεδομένων. Στην περίπτωση των διασκευασμένων κειμένων ο 

καθηγητής μπορεί να προτρέψει τους μαθητές, εφόσον και οι ίδιοι είναι πρόθυμοι, να 

αναζητήσουν το αυθεντικό κείμενο, ώστε να συγκρίνουν, να συζητήσουν και τελικά να 

έρθουν σε επαφή με τις συνθήκες παραγωγής του πρωτότυπου έργου. Τέλος, η παρουσία 

περισσότερων του ενός κειμένων σε κάθε ενότητα  και η αξιοποίηση της πολυτροπικότητας 

μέσα από τη χρήση εικόνων, διαγραμμάτων, φωτογραφιών κ.ά. έχουν ως στόχο τη 

διακειμενική προσέγγιση  του διδακτικού αντικειμένου. Ο διδάσκων πρέπει να αναδεικνύει 

τις σχέσεις που συνδέουν διαφορετικά είδη κειμένων που παρατίθενται παράλληλα με το 

αρχικό-βασικό κείμενο της ενότητας, κατευθύνοντας έτσι τους μαθητές στη σύνθεση της 

νέας γνώσης.  

 

2. Η γνώση των βασικών στοιχείων της λατινικής γραμματικής και των βασικών 

συντακτικών  φαινομένων χωρίς επιμονή σε λεπτομέρειες είναι βασικός στόχος της 

διδασκαλίας, που επιδιώκεται σταδιακά με αυτονόητη την πορεία από τα απλούστερα στα 

συνθετότερα φαινόμενα και με συνεχείς αξιολογήσεις του βαθμού επίτευξης των 

μαθησιακών στόχων, ανατροφοδοτήσεις και επανασχεδιασμούς της πορείας της 

διδασκαλίας με βάση την πρόοδο και τις ανάγκες των μαθητών.  

Πιο συγκεκριμένα, τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα παρουσιάζονται για πρώτη φορά 

μέσα στο κείμενο, ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση και επεξεργασία τους μέσα από τις 

προτεινόμενες στο εγχειρίδιο δραστηριότητες - ασκήσεις και τέλος  γίνεται κατανοητή η 

λειτουργία τους  και πάλι μέσα στο κείμενο. Αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό το γνωστικό 

υπόβαθρο που διαθέτουν οι μαθητές στην αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα αλλά και στις 



σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο, ώστε να αντιλαμβάνονται 

καλύτερα τα ίδια τα φαινόμενα αλλά και να αναδεικνύεται η σχέση μεταξύ των γλωσσών. 

Ειδικά στη διδασκαλία των συντακτικών φαινομένων ο καθηγητής πρέπει να αξιοποιεί τη 

νοηματική κατανόηση του κειμένου για να αναδείξει το ρόλο του δράστη (υποκείμενο), της 

ενέργειας (ρήμα), των προσδιορισμών κ.τ.λ. Οι εννοιολογικοί χάρτες, τα σχήματα και τα 

χρώματα που εποπτικοποιούν τη διδασκαλία των φαινομένων κρίνεται σκόπιμο να 

αξιοποιούνται. Τέλος, οι ίδιοι οι μαθητές πρέπει να εμπλέκονται στη διδακτική διαδικασία 

συντάσσοντας, για παράδειγμα, οι ίδιοι πίνακες συντακτικών φαινομένων, στοιχείων της 

γραμματικής και του λεξιλογίου. 

 

3. Η πρόσκτηση ενός βασικού  λεξιλογίου της λατινικής γλώσσας και η άσκηση στην 

κατανόηση του λατινικού λόγου επιδιώκεται ως στόχος μέσω, κυρίως,  του κατάλληλου 

γλωσσικού υπομνηματισμού. Εκτός από τον λεξιλογικό πίνακα, ο οποίος περιέχει την 

ερμηνεία των άγνωστων λέξεων και στον οποίο ανατρέχουν οι μαθητές στην προσπάθειά 

τους να προσεγγίσουν το νόημα του κειμένου, ο καθηγητής διευκολύνει την εξομάλυνση 

των δυσνόητων σημείων του/των κειμένου/ων κυρίως μέσω της αξιοποίησης 

παραδειγμάτων χρήσης των νέων λέξεων σε κατάλληλα διαμορφωμένα γλωσσικά 

περιβάλλοντα. Επίσης, μέσω της ετυμολογίας ο καθηγητής πρέπει να αναδείξει τις 

συγγένειες και τις διαφοροποιήσεις της αρχαίας ελληνικής και των σύγχρονων ρωμανικών 

γλωσσών και μέσω των λέξεων, φράσεων, συντομογραφιών της λατινικής που 

χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες γλώσσες να αναδείξει τη χρησιμότητα της εκμάθησης 

μιας κλασικής γλώσσας. Σκόπιμη, τέλος, θεωρείται η ενθάρρυνση  των μαθητών να 

αναζητούν στο διαδίκτυο έγκυρα λεξικά, που θα τους διευκολύνουν όχι μόνο στη διάρκεια 

της σχολικής τους ζωής αλλά και αργότερα στην εκτός σχολείου ζωή τους. 

 

4. Η επαφή με  στοιχεία του ρωμαϊκού πολιτισμού επιδιώκεται μέσα από τα κείμενα, τα 

εισαγωγικά και ερμηνευτικά σχόλια που τα συνοδεύουν, τα πολυτροπικά κείμενα που 

πλαισιώνουν τις διδακτικές ενότητες και, κυρίως, μέσω προαιρετικών project που 

εμπλέκουν τους μαθητές σε  δημιουργικές ομαδικές δραστηριότητες. Εδώ ο ρόλος του 

διαδικτύου είναι καθοριστικός και επιβάλλεται να αξιοποιούνται οι δυνατότητες που 

παρέχουν οι ψηφιακοί διδακτικοί πόροι. Για παράδειγμα, ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει 

από τους μαθητές να αναζητήσουν το θέμα που παρουσιάζει μία διδακτική ενότητα και σε 

άλλες πηγές ή σε αρχαιολογικά ευρήματα και πορίσματα ερευνών. Ακόμα, μπορεί να 

ζητήσει τη σύνθεση σεναρίων σχετικών με μυθικά επεισόδια ή τον εντοπισμό του 

«ίχνους»του ρωμαϊκού πολιτισμού στη σημερινή Ελλάδα ή Ρώμη (π.χ. αρχαίες οδοί σε 

Ελλάδα και Ιταλία) κ.ά. Εξυπακούεται ότι ο ρόλος του καθηγητή και σε αυτές τις 

δραστηριότητες είναι καθοριστικός για την ποιότητα του προϊόντος της μαθητικής 

εργασίας, αφού οφείλει να καθοδηγεί τους μαθητές και παράλληλα  να ελέγχει την 

εγκυρότητα των χρησιμοποιούμενων πηγών. 

 



5. Γενικά, κάθε μορφή ενεργού εμπλοκής των μαθητών στη διδακτική-μαθησιακή 

διαδικασία  θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να επιβραβεύεται. Ο διδάσκων δεν πρέπει να 

ξεχνά ότι βασικός σκοπός της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ανάπτυξη της 

αυτενέργειας,  της δημιουργικότητας και της πρωτοτυπίας. Επομένως, πέρα από το 

αυτονόητο κριτήριο της παιδαγωγικής καταλληλότητας και επιστημονικής εγκυρότητας, 

που επιβάλλεται να διέπει όλες τις διδακτικές του ενέργειες,  η επίτευξη των στόχων της 

διδασκαλίας   εναπόκειται και στις δικές του προσωπικές  επιλογές και πρωτοβουλίες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενδεικτικό διδακτικό σενάριο 

 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο βασίζεται σε κείμενο του εν χρήσει διδακτικού 

εγχειριδίου της Γ’Λυκείου, το οποίο πρόκειται να αντικατασταθεί, και συγκεκριμένα στο 

μάθημα XL (Ακλόνητη αποφασιστικότητα μπροστά στις απειλές του δικτάτορα). Ως εκ 

τούτου, η παρουσία του στον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό αποσκοπεί όχι τόσο στην 

αξιοποίησή του από τον διδάσκοντα ως έχει, αλλά κυρίως στην αποσαφήνιση, μέσω ενός 

ενδεικτικού παραδείγματος,  του φιλοσοφικού  πλαισίου και των μεθοδολογικών  

προσεγγίσεων  που προτείνονται στο Α’μέρος του Οδηγού. 

 

Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis 

iudicaretur.Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius Scaevola augur 

de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, 

dixit is Sullae: "Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet 

mortem miniteris, nunquam tamen ego hostem iudicabo Marium. Etsi senex et corpore 

infirmo sum, semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse. 

 

Τίτλος σεναρίου:          

« Sulla        vs     Scaevola»  

 

 

Γενικός Σκοπός του σεναρίου: 

Το σενάριο έχει ως γενικό σκοπό α) την ανάπτυξη της λατινογνωσίας των μαθητών μέσα 

από ομαδικές και ανακαλυπτικές δραστηριότητες, β) την  κριτική προσέγγιση ενός 

σύντομου λατινικού κειμένου, γ) την ενεργοποίηση της κριτικής  σκέψης των μαθητών 

σχετικά με το πολίτευμα και το ρόλο των ηγετών και δ) την καλλιέργεια της 

κοινωνικοπολιτικής τους συνείδησης με αφορμή ένα επεισόδιο μιας ταραγμένης περιόδου 

της ρωμαϊκής ιστορίας. 

 

Επιμέρους στόχοι του σεναρίου: 

Στο παρακάτω σενάριο υιοθετείται η ταξινομία διδακτικών στόχων του μοντέλου του 

ρόμβου (Κουτσογιάννης, 2012): 

  Γνώσεις για τον κόσμο (στάσεις, αξίες, πρότυπα) 

  Να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις για τον ρωμαϊκό κόσμο και συγκεκριμένα για την 

περίοδο των τελευταίων δεκαετιών της ρωμαϊκής δημοκρατίας. Να δουν ένα παράδειγμα 



κατάχρησης εξουσίας αλλά και αντίστασης στην αυθαιρεσία μέσα από ένα στιγμιότυπο 

από την περίοδο της διακυβέρνησης της Ρώμης από τον Σύλλα και συγκεκριμένα τη 

σύγκρουσή του με τον Μάριο, στην οποία πήρε θέση υπέρ του δεύτερου ο Συγκλητικός 

Κόιντος Μούκιος Σκαιόλας.  

 Να εντοπίσουν μέσα από τις δραστηριότητες τις συντακτικής ανάλυσης  και νοηματικής 

προσέγγισης του κειμένου παραμέτρους της ενεργού κοινωνικοπολιτικής συνείδησης που 

ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων διαχρονικά. 

 Να διαμορφώσουν, μέσα από την κριτική επεξεργασία και στοχαστική εμβάθυνση,την 

ανταλλαγή απόψεων  και την αναζήτηση στοιχείων που διαμορφώνουν το ιστορικό πλαίσιο 

του επεισοδίου, τη στάση τους απέναντι σε φαινόμενα της πολιτικής ζωής, όπως είναι η 

κατάχρηση της εξουσίας. 

Γραμματισμοί (διαθεματικότητα, κριτικός γραμματισμός) 

 Να προσεγγίσουν το ιστορικό γεγονός με τρόπο ενεργητικό, να   αναζητήσουν  ιστορικές 

πληροφορίες στο διαδίκτυο (διαθεματικότητα-ψηφιακός γραμματισμός), να  παραγάγουν 

λόγο για θέματα της πολιτικής ζωής, να επεξεργαστούν κριτικά το κείμενο (κριτικός 

γραμματισμός) και να ασκηθούν στην απόδοσή του σε δόκιμο νεοελληνικό λόγο. 

 Να εργαστούν ομαδικά, να επεξεργαστούν αλλά και να παραγάγουν διαφορετικά είδη 

κειμένων, να ανακαλύψουν την ετυμολογική συγγένεια σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών 

μέσα από τις διαδικασίες της μελέτης, της πλοήγησης στο διαδίκτυο και της καλλιέργειας 

δεξιοτήτων αναφορικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

 Να  ανακαλέσουν  πρότερες γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ( αρχαία και 

νέα ελληνικά, ιστορία, ξένες γλώσσες...)  πάνω στις οποίες  θα οικοδομήσουν τις νέες και να  

διευρύνουν τη λατινογνωσία τους με τρόπο επικοινωνιακό και βιωματικό, μέσα από 

κατάλληλα διαμορφωμένες  ασκήσεις-δραστηριότητες. 

Γνώσεις για τη λατινική γλώσσα 

 Να διδαχθούν τη λειτουργία και τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς των εναντιωματικών και 

παραχωρητικών προτάσεων της Λατινικής. Παράλληλα, να εμπλουτίσουν το βασικό τους 

λεξιλόγιο στη λατινική γλώσσα και να συνειδητοποιήσουν την ετυμολογική συγγένεια 

«οικογενειών» λέξεων. Να γνωρίσουν και να εντάξουν σε κατάλληλες επικοινωνιακές 

περιστάσεις  λατινικές φράσεις  που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες γλώσσες 

(λειτουργικός γραμματισμός), όπως και να  επαναλάβουν –εμπεδώσουν  στοιχεία  της 

γραμματικής που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες ενότητες. 

Διδακτικές πρακτικές 

 Να ασκηθούν οι μαθητές στην ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής συμπεριφοράς μέσα από την 

ομαδική διερεύνηση και την παραγωγή ομαδικών «παραδοτέων». 

 Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να αναλάβουν δραστηριότητες που θα επιλέγουν οι ίδιοι με 

βάση τα ενδιαφέροντά τους, συνδιαμορφώνοντας από κοινού με τον διδάσκοντα την 

διδακτική-μαθησιακή τους πορεία.Εν ολίγοις, επιδιώκεται οι μαθητές να λειτουργήσουν ως 

ενεργά, ερευνητικά, αλλά και κριτικά υποκείμενα της μάθησης. 

Γνωστικά προαπαιτούμενα: 

Οι μαθητές έχουν ήδη κατακτήσει ένα βασικό λεξιλόγιο στα Λατινικά, έχουν διδαχθεί  

βασικά στοιχεία γραμματικής (ονοματικό και ρηματικό μέρος της πρότασης), τις βασικές 

συντακτικές δομές  και  τα  είδη  των δευτερευουσών προτάσεων. Επομένως, είναι 

εξοικειωμένοι με την αντίστοιχη ορολογία και μπορούν σχετικά σύντομα να ανακαλέσουν 



τη σχετική θεωρία, να επιχειρήσουν την εφαρμογή της υπάρχουσας γνώσης στο νέο 

κείμενο και να προχωρήσουν στις νέες γνώσεις,  οι οποίες για τη συγκεκριμένη διδακτική 

ενότητα εντοπίζονται κυρίως στο επίπεδο της ρωμαιογνωσίας - αρχαιογνωσίας, του 

λεξιλογίου και της λειτουργίας  των δευτερευουσών προτάσεων στον λόγο.   

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 

Το σενάριο υλοποιείται ιδανικά στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου ή σε αίθουσα 

όπου οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ατομικά ή κατά ομάδες των 3-4. 

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν είναι εφικτά, προτείνεται η προβολή 

στην αίθουσα ή η διανομή  σε φωτοτυπία του σχετικού υλικού (άρθρο, υλικό ιστοσελίδων) 

και των φύλλων εργασίας προκειμένου να συμπληρωθούν κατ’οίκον, ατομικά ή ομαδικά. 

Υποστηρικτικό/εκπαιδευτικό  υλικό: 

 Ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα) 

www.greek-language.gr  

 Παπαγγελής, Θ.(2005) Η Ρώμη και ο κόσμος της, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών 

Σπουδών - Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. 

 Βικιπαίδεια  el.wikipedia.org 

  «Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας138-78 π.Χ., Καταλύοντας τη Δημοκρατία»,άρθρο της Ιωάννας 

Ζούλα στην εφημερίδα Το Βήμα http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=156518. 

18/01/2004 Ανάκτηση 08/01/2015 

 Lewis- Short, Latin dictionary www.perseus.tufts.edu 

Εκτιμώμενη διάρκεια: 

Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, όπως προβλέπεται από την 

κατανομή των διδακτικών ωρών ανά διδακτική ενότητα στο Π.Σ. 

 

Διδακτική πορεία 

1
η
 διδακτική ώρα:  

Αφόρμηση: Ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές να μιλήσουν για τη ρωμαϊκή res publica και τις 
διαφορές της από το πολίτευμα της δημοκρατίας στην αρχαιότητα (το θέμα οι μαθητές το έχουν 
προσεγγίσει πολλές φορές ήδη από τη  γυμνασιακή τους εκπαίδευση και βέβαια στο Λύκειο μέσα 
από τα μαθήματα της νεοελληνικής γλώσσας ή λογοτεχνίας) ή ορθά  πολιτεύματα και τις 
παρεκκλίσεις τους (σύνδεση με τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα). Η συζήτηση καταλήγει στις 
περιπτώσεις  κατάλυσης της δημοκρατίας από τυράννους-δικτάτορες και στη διαπίστωση ότι το 
φαινόμενο είναι διαχρονικό και οι μέθοδοι των τυράννων κοινές. Ακολούθως, οι μαθητές 
επισκέπτονται την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Το Βήμα όπου διαβάζουν το άρθρο «Λεύκιος 
Κορνήλιος Σύλλας 138-78 π.Χ., Καταλύοντας τη Δημοκρατία» (10 λεπτά). Στο σημείο αυτό δίνεται η 
ευκαιρία στον διδάσκοντα να διευκρινίσει και να διακρίνει το περιεχόμενο των εννοιών  res publica –
δημοκρατία,   dictator – δικτάτορας – τύραννος. 

Παρουσίαση του νέου: 

Α΄φάση: Ο διδάσκων,  αφού διαβάσει αργά το  λατινικό κείμενο του σχολικού εγχειριδίου τονίζοντας 
τα ονόματα των πρωταγωνιστών του ιστορικού επεισοδίου, ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν 
ποια είναι τα πρόσωπα που εμπλέκονται και να τα συνδέσουν με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο 
άρθρο. Οι μαθητές εντοπίζουν τον Σύλλα και τον Μάριο, ενώ μέσα από τις αντίστοιχες πληροφορίες 

http://www.greek-language.gr/
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=156518
http://www.perseus.tufts.edu/


του  άρθρου καταλαβαίνουν ότι η σχέση των δύο ανδρών ήταν εχθρικές. Ο διδάσκων γράφει στη 
μέση του  πίνακα  vs και εκατέρωθεν τα ονόματα των δύο ανδρών. Από κάτω ξαναγράφει το όνομα 
του Σύλλα και απέναντι το όνομα του Σκαιόλα και αφήνει κενό το μεταξύ τους διάστημα, το οποίο οι 
μαθητές θα συμπληρώσουν με vs, όταν προχωρήσουν στην «αποκωδικοποίηση» του νοήματος του 
κειμένου. Οι μαθητές θα μπορούσαν επίσης να ανατρέξουν στο βιβλίο της Ιστορίας Α΄ Λυκείου,για 
να θυμηθούν τα γεγονότα της εποχής. (ηλ.έκ:http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
A102/45/332,1347/) 

Β’φάση: Ο διδάσκων προχωρά στην ανάλυση του κειμένου ανά περίοδο λόγου. Ζητά από τους 
μαθητές να εντοπίσουν τα ρήματα - ενέργειες που συνδέονται με καθέναν από τους πρωταγωνιστές 
της ιστορίας και τα καταγράφει στον πίνακα γύρω από τα αντίστοιχα ονόματα. Κατευθύνει τους 
μαθητές πρώτα στα ρήματα των κύριων προτάσεων και τους ζητά να συμβουλεύονται τα 
ερμηνευτικά σχόλια, ώστε σιγά σιγά να  ανακαλύπτουν τη διάσταση - αντίθεση των δύο ανδρών. Οι 
μαθητές τώρα συμπληρώνουν τη μεταξύ του Sulla  και του Scaevola σχέση με vs, σχολιάζοντας την 
ίδια τη λατινική λέξη versus, η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα, ενώ μάλιστα ανήκει σε αρχαϊκή 
φάση της Λατινικής. Ο διδάσκων ρωτά τους μαθητές με ποιο είδος προτάσεων δηλώνεται στα 
αρχαία και νέα ελληνικά η αντίθεση - παραχώρηση κι έτσι περνά  στη λειτουργία των 
εναντιωματικών/ παραχωρητικών προτάσεων που οι μαθητές εντοπίζουν στο κείμενο με τη βοήθειά 
του. Μέχρι αυτό το στάδιο ο διδάσκων δεν επιμένει στη λεπτομερή συντακτική ανάλυση όλων των 
όρων της πρότασης, αλλά στις λογικές σχέσεις που συνδέουν τις πράξεις και τα λόγια των 
πρωταγωνιστών, που είναι, βεβαίως, σχέσεις αντίθεσης- εναντίωσης. Εξομαλύνει μόνο τα πολύ 
δύσκολα σημεία, που θεωρεί ότι οι μαθητές του δεν θα μπορέσουν μόνοι τους να εξομαλύνουν. 
Παράλληλα, επιμένει  στην ανάδειξη των τοπικών και χρονικών αναφορών με τις οποίες πλαισιώνει 
τις καταγραφές στον πίνακα γύρω από τα ονόματα του Sulla και του Scaevola. Έτσι, στο τέλος της 
πρώτης διδακτικής ώρας στον πίνακα έχει σιγά σιγά σχεδιαστεί ένας εννοιολογικός χάρτης που 
περιέχει τα πρόσωπα, τη μεταξύ τους σχέση, τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν και το χώρο-χρόνο 
της δράσης. 

Για το σπίτι ο διδάσκων παραπέμπει τους μαθητές σε  γραμματικές ασκήσεις που ανακαλούν 
κεκτημένες γνώσεις, αφού πρώτα εξηγήσει τι ζητείται σε καθεμιά και απαντηθεί η πρώτη περίπτωση 
από κάθε τύπο άσκησης μέσα στην τάξη ή σε κάποιες από τις  ασκήσεις ρωμαιογνωσίας που 
προτείνονται στο σχολικό εγχειρίδιο. 

Επιπλέον, μπορεί να αναθέσει σε ομάδες μαθητών να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο για 
τα χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία αναφέρεται το κείμενο, να φτιάξουν το «πορτρέτο» των 
πρωταγωνιστών της ιστορίας, να αναζητήσουν παράλληλα κείμενα, να διακρίνουν την εξέλιξη στο 
περιεχόμενο της έννοιας  dictator  και να τη διαχωρίσουν από την  έννοια του τυράννου  κ.τ.λ. 

2
η
 διδακτική ώρα:  

Απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά-λεξιλόγιο: 

Α΄φάση:Η τάξη ελέγχει τις ασκήσεις που είχαν δοθεί ως εργασία για το σπίτι. Προτείνεται ανά 
θρανίο οι μαθητές να κάνουν αλληλοδιόρθωση και να ακολουθήσει η τελική επιβεβαίωση του 
σωστού  από τον διδάσκοντα (10 λεπτά).Στη συνέχεια, ο διδάσκων χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες 
(για παράδειγμα, σε 6 ομάδες των 4 μαθητών, αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα τμήμα 24 μαθητών) 
και αναθέτει σε κάθε ομάδα την απόδοση στα νέα ελληνικά μίας ή δύο περιόδων  λόγου. Οι ομάδες 
με τη βοήθεια του λεξιλογίου και του διδάσκοντα προτείνουν τη δική τους εκδοχή. Αν το μάθημα 
γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής, η μεταφραστική προσπάθεια κάθε ομάδας καταγράφεται σε 
ένα κοινό αρχείο με διαφορετικό χρώμα. Η εργασία αυτή δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Έπειτα οι 
ομάδες αναλαμβάνουν την επεξεργασία – βελτίωση της μετάφρασης της διπλανής τους ομάδας (5 
λεπτά) ή προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους απόδοσης και, τέλος, από κοινού όλες οι ομάδες 
επεξεργάζονται το σύνολο και καταλήγουν σε μία απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά (10 
λεπτά). Στην περίπτωση που τα πρώτα στάδια της επεξεργασίας διαρκέσουν περισσότερο ή ο 
διδάσκων χρειαστεί να εξηγήσει - εξομαλύνει τμήματα του κειμένου που δυσκολεύουν κάποιες 
ομάδες, η τελική σύνθεση της μετάφρασης μπορεί να ανατεθεί ως εργασία για το σπίτι.  

Β΄φάση: Ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους στη λατινική φράση 
που παρατίθεται στο τέλος της διδακτικής ενότητας (όπως προβλέπεται από το νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών) και τους αναθέτει ως εργασία για το σπίτι να βρουν πληροφορίες είτε για το ιστορικό 



πλαίσιο στο οποίο ειπώθηκε είτε για τις επικοινωνιακές περιστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται 
σήμερα. Στη συνέχεια, επιλέγει τέσσερις (4) λέξεις από το λεξιλόγιο του κειμένου,  οι οποίες 
συνδέονται ετυμολογικά με λέξεις της νέας ελληνικής ή άλλων σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών  ή 
ανήκουν σε μεγάλες οικογένειες λέξεων και ζητά από τις 4 ομάδες των μαθητών να τις εντοπίσουν σε 
ηλεκτρονικά λεξικά της λατινικής, ελληνικής, γαλλικής, αγγλικής κ.τ.λ. και να βρουν ομόρριζες. Για 
παράδειγμα:  

Agmen – ago, άγημα , ἡγοῦμαι... 

Circumsedeo -  circum, cercle, circle, τσίρκο και sedeo,sedes- ἓδος, έδρα... 

Senex – senior, senate... 

Conservo , conserver, κονσέρβα... 

Για το σπίτι ανατίθενται  λεξιλογικές ασκήσεις και ίσως κάποιες γραμματικές επαναληπτικές. 

3
η
 διδακτική ώρα: 

 Διδασκαλία εναντιωματικών και παραχωρητικών προτάσεων: 

Ολοκληρώνεται η επεξεργασία του λεξιλογίου με  τη διόρθωση των λεξιλογικών ασκήσεων και ο 
διδάσκων προχωρά στην αναλυτική παρουσίαση των εναντιωματικών και παραχωρητικών 
προτάσεων. Καλεί, λοιπόν, τους μαθητές να  επιστρέψουν στο κείμενο και να μελετήσουν 
προσεκτικά την εισαγωγή, εκφορά και λειτουργία των εναντιωματικών και παραχωρητικών 
προτάσεων με τις οποίες δηλώνεται η σύγκρουση, το vs με το οποίο ξεκίνησε η διδακτική 
προσέγγιση της ενότητας, μεταξύ των πρωταγωνιστών του επεισοδίου. Στη συνέχεια μελετώνται οι 
γενικοί πίνακες που παρουσιάζουν το συντακτικό φαινόμενο με αξιοποίηση των παράλληλων 
παραδειγμάτων στα αρχαία καί  νέα ελληνικά και  η τάξη καταπιάνεται με την επίλυση των σχετικών 
ασκήσεων εμπέδωσης. Κρίνεται σκόπιμο να αφιερωθεί αρκετός χρόνος στην από κοινού επίλυση-
επεξεργασία της νέας γνώσης, ώστε ο διδάσκων να επιλύει απορίες και να επιβεβαιώνει την πρόοδο 
της μαθησιακής πορείας των μαθητών. 

Για το σπίτι ανατίθενται ασκήσεις εμπέδωσης της σχετικής με τις δευτερεύουσες εναντιωματικές και 
παραχωρητικές προτάσεις θεωρίας. 

4
η
 διδακτική ώρα:  

Εμπέδωση-αξιολόγηση: 

Α’φάση: 

Η τάξη ελέγχει τις ασκήσεις εμπέδωσης και προχωρά, χωρισμένη πάντα σε 6 ομάδες των 4 ατόμων, 
σε μια γενικότερη γραμματική και συντακτική επεξεργασία του κειμένου. Ανά ομάδες, δουλεύοντας 
στους υπολογιστές,  οι μαθητές: 

α)εντοπίζουν και ταξινομούν κατά είδη τις αντωνυμίες του κειμένου. 

β) εντοπίζουν και ταξινομούν κατά κλίσεις τα ουσιαστικά.  

γ) σχηματίζουν τα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων. 

δ) εντοπίζουν και ταξινομούν κατά συζυγίες τα ρήματα. 

Το προϊόν εργασίας κάθε ομάδας ελέγχεται με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στη Β΄φάση 
της 2

ης
 διδακτικής ώρας και το  τελικό προϊόν ελέγχεται από τον διδάσκοντα και τίθεται στη διάθεση 

όλων των μαθητών.  

Β΄φάση: 

Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με την επανάληψη της μετάφρασης του κειμένου και της λατινικής 
φράσης ή εναλλακτικά με ένα σύντομο (10 λεπτά) κριτήριο αξιολόγησης, το οποίο ελέγχει τη νέα 
γνώση, δηλαδή, στην ενότητα αυτή, το λεξιλόγιο και τις δευτερεύουσες εναντιωματικές και 
παραχωρητικές προτάσεις. 

Εναλλακτικά,και προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύνδεση της διδασκαλίας της λατινικής και 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, προτείνεται η ολοκλήρωση της διδασκαλίας με μία «διεύρυνση» 



του ιστορικού επεισοδίου μέσω της παραπομπής των μαθητών σε έργα του Πλουτάρχου (Μάριος και 
Σύλλας):  

...γενομένων δὲ τούτων, ὅ τε Σουλπί κιος ἤδη κρατῶν ἐπεχειροτόνησε τῷ Μαρί ῳ τὴν στρατηγί αν, ὅ τε 
Μάριος ἐν παρασκευῇ τῆς ἐξόδου καθειστήκει, καὶ  δύο χιλιάρχους ἐξέπεμψε παραληψομένους τὸ 
Σύλλα στράτευμα. Σύλλας δὲ τοὺς στρατιώτας παροξύνας - ἦσαν δὲ τρισμυρί ων καὶ  πεντακισχιλί ων 
οὐ μεί ους ὁπλῖ ται - προήγαγεν ἐπὶ  τὴν Ῥώμην. τοὺς δὲ χιλιάρχους οὓς ἔπεμψε Μάριος 
προσπεσόντες οἱ  στρατιῶται διέφθειραν. πολλοὺς δὲ καὶ  Μάριος ἐν Ῥώμῃ τῶν Σύλλα φί λων 
ἀνῃρήκει, καὶ  δούλοις ἐλευθερί αν ἐκήρυττεν ἐπὶ  συμμαχί ᾳ· λέγονται δὲ  τρεῖ ς μόνοι 
προσγενέσθαι. μικρὰ δ' ἀντιστὰς εἰ  σελάσαντι τῷ Σύλλᾳ καὶ  ταχέως ἐκβιασθεὶ ς ἔφυγε. τῶν δὲ  περὶ  
αὐτὸν ὡς πρῶτον ἐξέπεσε τῆς πόλεως διασπαρέντων, σκότους ὄντος εἴ ς τι  τῶν ἐπαυλί ων αὑτοῦ 
Σολώνιον κατέφυγε. καὶ  τὸν μὲν υἱ ὸν ἔπεμψεν ἐκ τῶν Μουκί ου τοῦ πενθεροῦ χωρί ων οὐ μακρὰν 
ὄντων τὰ ἐπιτήδεια ληψόμενον, αὐτὸς δὲ καταβὰς εἰ ς Ὠστί αν, φί λου τινὸς Νουμερί ου πλοῖ ον αὐτῷ 
παρασκευάσαντος, οὐκ ἀναμεί νας τὸν υἱ όν, ἀλλὰ Γράνιον ἔχων μεθ' αὑτοῦ τὸν πρόγονον, 
ἐξέπλευσεν. ὁ δὲ νεανί ας ὡς ἦλθεν εἰ ς τὰ χωρί α τοῦ Μουκί ου, λαμβάνων τι καὶ  σκευαζόμενος 
ἡμέρας καταλαβούσης οὐ παντάπασι τοὺς πολεμί ους ἔλαθεν, ἀλλ' ἦλθον ἱ ππεῖ ς ἐλαύνοντες καθ'  
ὑπόνοιαν ἐπὶ  τὸν τόπον· οὓς ὁ τῶν ἀγρῶν ἐπιμελητὴς προϊδόμενος, ἔκρυψε τὸν Μάριον ἐν ἁμάξῃ 
κυάμους ἀγούσῃ, καὶ  βοῦς ὑποζεύξας ἀπήντατοῖ ς ἱ ππεῦσιν, εἰ ς πόλιν ἐλαύνων τὴν ἅμαξαν. οὕτω δὲ  
πρὸς τὴν οἰ κί αν τῆς γυναικὸς ὁ Μάριος διακομισθεὶ ς καὶ  λαβὼν ὅσων ἐδεῖ το, νυκτὸς ἐπὶ  θάλασσαν 
ἧκε καὶ  νεὼς ἐπιβὰς εἰ ς Λιβύην πλεούσης ἀπεπέρασεν. 

(Πλουτάρχου, Μάριος: από το:http://www.mikrosapoplous.gr/anc_texts/texts_plut.html ) 

Σύλλας δὲ τὴν βουλὴν συναγαγὼν καταψηφί ζεται θάνατον αὐτοῦ τε Μαρί ουκαὶ  ὀλί γων ἄλλων, ἐν 
οἷ ς Σουλπί κιος ἦν ὁ δήμαρχος. ἀλλὰ Σουλπί κιος μὲν ἀπεσφάγη προδοθεὶ ς ὑπὸ θεράποντος, ὃν ὁ 
Σύλλας ἠλευθέρωσεν, εἶ τα κατεκρήμνισε, Μαρί ῳ δ’ ἐπεκήρυξεν ἀργύριον, οὐκ εὐγνωμόνως οὐδὲ  
πολιτικῶς, ᾧ γε μικρὸν ἔμπροσθεν ὑποχεί ριον εἰ ς τὴν οἰ κί αν δοὺς ἑαυτὸν ἀσφαλῶς ἀφεί θη. καί τοι 
Μαρί ῳ τότε μὴ διέντι Σύλλαν, ἀλλ’ ἀποθανεῖ ν ὑπὸ Σουλπικί ου προεμένῳ, πάντων κρατεῖ ν ὑπῆρχεν, 
ἀλλ’ ὅμως ἐφεί σατο· καὶ  μεθ’ ἡμέρας ὀλί γας τὴν αὐτὴν λαβὴν παρασχὼν οὐκ ἔτυχε τῶν ὁμοί ων. ἐφ’ 
οἷ ς ὁ Σύλλας τὴν μὲν σύγκλητον ἀδήλως ἠνί ασεν· ἡ δὲ παρὰ τοῦ δήμου δυσμένεια καὶ  νέμεσις αὐτῷ 
φανερὰ δι’ ἔργων ἀπήντα. 

(Πλουτάρχου, Σύλλας: από το: http://www.mikrosapoplous.gr/anc_texts/texts_plut.html ) 

 

Μετά την ανάγνωση των παραπάνω αποσπασμάτων οι μαθητές καλούνται, ανά ομάδες,  να 
επιλέξουν μία από τις παρακάτω δραστηριότητες:  

1. Να υποδυθούν τους δημοσιογράφους της εποχής και να υποθέσουν ότι πρέπει να στείλουν στην 
εφημερίδα τους ένα πλήρες ρεπορτάζ για τις κινήσεις του Μάριου (σύνθεση των πληροφοριών από 
τον Πλούταρχο και από τον Valerius Maximus (3.8.5), από όπου προέρχεται το απόσπασμα του 
βιβλίου μας.  

2.Να συνθέσουν το «πορτρέτο»-ψυχογράφημα του Σκαιόλα:  Τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να μην 
φοβηθεί μπροστά στις πιέσεις του Σύλλα; (η μεγάλη του ηλικία; η θρησκευτική του ιδιότητα;  ο 
σεβαστός πρότερος βίος του;) 

3. Να προσπαθήσουν να εμβαθύνουν στην κατανόηση της λειτουργίας του ρωμαϊκού πολιτεύματος, 
συνδυάζοντας διάφορες πηγές πληροφοριών (ο διδάσκων τους κατευθύνει στην αναζήτηση της 
σχετικής βιβλιογραφίας) και  να συνθέσουν μία μικρή πραγματεία για το τι  μπορεί να σήμαινε να 
χαρακτηριστεί κάποιος από τη Σύγκλητο ως hostis (publicus); 

 

 

 

 

 

 

http://www.mikrosapoplous.gr/anc_texts/texts_plut.html


Αξιολόγηση μαθήματος 

Ευρύτερη στόχευση της διαδικασίας της αξιολόγησης είναι η καλλιέργεια της αφαιρετικής, 

κριτικής και συνθετικής σκέψης των μαθητών ως ενεργών υποκειμένων της μάθησης. Αυτό 

επιδιώκεται να καταστεί ευχερέστερα δυνατό με την απόπειρα περιστολής της 

απομνημονευτικής διαδικασίας και τον εμπλουτισμό της τυπολογίας των ασκήσεων με ένα 

μεγάλο εύρος από προτεινόμενες ερωτήσεις/ασκήσεις ανοικτού και κλειστού 

(αντικειμενικού) τύπου. Καθώς στην πρόταση του Νέου Προγράμματος Σπουδών για το 

μάθημα των Λατινικών έχει προταθεί η συγγραφή νέου σχολικού βιβλίου, το οποίο ακόμη 

όμως δεν έχει συνταχθεί, για λόγους διευκόλυνσης στο ακόλουθο ενδεικτικό κριτήριο 

τρίωρης αξιολόγησης έχει επιλεγεί ένα μόνο (και όχι δύο, όπως συνηθίζεται) κείμενο από 

το τωρινό σχολικό βιβλίο (XL. Ακλόνητη αποφασιστικότητα μπροστά στις απειλές του 

δικτάτορα). 

   

Ενδεικτικό κριτήριο αξιολόγησης 

Α.1. Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά    (20 μονάδες) 

 Δίδεται το ακόλουθο κείμενο από το σημερινό βιβλίο (XL. Ακλόνητη αποφαστιστικότητα 

μπροστά στις απειλές του δικτάτορα) 

Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis 

iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius Scaevola augur 

de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, 

dixit is Sullae: "Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet 

mortem miniteris, nunquam tamen ego hostem iudicabo Marium. Etsi senex et corpore 

infirmo sum, semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse.  

Α.2. Λεξιλογική άσκηση αντιστοίχισης                                                                                                          

  (5 μονάδες)  

Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της A΄ στήλης µε τις σημασίες που δίδονται στη B΄ 

στήλη, αναγράφοντας µέσα στο πλαίσιο τον αριθμό της αντίστοιχης λέξης της A΄ στήλης. 

Στη B΄ στήλη υπάρχει μία σημασία για την οποία δεν δίδεται η αντίστοιχη λατινική λέξη και 

θα πρέπει να τη συμπληρώσετε, ενώ στην A΄ στήλη υπάρχει μία λατινική λέξη της οποίας 

δεν δίδεται η αντίστοιχη σημασία, την οποία επίσης θα πρέπει να συμπληρώσετε  [Lectio XL 

(παλαιού βιβλίου)]: 

Α Β 

1. Minitor   οιωνοσκόπος 

2. Augur  θάνατος 

3. Sententia  απειλώ 



4. Agmen  στράτευμα 

5. …………………..  ........................ 

      

 

Β.1. Αντιστοίχιση ελληνικού κειμένου με λατινική φράση                                                                   

    (05 μονάδες)  

 

 

Β.2. Ένθεση λατινικής φράσης σε κατάλληλο διαπροτασιακό περιβάλλον, ώστε να 

αναφαίνεται η ορθή χρήση της.                                                                                                                                                           

(05 μονάδες) 

Συμπλήρωση περιόδου λόγου στην ελληνική γλώσσα με επιλογή της κατάλληλης λατινικής 

φράσης: 

 

Όταν ο εκπαιδευτικός διδάσκει ........................................, τότε η διδασκαλία είναι αμιγώς 

δασκαλοκεντρική. 

i. casus belli 

ii. de facto 

iii. in vitro 

iv. ex cathedra 

v. sine qua non 

 

Γ. Εισαγωγικά στοιχεία ή/και Στοιχεία Ρωμαιογνωσίας (από την Εισαγωγή του τωρινού 

βιβλίου της Β’ Λυκείου) με τη μορφή άσκησης σωστού-λάθους:    (05 μονάδες). 

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αξιοπιστία στα λεγόμενα 

κάποιου προσώπου, γιατί με τον τρόπο αυτό διαμορφώνει μια 

θετική αντίληψη για την ισχύ των λόγων του και πετυχαίνει να 

μπορεί εύκολα κάποιος να τον εμπιστευθεί. Ωστόσο, καθώς στη 

σύγχρονη εποχή έχουμε γίνει πάρα πολύ δύσπιστοι, πολλοί 

συνάνθρωποί μας απαιτούν να λαμβάνουν πειστικές έγγραφες 

αποδείξεις, για να είναι βέβαιοι ότι δε θα εξαπατηθούν ή δε θα 

αθετηθεί κάποια υπόσχεση. 

i. Mea culpa 

ii. Carpe diem 

iii.  Scripta manent  

iv. Dura lex, sed lex 

v.  Circulus vitiosus 



Εναλλακτικά, μπορεί να τίθεται παρατήρηση κριτικής αποτίμησης στοιχείων 

αρχαιογνωσίας/ρωμαιογνωσίας αντί των παρακάτω ερωτήσεων του τύπου 

σωστό/λάθος. 

Να σημειωθεί ότι, καθώς δεν έχει συνταχθεί ακόμη νέο εγχειρίδιο ή συμπληρωματικό 

εκπαιδευτικό υλικό που να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας 

αρχαιογνωσίας/ρωμαιογνωσίας όπως προβλέπει το νέο ΠΣ, η παρακάτω άσκηση 

παρατίθεται εντελώς ενδεικτικά και βασίζεται στην Εισαγωγή στην Ιστορία της Λατινικής 

Λογοτεχνίας που υπάρχει στο σημερινό βιβλίο της Β΄Λυκείου.  

 

i. Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας συνδέεται με το Λίβιο Ανδρόνικο (240 μ. Χ.)           Σ 

         Λ     

ii. Το αρχαιότερο σωζόμενο πεζό λατινικό έργο De agricultura έγραψε ο Κάτων.               Σ          

Λ     

iii. Κορυφαίος εκπρόσωπος της λατινικής ποίησης υπήρξε ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων.   Σ          

Λ  

iv. Κορυφαίος εκπρόσωπος της λατινικής πεζογραφίας αναδείχθηκε ο Βαλέριος Κάτουλλος. 

Σ          Λ  

vi. Ο «πατέρας της δυτικής υμνογραφίας» είναι ο μεταφραστής της Αγίας Γραφής (Vulgata) 

Ιερώνυμος                                                                                                                                   Σ          

Λ  

                                                                                                                                                                                                                

Δ. Ασκήσεις γραμματικής                           

Βασική στόχευση των ασκήσεων γραμματικής είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των 

μαθητών, με αξιοποίηση όλου του εύρους πιθανών ασκήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου 

διαβαθμισμένης δυσκολίας. [Συνολικά 30 μονάδες. Από αυτές: Α. 10 μονάδες θα 

εξασφαλίζονται με πιο απαιτητικές ασκήσεις (κατά προτίμηση ανοικτού τύπου). Β. 20 

μονάδες θα εξασφαλίζονται από λιγότερο απαιτητικές ασκήσεις –10 από ασκήσεις 

ανοικτού τύπου και 10 από ασκήσεις κλειστού τύπου]. 

 

Δ.1.α. Ασκήσεις κλειστού (αντικειμενικού) τύπου:                                                                                    

(Μονάδες 5) 

Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της A΄ στήλης µε τη γραμματική τους αναγνώριση στη 

B΄ στήλη, αναγράφοντας µέσα στο πλαίσιο τον αριθμό της αντίστοιχης λέξης της A΄ στήλης. 

Για τον ακριβέστερο εντοπισμό του γραμματικού τύπου που ζητείται να λάβετε υπόψη σας, 

όπου το κρίνετε αναγκαίο, τη συντακτική λειτουργία του στο εξεταζόμενο κείμενο. Στη B΄ 

στήλη τρεις χαρακτηρισμοί περισσεύουν: 



Α Β 

1. coegerat   γ΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής 

2. hostis   γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού ενεργητικής φωνής 

3. iudicaretur  γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού παθητικής φωνής 

4. Sullae  δοτική ενικού 

5. quibus  γενική ενικού 

  δοτική πληθυντικού 

  αφαιρετική πληθυντικού 

  ονομαστική ενικού 

 

Δ.1.β. Ασκήσεις κλειστού (αντικειμενικού) τύπου:                                                                                    

(Μονάδες 5) 

 

Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος: 

i. senatum: είναι ουσιαστικό δ΄ κλίσης                                                                             Σ          Λ 

 

ii. quam: είναι αντωνυµία                                                                                                    Σ          Λ 

 

iii. ut: είναι σύνδεσµος                                                                                                         Σ          Λ 

 

iv. licet είναι απρόσωπο ρήµα                                                                                             Σ          Λ 

 

v. infirmo είναι ουδέτερου γένους                                                                                      Σ          Λ 

 

 

Δ.1.γ. Ασκήσεις ανοικτού τύπου:                                                                                                                  

(Μονάδες 6) 

Να βρείτε (3 μονάδες) και να µεταφέρετε (3 μονάδες) τις αναφορικές και δεικτικές 

αντωνυµίες του κειµένου στην ίδια πτώση του άλλου αριθµού στο θηλυκό γένος: 

Αναφορικές Ίδια πτώση άλλου αριθμού 

θηλυκού γένους 

Δεικτικές Ίδια πτώση άλλου 

αριθμού θηλυκού γένους 



    

    

 

Δ.1.δ. Ασκήσεις ανοικτού τύπου:                                                                                                                  

(Μονάδες 4) 

Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis 

iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; 

 

Να εντοπίσετε (1 μονάδα) στο ανωτέρω απόσπασμα το ρήμα της β΄ συζυγίας και να το 

μεταφέρετε (3 μονάδες) στο: 

γ΄ενικό οριστικής 

μέλλοντα:....................................................................................................................................  

β΄ πληθυντικό υποτακτικής 

παρακειμένου:............................................................................................................. 

γ΄ πληθυντικό οριστικής 

υπερσυντελίκου:............................................................................................................... 

 

 

Δ.1.ε. Ασκήσεις ανοικτού τύπου:                                                                                                                 

(Μονάδες 10) 

 

Να τροποποιηθούν οι ακόλουθες περίοδοι του κειμένου, με μεταφορά των µετοχών στην 

ίδια πτώση του άλλου αριθµού και υλοποίηση όλων των άλλων αναγκαίων αλλαγών, ώστε 

οι νέες περίοδοι να είναι πρωτίστως γραμματικώς –και δευτερευόντως νοηµατικώς– ορθές 

στη λατινική: 

Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis 

iudicaretur.  (Μονάδες 5) 

.....................................................................................................................................................

............................. 

Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae                                                                            

(Μονάδες 5) 

.....................................................................................................................................................

............................. 



 

Ε.  Ασκήσεις συντακτικού                                                                                                                   

       (30 μονάδες) 

 

Βασική στόχευση των ασκήσεων συντακτικού είναι η ενάσκηση της κριτικής σκέψης των 

μαθητών, με αξιοποίηση όλου του εύρους πιθανών ασκήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου 

διαβαθμισμένης δυσκολίας. [Συνολικά 30 μονάδες. Από αυτές: Α. 10 μονάδες θα 

εξασφαλίζονται με πιο απαιτητικές ασκήσεις (κατά προτίμηση ανοικτού τύπου). Β. 20 

μονάδες θα εξασφαλίζονται από λιγότερο απαιτητικές ασκήσεις –10 από ασκήσεις 

ανοικτού τύπου και 10 από ασκήσεις κλειστού τύπου].  

 

Ε.1.α. Ασκήσεις κλειστού (αντικειμενικού) τύπου:                                                                                    

(Μονάδες 5) 

Να σημειώσετε την ένδειξη   στο οικείο πλαίσιο, ανάλογα με το αν οι παρακάτω 

προτάσεις είναι σωστές ή λάθος: 

i. armatus: είναι αιτιολογική μετοχή                                                                                               Σ          

Λ  

ii. voluntati: είναι δοτική της αναφοράς στο “obviam”                                                              Σ          

Λ  

iii. augur: είναι παράθεση στο “Quintus Mucius Scaevola”                                                        Σ          

Λ  

iv. Marium: είναι κατηγορούμενο στο “hostem”                                                                          Σ          

Λ  

v. corpore: είναι δοτική κατηγορηματική της ιδιότητας                                                              Σ 

         Λ  

 

Ε.1.β. Ασκήσεις κλειστού (αντικειμενικού) τύπου:                                                                                    

(Μονάδες 5) 

 

Nα σηµειώσετε την ένδειξη  (3 μονάδες) στο οικείο πλαίσιο και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας (2 μονάδες).    

Η απόλυτη αφαιρετική “occupata urbe” µετατρέπεται σε:  

i. Quoniam Sulla urbem occupavit...                                                                    



ii. Etsi urbs a Sulla occupata erat...                                 

iii. Cum Sulla urbem occuparet...                                         

iv. Cum Sulla urbem occupavisset...   �                               

 

Αιτιολόγηση: 

.....................................................................................................................................................

....... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................  

 

Ε.1.γ. Ασκήσεις ανοικτού τύπου:                                                                                                                  

(Μονάδες 6) 

Να χαρακτηρίσετε από συντακτική άποψη τις γενικές και δοτικές του ακόλουθου 

αποσπάσματος: 

Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re 

interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is 

Sullae: "Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; 

 

Γενικές Συντακτικός χαρακτηρισμός Δοτικές Συντακτικός 

χαρακτηρισμός 

    

    

    

    

 

 

Ε.1.δ. Ασκήσεις ανοικτού τύπου:                                                                                                                  

(Μονάδες 4) 

 

Να µετατρέψετε στο ακόλουθο απόσπασμα την παθητική σύνταξη σε ενεργητική: 

meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse 



.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................... 

 

Ε.1.ε. Ασκήσεις ανοικτού τύπου:                                                                                                                  

(Μονάδες 10) 

Να μετατραπεί η πρόταση ego hostem iudicabo Marium σε όλα τα πιθανά είδη 

εξαρτημένων προτάσεων, ώστε να δηλωθεί σκοπός. Εξάρτηση από το mortem mihi 

minitaris. (μονάδες 4) 

 

 

I. ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

................................................ 

II. ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

................................................ 

 

Να μεταφερθεί το ακόλουθο απόσπασμα στον πλάγιο λόγο (μονάδες 6) με εξάρτηση από το 

“Scriptor dixit”: solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam 

dicere noluit. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................... 
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