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SYLLABUS OF ANCIENT GREEK 2P, COMPLEMENTARY COURSE, FOR GREEK PUPILS IN THE SECONDARY
SCHOOL TAKING THE L1/GREEK COURSE IN YEARS 2 TO 5
The syllabus for Ancient Greek 2P (S2-S5) is intended for European School pupils whose L1 is Greek
(2011-01-D-33-en-9, 1 1.4. c. Teaching of Αncient Greek for Greek pupils in the Secondary school.
Greek pupils taking the Greek L1 course in secondary years 2 to 5 are entitled to receive
complementary tuition in Ancient Greek consisting of two periods per week).
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Introduction
The syllabus for Ancient Greek 2P (S2-S5) is intended for European School pupils whose L1 is Greek. The
present Program took into consideration, firstly, the descriptors that cover all the competences demanded
by the European Schools by the end of the 1st (S2-S3) and of the 2nd grade (S4- S5) [“Competence-based
syllabuses including assessment criteria and subject-related attainment descriptors” 2015-01-D-62]; and
secondly, the new Marking Scale of the European School System (2015- 01-D-23 “Proposal for a New
Marking Scale of the European School System”), which comes into force from 2018-2019 for S1-S5,
according to the document Brussels, 16/5/2017, 2017-05-LD-11 AB.
The modification of the syllabus in force follows the current curriculum developments in the Greek national
school system in the teaching and learning of Ancient Greek and LI/Greek in accordance with the structure
of the New European School Syllabuses (2011-09-D-47, see for example, the new harmonized syllabuses in
Language II, in Language III and in Language IV). Furthermore, for the re-writing of the New Program of
Ancient Greek 2 p, complementary course, there have been included the content of i. the syllabus for Greek
Language LI (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ GREEK LANGUAGE I,
SYLLABUS– SECONDARY CYCLE APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE ON 13 AND 14 FEBRUARY
2014 IN BRUSSELS) and ii. of the relevant documents/instructions of I.E.P. (Institute of Educational Policy,
Greek Ministry of Education).
The New Program will come into force for the 1st and 2nd cycle of studies (S2-S5) from September 2019.
It also includes both the descriptors and examples of written exams. In the present Program, the teaching
approach of Ancient Greek 2p complementary course is based on more accessible and easily
comprehensible learning material that has the advantage of a real contact with the past and at the same
time with the modern world.
Taking into consideration the particularities and the multicultural environment of the European Schools,
the New Program allows the approach of the learning material through diverse practices, methods, issues
etc., which provides the teaching of Ancient Greek language with the necessary new methodologies and
aspects, appreciated by young students to bring forth their own concerns. In other words, in the present
Program there have been changes and gradual efforts to improve the core as well as the didactic approach
of Ancient Greek language and culture. Consequently, the students of the European Schools will be able to
see the dynamic evolution of Ancient Greek language as well as the extended environment of the Antiquity,
using appropriate examples and texts seen in simple, not at all dull way; and at the same time the students
make themselves familiar with the structure of the L1/Greek language and with linguistic and textual
mechanisms. For example, teaching temporal or causative sentences or participles allows the reader to
form an image of historical events. Analyzing an Ancient Greek text highlights diverse linguistic mechanism,
which can be later be used by the reader for expressing effectively himself/herself in different situations
of everyday or professional life, for shaping social change or for accomplishing intercultural
communication. The fundamental elements of the teaching material are selected with criteria such as the
frequency of appearance, or the possibility of reference to significant sides of the ancient Greek life and
culture, on the gradual process from simpler to more complex and demanding issues on language and
meaning level. The method followed moves from familiar things to less familiar, from synchrony to
timelessness, while every opportunity to revise the already taught material is given to students.
Additionally, students will have the chance to formulate their own views and opinions through texts of the
same epoch, or of the same or different literary genre. Starting from the text itself and with specific,
targeted didactic interventions, appropriately shaped according to the cognitive level and their needs,
students will actively participate in the process of knowledge, cultivating and motivating all their demanded
competences. In such a frame, it should be accentuated that teaching grammar and syntax is no longer a
target but only a means.
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Therefore, their exhaustive presentation is not needed, for example, the exceptions of a rule; while, what
is mainly asked is their recognition and not their insistent reproduction, since understanding texts is more
important. Therefore, young people can discover new ways of personal communication with Ancient Greek
texts and of aesthetic appreciation of their content.
The final syllabus is the result of the meetings of the Ancient Greek Working Group for the Secondary Cycle,
sharing information and interacting with all teachers teaching LI/Greek in S1-S7 and Ancient Greek in S2S7 in European Schools. The Ancient Greek 2p, complementary course, syllabus seeks to give the students
a deeper awareness of the Greek language, culture and literature, to pursue educational objectives and
pedagogical principles promoted by all European Schools, and to develop both the skills and the needs of
individual pupils. It is, also, intended to prepare students to follow third level courses in Greek.
Furthermore, it presents general objectives, specific objectives, the learning content, teaching methods
and approaches, and learning outcomes which students will be expected to achieve progressively at the
end of each cycle. More explicit reference is made to relevant competences included in the European
Framework for Key Competences for Lifelong Learning. The syllabus is readily adaptable to any future
changes in syllabus structure proposed for the European Schools.
The structure of the syllabus is intentionally brief but is expanded through a commentary (Annex).
Concluding, it should be mentioned that the distribution of the textbooks/manuals to the students of the
European Schools is organized, coordinated and implemented according to the decisions of the Minister of
Education, Research and Religions. It is indicated that the New Program may be revised and modified
according to the upcoming needs.
The Share Point can provide a forum for additional guidelines, clarification or advice.
Ancient Greek Teaching in the European Schools

1. General Objectives of the European Schools
The European Schools have the two objectives of providing formal education and of encouraging pupils’
personal development in a wider social and cultural context. Formal education involves the acquisition of
competences – knowledge, skills and attitudes across a range of domains. Personal development takes
place in a variety of spiritual, moral, social and cultural contexts. It involves an awareness of appropriate
behavior, an understanding of the environment in which pupils live, and a development of their individual
identity. These two objectives are nurtured in the context of an enhanced awareness of the richness of
European culture. Awareness and experience of a shared European life should lead pupils towards a greater
respect for the traditions of each individual country and region in Europe, while developing and preserving
their own national identities. The pupils of the European Schools are future citizens of Europe and the
world. As such, they need a range of competences if they are to meet the challenges of a rapidly-changing
world. In 2006, the European Council and European Parliament adopted a European Framework for Key
Competences for Lifelong Learning. It identifies eight key competences, which all individuals need for
personal fulfilment and development, for active citizenship, for social inclusion and for employment:
1. communication in the mother tongue
2. communication in foreign languages
3. mathematical competence and basic competences in science and technology
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4. digital competence
5. learning to learn
6. social and civic competences
7. sense of initiative and entrepreneurship
8. cultural awareness and expression
The European Schools’ syllabuses seek to develop all these key competences in the pupils. More
specifically, teaching Ancient Greek 2p, complementary course, can perfectly contribute to the
development of the key competences in the following manner:
1. It offers pupils a unique opportunity to trace, to understand, to learn and to use diverse lexical and
syntactical schemes, while they read and translate/interpret the text; at the same time, they delve deeply
into their mother tongue (Modern Greek).
2. It contributes thoroughly to the learning of other foreign languages taught in the European Schools, and
more generally, to the methodical development of pupils’ language competences, enriching, thus, their
general and specialized vocabulary and helping them to the correct use of different syntactical structures.
3. It familiarizes pupils with cases, which demand caution and accuracy, while it helps them to adapt to the
demands of the unit to be taught, because Ancient Greek is characterized by rigorous structures as well as
by flexibility. In parallel, the knowledge of Ancient Greek clarifies and makes more comprehensible the
scientific vocabulary as well as the origins and the foundation of many contemporary academic and
scientific terms, such as of Medicine, of Technology, Mathematics etc.
4. Ancient Greek 2p, complementary course, teaching uses new technologies aiming at pupils’ cultivation
on digital literacy; that is, accomplishing the simulation of Antiquity, applying new approaches in language
learning, updating existing data bases, selecting easily useful and relevant material, producing diverse
types of texts, such as polytropic texts. Therefore, learning becomes more experiential and interconnected
while it is organized individually or in groups.
5. Ancient Greek teaching contributes to the cultivation and the development of metacognitive
competences, and it offers the opportunity to pupils to become autonomous, creative and critically
thinking persons. For example, it contributes to the acknowledgement and accurate and assessed use of
the words, both their formal aspect and their significance, indispensable for all scientific areas and for
everyday life. Moreover, it contributes to the multidisciplinary approach.
6. It contributes to better understanding of the contemporary world’s issues, such as social and political
life, economy, law, religion etc. Additionally, through intercultural education expressed by Antiquity,
pupils, from their own experiences, can be led to the vision of a better future perspective from an individual
and a collective point of view.
7. Teaching Ancient Greek is based on an ideological frame which enhances the values of ancient Greek
spirit, and it promotes the development of personal autonomy, a very important element for undertaking
initiatives and encouraging entrepreneurship. Consequently, learning Ancient Greek, and in general, all the
Classical and Human Sciences Studies, helps us to realize that education should not be approached in
rational or utilitarian way, but it should be considered as a source of understanding human thought.
2019-08-D-8-el-2

5/48

8. Ancient Greek is an international language of Culture, especially in the European Schools, and as well as
Latin, enables the deeper understanding of the European Cultural Heritage. The fundamental texts of
Ancient Greek Heritage invite pupils to compare European civilizations and cultures and they inspire them
to express themselves creatively in various art forms, as developed from antiquity until today.

Introduction
Le syllabus de grec LI est conçu pour les élèves des Ecoles Européennes de langue maternelle grecque. Le
présent programme de matière prend en considération premièrement les descripteurs qui couvrent toutes
les compétences nécessaires exigées à la fin du deuxième et du troisième cycle des Écoles Européennes («
Les programmes axés sur les compétences, y compris les critères d’évaluation et les descriptions des
niveaux de compétences spécifiques à chaque matière » 2015-01-D-62), ainsi que la nouvelle échelle de
notation (2015-01-D-23 « Proposition de nouvelle échelle de notation du Système des Ecoles européennes
»), qui est en vigueur conformément au document: Bruxelles, 16/5/2017, 201705-LD-11 AB à partir de
2018-2019 pour les années S1-S5).
La modification du programme d'enseignement existant suit l'évolution des programmes d'études actuels
dans le système scolaire national grec concernant l'enseignement et l'apprentissage de la langue grecque
LI, conformément à la structure des nouveaux programmes scolaires européens (2011-09-D-47, par
exemple en ce qui concerne les programmes harmonisés en LII en LIII et en LIV). De surcroît, a été inclus
au programme le contenu des documents : i. (GREEK LANGUAGE I, SYLLABUS– SECONDARY CYCLE
APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE ON 13 AND 14 FEBRUARY 2014 IN BRUSSELS), et ii. De
l’Ι.Ε.P. (Institut de la politique éducative, Ministère de l'éducation Grecque).
Le nouveau programme va entrer en vigueur pour le première cycle d’études (S2-S3) et pour le deuxième
cycle (S4-S5) à partir de septembre 2019. Le programme, outre les descripteurs, comprend également des
exemples d’examens écrits. L’approche didactique du présent programme de Grec ancien vise à la
connaissance de l’Antiquité par un matériel compréhensible et mieux accessible, offrant l’avantage
d’entrer en contact direct avec le monde du passé, qui entre constamment en résonance avec le monde
contemporain.
Tenant compte des spécificités ainsi que de l'environnement multiculturel des Écoles Européennes, le
Nouveau Programme permet d’appréhender la matière scolaire par des pratiques, des méthodes, des
sujets, etc. qui offrent désormais à l'enseignement de la langue grecque ancienne le regard frais et
nécessaire que les jeunes d’aujourd’hui recherchent, afin de mettre en évidence leurs préoccupations et
d’en discuter. En d'autres termes, dans ce Nouveau Programme il y a eu des changements et des efforts
progressifs en vue d’améliorer le contenu, aussi bien que l’approche didactique de la langue et de la culture
grecques anciennes. Par conséquent, les élèves des Écoles Européennes pourront suivre l'évolution
dynamique de la langue grecque ancienne ainsi que le contexte élargi de l’environnement de l’Antiquité,
en utilisant des exemples et des textes appropriés, examinés d'une manière simple et nullement
ennuyeuse ; en parallèle, les étudiants se familiarisant avec la structure de cette langue et les mécanismes
linguistiques et textuels. Par exemple, l’enseignement des participes/propositions subordonnées
temporelles ou causales permet au lecteur de se faire une image de faits historiques. L'analyse d'un texte
en grec ancien met en évidence divers mécanismes linguistiques, que le lecteur peut utiliser ensuite pour
s’exprimer efficacement dans différentes situations de sa vie quotidienne ou professionnelle, pour former
des changements sociaux ou pour accomplir une communication interculturelle. Les éléments
fondamentaux du matériel didactique sont choisis selon des critères comme la fréquence de leur
apparition, ou la possibilité de se référer à des aspects importants de la vie et de la culture grecque
ancienne, selon la procédure progressive des sujets les plus simples aux plus complexes et exigeantes au
niveau de la langue et du sens. La méthode suivie va de choses familières à celles qui le sont moins, de la
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synchronie à la diachronie, alors que toute occasion de réviser les phénomènes enseignés est accordée aux
élèves. De plus, les étudiants auront l’occasion de formuler leurs propres points de vue et opinions à travers
des textes de la même époque, d’un genre littéraire similaire ou différent. Les élèves participeront
activement à la procédure de l’acquisition de la connaissance, en cultivant et en mobilisant toutes les
capacités nécessaires à partir du texte lui-même et par des interventions didactiques ciblées, conformes à
leur niveau cognitif et à leurs besoins. Dans ce contexte, on souligne que l'enseignement de la grammaire
et de la syntaxe n’est pas une fin, mais seulement un moyen.
Par conséquent, une présentation exhaustive par ex. des exceptions, n’est pas nécessaire. Car ce qui est
demandé, c’est essentiellement leur identification plutôt que leur reproduction insistante, vu que la
compréhension des textes importe davantage. Ainsi, les jeunes gens peuvent découvrir de nouvelles
manières de communication personnelle avec les textes grecs anciens et de bénéficier pleinement de leur
contenu esthétique.
Le programme final est le résultat des réunions du groupe de travail Grec Ancien du Cycle Secondaire, ainsi
que du partage d'informations et de l’interaction entre tous les enseignants qui enseignent le grec LI en
S1-S7 et le grec ancien (S2-S7) dans les Écoles Européennes. Ce programme de Grec Ancien 2p cours
complémentaire vise à donner aux étudiants une connaissance plus profonde de la langue, de la culture et
de la littérature grecques, à poursuivre des objectifs éducatifs et les principes pédagogiques promus par
toutes les Écoles Européennes, à développer les compétences et les besoins de chaque élève. Il est,
également, destiné à préparer les étudiants à suivre des cours de troisième niveau en grec. De plus, il
présente les objectifs généraux, les objectifs spécifiques, son contenu d'apprentissage, des méthodes et
des approches d'enseignement, les résultats que les élèves devraient atteindre progressivement à la fin de
chaque cycle d'apprentissage. Il est fait référence de manière plus explicite aux compétences pertinentes
incluses dans le cadre européen des compétences clés pour l'éducation au long de la vie. Ce programme
est facilement adaptable à tout éventuel prochain changement dans la structure du programme, proposé
par les Écoles Européennes.
En conclusion, il est notable que la distribution des manuels d'enseignement aux étudiants grecs des Écoles
Européennes est organisée, coordonnée et réalisée selon les décisions du Ministre de l'éducation, de la
recherche et des cultes de la République Hellénique. Il convient de relever que le nouveau programme de
Grec Ancien pourrait être modifié et révisé, le cas échéant, selon les futurs besoins.
La structure du programme se veut concise, mais elle est étoffée par des commentaires en annexe.
Le Share Point peut fournir un forum pour des directives supplémentaires, des précisions/clarifications ou
des conseils.
L’enseignement du Grec Ancien aux Écoles Européennes.

1. Objectifs généraux des Écoles européennes
Les Écoles Européennes ont pour double mission d’offrir aux élèves une éducation formelle et
d’encourager leur développement personnel dans un cadre socioculturel élargi. L’éducation formelle
implique l’acquisition de compétences – savoirs, savoir-faire et attitudes – dans une série de domaines.
Quant à l’épanouissement personnel, il se réalise dans une variété de contextes d’ordre intellectuel, moral,
social et culturel. Il implique la conscience des comportements appropriés, la compréhension du cadre de
vie des élèves et le développement de leur identité individuelle. La réalisation de ces deux objectifs
s’appuie sur une sensibilisation grandissante à la richesse de la culture européenne. La conscience et
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l’expérience d’une existence européenne partagée devraient amener les élèves à respecter davantage les
traditions de chaque pays et région d’Europe alors qu’ils développent et préservent leur identité nationale
propre. Les élèves des Écoles Européennes sont des futurs citoyens de l’Europe et du monde. En tant que
tels, ils ont besoin d’un éventail de compétences pour être capables de relever les défis d’un monde en
mutation permanente. En 2006, le Conseil de l’Europe et le Parlement européen ont approuvé le Cadre
européen des compétences clés pour l’apprentissage au long de la vie. Celui-ci identifie huit compétences
clés dont tous les individus ont besoin pour se réaliser et s’épanouir personnellement, être des citoyens
actifs, s’intégrer dans la société et exercer un emploi :
1. la communication dans la langue maternelle
2. la communication en langues étrangères
3. la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies
4. la compétence numérique
5. apprendre à apprendre
6. les compétences sociales et civiques
7. l’esprit d’initiative et d’entreprise
8. la sensibilité et l’expression culturelles
Les programmes de matière des Écoles Européennes cherchent à développer chez les élèves toutes ces
compétences clés. Plus précisément, l’enseignement du cours complémentaire de grec ancien de 2
périodes peut contribuer de manière excellente au développement des compétences clés mentionnés, de
la manière suivante :
1. Il offre aux élèves l’occasion extraordinaire d’identifier, de comprendre, d’intégrer et d’utiliser divers
éléments linguistiques et morphosyntaxiques, par la lecture et la traduction/l’interprétation de textes; en
même temps, ils approfondissent leur langue maternelle (la langue néo-hellénique ou la langue
d’enseignement) à partir des relations qu’elle tisse avec le grec ancien.
2. Il contribue considérablement à l’apprentissage d’autres langues enseignées au sein des Écoles
Européennes et, en général, au développement méthodique des compétences linguistiques ou langagières
des élèves, en enrichissant leur vocabulaire - général ou spécialisé - et en amenant les élèves à utiliser
correctement les diverses structures grammaticales.
3. Il permet aux élèves de faire face à des situations qui exigent vigilance et précision et, en même temps,
de s’adapter aux exigences de chaque module d’enseignement, étant donné que le grec ancien se
caractérise par une syntaxe à la fois rigoureuse et flexible. En parallèle, la connaissance du grec ancien
éclaire et rend plus compréhensible l’ensemble du vocabulaire scientifique, de même que l’origine et les
fondements de nombreux termes académiques et scientifiques contemporains : par exemple, dans les
domaines de la médecine, de la technologie, des mathématiques, etc.
4. Il utilise les nouvelles technologies afin de cultiver l’alphabétisation numérique des élèves. Les objectifs
sont la simulation du monde antique, l’application des approches modernes d’apprentissage des langues,
la mise à jour des bases de banques données actuelles, le choix aisé du matériel utile et approprié, la
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production de différents types de textes multimodaux ou non, etc. Aussi l’apprentissage devient-il plus
expérimental, individuellement ou en équipe, avec des connexions bilatérales, de façon stable et non
occasionnelle.
5. Ιl contribue au renforcement et au développement de capacités métacognitives et offre aux élèves
l’occasion de devenir des personnes autonomes et créatives, tout en aiguisant leur pensée critique. Il
contribue, par exemple, à l’identification et l’utilisation précise et justifiée des mots, autant selon leur
forme que selon leur signification. Ces éléments sont indispensables pour tous les domaines scientifiques
et les divers aspects de la vie quotidienne. De plus, il conduit les élèves à se familiariser avec l’approche
multidisciplinaire.
6. Il permet de mieux comprendre les enjeux du monde contemporain, en ce qui concerne la vie sociale et
politique, l’économie, le droit, la religion, etc. En même temps, les élèves - grâce à l’éducation
interculturelle, exprimée par la connaissance de l’Antiquité - sont conduits vers la vision d’une perspective
meilleure de l’avenir, tant au niveau individuel que collectif.
7. Il s'appuie sur un cadre idéologique qui promeut les valeurs de la pensée grecque ancienne ; entre autres,
il avance le développement de l’autonomie de l’individu. Il s’agit d’un élément indispensable pour initier
des actions novatrices et encourager l'entreprenariat. Par conséquent, l’apprentissage du grec ancien —
ainsi que celui des lettres classiques et des sciences humaines en général— nous amène à réaliser que
l'éducation ne devrait pas être approchée uniquement d’un point de vue rationaliste ou utilitariste. Elle
devrait plutôt être considérée comme une source de compréhension de la pensée humaine dans son
universalité.
8. La langue grecque ancienne constitue une langue internationale de la Culture, en particulier dans les
Écoles Européennes ; de pair avec le latin, elle favorise une compréhension plus approfondie de l'héritage
culturel européen. Les textes fondamentaux de la littérature grecque ancienne invitent les élèves à
comparer les cultures de l'Europe et les inspirent à s’exprimer de façon créative dans diverses formes d’art,
développées de l'Antiquité à nos jours.

Einführung
Der Syllabus für Altgriechische Sprache 2 Perioden, Ergänzungsunterricht, wurde für Schüler der
Europäischen Schulen mit griechischer/L1 entwickelt (Klassen 2-5). Im vorliegenden Lehrplan wurden
sowohl die auf erforderlichen Kompetenzen am Ende der 1. Lernstufe (Klassen S2-S3) und der 2. Lernstufe
(Klassen S4-S5) der Europäischen Schulen Rücksicht genommen („Kompetenzgestützte Lehrpläne mit
Beurteilungskriterien und fachbezogenen Deskriptoren“ 2015-01-D-62), als auch auf das neue
Notensystem („Vorschlag für eine neue Bewertungstabelle im System der Europäischen Schulen“ 2015-01D-23), gültig ab 2018-2019 für die Klassen S1-S5 laut der Unterlage: Brüssel, 16.5.2017, 2017- 05-LD-11AB).
Erweiterung des bereits existierenden Syllabus den Entwicklungen des derzeitig griechenlandweit
verwendeten Syllabus für die Altgriechisch und Sprache Griechisch I, in Bezug auf die Struktur des Neuen
Europäischen Syllabus (2011-09-D-47, siehe ebenfalls: Neuer harmonisierter Lehrplan für SII, SIII und SIV.
Ebenfalls berücksichtigt wurde der Inhalt der Unterlagen I.E.P. (= Institut für Erziehungspolitik, Griechisches
Bildungsministerium) und der Syllabus für L1/griechischen Sprache (GREEK LANGUAGE I, SYLLABUS–
SECONDARY CYCLE APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE ON 13 AND 14 FEBRUARY 2014 IN
BRUSSELS).
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Der neue Lehrplan gilt für die 1. Lernstufe (Klassen 2-3) und für die 2. (Klassen 4-5) Lernstufe ab September
2019 und umfasst Leistungsdeskriptoren und Muster von schriftlichen Prüfungen. Der vorliegende
Altgriechisch-Lehrplan beabsichtigt die Annäherung der altgriechischen Sprache und Kultur durch ein
Material, welches einfach zu verstehen ist und welches einen realen Kontakt zur antiken Welt -die immer
in Kontakt zu unserer modernen Welt bleibt- erlaubt.
Der neue Lehrplan führt zur Annäherung der altgriechischen Sprache mit Hilfe von Methoden und Themen,
die den Interessen der Jugendliche heutzutage entsprechen, und behält dabei die Besonderheiten und die
multikulturelle Umwelt der Europäischen Schulen im Auge. Mit anderen Worten, es gibt im neuen Lehrplan
Änderungen, die allmählich eine immer bessere Annäherung der altgriechischen Sprache und Kultur im
Unterrichtprozess erlauben. Die Schülerinnen und Schüler der Europäischen Schulen können sowohl der
dynamischen Entwicklung der altgriechischen Sprache als auch der allgemeinen altgriechischen Kultur
durch Beispiele und Texte auf einfache und interessante Weise näherkommen, während sie mit
bestimmten Wortstrukturen und Redewendungen vertraut werden. Während die Schülerinnen und
Schüler z.B. die Temporal- oder Kausalpartizipien oder Nebensätze lernen, lernen sie gleichzeitig die
wichtigen Ereignisse einer historischen Periode. Durch die Analyse Altgriechischer Texte lernen die
Schülerinnen und Schüler Redewendungen, die sie später verwenden können, um sich sowohl in ihrem
Alltag und in ihrem beruflichen Leben erfolgreich ausdrücken zu können, als auch zum interkulturellen
gesellschaftlichen Kontakt beitragen zu können. Das ausgewählte Lehrmaterial verweist auf die typischen,
charakteristischen Elemente des altgriechischen Lebens und der Kultur. Die ersten Texte sind in einfacher
Sprache -aus geläufigem Wortschatz und in einfachen Strukturen formuliert- und dann folgen allmählich
komplexere Texte (spiralförmig). Der Ausgangspunkt ist das Bekannte und die moderne Zeit und das Ziel
ist das Unbekannte und die zeitlosen Werte. Es gibt immer Wiederholung der erlernten Kenntnisse. Die
Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, mit verschiedenen Meinungen über die gleiche Epoche,
die gleichen oder verschiedenen Literaturarten sich zu äußern. Sie haben den Text als Ausgangspunkt und
mit Hilfe von erzielten didaktischen Methoden, die ihrem Niveau angepasst sind, aktiv zu lernen. Es ist zu
betonen, dass der Unterricht von Grammatik und Syntax nicht das Ziel, sondern das Mittel ist.
Demzufolge ist die ausführliche Darstellung von Ausnahmen nicht nötig. Am wichtigsten ist das
Textverstehen, und daher haben die Schülerinnen und Schüler das Ziel, Grammatik- und Syntaxregeln zu
erkennen, und demzufolge nicht beispielsweise ihre Ausnahmen zu ausführlich darzustellen. Die
Jugendlichen haben also einerseits die Möglichkeit, einen neuen Zugang zum Verständnis der
altgriechischen Texte zu entdecken und andererseits ihre künstlerischen und ästhetischen Werte
wahrzunehmen und zu genießen.
Der neue Lehrplan ist das Ergebnis der Arbeitsgruppe Altgriechischer Sprache für die Sekundurstufe, im
stetigen Austausch von Informationen und in Interaktion stehend mit allen an den Europäischen Schulen
unterrichtenden Lehrern des Faches Griechisch LI (S1-S7) und Altgriechischer Sprache (S2-S7).
Anschließend ist es zu erwähnen, dass die griechischen Schülerinnen und Schüler, der Europäischen
Schulen der Kategorie I und II und die der Griechischen Sprache I- Lehrplan versucht den Lernenden einen
tieferen Einblick in die griechische Sprache, Kultur und Literatur zu vermitteln, sowie pädagogische Lehrund Lernziele, die von allen Europäischen Schulen unterstützt werden, zu verfolgen, um Fähigkeiten zu
entwickeln und auf Bedürfnisse einzelner Schüler einzugehen. Ebenfalls sollte er es den Schülern
ermöglichen, einem Kurs im tertiären Bildungsbereich zu folgen. Außerdem werden generelle, sowie
spezifische Lernziele, Lehrinhalt, Lehrmethoden und Ansätze, als auch Ergebnisse, die die Schüler
schrittweise bis zum Ende jedes Zyklus erreichen sollten, angegeben. Auf relevante Kompetenzen, die im
Europäischen Rahmen für Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen enthalten sind, wird Bezug
genommen. Die Lehrpläne können deshalb problemlos künftigen vorgeschlagenen Veränderungen der
Lehrplanstruktur an den ES angepasst werden.
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Die Struktur des Lehrplans ist bewusst knappgehalten, aber sie ist durch einen Lehrplankommentar (Annex)
ergänzt.
Die griechischen Schülerinnen und Schüler der Europäischen Schulen bekommen ihr Lehrmaterial anhand
der Beschlüsse des griechischen Erziehungsministeriums. Es ist zu betonen, dass der neue Altgriechisch 2
p Ergänzungsunterricht -Lehrplan verändert und revidiert werden kann, wenn es notwendig ist.
Der Share Point bietet ein Forum für zusätzliche Richtlinien, Erklärung und Hilfestellung.
Der Unterricht von Altgriechisch an den Europäischen Schulen

1. Allgemeine Lernziele der Europäischen Schulen
Die Europäischen Schulen haben zwei Ziele zu erfüllen, einerseits fächerbezogene Grundlagen zu schaffen
und andererseits die persönliche Entwicklung des Schülers in einem erweiterten sozialen und kulturellen
Kontext zu fördern. Das fächerbezogene Lernen umfasst den Erwerb von Wissen und dessen Anwendung,
sowie Konzepte und Fertigkeiten in verschiedenen Bereichen. Die persönliche Entwicklung der Schüler
erfolgt im geistigen, moralischen, sozialen und kulturellen Umfeld. Sie umfasst das Bewusstsein für
angemessenes Verhalten, das Verständnis für die Umwelt, in der sie leben, sowie die Herausbildung einer
eigenen Identität. Diese zwei Ziele werden mit einer verstärkten Sensibilisierung für den Reichtum der
europäischen Kultur entwickelt. Dieses Bewusstsein und die Erfahrungen aus dem alltäglichen
Zusammenleben an den Europäischen Schulen sollen den Schülern helfen, die Tradition jedes einzelnen
europäisch
bzw. jeder Region zu achten und gleichzeitig ihre eigene Identität zu festigen. Die Schülerinnen und Schüler
der Europäischen Schulen sind zukünftige Bürgerinnen und Bürger Europas und der Welt. Deshalb
benötigen sie eine Reihe von Kompetenzen, um den Herausforderungen einer sich rasch verändernden
Welt begegnen zu können. 2006 haben Europarat und Europäisches Parlament dem Europäischen
Referenzrahmen mit den Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen zugestimmt. Er benennt acht
Schlüsselkompetenzen, die jeder Einzelne zur persönlichen Entfaltung und Entwicklung, zu aktivem
Handeln als Staatsbürger, zu sozialer Eingliederung und für das Berufsleben erlangen sollte:
1. muttersprachliche Kompetenz
2. fremdsprachliche Kompetenz
3. mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische Kompetenz
4. Computerkompetenz
5. Lernkompetenz
6. soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz
7. eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz
8. kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit
Der Lehrplan der Europäischen Schulen zielt auf die Entwicklung all dieser Schlüsselkompetenzen bei den
Schülern.
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Der Unterricht im Fach Altgriechisch kann zur Entwicklung der Schlüsselkompetenzen sehr wirksam so
beitragen:
1. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit während der Analyse und der Übersetzung der
altgriechischen Texte, durch den Vergleich der altgriechischen Sprache mit der Neugriechischen Sprache
(oder ihrer Arbeitssprache) nicht nur Wortschatz, Grammatik und Syntax zu lernen, sondern die Kenntnis
ihrer Muttersprache zu vertiefen.
2. Der Unterricht im Fach Altgriechisch unterstützt in besonderer und effizienter Weise den Erwerb der
anderen Fremdsprachen, die in den Europäischen Schulen unterrichtet werden, entwickelt methodisch die
sprachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse, verbessert und vertieft dabei ihre lexikalische und syntaktische
Grundbildung.
3. Der Unterricht des Altgriechischen, einer Sprache mit strenger aber auch anpassungsfähiger Syntax, setzt
die Schülerinnen und Schüler durchgehend Situationen aus, die aufmerksame und konzentrierte Analyse
erfordern. Nebenbei trägt es zum Erwerb des wissenschaftlichen Vokabulars bei, denn die Schülerinnen
und Schüler lernen die Herkunft und die Bedeutung von zahlreichen aktuellen Begriffen in Natur- und
Geisteswissenschaften und Terminologie, wie z.B. in Medizin, Technologie, Mathematik usw.
4. Im Unterricht im Fach Altgriechisch verwendet die neuen Technologien zur Simulation der Antike, zur
bewussten Auswahl wesentlicher Informationen, nützliches und zusammenhängendes Materials mit Hilfe
der Datenbanken, zur Produktion von Texten und Dokumenten, in erlebter Einzel- und Gruppenarbeit mit
ständig bidirektionalen Verbindungen.
5. Der Unterricht im Fach Altgriechisch (2 p, Ergänzungsunterricht) trägt zur Entwicklung der Fähigkeiten
der Schüler bei, so dass sie selbständige und kreative Persönlichkeiten mit kritischem Geist werden. Das
Altgriechische fördert z.B. Genauigkeit und Aufmerksamkeit, wenn Wörter und Wendungen in all ihren
Dimensionen und Bedeutungen erfasst werden sollen. Übrigens ist der Altgriechischunterricht
themenübergreifend.
6. Der Unterricht des Altgriechischen fördert das Verständnis der Welt von
heute, er eröffnet den Zugang zum politischen und gesellschaftlichen Leben, zur Ökonomie, zum Recht, zur
Religion etc. Nebenbei erlaubt der Umweg über die Antike den Schülerinnen und Schülern -mit Hilfe der
interkulturellen Bildung-, die Gegenwart in Perspektive zu setzen, so dass sie von einer besseren Zukunft
für sie persönlich und für die Gesellschaft träumen.
7. Der Unterricht im Fach Altgriechisch beruht auf der altgriechischen Ideologie und Kultur, die
Selbständigkeit fördert und Unternehmungslust ermutigt. Das Lernen der altgriechischen Sprache - wie
aller klassischen und humanistischen Studien- trägt zur Entwicklung humanistischer Ideologie bei, es zeigt
also einen Weg weg vom Utilitarismus in der Bildung.
8. Besonders für die Europäischen Schulen ist Altgriechisch - wie Latein- eine internationale Sprache der
Kultur: es unterstützt im Allgemeinen die Wahrnehmung der Gemeinsamkeiten und den Vergleich der
Kulturen Europas. Die altgriechischen grundlegenden Texte ermutigen die Schülerinnen und Schüler die
europäischen Kulturen zu vergleichen und die Gemeinsamkeiten wahrzunehmen. Darüber hinaus eröffnet
der Altgriechischunterricht Einblicke in die Welt der Kunst, wie diese von der Antiken bis heute entwickelt
wurde. Die Jugendlichen haben also die Möglichkeit eines neuen Zugangs zum Verständnis des
Altgriechischen.
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Εισαγωγή
Το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠOYΔΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΩΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ
L1/EΛΛΗΝΙΚΑ» απαιτήθηκε να συνταχθεί εκ νέου, επειδή ανέκυψαν νέες μαθησιακές & διδακτικές ανάγκες.
Πιο συγκεκριμένα, το παρόν Π.Σ. έλαβε υπόψη τους δείκτες επίδοσης που καλύπτουν όλες τις ικανότητες
που απαιτούνται στο μάθημα L1, στο τέλος του πρώτου και δεύτερου κύκλου, τάξεις S2-S3 & S4-S5,
αντιστοίχως (Competence-based syllabuses including assessment criteria and subject-related band
descriptors 2015-01-D-23), καθώς και τη νέα βαθμολογική κλίμακα στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Νew marking
scale of the European School System, 2015-01-D-23, η οποία ισχύει, σύμφωνα με το έγγραφο: Βρυξέλλες,
16/5/2017, 2017-05-LD-11 AB από 2018-2019 για τις τάξεις S1-S5). Επιπροσθέτως, συμπεριελήφθη το
περιεχόμενο διαφόρων εγγράφων του Ι.Ε.Π., όπως 03-10-2017, ΑΠ 164314/Δ2, ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη
διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017-2018, 29-8-2018 AΠ
140101/Δ2, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Θέμα: Οδηγίες για τη διδασκαλία της αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχ. έτος 2018-2019 (Μετά από σχετική Εισήγηση
του ΙΕΠ, πράξη 33/26-07-2018 του Δ.Σ. κ.λπ.) και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος
2018 – 2019, Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 135979/14-08-2018 έγγραφο κ.ά.
Επίσης, λαμβάνει υπόψη τα Προγράμματα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα (συμπληρωματικά
προς τα ισχύοντα, ΦΕΚ Β’ 2334 / 03-10-2011) που εισάγουν και στο Γυμνάσιο (3-09-2016, Αρ. Πρωτ.
148083/Δ2) τις Ερευνητικές Εργασίες (projects) και δίνει ιδιαίτερη έμφαση -μεταξύ των άλλων- στην
περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία που εντάσσονται σε ποικίλα κειμενικά είδη και θέματα,
καθώς και όσα ισχύουν και εφαρμόζονται από τα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα συμπληρωματικά
μαθήματα. Με αυτόν τον τρόπο, συμπεριελήφθη το περιεχόμενο όλων των σχετικών εγγράφων, όπως
ισχύουν και εφαρμόζονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, και του κατάλληλου
μαθησιακού/διδακτικού κατάλληλου υλικού, βάσει των σχετικών οδηγιών του Ι.Ε.Π., κατάλληλα
προσαρμοσμένο στον κανονισμό και τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
Το νέο Π.Σ. θα τεθεί σε ισχύ για τον πρώτο κύκλο σπουδών (S2-S3 τάξη) και τον δεύτερο κύκλο σπουδών
(S4-S5) από τον Σεπτέμβριο 2019, ενώ συμπεριλαμβάνει τους δείκτες επίδοσης που διευκολύνουν τον
εκπαιδευτικό στην αξιολόγηση των μαθητριών/μαθητών. Υπογραμμίζεται ότι το νέο Π.Σ. δίωρο της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές των Ε.Σ. με L1/Ελληνικά μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί και να
αναθεωρηθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Η διδασκαλία του δίωρου των Αρχαίων Ελληνικών, συμπληρωματικό μάθημα, στοχεύει αφενός στη
γλωσσική καλλιέργεια των μαθητριών/μαθητών με L1 Ελληνικά, οι οποίες/οποίοι φοιτούν στα Ε.Σ. (είτε
σε ελληνικό τμήμα είτε ως SWALS) και αφετέρου στην προσέγγιση της αρχαίας γνώσης μέσα από εύληπτο
και προσπελάσιμο υλικό, το οποίο διαθέτει το πλεονέκτημα της πραγματικής επαφής με έναν κόσμο του
παρελθόντος που αενάως έρχεται σε επαφή με τον σύγχρονο κόσμο. Εστιάζουμε, επομένως, στο γεγονός
ότι ο αρχαιοελληνικός κόσμος συμβάλλει στην καλλιέργεια γενικότερης παιδείας με έμμεση και άμεση
διδαχή και ότι μαθαίνει τους νέους να σέβονται το παρελθόν μέσα από τη συνολική και πολυεπίπεδη
μύηση στον αρχαίο λόγο, στοιχείο που διευκολύνει και πραγματώνει τη μάθηση και της Νεοελληνικής
γλώσσας.
Το νέο Π.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, καθώς και τα στοιχεία του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος των Ε.Σ., επιτρέπει την προσέγγιση της σχολικής ύλης μέσα από πρακτικές, μεθόδους, θέματα
κ.ά. που προσφέρουν στη διδασκαλία της Aρχαιοελληνικής και Νεοελληνικής Γλώσσας την απαραίτητη,
πλέον, καινούργια ματιά που οι σύγχρονοι νέοι αναζητούν, για να αναδεικνύουν και να συζητούν τις
ανησυχίες τους. Με άλλα λόγια, στο παρόν Π.Σ. παρατηρούνται αλλαγές, με προοδευτική και, συνεχώς
ελεγχόμενη, βελτιωτική σε σημαντικά σημεία προσπάθεια, τόσο στην ουσία όσο και στη διδακτική προσέγγιση της αρχαιογνωσίας και αρχαιογλωσσίας, σε συνδυασμό με τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής.
Η/Ο μαθήτρια/μαθητής των Ε.Σ. (τάξεις S2-S5) με L1/Ελληνικά μπορεί να παρακολουθεί τη δυναμική εξέλιξη της αρχαιοελληνικής γλώσσας, καθώς και το ευρύτερο περιβάλλον του αρχαιοελληνικού πολιτισμού,
με κατάλληλα παραδείγματα και κείμενα, τα οποία προσεγγίζει με απλό τρόπο και καθόλου ανιαρό, ενώ
εξοικειώνεται με τη δομή του λόγου και με συγκεκριμένους γλωσσικούς και κειμενικούς μηχανισμούς που
2019-08-D-8-el-2

13/48

συναντώνται τόσο στη Νέα Ελληνική όσο και στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα. Π.χ. η διδασκαλία των
χρονικών ή αιτιολογικών δευτερευουσών προτάσεων στη Νέα Ελληνική συνδυάζεται με αντίστοιχη
προσέγγιση στα Αρχαία Ελληνικά και αντιστρόφως. Ή η νοηματική προσέγγιση ενός ρητού/μιας
παροιμίας στη Νέα Ελληνική μπορεί να συνδυάζεται αφενός με το ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο της
αρχαιότητας και αφετέρου με τους ποικίλους γλωσσικούς μηχανισμούς που πέρασαν στο σήμερα μέσα
από τους αιώνες.
Στη συνέχεια, οι μαθήτριες και οι μαθητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων μπορούν να χρησιμοποιήσουν
όλα αυτά τα στοιχεία, για να εκφραστούν με επιτυχία και για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε
διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ή επαγγελματικής της/του ζωής, τη συνδιαμόρφωση του
κοινωνικού «γίγνεσθαι» και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
Τα βασικά στοιχεία της ύλης επιλέγονται με κριτήριο τη συχνότητα της εμφάνισής τους, τη δυνατότητα
παραπομπής σε χαρακτηριστικά σημαινόμενα του αρχαιοελληνικού βίου και πολιτισμού, της
κλιμάκωσης από τα γλωσσικώς και νοηματικώς απλούστερα στα συνθετότερα και πυκνότερα
(σπειροειδής παράταξη της ύλης). Ακολουθείται η πορεία από το γνωστό προς το άγνωστο, από τη
συγχρονία στη διαχρονία*, ενώ αξιοποιείται κάθε ευκαιρία για επανάληψη των φαινομένων που οι
μαθήτριες/μαθητές έχουν διδαχθεί ή πρόκειται να διδαχτούν και τους είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη
και καλλιέργεια της L1/ΝΕΓ.
Οι διδασκόμενες και διδασκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα μέσω των ΑΕΓ και ΝΕΓ κειμένων να ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με τη διατύπωση διαφορετικών απόψεων μέσα από την ίδια εποχή, το ίδιο ή διαφορετικό γραμματειακό γένος κ.λπ. Παράλληλα, θα μάθουν ποιο γραμματειακό είδος εμφανίστηκε
πρώτο στην ιστορία του πνεύματος, ποια είναι τα ειδολογικά κριτήρια ποίησης, λογοτεχνίας-πεζού
λόγου, καθώς και τα βασικά είδη καθενός από αυτά. Οι μαθήτριες/μαθητές, ξεκινώντας από το ίδιο το
κείμενο και με στοχευμένες διδακτικές παρεμβάσεις, κατάλληλα διαμορφωμένες - ανάλογα με το
γνωστικό επίπεδο και τις ανάγκες τους θα συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία κατάκτησης της
γνώσης με καλλιέργεια και κινητοποίηση όλων των απαιτούμενων ικανοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό,
γίνεται σαφές ότι η διδασκαλία της Γραμματικής και του Συντακτικού είναι το μέσον και όχι ο σκοπός.
Άρα, δεν απαιτείται η εξαντλητική παρουσίαση γραμματικο-συντακτικών φαινομένων, ενώ ζητείται κυρίως- η αναγνώριση και όχι η μετ΄επιμονής παραγωγή τους, εφόσον προέχει η κατανόηση των κειμένων,
η αξιοποίηση του περιεχομένου τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλλιέργεια της Αρχαιοελληνικής
γλώσσας και της L1/ Eλληνικά.
Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διανομή των διδακτικών εγχειριδίων στις/στους
Ελληνίδες/ Έλληνες μαθήτριες/μαθήτριες που φοιτούν στα Ε.Σ. τύπου Ι και ΙΙ και SWALS οργανώνεται,
συντονίζεται και υλοποιείται, βάσει Υπουργικών αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.

Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

1. Γενικοί Στόχοι των Ευρωπαϊκών Σχολείων
Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία έχουν δύο βασικούς παιδαγωγικούς στόχους, να προσφέρουν στις/στους
μαθήτριες/μαθητές την τυπική εκπαίδευση και, παράλληλα, να ενθαρρύνουν την προσωπική τους
ανάπτυξη μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Η τυπική εκπαίδευση
περιλαμβάνει την καλλιέργεια ικανοτήτων, γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων σε διάφορους
τομείς. Η προσωπική ανάπτυξη πραγματοποιείται μέσα από μια ποικιλία πνευματικών, ηθικών,
κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων. Περιλαμβάνει την επίγνωση της κατάλληλης
συμπεριφοράς, την κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν οι μαθήτριες/μαθητές, καθώς
και τη διαμόρφωση της προσωπικής τους ταυτότητας.
Οι δύο αυτοί στόχοι προωθούνται μέσα από την επίγνωση του πλούτου και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η συνείδηση και η εμπειρία της κοινής ευρωπαϊκής ζωής οφείλουν να εμφυσήσουν
στις/στους μαθήτριες/μαθητές μεγαλύτερο σεβασμό για τις παραδόσεις της κάθε χώρας και της
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κάθε περιφέρειας στην Ευρώπη, παράλληλα με την ανάπτυξη και τη διατήρηση της δικής τους
εθνικής ταυτότητας.
Οι μαθήτριες/μαθητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων είναι οι μελλοντικοί πολίτες της Ευρώπης και
του κόσμου. Ως εκ τούτου, χρειάζονται ένα εύρος ικανοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου. Το 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησαν ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βασικές Ικανότητες
για τη Δια Βίου Μάθηση. Το πλαίσιο αυτό ορίζει οκτώ βασικές ικανότητες τις οποίες χρειάζεται
κάθε άτομο για την προσωπική του ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητά του ως πολίτη,
την κοινωνική του ένταξη, καθώς και την επαγγελματική του σταδιοδρομία:
1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες
3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία
4. Ψηφιακή ικανότητα
5. Μεταγνωστικές ικανότητες
6. Κοινωνικές και σχετικές με την ιδιότητα του πολίτη ικανότητες
7. Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα
8. Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση
Τα Προγράμματα Σπουδών των Ευρωπαϊκών Σχολείων επιδιώκουν την ανάπτυξη όλων αυτών των
βασικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων.
 Ειδικότερα, η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ως 2ωρο συμπληρωματικό μάθημα μπορεί
να συνεισφέρει, με άριστο τρόπο, στην ανάπτυξη των προαναφερθεισών ικανοτήτων στις/στους
Ελληνίδες/ Έλληνες μαθήτριες/ μαθητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων με L1/Ελληνική Γλώσσα ως εξής:
1. Προσφέρει την ευκαιρία σε αυτές/αυτούς, καθώς επεξεργάζονται και προσεγγίζουν ένα αρχαιοελληνικό
κείμενο, να εντοπίζουν, να κατανοούν, να μαθαίνουν και να χρησιμοποιούν διάφορα λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά στοιχεία, ενώ εμβαθύνουν στη Νεοελληνική Γλώσσα μέσα από τη σχέση της με τα Αρχαία
Ελληνικά. Έτσι, προετοιμάζονται συγχρόνως κατάλληλα, εφόσον το επιλέξουν, να παρακολουθήσουν στα
Ε.Σ. (S4-S5, S6-S7) το τετράωρο των Αρχαίων Ελληνικών ως μάθημα επιλογής. Συγχρόνως, τους δίνεται η
δυνατότητα να προετοιμαστούν κατάλληλα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, για την ομαλή μετάβασή τους
από τα Ε.Σ. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο τα Αρχαία Ελληνικά αποτελούν, τουλάχιστον για
τις αντίστοιχες τάξεις της Β/θμιας Εκπ/σης, υποχρεωτικά διδασκόμενο μάθημα.
2. Συμβάλλει ουσιαστικά στην εκμάθηση και άλλων ξένων γλωσσών, που διδάσκονται στα
Ευρωπαϊκά Σχολεία, και γενικότερα στη μεθοδική ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων των νέων,
εμπλουτίζοντας το γενικό και εξειδικευμένο λεξιλόγιό τους και εξοικειώνοντάς τις/τους να
χρησιμοποιούν ορθά τις διάφορες μορφοσυντακτικές δομές. Η γνώση των Αρχαίων Ελληνικών
διασαφηνίζει και κάνει περισσότερο κατανοητό το επιστημονικό λεξιλόγιο, καθώς και την
προέλευση και παραγωγή (θεμελίωση) πολλών σύγχρονων ακαδημαϊκών και επιστημονικών όρων,
όπως για παράδειγμα ιατρικών, τεχνολογικών, μαθηματικών κ.ά., που είναι απαραίτητα σε όλους
τους τομείς του επιστητού και σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής.
3. Εξοικειώνει τα νεαρά άτομα να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις, οι οποίες απαιτούν προσοχή και
ακρίβεια από την πλευρά τους, καθώς επίσης και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις κάθε διδακτικής ενότητας, δεδομένου ότι η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα χαρακτηρίζεται τόσο από συγκεκριμένες
δομές, όσο και από ευελιξία.
4. Αξιοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες με στόχο την καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας των μαθητριών/μαθητών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η προσομοίωση του αρχαίου κόσμου, να εφαρμόζονται σύγχρονες προσεγγίσεις για την εν γένει εκμάθηση γλωσσών,καθώς και άλλων γνωστικών
αντικειμένων, να υπάρχει ενημέρωση για τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, να επιλέγεται με
ευχέρεια χρήσιμο και συναφές υλικό, να παράγονται διαφόρων ειδών, πολυτροπικά ή μη κείμενα,
κ.τ.λ. Έτσι, επιτυγχάνεται η μάθηση να γίνεται πιο βιωματική, ατομικά ή ομαδοσυνεργατικά, με
αμφίδρομες -σταθερά και όχι ευκαιριακά- συνδέσεις σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.
5. Συμβάλλει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων και κατάλληλων για τη
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διδακτική προσέγγιση μεθόδων. Για παράδειγμα, συντείνει, ώστε αυτές/αυτοί να καταστούν ικανές/ ικανοί να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιολογική
αποτίμηση ειδικότερες γνώσεις, όρους, έννοιες κ.λπ. τόσο ως προς τη μορφή όσο και τη σημασία
των λέξεων, που είναι απαραίτητες σε διάφορα άλλα γνωστικά αντικείμενα. Επίσης, συντείνει στην
εξοικείωση με τη διαθεματική/διεπιστημονική προσέγγιση, κάνοντας σε συνάφεια με το αρχαίο
κείμενο κατάλληλες και χρήσιμες προεκτάσεις.
6. Συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου κόσμου σε θέματα που αφορούν την κοινωνική και πολιτική ζωή, την οικονομία, το δίκαιο, τη θρησκεία κ.ά., ενώ παράλληλα -μέσω των αρχών
της διαπολιτισμικής παιδείας που, κατά κύριο λόγο, εκφράζει η αρχαιογνωσία- οδηγούνται
βιωματικά στο όραμα μιας καλύτερης προοπτικής στο μέλλον, τόσο σε ατομικό όσο και σε
συλλογικό επίπεδο.
7. Προωθεί την ανάπτυξη της αυτονομίας του δημιουργικού και κριτικά σκεπτόμενου ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη το ιδεολογικό πλαίσιο και τις αξίες του αρχαιοελληνικού πνεύματος, στοιχείο απαραίτητο για την ανάληψη καινοτόμων πράξεων-δράσεων και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Ως εκ τούτου, η (εκ)μάθηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, 2ωρο συμπληρωματικό
μάθημα, όπως και γενικότερα οι κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές, συμβάλλει ώστε η
εκπαίδευση να μην προσεγγίζεται μόνον ορθολογιστικά με αποκλειστικά χρησιμοθηρικούς,
ωφελιμιστικούς στόχους, αλλά ως μάθημα με διαχρονικά ανθρωπιστικά μηνύματα που μπορούν
να αξιοποιήσουν στο μέλλον ποικιλοτρόπως π.χ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
8. Ευνοεί την πληρέστερη κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς αποτελεί
μαζί με τα Λατινικά μία διεθνή γλώσσα πολιτισμού. Τα κατάλληλα επιλεγμένα για τις ανάγκες του
μαθήματος και των μαθητριών/μαθητών κείμενα καλούν τα νεαρά άτομα να συγκρίνουν τους
πολιτισμούς της Ευρώπης και τα εμπνέουν να εκφραστούν και να ασχοληθούν δημιουργικά με τις
διάφορες μορφές τέχνης, όπως αυτές αναπτύχθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έτσι,
μπορούν να ανακαλύψουν νέους τρόπους, για να «επικοινωνήσουν» προσωπικά με τα
αρχαιοελληνικά κείμενα και να «κατανοήσουν» την αρχαιοελληνική σκέψη, να απολαύσουν
αισθητικά το περιεχόμενό τους και συγχρόνως να καλλιεργούν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και
ικανότητες της L1/Ελληνικά.

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι παρακάτω διδακτικές αρχές αποσκοπούν στην καθοδήγηση της διδασκαλίας των Αρχαίων
Ελληνικών (δίωρο συμπληρωματικό μάθημα για μαθήτριες/μαθητές των Ε.Σ., S2-S5, με L1/Ελληνικά.
1. Οι ικανότητες της ακρόασης, της μεγαλόφωνης ανάγνωσης και του γραπτού λόγου (κατανόηση και
παραγωγή) θα πρέπει να αναπτύσσονται σταδιακά, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης.
Η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος θα πρέπει, επίσης, να αναπτύσσει τις ικανότητες:
 της προσεκτικής παρατήρησης γλωσσικών στοιχείων και χαρακτηριστικών, ιδιαιτέρως, μεταξύ της
ΝΕ και της ΑΕ γλώσσας
 του σχηματισμού υποθέσεων, της ανάλυσης, του στοχασμού, της λήψης απόφασης και της
κατάληξης σε συμπεράσματα.
Οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει να:
-εξοικειώνονται προοδευτικά και όσο το δυνατόν περισσότερο με την ειδική εξάσκηση της γραπτής
απόδοσης και, ει δυνατόν της μετάφρασης, των αρχαιοελληνικών κειμένων στη ΝΕΓ (και το αντίστροφο)*
-ενθαρρύνονται, ώστε να εστιάζουν, επικεντρώνονται, στην κατανόηση του αρχαιοελληνικού κειμένου,
και να το εντάσσουν στο (περι-)συγκείμενό του, λαμβάνοντας υπόψη και συγκρίνοντάς το με το
νεοελληνικό
-αντιλαμβάνονται, σταδιακά, ότι η ΑΕΓ ως φορέας πολιτισμού επιτελεί δύο στόχους και έχει δύο διαστάσεις:
αν και δεν είναι αποκλειστικά πρακτικής/επαγγελματικής χρήσης γλώσσα, παρ΄όλα αυτά επιτρέπει τη
σύγκριση ανάμεσα στον σύγχρονο κόσμο και την Αρχαιότητα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η καλύτερη
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μάθηση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και η καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση του παρόντος.
Η διδασκαλία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πρόοδο των μαθητριών/μαθητών, βασισμένη σε μία
κλίμακα αξιολόγησης, που αποδεικνύει τα επίπεδα κατάκτησης της ΑΕΓ με αφόρμηση και σε σχέση τη
ΝΕΓ. Τα λάθη θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο παρατήρησης, ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της διδακτικής πράξης και της μάθησης, να διορθώνονται συστηματικά και να αξιοποιούνται
κατάλληλα μέσα από επιλεγμένες για τον σκοπό αυτό εργασίες.
Οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν για τη μελέτη των Αρχαίων
Ελληνικών, 2ωρο συμπληρωματικό μάθημα, τις διαφορετικές γλωσσικές εμπειρίες και στρατηγικές
μάθησης τις οποίες, ήδη, έχουν κατακτήσει από τη μάθηση της ΝΕΓ, καθώς και από την εκμάθηση
άλλων ξένων γλωσσών στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον των Ευρωπαϊκών σχολείων στο οποίο φοιτούν. Το ίδιο ισχύει, αντιστρόφως, για όσες γνώσεις και ικανότητες οι μαθήτριες/μαθητές (θα) έχουν
κατακτήσει από τη διδασκαλία της ΑΕΓ, αφού μπορούν να τις αξιοποιήσουν εποικοδομητικά, για να
φτάσουν σε υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας σε όλες τις γλώσσες που διδάσκονται στα Ε.Σ.
Η χρήση διαφοροποιημένων μεθόδων/πηγών/προσεγγίσεων/στρατηγικών διδασκαλίας ενδείκνυται και
ενθαρρύνεται με σκοπό αυτή να ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες όλων των μαθητριών/μαθητών.*
Οι ποικίλες δυνατότητες και αδυναμίες των μαθητριών/μαθητών, καθώς τα διαφορετικά μαθησιακά
στυλ, ο ρυθμός μάθησης, οι κοινωνικές δεξιότητες κ.λπ. θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον μέγιστο
δυνατό βαθμό.*
Η χρήση μιας σειράς μέσων μάθησης, συμπεριλαμβανόμενων και των ΤΠΕ, θα πρέπει να αξιοποιείται
όσο το δυνατόν περισσότερο.
Η διδασκαλία του δίωρου της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (2ωρο, συμπληρωματικό μάθημα) είναι βασισμένη σε μια συστημική προσέγγιση και για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει η διδακτική της προσέγγιση
να διασπάται και να κατανέμεται σε διάφορα μέρη ή να μην ακολουθεί τις βασικές αρχές και το σχετικό
περιεχόμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στο Παράρτημα

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
3.1. Διδακτικοί στόχοι ανά κύκλο σπουδών:
 1ος κύκλος για τα Αρχαία Ελληνικά-2ωρο συμπληρωματικό μάθημα επιλογής για μαθήτριες/
μαθητές με L1/Ελληνικά (S2- S3)
Στο τέλος του πρώτου κύκλου, οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει να είναι ικανές/ικανοί:
1. Να διαβάζουν, να κατανοούν, να αναλύουν γλωσσικά τα κύρια και επί μέρους στοιχεία, να αποδίδουν
και να ερμηνεύουν απλές φράσεις, προτάσεις ή απλά από το πρωτότυπο, καθώς και διασκευασμένα
αρχαιοελληνικά κείμενα κατάλληλα επιλεγμένα ως προς τον τύπο, την έκταση, το περιεχόμενο, το
θέμα, τον βαθμό δυσκολίας και το είδος τους (π.χ. αρχαία επιγράμματα, φράσεις, μύθους του Αισώπου,
μυθολογικές αφηγήσεις, ιστορικά ανέκδοτα, αποσπάσματα από λογοτεχνικά και επιστημονικά κείμενα
κ.ά., κατά κύριο λόγο της αττικής διαλέκτου). Τα κείμενα αυτά της ΑΕΓ, που χρησιμοποιούν οι
μαθήτριες/μαθητές με βάση τις προαποκτηθείσες ικανότητες και γνώσεις, θα περιέχουν κοινό, βασικό,
λεξιλόγιο, απλές προτασιακές δομές, κύρια γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα και συγκεκριμένη
θεματολογία που θα επιτρέπουν την εξεύρευση ομόρριζων παραγώγων, συνωνύμων, αντωνύμων της
ΝΕΓ και ΑΕΓ, προκειμένου να συμβάλλουν στην επικοινωνία, και ανταλλαγή απόψεων με κατάλληλα
επιχειρήματα στη ΝΕΓ. Παράλληλα, θα πρέπει εν γένει να συνδέονται και να ανταποκρίνονται με/στη
διδακτέα ύλη της ΝΕΓ, σύμφωνα με το Π.Σ. των αντίστοιχων τάξεων.
2. Να γράφουν/παραγάγουν λέξεις και απλές φράσεις/προτάσεις ή μικρής έκτασης κείμενα στα Αρχαία
Ελληνικά, όπως ρητά, παροιμίες, σύντομους διαλόγους, μηνύματα, μικρές επιστολές κ.ά., που θα περιέχουν κοινό, βασικό, λεξιλόγιο, το οποίο αναφέρεται και στη ΝΕΓ, καθώς και στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες, με βάση το τι κάθε φορά ζητείται και είναι εφικτό (π.χ. παύση/ παύσις/pause,
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πάθος/ πάθος/pathos κ.λπ.). Παράλληλα, θα επιτρέπουν την εξεύρεση και χρήση ομόρριζων, συνωνύμων, αντωνύμων της ΝΕΓ και ΑΕΓ.
Να έρθουν σε επαφή με διάφορα πολύ βασικά και σημαντικά πολιτικής φύσεως θέματα & ιστορικά
γεγονότα, καθώς και με στοιχεία της αρχαίας τοπογραφίας-γεωγραφίας της Αρχαίας Ελλάδας ή και του
τόπου καταγωγής τους, προκειμένου να εντάσσουν ένα αρχαιοελληνικό κείμενο στον χωροχρόνο και στο
κοινωνικό/ ιστορικοπολιτισμικό του πλαίσιο. Επίσης, να προσεγγίσουν τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά
της παγκοσμίως αναγνωρισμένης αρχαιοελληνικής γραμματείας, προκειμένου να αντιλαμβάνονται την
επίδραση/επιρροή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού σε μεταγενέστερες ιστορικές περιόδους μέχρι και
σήμερα.*
Να αναγνωρίζουν την αξία της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς και τις αδιάλειπτες επιδράσεις του
αρχαιοελληνικού πνεύματος σε πολύ σημαντικές περιόδους της εξέλιξης της ανθρωπότητας & σε
διάφορες εκφάνσεις της ευρωπαϊκής σκέψης και του ευρωπαϊκού πολιτισμού εν γένει.
Να αντιλαμβάνονται σταδιακά/προοδευτικά και να αξιοποιούν τις βασικές ιδέες και τα κύρια
χαρακτηριστικά του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, έτσι όπως αυτές/αυτά εκφράζονται με τη
σύγχρονη ορολογία στη ΝΕΓ -βάσει του αρχαιοελληνικού λεξιλογίου- και συναντάμε σε διάφορα
γνωστικά αντικείμενα και διαφόρους τομείς με ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, φιλοσοφικό, αισθητικό,
ιατρικό κ.λπ. περιεχόμενο και ενδιαφέρον.
Να χρησιμοποιούν με κριτική σκέψη βασικές στρατηγικές, από αυτές που προτείνονται από την/τον
εκπαιδευτικό και εφαρμόζονται κατά την εκμάθηση της ΝΕΓ ή/και διαφόρων άλλων γλωσσών, οι οποίες
(στρατηγικές) προτείνονται, για να συμβάλλουν στην επιλογή κατάλληλων ασκήσεων και εργασιών σχετικών
με τη(ν) ανάγνωση, κατανόηση, ανάλυση, απόδοση, ερμηνεία κ.λπ. των αρχαιοελληνικών κειμένων, ενώ
παράλληλα επιτρέπουν την εξοικείωση στις γλωσσικές αρχές και τη δομή της ΑΕΓ και της ΝΕΓ. *
Να χρησιμοποιούν ποικιλία έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών από αυτές που προτείνονται από την/
τον εκπαιδευτικό και διατίθενται για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο & την ΑΕΓ. Να αναζητούν, συλλέγουν,
επεξεργάζονται και συνδυάζουν πληροφορίες, προκειμένου να διεκπεραιώνουν πληρέστερα
διάφορες διαδικτυακές και μη ερευνητικές εργασίες και δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί.
Να θεωρούν ότι οι κατακτηθείσες γνώσεις, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά το πολιτισμικό και ιδεολογικό
πλαίσιο των Αρχαίων Ελληνικών, θα αποτελεί αφόρμηση για την προσωπική τους ολοκλήρωση και
για τη μαθησιακή τους πορεία.
2ος κύκλος για τα Αρχαία Ελληνικά-2ωρο συμπληρωματικό μάθημα επιλογής για μαθήτριες/
μαθητές με L1/Ελληνικά (S4- S5)
Στο τέλος του δεύτερου κύκλου, οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και
ικανότητες που απέκτησαν στον 1ο κύκλο σπουδών, να είναι ικανές/ικανοί:
Να διαβάζουν, να κατανοούν τη δομή των AEΓ κειμένων ως συνδυασμό συνοχής και συνεκτικότητας, να
αναλύουν γλωσσικά τα γενικά και τα επί μέρους στοιχεία, να αποδίδουν στη ΝΕΓ και να ερμηνεύουν
διάφορα αρχαιοελληνικά κείμενα, από το πρωτότυπο ή διασκευασμένα, κατάλληλα ως προς το είδος,
τη μορφή, τον τύπο, την έκταση, τα θέματα, το αρχαιοελληνικό, νεοελληνικό και ξένων γλωσσών
λεξιλόγιο, την ετυμολογία των λέξεων, την ταξινόμηση των λέξεων σε πεδία στα οποία η γενική έννοια
εξειδικεύεται, τις προτασιακές δομές και τα διάφορα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα κ.ά. Να
διαβάζουν και να συγκρίνουν μεταξύ τους/αξιολογούν διάφορες μεταφράσεις του δοσμένου κειμένου
Να γράφουν/παραγάγουν σωστές λέξεις και απλές προτάσεις με δομή στα Αρχαία Ελληνικά και να
αναπτύσσουν στη ΝΕΓ γραπτώς με συνοχή και συνεκτικότητα τις ιδέες τους ή τις κύριες ιδέες ενός
μεγαλύτερης έκτασης και περισσότερο απαιτητικού αρχαιοελληνικού κειμένου. Τα κείμενα αυτά της ΑΕΓ
θα περιέχουν αντίστοιχο του επιπέδου των μαθητριών/μαθητών λεξιλόγιο και γραμματικοσυντακτικά
φαινόμενα με ποικίλη θεματολογία που θα επιτρέπουν την εξεύρευση και χρήση ομόρριζων
παραγώγων, συνωνύμων, αντωνύμων της νέας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Να χρησιμοποιούν
εμπλουτισμένο λεξιλόγιο, το οποίο αναφέρεται και στη ΝΕΓ, καθώς και στις σύγχρονες ευρωπαϊκές
γλώσσες με βάση το τι κάθε φορά ζητείται και είναι εφικτό (π.χ. μέντορας/Mέντωρ/ mentor κ.λπ.).
Να δίνουν έμφαση στο επιστημονικό, ιστορικό, νομικό, πολιτικό, φιλοσοφικό, λογοτεχνικό, οικονομικό κ.λπ.
συγκείμενο, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία που επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό
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ποικιλοτρόπως ενός αρχαιοελληνικού κειμένου και να κατανοούν το χωροχρονικό πλαίσιο εντός του οποίου,
αναπτύχθηκε σε διάφορες περιστάσεις και επηρέασε, μέχρι και στις μέρες μας, την ανθρωπότητα.
Να γνωρίζουν και να αξιοποιούν με τρόπο ακριβή την κληρονομιά της Αρχαιότητας.
Να αποκτούν μέσα από τα αρχαιοελληνικά κείμενα μια κλασική πολιτισμική αντίληψη, ώστε να εκτιμούν τον σύγχρονο κόσμο, να καθιερώνουν ένα ανοιχτό, που εκτιμά την Ευρώπη, πνεύμα και να
ενθαρρύνονται, με αφόρμηση την ΑΕΓ και τη ΝΕΓ, το σύγχρονο λεξιλόγιο και τη σύγχρονη ορολογία,
να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη σε διαφόρους τομείς του επιστητού.*
Να αναλαμβάνουν την ευθύνη της προσωπικής τους μάθησης, επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας ποικίλες και κατάλληλες στρατηγικές, από αυτές που προτείνονται από την/τον εκπαιδευτικό, οι οποίες
επιτρέπουν και καλλιεργούν τις σχέσεις κυρίως μεταξύ των Νέων Ελληνικών και Αρχαίων Ελληνικών,
καταβάλλοντας προσπάθεια μέσω κατάλληλων ασκήσεων/εργασιών να εξοικειωθούν με τις βασικές
γλωσσολογικές αρχές της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και με τη λογική της δομής της.
Να γνωρίζουν, να ανατρέχουν και να αξιολογούν με κριτική σκέψη ποικίλες έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, ώστε κάθε φορά να επιλέγουν αυτόνομα και να χρησιμοποιούν τις πιο κατάλληλες από
αυτές, προκειμένου να διεκπεραιώνουν πληρέστερα διάφορες, περισσότερο απαιτητικές ερευνητικές εργασίες και δραστηριότητες.
Να εκτιμούν την προσφορά και το ιδεολογικό πλαίσιο των Αρχαίων Ελληνικών και να αξιοποιούν τις
κατακτηθείσες γνώσεις τους από το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, έτσι ώστε να βελτιώνονται
όχι μόνον γλωσσικά στη ΝΕΓ και στα λοιπά μαθήματα στη σχολική τους ζωή, αλλά να κατανοούν ότι
μπορούν να κάνουν επιλογές, οι οποίες θα συμβάλλουν στο μέλλον στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.
Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στο Παράρτημα.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 1ος κύκλος για τα Αρχαία Ελληνικά-2ωρο συμπληρωματικό μάθημα επιλογής για μαθήτριες/
μαθητές με L1/Ελληνικά (S2- S3)
Στο τέλος του πρώτου κύκλου οι μαθήτριες/ μαθητές θα πρέπει με βάση τα στοιχεία που συναντώνται στη
ΝΕΓ και στην ΑΕΓ, τα οποία αναδεικνύουν την αδιάσπαστη συνέχεια, στενή σχέση και συνάφεια της ΝΕΓ με
την ΑΕΓ (βλ. και Π.Σ. της Νεοελληνικής Γλώσσας) να έχουν καλλιεργήσει τα ακόλουθα:
 μεγαλόφωνη ανάγνωση φράσεων/ προτάσεων ή/και κατάλληλα επιλεγμένων κειμένων της ΑΕΓ*
 αναγνώριση κοινού, βασικού, λεξιλογίου της ΑΕΓ σε διάφορες προτάσεις / φράσεις και κατάλληλη χρήση του (ορθογραφία, ύφος, ετυμολογία)
 ανάλυση, κατανόηση και αξιολόγηση των λέξεων, φράσεων, προτάσεων ή/και ολόκληρου του πολύ
απλού εξεταζόμενου αρχαιοελληνικού κειμένου
 χρήση έντυπου και ηλεκτρονικού λεξικού με λήμματα από την ΑΕΓ και τη ΝΕΓ
 παραγωγή λέξεων, φράσεων, προτάσεων της ΑΕΓ και ΝΕΓ (και αντιστρόφως) που ανταποκρίνεται σε
συγκεκριμένη εργασία και εντάσσεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο*
 παρουσίαση γραπτά – προφορικά με κατάλληλο τρόπο της εργασίας που τους έχει ανατεθεί
 έκφραση της προσωπικής τους άποψης ή του συγγραφέα του ΑΕΓ κειμένου με κατάλληλα επιχειρήματα στη ΝΕΓ για συγκεκριμένο θέμα και κατάλληλα γλωσσικά μέσα
 αναγνώριση βασικών μορφοσυντακτικών δομών στον γραπτό (και κατά περίπτωση) προφορικό λόγο
που συναντώνται τόσο στη ΝΕΓ όσο και την ΑΕΓ
 χρήση βασικών στρατηγικών γλωσσικής μάθησης από τις προτεινόμενες από την/τον εκπαιδευτικό
 εξοικείωση με τα σημαντικότερα πολιτισμικά δεδομένα της Αρχαίας Ελλάδας που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τους νέους, με αφόρμηση τη σύγχρονη πραγματικότητα
 εξοικείωση με τα βασικά ιστορικο-κοινωνικά γεγονότα της Αρχαιότητας (χώρος – χρόνος), με αφορμή
τις προς μελέτη προτάσεις/φράσεις της ΑΕΓ και ΝΕΓ
 αυτοαξιολόγηση, χρησιμοποιώντας αυτόνομα και εποικοδομητικά τις ικανότητές τους και τις γνώσεις
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που έχουν αποκτήσει.
 2ος κύκλος για τα Αρχαία Ελληνικά-2ωρο συμπληρωματικό μάθημα επιλογής για μαθητές με
L1/Ελληνικά (S4- S5)
Στο τέλος του δεύτερου κύκλου οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει με βάση τα στοιχεία που συναντώνται
στη ΝΕΓ και στην ΑΕΓ, τα οποία αναδεικνύουν την αδιάσπαστη συνέχεια, στενή σχέση και συνάφεια της ΝΕΓ
με την ΑΕΓ (βλ. και Π.Σ. της Νεοελληνικής Γλώσσας) να έχουν καλλιεργήσει τα ακόλουθα:
 μεγαλόφωνη ανάγνωση απλού αρχαιοελληνικού κειμένου με εκφραστικό τρόπο και το κατάλληλο ύφος
 γνώση και χρήση βασικού λεξιλογίου, ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται ένα απλό ΑΕΓ κείμενο, με βάση
την ορθογραφία, το ύφος, την ετυμολογία κ.λπ.
 ανάλυση, κατανόηση και αξιολόγηση των λέξεων, φράσεων, προτάσεων ή/και ολόκληρου απλού
εξεταζόμενου αρχαιοελληνικού κειμένου
 χρήση έντυπου-ηλεκτρονικού λεξικού και άλλων ψηφιακών πηγών με λήμματα από την ΑΕΓ και τη ΝΕΓ,
ώστε π.χ. να ανιχνεύει /να ανακαλύπτει την ετυμολογική και σημασιολογική σχέση τους, να εντοπίζει
επί μέρους στοιχεία κ.λπ.
 παραγωγή λέξεων, φράσεων, κατάλληλα επιλεγμένων κειμένων της ΑΕΓ και ΝΕΓ (και αντιστρόφως) που
ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη εργασία και σε διάφορα επικοινωνιακά πλαίσια που εντάσσονται
όσο το δυνατόν περισσότερο και στη ΝΕΓ και παράλληλα συνδυάζουν την εναλλαγή παρελθόντοςπαρόντος
 παρουσίαση γραπτά – προφορικά, με κατάλληλο τρόπο, αναλόγως των διαφόρων εργασιών που τους
έχουν ανατεθεί
 έκφραση της προσωπικής τους άποψης ή του συγγραφέα του ΑΕΓ κειμένου με ακρίβεια, σαφήνεια,
κατάλληλα επιχειρήματα στη ΝΕΓ για διάφορα θέματα, σημαντικά στοιχεία και κατάλληλα γλωσσικά
μέσα (σύνταξη, ορθογραφία, σωστό ύφος)
 αναγνώριση διαφόρων μορφοσυντακτικών δομών στον γραπτό (και κατά περίπτωση) προφορικό λόγο
που συναντώνται τόσο στη ΑΕΓ όσο και τη ΝΕΓ
 επιλογή με συνεκτίμηση των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων τους και χρήση διαφόρων στρατηγικών
γλωσσικής μάθησης από τις προτεινόμενες από την/τον εκπαιδευτικό
 αναγνώριση, εξοικείωση και κατανόηση των πολιτισμικών δεδομένων της σύγχρονης πραγματικότητας
σε συσχετισμό/σε εποικοδομητικό διάλογο με σημαντικότερα πολιστικά δεδομένα της Αρχαίας
Ελλάδας και την ΑΕΓ που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις/τους νέες/νέους, όπως αυτά έχουν επιβιώσει έχει σήμερα και έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη πραγματικότητα
 κατανόηση και αξιοποίηση των ιστορικο-κοινωνικών γεγονότων της σύγχρονης Ελλάδας σε συσχετισμό
/σε εποικοδομητικό διάλογο με την ΑΕΓ (χώρος – χρόνος)
 αυτοαξιολόγηση, χρησιμοποιώντας αυτόνομα και εποικοδομητικά τα ενδιαφέροντά τους, τις ικανότητές τους και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, ανταποκρινόμενες/-οι κατάλληλα στο ζητούμενο κάθε
φορά και του εξεταζόμενου πολυτροπικού, συνεχούς-ασυνεχούς ή μη κειμένου.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω πίνακες (τόσο στους γενικούς και διδακτικούς στόχους όσο
και στις διδακτικές αρχές) δεν είναι εξαντλητικoί, αφού δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε όλους/όλες τους/
τις αναμενόμενους/αναμενόμενες σκοπούς/αρχές ούτε έχoυν συνταχθεί με αξιολογική σειρά. Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι οι στόχοι/αρχές μπορούν να εφαρμόζονται για όλες τις μορφές κατανόησης και παραγωγής κειμένων (προφορικών και γραπτών), όπως επίσης και σε κάθε έναν από τους δύο κύκλους σπουδών
ή σε κάθε τάξη, αρκεί να προσαρμόζονται κατάλληλα.
Βάσει του μοντέλου των ικανοτήτων/The competence model, οι Έλληνες μαθητές με L1 Ελληνικά που
διδάσκονται το συμπληρωματικό μάθημα του δίωρου των Αρχαίων Ελληνικών, επιδιώκεται να καλλιεργούν
και να αξιοποιούν ικανότητες που συμβάλλουν στην προφορική και γραπτή τους επίδοση, έστω και με
μικρές ατέλειες. Ειδικότερα, θα πρέπει οι μαθητές από την S2-S5 να εξοικειώνονται, όπως και να
αξιολογούνται, με τις παρακάτω ικανότητες είτε με κάθε μία από αυτές είτε επί του συνόλου:
Ικανότητες (S2-S3)
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 Βασικές γνώσεις των κανόνων προφοράς (φωνολογίας), για να κάνουν μεγαλόφωνη ανάγνωση με
φυσικό επιτονισμό αρχαιοελληνικού λογοτεχνικού και μη κειμένου που αφορούν προσωπικές εμπειρίες
και σχετίζονται με κοινά θέματα και τομείς προσωπικού ενδιαφέροντος, στοιχεία γενικότερα που
προέρχονται από την ΑΕΓ και έχουν επιζήσει στις μέρες μας (ικανότητα 1)
 Βασικές γνώσεις και χρήση του λεξιλογίου, ώστε να εμπλουτίζουν διάφορα πεδία ιδεών και γνωστικών
αντικειμένων που αποδίδουν στη ΝΕΓ (βλ. ικανότητες 1 και 2)
 Βασικές γνώσεις του τρόπου χρήσης διαφόρων εργαλείων-μέσων-πηγών, ιδιαιτέρως των ΤΠΕ, για την
επεξεργασία της πληροφορίας με βάση το θέμα που τους έχει ζητηθεί (ικανότητα 4 και 7)
 Βασικές γνώσεις της μορφολογίας και των βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας που συναντάμε σήμερα, αφού πέρασαν από την ΑΕΓ στη ΝΕΓ και εμπεριέχονται στο
Π.Σ. τόσο της L1/Ελληνικά όσο και των ΑΕΓ (βλ. ικανότητες 1 και 5)*
 Βασικές γνώσεις της σχέσης μεταξύ της ΑΕΓ και της ΝΕΓ, ή/και άλλων γλωσσών (βλ. ικανότητες 1 και 2)
 Δυνατότητα να χρησιμοποιούν μια σειρά από προτεινόμενες από την/τον εκπαιδευτικό στρατηγικές
μάθησης (ικανότητες 1, 5 και 7)
 Βασικές γνώσεις του πολιτισμικού χώρου που σχετίζεται με την ΑΕΓ, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες
μας, σε σύνδεση με ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο με αφόρμηση το αντίστοιχο syllabus
(βλ. ικανότητες 6 και 8)
 Μέτρια γνώση των κύριων, και των πιο σημαντικών, γεγονότων της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, τα οποία
σχετίζονται με τα αρχαιοελληνικά κείμενα του αντίστοιχου syllabus (βλ. ικανότητες 6, 7 και 8).
 Μπορείτε να ανατρέξετε στο έγγραφο σχετικά με τις βασικές ικανότητες.
 Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στο Παράρτημα
 Ικανότητες (S4-S5)
 Καλή γνώση των κανόνων προφοράς (φωνολογίας), για να κάνουν μεγαλόφωνη ανάγνωση λογοτεχνικού
ΑΕΓ και μη κειμένου, ή/και διαφόρων (ιδιωματικών) εκφράσεων, που σχετίζονται με τομείς γενικότερου
ενδιαφέροντος, με εκφραστικό τρόπο και φυσικό επιτονισμό, ειδικότερα στοιχεία που προέρχονται από
την ΑΕΓ και έχουν επιζήσει στις μέρες μας ιδιαιτέρως ως προς δύο άξονες: τον σημασιολογικό και τον
ετυμολογικό (ικανότητα 1)*
 Καλή γνώση του λεξιλογίου, ώστε να εμπλουτίζουν διάφορα πεδία ιδεών και άλλων γνωστικών αντικειμένων που αποδίδουν στη ΝΕΓ (βλ. ικανότητες 1 και 2)
 Καλή γνώση του τρόπου χρήσης και αξιοποίησης των διαφόρων εργαλείων-μέσων-πηγών, ιδιαιτέρως
των ΤΠΕ, με αυξανόμενη αυτονομία και διερευνητική μάθηση με αφόρμηση διάφορα θέματα π.χ.
δημιουργική χρήση λεξικού και διαφόρων λεξιλογικών πόρων στο διαδίκτυο (βλ. ικανότητες 4 και 7)
 Καλή γνώση της μορφολογίας και των βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών της ΑΕΓ που συναντάμε σήμερα, αφού πέρασαν από την ΑΕΓ στη ΝΕΓ και εμπεριέχονται στο Π.Σ. τόσο της L1/Ελληνικά όσο
και των ΑΕΓ (βλ. ικανότητες 1 και 5)*
 Καλή γνώση της σχέσης μεταξύ της Αρχαίας Ελληνικής και της ΝΕΓ ή της γλώσσας διδασκαλίας, καθώς και
άλλων γλωσσών (βλ. ικανότητες 1 και 2)
 Δυνατότητα να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν μια σειρά από προτεινόμενες στρατηγικές μάθησης
(ικανότητες 1, 5 και 7)
 Γενική γνώση του πολιτισμικού χώρου που σχετίζεται με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, κυρίως σε ό,τι αφορά ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο με αφόρμηση το αντίστοιχο syllabus (βλ. ικανότητες 6 και 8)
 Καλή γνώση των κύριων, των πιο σημαντικών, γεγονότων της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, τα οποία σχετίζονται με τα αρχαιοελληνικά κείμενα/βιβλία του syllabus (βλ. ικανότητες 6,7 και 8).
 Μπορείτε να ανατρέξετε στο έγγραφο σχετικά με τις βασικές ικανότητες.
 Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στο Παράρτημα
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία ελέγχου που μπορεί να θεωρηθεί μια δημιουργική, εξισορροπητική,
λειτουργία, αφού υπηρετεί την κριτική στάση, τη διαγνωστική πρακτική, την προσέγγιση του προσφερόμενου διδακτικού έργου με ανατροφοδοτικό τρόπο.
Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου συμπληρωματικού μαθήματος:
Τάξεις S1-S3
Α΄ βαθμός ανά εξάμηνο (βάσει της παρατήρησης, της επίδοσης των μαθητριών/μαθητών σε ανεπίσημες γραπτές-προφορικές εξετάσεις, tests, στην ύλη του μαθήματος της ημέρας ή επαναληπτικές χωρίς προετοιμασία,
κατάλληλες ως προς την έκταση, μορφή, περιεχόμενο, της υπεύθυνης συμμετοχής στην τάξη, στις ατομικές και
ομαδικές προαιρετικές ή μη δημιουργικές εργασίες με «κειμενοκεντρική» προσέγγιση ως γνωριμία και βίωση
του κειμένου, των ποιοτικών παρεμβάσεων, της χρήσης υλικού, της αυτο-αξιολόγησης, της προόδου εν γένει των
μαθητριών/μαθητών. Με άλλα λόγια, θα συνεκτιμώνται με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε όλες τις επί μέρους
ικανότητες, η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεδομένου ότι στον κύκλο αυτό ο γραπτός έλεγχος δεν
προσμετράται μέσω επίσημων επαναληπτικών εξετάσεων και Β΄βαθμού). Βλ. και έγγραφο 2011-01-D-33-en-9.
Οι μαθήτριες/μαθητές μπορεί να υποβάλλουν μικρής έκτασης παραδοτέο, το οποίο θα διέπεται από τις
παραπάνω αρχές και για το οποίο θα συνεκτιμάται η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, η
δημιουργία και τήρηση του φακέλου εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων τους με βαθμούς επίδοσης
και λεκτικού προσδιορισμού.
Τα κείμενα προς εξέταση ευκταίο θα ήταν να μην είναι εκτενέστερα των τριών ως το πολύ πέντε στίχων και να
πλαισιώνονται με συνοπτικό, αλλά κατατοπιστικό, εισαγωγικό σημείωμα και με τα απολύτως απαραίτητα
λεξιλογικά και ερμηνευτικά στοιχεία. Τα μικροκείμενα αυτά, αυτούσια ή διασκευασμένα/κατασκευασμένα
νεότερης εποχής, σκόπιμο κρίνεται να προέρχονται από πεζά έργα της αττικής διαλέκτου και να είναι βατά και
εύληπτα, με τη βοήθεια του διδάσκοντος και των παρατιθέμενων σχολίων.
Εκεί, όμως, όπου πρέπει να διατίθεται ο περισσότερος χρόνος και να δίνεται η μεγαλύτερη βαρύτητα είναι η ετυμολογική συσχέτιση των καινούργιων κάθε φορά λέξεων της ΑΕΓ με τις συναφείς λέξεις της ΝΕΓ (και το αντίστροφο).
1ος κύκλος (S2- S3)
1ος κύκλος για τα Αρχαία Ελληνικά-2ωρο, μάθημα συμπληρωματικό
Διαμορφωτική αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι κυρίως διαμορφωτική.
Χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, τεστ και αυτο-αξιολόγηση, η/ο μαθήτρια/μαθητής
αποκτά γνώση του επιπέδου της/του και της εξέλιξής της/του.
Η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε μαθησιακούς στόχους προσαρμοσμένους στον πρώτο κύκλο σπουδών.
Αθροιστική/ Τελική αξιολόγηση
Οι τελικές εξετάσεις αξιολογούν το επίπεδο που έχει κατακτηθεί από τη/τον μαθήτρια/μαθητή σε σχέση με
τους μαθησιακούς στόχους του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών. Κριτήρια αξιολόγησης θα είναι στη
διάθεση των εκπαιδευτικών για να διευκολυνθεί το έργο τους.
2ος κύκλος (S4- S5)
2ος κύκλος για τα Αρχαία Ελληνικά-2ωρο, μάθημα συμπληρωματικό
Διαμορφωτική αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι κυρίως διαμορφωτική.
Χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, τεστ και αυτο-αξιολόγηση, η/ο μαθήτρια/μαθητής
αποκτά γνώση του επιπέδου της/του και της εξέλιξής της/του.
Η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε μαθησιακούς στόχους προσαρμοσμένους στον δεύτερο κύκλο σπουδών.
Αθροιστική/ Τελική αξιολόγηση
Στο τέλος του κύκλου, προβλέπεται γραπτή εξέταση (η οποία δεν θα καταγραφεί ως Β’ βαθμολογία)
Οι τελικές εξετάσεις αξιολογούν το επίπεδο που έχει κατακτηθεί από τη/τον μαθήτρια/μαθητή σε σχέση με
τους μαθησιακούς στόχους του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών. Κριτήρια αξιολόγησης θα είναι στη
διάθεση των εκπαιδευτικών, για να διευκολυνθεί το έργο τους
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 Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στο Παράρτημα.
Η διδασκαλία και η αξιολόγηση αγνώστου κειμένου, μη διδαγμένου στην τάξη, αλλά οικείου με τον θεματικό
κύκλο από την εντός της τάξης διδασκαλία. Επομένως, τα διδακτικά εγχειρίδια και το υλικό που έχουν αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη, θα στηρίζουν τη διδασκαλία μόνο ως προς τη θεματολογία και την προκαθορισμένη ύλη (π.χ. των διαφόρων γραμματοσυντακτικών φαινομένων, του λεξιλογίου κ.λπ.). Ειδικότερα, θα
πρέπει οι μαθήτριες/μαθητές να εξοικειώνονται με τις προαναφερθείσες, απαιτούμενες, ικανότητες, όπως
και να αξιολογούνται είτε για κάθε μία από αυτές είτε επί του συνόλου.
Αθροιστική/Τελική αξιολόγηση, ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με χρήση λεξικού ΑΕΓ/ΝΕΓ
Ι. Απόδοση αδίδακτου κειμένου (40 μονάδες)
Α. 10 μονάδες
Απόδοση στη ΝΕΓ των μαθητριών/μαθητών αδίδακτου λογοτεχνικού ή μη κειμένου μέχρι περ. 40 λέξεις
αττικής διαλέκτου ή/και που ανήκει σε κατασκευασμένο νεότερης εποχής. Το πρωτότυπο αρχαιοελληνικό
κείμενο μπορεί να είναι ένα μικρής έκτασης ποίημα, ένα μικρό απόσπασμα, επίγραμμα, απόφθεγμα κ.λπ.
Εάν κριθεί αναγκαίο να δοθούν για τη γραπτή εξέταση περισσότερα του ενός μικρής έκτασης κείμενα, ή
να ζητηθεί η απόδοση/μετάφραση σε ένα μόνο χωρίο του κειμένου σε κάθε περίπτωση, αυτά δεν θα
ξεπερνούν τις ± 40 λέξεις.
Β. 30 μονάδες
Απόδοση στη ΝΕΓ των μαθητών αδίδακτου κειμένου αττικής διαλέκτου ή/και που ανήκει σε νεότερη
εποχή ± 60 λέξεις.
Σύνολο λέξεων Α και Β κειμένων = περ. 100 λέξεις
Σύνολο: 40 μονάδες
Ή
Απόδοση στη ΝΕΓ των εξεταζόμενων γραπτώς μαθητριών/μαθητών, ενός τμήματος/αποσπάσματος από
ένα αδίδακτο, πρωτότυπο, κείμενο, στερεότυπης έκδοσης, αττικής διαλέκτου ή κείμενο της λόγιας, βυζαντινής γραμματείας, καθώς και της νεοελληνικής γραμματείας γραμμένο σε καθαρεύουσα: Ροΐδης, Παπαδιαμάντης, Βιζυηνός.
Σύνολο λέξεων του κειμένου = περ. 100 λέξεις
Σύνολο: 40 μονάδες
ΙΙ. Ερωτήσεις: (60 μονάδες)
1 ερώτηση κλειστού τύπου

(30 μονάδες)

1 ερώτηση ανοικτού τύπου (Παραγωγή γραπτού λόγου)

(30 μονάδες)

Σύνολο και των δύο ερωτήσεων = 60 μονάδες

Οι δύο ερωτήσεις, βαθμολογικά ισοδύναμες, μπορεί να αναλύονται η καθεμία σε δύο ή τρία (02-03) υποερωτήματα, τα οποία συνολικά δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 05. Όπως είναι εύλογο, η βαθμολογία στις
ερωτήσεις επιμερίζεται και διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας, ενώ οι βαθμολογικές μονάδες
κάθε ερώτησης καθορίζονται κατά διατύπωση των θεμάτων, και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές.
Πιο συγκεκριμένα, με τις ερωτήσεις κλειστού τύπου ελέγχεται, κυρίως, το γλωσσσικό, πληροφοριακό κ.λπ.
υλικό, προκειμένου οι μαθήτριες/μαθητές να αποδεικνύουν ότι κατανοούν τα ΑΕΓ κείμενα -παράλληλα και
συμπληρωματικά προς τη διδασκαλία διαφόρων φαινομένων της ΑΕΓ και ΝΕΓ-, όπως και ότι μπορούν να
διασυνδέουν διάφορα γλωσσικά στοιχεία, ώστε να προβάλλει εναργέστατα η λειτουργία τους στον
αρχαιοελληνικό και νεοελληνικό λόγο, καθώς και η μεταξύ τους σχέση.
Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου μπορεί να είναι: σωστό ή λάθος, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης λέξεων
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ως προς τη σημασία ή τον γραμματικό τύπο. Επίσης, μπορεί να αναφέρονται στο γραμματειακό είδος του
εξεταζόμενου κειμένου, στον συγγραφέα ή στο έργο του κ.λπ.
Οι ερωτήσεις και τα υποερωτήματα -διαβαθμισμένης δυσκολίας και ποικίλων τύπων για το δοθέν αρχαιοελληνικό γραπτό κείμενο- θα συμβάλει στην τοποθέτηση του προς εξέταση κειμένου στο συγκείμενό του,
εμβαθύνοντας παράλληλα τη γνώση των μαθητριών/μαθητών σε:
- Λεξιλογικά/σημασιολογικά στοιχεία, στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύνθετες, στη σύνδεση λέξεων της Αρχαίας με τη ΝΕ, στην ανάλυση λέξεων στα
συνθετικά τους μέρη, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα, στην
ετυμολογία λέξεων και στον σχηματισμό οικογενειών, ετυμολογικά συγγενών, λέξεων με στόχο: αφενός να
συνειδητοποιηθεί η σημασία των λέξεων και αφετέρου να διευρυνθεί ο γλωσσικός κώδικας των
διδασκομένων.
- Σημαντικές ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές κ.ά. περιόδους, όπως επίσης και στο πλαίσιο της
εποχής της δημιουργίας του γραμματειακού είδους, της συγγραφής του έργου, του συγγραφέα ή/και
συνολικά του έργου του.
- Ιδέες, αξίες, στάσεις, χαρακτηρισμούς προσώπων κ.ά. Επίσης, στη δομή του κειμένου, σε υφολογικά και
αισθητικά θέματα, στη λογοτεχνική του αξία, βάσει της ποιότητας του λόγου και του ιδιαίτερου τρόπου της
γλωσσοτεχνικής σύνθεσης κ.ά.
Τα γραμματολογικά στοιχεία διερευνώνται και διδάσκονται σταδιακά, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας,
αξιοποιούνται για την κατανόηση των κειμένων και σε συνάρτηση με αυτά, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν
απομνημονεύονται.
 H παραγωγή γραπτού λόγου στη ΝΕΓ στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τις
± 300 λέξεις.
Τα θέματα συστήνεται να εμπεριέχουν και ποικίλη εικαστική & πολιτιστική στήριξη. Η σύνδεση και
σύγκριση με το εξεταζόμενο κείμενο κατάλληλα επιλεγμένων φωτογραφιών, εικόνων κ.λπ. συμβάλλουν στην
καλύτερη απόδοση των εξεταζομένων, ενώ καλλιεργούν την αισθητική τους ικανότητα, σε συνδυασμό και
παράλληλα, με όλες τις άλλες ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν. Με αυτόν τον τρόπο, οι
μαθήτριες/μαθητές μπορούν να βιώνουν τα αρχαιοελληνικά κείμενα ως πηγή συναισθημάτων, εμπειριών
και διανοητικών ερεθισμάτων που συνδέουν βιωματικά με τη ΝΕΓ.
Στα πρωτότυπα προς εξέταση κείμενα, στερεότυπης έκδοσης, ή στις απλές φράσεις αυθεντικές, και διασκευασμένες/κατασκευασμένες (ιδιαιτέρως στα πρώτα βήματα της διδασκαλίας) θα προτάσσεται πάντα
σύντομο εισαγωγικό-επεξηγηματικό κείμενο στη ΝΕΓ μέχρι 3-4 γραμμών, με πληροφορίες, στοιχεία,
επισημάνσεις στο πλαίσιο της γλωσσικής, ερμηνευτικής, ιστορικής προσέγγισης του κειμένου (και όχι ως
εξεταστέας ύλης προς απομνημόνευση π.χ. συγγραφέας, τίτλος βιβλίου, χρονολογία έκδοσης, ιστορικό πλαίσιο, μέσο δημοσίευσης κ.λπ.). Τα σχόλια στη ΝΕΓ δεν θα υπερβαίνουν τα 06. Θα δίνεται φωτοαντίγραφο
και θα ζητείται να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις του/των δοθέντος/-ων αποσπάσματος/ αποσπασμάτων,
το/τα οποίο/-α θα πρέπει να έχει/-ουν πληρότητα και νοηματική συνοχή, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει/-ουν
κατανοητό/-ά το ιδιαίτερο ύφος και το κύριο νόημά του/τους, και οι μαθήτριες/ μαθητές να οδηγούνται στη
σωστή απόδοσή του/τους και στην κατάλληλη προσέγγισή τους. Τέλος, τα αδίδακτα κείμενα θα πρέπει να
είναι ίσης, κατά προσέγγιση, δυσκολίας με το διδαγμένο.
Διευκρινίζεται ότι σε οποιασδήποτε μορφής εξέταση της 3ης και 5ης τάξης, οι μαθήτριες/μαθητές θα
αξιολογούνται με βάση το Π.Σ. της τάξης αυτής, όπως επίσης και τις γνώσεις που απέκτησαν, κατά τα
προηγούμενα διδακτικά έτη.
Εκτός από τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών
Σχολείων, οι οποίες αναφέρουν και περιγράφουν λεπτομερώς το γενικό πλαίσιο όλων των προβλεπόμενων
διαδικασιών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, η Εθνική Επιθεωρήτρια η οποία είναι υπεύθυνη για το μάθημα
των Αρχαίων Ελληνικών δίνει, επίσης, οδηγίες και καθορίζει συμπληρωματικά ό,τι έχει σχέση με την επιλογή
των θεμάτων και την αξιολόγηση των Αρχαίων Ελληνικών, 2ωρο συμπληρωματικό μάθημα. Η αξιολόγηση
των ερευνητικών, δημιουργικών κ.λπ. εργασιών θα αφορά μόνον τους βαθμούς Α και δεν θα
συμπεριλαμβάνεται σε βαθμούς Β.
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Η/Ο μαθήτρια/μαθητής αξιολογείται για το εάν έχει την ικανότητα να:
 Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης γραπτού λόγου
Tάξεις 2-3
Με κατάλληλες οδηγίες: διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί
με λογικό και ξεκάθαρο τρόπο φράσεις-προτάσεις και πολύ απλά αρχαιοελληνικά κείμενα για συγκεκριμένα
θέματα και πολύ απλά λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά στοιχεία της ΑΕΓ και ΝΕΓ που συναντάμε πιο συχνά.
Αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από το κείμενο, αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα επί
μέρους σημαντικά στοιχεία του, για να ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει συγκεκριμένου έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού.
Τάξεις 4-5
διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με επιχειρήματα, λογικό
και ξεκάθαρο τρόπο προτάσεις και απλά αρχαιοελληνικά κείμενα για διάφορα θέματα και απλά λεξιλογικά
και μορφοσυντακτικά στοιχεία της ΑΕΓ και ΝΕΓ που συναντάμε πιο συχνά. Αντλεί τις πλέον κατάλληλες
πληροφορίες από το κείμενο, αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα επί μέρους σημαντικά στοιχεία
του, για να ολοκληρώνει διάφορες εργασίες, βάσει προτεινόμενου ή/και με δυνατότητα επιλογής έντυπου
και ηλεκτρονικού υλικού.
 Ικανότητα διαδικασίας/παραγωγής γραπτού λόγου
Tάξεις 2-3
Με κατάλληλες οδηγίες: αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και πολύ απλό αρχαιοελληνικό κείμενο στη
ΝΕΓ, παράγει στη ΝΕΓ με δημιουργικότητα, ένα απλό και δομημένο κείμενο για συγκεκριμένα & οικεία σε
αυτήν/-όν θέματα, με βάση το συγκείμενο και το επικοινωνιακό πλαίσιο. Αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει,
διατυπώνει, αξιολογεί με κριτική σκέψη απόψεις, χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα, καθώς και
κατάλληλο λεξιλόγιο, με σωστά μορφοσυντακτικά στοιχεία και ανάλογο ύφος. Εργάζεται ατομικά/ ομαδικά
και ανταποκρίνεται κατάλληλα στις απαιτήσεις απλής ερευνητικής εργασίας που της/του έχει ανατεθεί και
τις στρατηγικές, ικανότητες, γνώσεις που έχει αποκτήσει
Τάξεις 4-5
Αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και απλό (-ά) αρχαιοελληνικό/-ά κείμενο/-α στη ΝΕΓ χωρίς να
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα πιστότητας προς το πρωτότυπο, παράγει στη ΝΕΓ με δημιουργικότητα ένα
απλό και δομημένο κείμενο με συνοχή και συνεκτικότητα για διάφορα γενικότερου ενδιαφέροντος σε
αυτήν/-όν θέματα, με βάση το συγκείμενο και το επικοινωνιακό πλαίσιο. Αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει,
αξιολογεί και διατυπώνει απόψεις που εντάσσει σε ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της
αρχαιότητας και του σήμερα, με κριτική σκέψη, χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα, κατάλληλο
λεξιλόγιο, σωστά μορφοσυντακτικά στοιχεία και ανάλογο ύφος, καθώς και στρατηγικές, γνώσεις και
ικανότητες που έχει προαποκτήσει. Ανταποκρίνεται ατομικά ή ομαδικά
 Ικανότητα ερμηνευτική
Tάξεις 2-3
Με κατάλληλες οδηγίες: ερμηνεύει στη ΝΕΓ και διατυπώνει με κριτική σκέψη προσωπικές απόψεις και τα
νοήματα φράσεων-προτάσεων/ ενός πολύ απλού αρχαιοελληνικού κειμένου. Κάνει υποθέσεις σχετικά με
αυτό, αξιοποιώντας στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής του. Αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του
κειμένου και κάνει αναφορές σε αυτό, συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν, επιχειρηματολογώντας
κατάλληλα για ένα συγκεκριμένο θέμα, διατυπώνοντας τις απόψεις της/του και χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά μέσα
Τάξεις 4-5
Ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη, διατυπώνοντας με κατάλληλα επιχειρήματα και κατάλληλα γλωσσικά
μέσα προσωπικές απόψεις της/του ή τα νοήματα φράσεων-προτάσεων, ενός απλού αρχαιοελληνικού
κειμένου για διάφορα θέματα. Κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό, αξιοποιώντας στοιχεία του περιεχομένου
και της μορφής του. Αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του/των κειμένου/-ων και κάνει αναφορές σε
αυτό/-ά ή το/τα συσχετίζει με άλλα παράλληλα κείμενα, συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν, που εντάσσει
σε ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της αρχαιότητας και του σήμερα.
 Ικανότητα επιστημονική (Γνώσεις εξειδικευμένες και γνώσεις ειδικού λεξιλογίου)
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Τάξεις 2-3
Με κατάλληλες οδηγίες: επιδεικνύει πολύ βασικές σχολικές/ακαδημαϊκές γνώσεις των πιο σημαντικών
στοιχείων, εννοιών, όρων ενός θέματος, αναγνωρίζει τα πολύ βασικά γραμματειακά είδη της ΑΕΓ και κάνει
πολύ απλές αναφορές σε βασικές λογοτεχνικές, γραμματικοσυντακτικές, γλωσσικές έννοιες, καθώς και σε
βασικές έννοιες πραγματολογίας και διαφόρων επιστημών, τις οποίες συσχετίζει με την ΑΕΓ και ΝΕΓ, καθώς
και άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ. Φυσικές επιστήμες, Ιστορία κ.λ.π.
Tάξεις 4-5
Επιδεικνύει και αξιοποιεί βασικές γνώσεις σχολικές/ακαδημαϊκές διαφόρων στοιχείων, όρων ενός θέματος,
καθώς και των διαφόρων βασικών γραμματειακών ειδών της ΑΕΓ, κάνει αναφορές σε διάφορες λογοτεχνικές,
γραμματικοσυντακτικές, γλωσσικές έννοιες, όπως και σε διάφορες έννοιες πραγματολογίας και διαφόρων
επιστημών, τις οποίες συσχετίζει με τη ΑΕΓ και ΝΕΓ, καθώς και άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ. Φυσικές Επιστήμες,
Ιστορία κ.λπ., για να κατανοήσει τις ιδέες και τις έννοιες που εμπεριέχονται σε αυτές τις επιστήμες.
 Ικανότητα γλωσσική
Τάξεις 2-3
Με κατάλληλες οδηγίες: διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά στοιχεία και
το πλαίσιο επικοινωνίας (συμφραζόμενα) φράσεων, προτάσεων ή/και ενός πολύ απλού ως προς το
περιεχόμενο αρχαιοελληνικού κειμένου. Παράγει ένα απλό στη ΝΕΓ κείμενο, αποδίδοντας γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη την εργασία που της/του έχει ανατεθεί,
καθώς και το είδος/τον τρόπο παρουσίασής της. Χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό λεξικό και
μαθησιακό υλικό. Γνωρίζει και εφαρμόζει πολύ βασικές στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες
χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση της ΑΕΓ και ΝΕΓ. Επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει στη
διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε ομάδες.
Τάξεις 4 -5
διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά στοιχεία και το πλαίσιο επικοινωνίας
(συμφραζόμενα) ενός απλού ως προς το περιεχόμενο αρχαιοελληνικού κειμένου. Παράγει ένα περισσότερο
απαιτητικό/-ά (μέτριας δυσκολίας) στη ΝΕΓ κείμενο/-α, αποδίδοντας γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες εργασίες που της/του έχουν ανατεθεί, καθώς και το
είδος/τρόπο παρουσίασής τους. Χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό λεξικό και ποικίλο μαθησιακό
υλικό. Γνωρίζει, επιλέγει και εφαρμόζει βασικές στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες χρησιμοποιεί
και για την εκμάθηση των ΑΕΓ και ΝΕΓ. Επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει στη διεξαγωγή του
μαθήματος ατομικά ή σε ομάδες.
 Ικανότητα πολιτισμικής γνώσης/κατανόησης
Τάξεις 2-3
Με κατάλληλες οδηγίες: εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί τα βασικά στοιχεία που εμπεριέχονται σε
ένα ΑΕΓ κείμενο σε συγκεκριμένες εποχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού: κοινωνικά, πολιτισμικά,
λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά κ.ά., τα οποία έχει την ικανότητα να συσχετίζει με αντίστοιχα στοιχεία της δικής
της/του κεκτημένης στο σήμερα πολιτισμικής αντίληψης/γνώσης. Αναγνωρίζει ένα αρχαιοελληνικό κείμενο
σε ποιο είδος ανήκει, καθώς και το ιστορικό, πολιτισμικό κ.λπ. πλαίσιό του. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες
τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συγκεκριμένες πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές
έκφρασης
Τάξεις 4-5
Εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί διάφορα κοινωνικά, πολιτισμικά, λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά κ.ά.
στοιχεία που εμπεριέχονται σε ένα ΑΕΓ κείμενο σε διάφορες εποχές ανάπτυξης του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού, τα οποία έχει την ικανότητα να συσχετίζει με αντίστοιχα στοιχεία της δικής της/του κεκτημένης
στο σήμερα πολιτισμικής αντίληψης/γνώσης. Αναγνωρίζει και εντάσσει διαφόρων ειδών και περιόδων
αρχαιοελληνικά κείμενα στο ιστορικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ποικίλες πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ /Attainment descriptors
Αριθμητική Λεκτική Αλφαβητική Δείκτες επίδοσης που καλύπτουν όλες τις ικανότητες που απαιτούνται στο μάθημα των Αρχαίων ΕλΚλίμακα
Κλίμακα Κλίμακα
ληνικών 2ωρο για μαθητές με L1 Eλληνικά στο τέλος των κύκλων: 1 (τάξεις S2-S3) και 2 (τάξεις S4-S5)
Τέλος 1ου κύκλου
Τέλος 2ου κύκλου
Τάξεις S2 και S3 - Η/O μαθήτρια/μαθητής
Τάξεις S4 και S5 - Η/O μαθήτρια/μαθητής
9- 10
Άριστα Α
Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης γραπτού λόγου
με κατάλληλες οδηγίες άριστα-έστω και με
άριστα-έστω και με μικρές ατέλειες:
αρκετές ατέλειες:
 διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει,
 διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει,
περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με επιχειπεριγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με επιχειρήματα, λογικό και ξεκάθαρο τρόπο προτάσεις
ρήματα, λογικό και ξεκάθαρο τρόπο φράσεις/
και απλά αρχαιοελληνικά κείμενα για διάφορα
προτάσεις και πολύ απλά αρχαιοελληνικά
θέματα και απλά λεξιλογικά και μορφοσυντακείμενα για συγκεκριμένα θέματα και πολύ απλά
κτικά στοιχεία της ΑΕΓ και ΝΕΓ που συναντάμε
λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά στοιχεία της ΑΕΓ
πιο συχνά
και ΝΕΓ που συναντάμε πιο συχνά
 αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από
 αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από
το κείμενο
το κείμενο
 αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα
 αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα επί
επί μέρους σημαντικά στοιχεία του
μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
 ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει
 ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει συγκεκριμένου
προτεινόμενου ή/και με δυνατότητα επιλογής
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.
Ικανότητα διαδικασίας και παραγωγής γραπτού λόγου
με κατάλληλες οδηγίες άριστα, έστω και με
άριστα: -έστω και με μικρές ατέλειες:
αρκετές ατέλειες:
 αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και απλό ( αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και ένα πολύ
ά) αρχαιοελληνικό/-ά κείμενο/-α στη ΝΕΓ, χωρίς
απλό (-ά) αρχαιοελληνικό/-ά κείμενο/-α στη ΝΕΓ
να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα πιστότητας
προς το πρωτότυπο
 παράγει στη ΝΕΓ με δημιουργικότητα ένα απλό και
δομημένο κείμενο για συγκεκριμένα & οικεία σε  παράγει στη ΝΕΓ ένα απλό και δομημένο κείμεαυτήν/-όν θέματα, με βάση το συγκείμενο και το
νο με δημιουργικότητα, συνοχή και συνεκτικόεπικοινωνιακό πλαίσιο
τητα για διάφορα γενικότερου ενδιαφέροντος
σε αυτήν/-όν θέματα, με βάση το συγκείμενο
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, εκφράζει, διατυκαι το επικοινωνιακό πλαίσιο
πώνει, αξιολογεί με κριτική σκέψη απόψεις, χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα, καθώς
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, αξιολογεί και
και κατάλληλο λεξιλόγιο, με σωστά μορφοσυνταδιατυπώνει απόψεις που εντάσσει σε ιστορικά,
κτικά στοιχεία και ανάλογο ύφος
κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της αρχαιότητας και του σήμερα, με κριτική σκέψη,
 εργάζεται ατομικά/ομαδικά και ανταποκρίνεται
χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα
κατάλληλα στις απαιτήσεις απλών ερευνητικών
εργασιών που της/του έχει ανατεθεί με βάση τις
 ανταποκρίνεται κατάλληλα, ατομικά ή ομαδικά,
στρατηγικές, ικανότητες και γνώσεις που έχει
στις απαιτήσεις μιας περισσότερο απαιτητικής
αποκτήσει.
εργασίας που της/του έχει ανατεθεί, με βάση
τις στρατηγικές, ικανότητες και τις γνώσεις που
έχει προαποκτήσει.
Ικανότητα ερμηνευτική
με κατάλληλες οδηγίες άριστα-έστω και με αρκετές άριστα-έστω και με μικρές ατέλειες:
ατέλειες:
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα νοήματα
νοήματα φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ απλού αρχαιαρχαιοελληνικού κειμένου για διάφορα θέματα
οελληνικού κειμένου, διατυπώνει τις απόψεις της/  επιχειρηματολογεί κατάλληλα για διάφορα
του, αξιοποιώντας στοιχεία του περιεχομένου και
θέματα
της μορφής του
 διατυπώνει τις απόψεις της/του, χρησιμοποιώ κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό
ντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του κειμένου  κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό, αξιοποιώντας
και κάνει αναφορές σε αυτό, συνδέοντας το
στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής του
παρόν με το παρελθόν
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του/των
 επιχειρηματολογεί κατάλληλα για ένα
κειμένου/-ων και κάνει αναφορές σε αυτό/-ά
συγκεκριμένο θέμα
 συσχετίζει το/τα κείμενο/-α με άλλα παράλληλα
 διατυπώνει τις απόψεις της/του, χρησιμοποιώκείμενα, συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν,
ντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα.
που εντάσσει σε ιστορικά, κοινωνικά και

2019-08-D-8-el-2

27/48

πολιτισμικά δεδομένα της αρχαιότητας και του
σήμερα.
Ικανότητα επιστημονική (Γνώσεις εξειδικευμένες και γνώσεις ειδικού λεξιλογίου)
με κατάλληλες οδηγίες άριστα-έστω και με αρκετές άριστα-έστω και με μικρές ατέλειες:
ατέλειες:
 επιδεικνύει και αξιοποιεί βασικές γνώσεις
 επιδεικνύει πολύ βασικές γνώσεις των πιο
σχολικές/ακαδημαϊκές διαφόρων στοιχείων,
σημαντικών στοιχείων, εννοιών, όρων ενός
εννοιών, όρων διαφορετικών θεμάτων, καθώς
θέματος της ΑΕΓ
και των διαφόρων γραμματειακών ειδών
 αναγνωρίζει τα πολύ βασικά γραμματειακά
 κάνει αναφορές σε διάφορες λογοτεχνικές,
είδη και κάνει πολύ απλές αναφορές σε βασικές
γραμματικο-συντακτικές, γλωσσικές έννοιες,
λογοτεχνικές, γραμματικοσυντακτικές,
καθώς και σε διάφορες έννοιες
γλωσσικές έννοιες, καθώς και σε βασικές
πραγματολογίας και διαφόρων επιστημών, τις
έννοιες πραγματολογίας και διαφόρων επιοποίες συσχετίζει με τη ΑΕΓ και ΝΕΓ και άλλα
στημών, τις οποίες συσχετίζει με την ΑΕΓ και
γνωστικά αντικείμενα π.χ. Φυσικές Επιστήμες,
ΝΕΓ, καθώς και άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ.
Ιστορία κ.λπ., για να κατανοήσει τις ιδέες που
Φυσικές επιστήμες, Ιστορία κ.λπ.
εμπεριέχονται σε αυτές τις επιστήμες.
Ικανότητα γλωσσική (Ικανότητα επεξεργασίας διαφόρων ειδών και τύπων κειμένων)
με κατάλληλες οδηγίες άριστα-έστω και με αρκετές
ατέλειες:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο, τα μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά και
το πλαίσιο επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα απλό στη ΝΕΓ κείμενο, αποδίδοντας γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη την
εργασία που της/του έχει ανατεθεί, καθώς και
το είδος/τρόπο παρουσίασής της
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και μαθησιακό υλικό
 γνωρίζει και εφαρμόζει πολύ βασικές
στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες
χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση των ΑΕΓ και
της ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει
στη διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε
ομάδες.

άριστα -έστω και με μικρές ατέλειες:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο,
τα μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά στοιχεία και
το πλαίσιο επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα περισσότερο απαιτητικό/-ά
(μέτριας δυσκολίας) στη ΝΕΓ κείμενο/-α,
αποδίδοντας γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής
της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις
εργασίες που της/του έχουν ανατεθεί, καθώς
και το είδος/τον τρόπο παρουσίασής της/τους
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και ποικίλο μαθησιακό υλικό
 γνωρίζει, επιλέγει και εφαρμόζει βασικές
στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες
χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση της ΑΕΓ ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει
στη διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε
ομάδες.

Ικανότητα πολιτισμικής γνώσης/κατανόησης
με κατάλληλες οδηγίες άριστα-έστω και με αρκετές άριστα-έστω και με μικρές ατέλειες:
ατέλειες:
 εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί
 εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί βασικά
διάφορα κοινωνικά, πολιτισμικά, λογοτεχνικά
στοιχεία ενός ΑΕΓ κειμένου σε συγκεκριμένες
και καλλιτεχνικά κ.ά. στοιχεία σε διάφορες
εποχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού:
εποχές ανάπτυξης του αρχαίου ελληνικού
κοινωνικά, πολιτισμικά, λογοτεχνικά,
πολιτισμού, τα οποία έχει την ικανότητα να
καλλιτεχνικά κ.ά., τα οποία έχει την ικανότητα
συσχετίζει με αντίστοιχα στοιχεία της δικής
να συσχετίζει με αντίστοιχα στοιχεία της δικής
της/του κεκτημένης στο σήμερα πολιτισμικής
της/του κεκτημένης στο σήμερα πολιτισμικής
αντίληψης/γνώσης
αντίληψης/γνώσης.
 αναγνωρίζει και εντάσσει διαφόρων ειδών
 αναγνωρίζει ένα αρχαιοελληνικό κείμενο σε ποιο
και περιόδων αρχαιοελληνικά κείμενα στο
είδος ανήκει, καθώς και το ιστορικό πολιτισμικό,
ιστορικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο
κ.λ.π. του πλαίσιο
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ποικίλες
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συγκεκριμένες
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.
έκφρασης.
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8-8.9

Πολύ
καλά

Β

Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης γραπτού λόγου
με κατάλληλες οδηγίες πολύ καλά-έστω και με
πολύ καλά:
αρκετές ατέλειες:
 διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ,
 διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει,
αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί
περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με επιχειμε λογικό και ξεκάθαρο τρόπο προτάσεις και
ρήματα, λογικό και ξεκάθαρο τρόπο φράσεις/
απλά αρχαιοελληνικά κείμενα για διάφορα
προτάσεις και πολύ απλά αρχαιοελληνικά κείμενα
θέματα και απλά λεξιλογικά και
για συγκεκριμένα θέματα και πολύ απλά
μορφοσυντακτικά στοιχεία της ΑΕΓ και ΝΕΓ
λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά στοιχεία της ΑΕΓ
που συναντάμε πιο συχνά
και ΝΕΓ που συναντάμε πιο συχνά
 αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από
 αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από
το κείμενο
το κείμενο
 αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα
 αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα
επί μέρους σημαντικά στοιχεία του
επί μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
 ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει προτεινόμε ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει συγκεκριμένου
νου ή/και με δυνατότητα επιλογής έντυπου
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.
και ηλεκτρονικού υλικού.
Ικανότητα διαδικασίας και παραγωγής γραπτού λόγου
με κατάλληλες οδηγίες πολύ καλά:
 αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και ένα πολύ
απλό αρχαιοελληνικό κείμενο στη ΝΕΓ
 παράγει στη ΝΕΓ με δημιουργικότητα ένα απλό και
δομημένο κείμενο για συγκεκριμένα & οικεία σε
αυτήν/-όν θέματα, με βάση το συγκείμενο και το
επικοινωνιακό πλαίσιο
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, διατυπώνει,
αξιολογεί με κριτική σκέψη απόψεις,
χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα, καθώς
και κατάλληλο λεξιλόγιο, με σωστά
μορφοσυντακτικά στοιχεία και ανάλογο ύφος
 εργάζεται ατομικά/ομαδικά και ανταποκρίνεται
κατάλληλα στις απαιτήσεις απλών ερευνητικών
εργασιών που της/του έχει ανατεθεί, με βάση τις
στρατηγικές, ικανότητες και τις γνώσεις που έχει
αποκτήσει.

πολύ καλά :
 αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και απλό
(-ά) αρχαιοελληνικό/-ά κείμενο/-α στη ΝΕΓ,
χωρίς να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
πιστότητας προς το πρωτότυπο
 παράγει στη ΝΕΓ ένα απλό και δομημένο
κείμενο με δημιουργικότητα, συνοχή και
συνεκτικότητα για διάφορα γενικότερου
ενδιαφέροντος σε αυτήν/-όν θέματα, με βάση
το συγκείμενο και το επικοινωνιακό πλαίσιο
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, αξιολογεί και
διατυπώνει απόψεις που εντάσσει σε ιστορικά,
κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της
αρχαιότητας και του σήμερα, με κριτική σκέψη,
χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα
 ανταποκρίνεται κατάλληλα, ατομικά ή ομαδικά, στις απαιτήσεις μιας περισσότερο απαιτητικής εργασίας που της/του έχει ανατεθεί, με
βάση τις στρατηγικές, ικανότητες και τις
γνώσεις που έχει προαποκτήσει.

Ικανότητα ερμηνευτική
με κατάλληλες οδηγίες πολύ καλά:
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα νοήματα
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου, διατυπώνειπροσωπικές
απόψεις, αξιοποιώντας στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής του
 κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του κειμένου και κάνει αναφορές σε αυτό, συνδέοντας το
παρόν με το παρελθόν
 επιχειρηματολογεί κατάλληλα για ένα συγκεκριμένο θέμα
 διατυπώνει τις απόψεις της/του, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα.
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πολύ καλά:
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα νοήματα φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου για διάφορα
θέματα
 επιχειρηματολογεί κατάλληλα για διάφορα
θέματα
 διατυπώνει τις απόψεις της/του, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα
 κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό,
αξιοποιώντας στοιχεία του περιεχομένου και
της μορφής του
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του/των
κειμένου/-ων και κάνει αναφορές σε αυτό/-ά
 συσχετίζει το/τα κείμενο/-α με άλλα
παράλληλα κείμενα, συνδέοντας το παρόν με
το παρελθόν, που εντάσσει σε ιστορικά,
κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της
αρχαιότητας και του σήμερα.
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Ικανότητα επιστημονική (Γνώσεις εξειδικευμένες και γνώσεις ειδικού λεξιλογίου)
με κατάλληλες οδηγίες πολύ καλά:
 επιδεικνύει πολύ βασικές γνώσεις των πιο
σημαντικών στοιχείων, εννοιών, όρων ενός
θέματος της ΑΕΓ
 αναγνωρίζει τα πολύ βασικά γραμματειακά είδη
και κάνει πολύ απλές αναφορές σε βασικές
λογοτεχνικές, γραμματικοσυντακτικές, γλωσσικές
έννοιες, καθώς και σε βασικές έννοιες
πραγματολογίας και διαφόρων επιστημών, τις
οποίες συσχετίζει με την ΑΕΓ και ΝΕΓ, καθώς και
άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ. Φυσικών
επιστημών, Ιστορία κ.λ.π.

πολύ καλά:
 επιδεικνύει και αξιοποιεί βασικές γνώσεις
σχολικές/ακαδημαϊκές διαφόρων στοιχείων,
εννοιών, όρων διαφορετικών θεμάτων, καθώς
και των διαφόρων γραμματειακών ειδών
 κάνει αναφορές σε διάφορες λογοτεχνικές,
γραμματικο-συντακτικές, γλωσσικές έννοιες,
καθώς και σε διάφορες έννοιες
πραγματολογίας και διαφόρων επιστημών, τις
οποίες συσχετίζει με τη ΑΕΓ και ΝΕΓ και άλλα
γνωστικά αντικείμενα π.χ. Φυσικές Επιστήμες,
Ιστορία κ.λπ., για να κατανοήσει τις ιδέες που
εμπεριέχονται σε αυτές τις επιστήμες.

Ικανότητα γλωσσική (Ικανότητα επεξεργασίας διαφόρων ειδών και τύπων κειμένων)
με κατάλληλες οδηγίες πολύ καλά:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο, τα μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά και το
πλαίσιο επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα απλό στη ΝΕΓ κείμενο, αποδίδοντας
γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη την εργασία
που της/του έχει ανατεθεί, καθώς και το
είδος/τρόπο παρουσίασής της
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και μαθησιακό υλικό
 γνωρίζει και εφαρμόζει πολύ βασικές στρατηγικές
εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες χρησιμοποιεί και
για την εκμάθηση των ΑΕΓ και της ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει στη
διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε ομάδες.

πολύ καλά:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο, τα
μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά στοιχεία και το
πλαίσιο επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα περισσότερο απαιτητικό/-ά
(μέτριας δυσκολίας) στη ΝΕΓ κείμενο/-α,
αποδίδοντας γλωσσικά τα αποτελέσματα
αυτής της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη
τις εργασίες που της/του έχουν ανατεθεί,
καθώς και το είδος/τον τρόπο παρουσίασής
της/τους
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και ποικίλο μαθησιακό υλικό
 γνωρίζει, επιλέγει και εφαρμόζει βασικές
στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες
χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση της ΑΕΓ και
ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει
στη διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε
ομάδες.

Ικανότητα πολιτισμικής γνώσης /κατανόησης
με κατάλληλες οδηγίες πολύ καλά:
 εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί βασικά στοιχεία ενός ΑΕΓ κειμένου σε συγκεκριμένες εποχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού:
κοινωνικά, πολιτισμικά, λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά κ.ά., τα οποία έχει την ικανότητα να συσχετίζει με αντίστοιχα στοιχεία της δικής της/
του κεκτημένης στο σήμερα πολιτισμικής
αντίληψης/γνώσης.
 αναγνωρίζει ένα αρχαιοελληνικό κείμενο σε
ποιο είδος ανήκει, καθώς και το ιστορικό πολιτισμικό, κ.λ.π. του πλαίσιο
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συγκεκριμένες
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.
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πολύ καλά:
 εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί
διάφορα κοινωνικά, πολιτισμικά, λογοτεχνικά
και καλλιτεχνικά κ.ά. στοιχεία σε διάφορες
εποχές ανάπτυξης του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού, τα οποία έχει την ικανότητα να
συσχετίζει με αντίστοιχα στοιχεία της δικής
της/του κεκτημένης στο σήμερα πολιτισμικής
αντίληψης/γνώσης
 αναγνωρίζει και εντάσσει διαφόρων ειδών
και περιόδων αρχαιοελληνικά κείμενα στο
ιστορικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ποικίλες
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές
έκφρασης.
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7-7.9

Καλά

C

Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης γραπτού λόγου
με κατάλληλες οδηγίες καλά:
 διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει,
περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με επιχειρήματα, λογικό και ξεκάθαρο τρόπο φράσεις/
προτάσεις και πολύ απλά αρχαιοελληνικά κείμενα για συγκεκριμένα θέματα και πολύ απλά
λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά στοιχεία της ΑΕΓ
και ΝΕΓ που συναντάμε πιο συχνά
 αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από το
κείμενο
 αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα επί
μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
 ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει συγκεκριμένου
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

καλά:
 διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει,
περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με λογικό
και ξεκάθαρο τρόπο προτάσεις και απλά
αρχαιοελληνικά κείμενα για διάφορα θέματα
και απλά λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά
στοιχεία της ΑΕΓ και ΝΕΓ
 αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από
το κείμενο
 αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα
επί μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
 ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει
προτεινόμενου συγκεκριμένου ή/και με
δυνατότητα επιλογής έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού.

Ικανότητα διαδικασίας και παραγωγής γραπτού λόγου
με κατάλληλες οδηγίες καλά:
 αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και ένα πολύ
απλό αρχαιοελληνικό κείμενο στη ΝΕΓ
 παράγει στη ΝΕΓ με δημιουργικότητα ένα απλό και
δομημένο κείμενο για συγκεκριμένα & οικεία σε
αυτήν/-όν θέματα, με βάση το συγκείμενο και το
επικοινωνιακό πλαίσιο
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, διατυπώνει,
αξιολογεί με κριτική σκέψη απόψεις,
χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα,
καθώς και κατάλληλο λεξιλόγιο, με σωστά
μορφοσυντακτικά στοιχεία και ανάλογο ύφος
 εργάζεται ατομικά/ομαδικά και ανταποκρίνεται
κατάλληλα στις απαιτήσεις απλών ερευνητικών
εργασιών που της/του έχει ανατεθεί, με βάση τις
στρατηγικές, ικανότητες και τις γνώσεις που έχει
αποκτήσει.

καλά:
 αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και απλό
(-ά) αρχαιοελληνικό/-ά κείμενο/-α στη ΝΕΓ, χωρίς
να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα πιστότητας
προς το πρωτότυπο
 παράγει στη ΝΕΓ ένα απλό και δομημένο κείμενο
με δημιουργικότητα, συνοχή και συνεκτικότητα
για διάφορα γενικότερου ενδιαφέροντος σε
αυτήν/-όν θέματα, με βάση το συγκείμενο και
το επικοινωνιακό πλαίσιο
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, αξιολογεί και διατυπώνει απόψεις που εντάσσει σε ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της αρχαιότητας
και του σήμερα, με κριτική σκέψη, χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα
 ανταποκρίνεται κατάλληλα, ατομικά ή ομαδικά,
στις απαιτήσεις μιας περισσότερο απαιτητικής
εργασίας που της/του έχει ανατεθεί, με βάση τις
στρατηγικές, ικανότητες και τις γνώσεις που έχει
προαποκτήσει.

Ικανότητα ερμηνευτική
με κατάλληλες οδηγίες καλά:
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα νοήματα
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου και διατυπώνει
προσωπικές του απόψεις, αξιοποιώντας στοιχεία
του περιεχομένου και της μορφής του
 κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του κειμένου και κάνει αναφορές σε αυτό, συνδέοντας το
παρόν με το παρελθόν
 επιχειρηματολογεί κατάλληλα για ένα συγκεκριμένο θέμα
 διατυπώνει τις απόψεις της/του,
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα.
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καλά:
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα νοήματα
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού αρχαιοελληνικού κειμένου για διάφορα θέματα
 επιχειρηματολογεί κατάλληλα για διάφορα
θέματα
 διατυπώνει τις απόψεις της/του,
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα
 κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό, αξιοποιώντας
στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής του
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του/των
κειμένου/-ων και κάνει αναφορές σε αυτό/-ά
 συσχετίζει το/τα κείμενο/-α με άλλα παράλληλα
κείμενα, συνδέοντας το παρόν
με το παρελθόν, που εντάσσει σε ιστορικά,
κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της
αρχαιότητας και του σήμερα.
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Ικανότητα επιστημονική (Γνώσεις εξειδικευμένες και γνώσεις ειδικού λεξιλογίου)
με κατάλληλες οδηγίες καλά:
καλά:
 επιδεικνύει πολύ βασικές γνώσεις των πιο σημα-  επιδεικνύει και αξιοποιεί βασικές γνώσεις
ντικών στοιχείων, εννοιών, όρων ενός θέματος
σχολικές/ακαδημαϊκές διαφόρων στοιχείων,
της ΑΕΓ
εννοιών, όρων διαφορετικών θεμάτων, καθώς
και των διαφόρων γραμματειακών ειδών
 αναγνωρίζει τα πολύ βασικά γραμματειακά είδη
και κάνει πολύ απλές αναφορές σε βασικές
 κάνει αναφορές σε διάφορες λογοτεχνικές,
λογοτεχνικές, γραμματικοσυντακτικές, γλωσσικές
γραμματικο-συντακτικές, γλωσσικές έννοιες,
έννοιες, καθώς και σε βασικές έννοιες πραγματοκαθώς και σε διάφορες έννοιες πραγματολογίας
λογίας και διαφόρων επιστημών, τις οποίες
και διαφόρων επιστημών, τις οποίες συσχετίζει
συσχετίζει με την ΑΕΓ και ΝΕΓ, καθώς και άλλα
με τη ΑΕΓ και ΝΕΓ και άλλα γνωστικά αντικείμενα
γνωστικά αντικείμενα π.χ. Φυσικών επιστημών,
π.χ. Φυσικές Επιστήμες, Ιστορία κ.λπ., για να
Ιστορία κ.λ.π.
κατανοήσει τις ιδέες που εμπεριέχονται σε αυτές
τις επιστήμες.
Ικανότητα γλωσσική (Ικανότητα επεξεργασίας διαφόρων ειδών και τύπων κειμένων)
με κατάλληλες οδηγίες καλά:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το
περιεχόμενο, τα μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά
και το πλαίσιο επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα απλό στη ΝΕΓ κείμενο, αποδίδοντας
γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη την εργασία που
της/του έχει ανατεθεί, καθώς και το είδος/τρόπο
παρουσίασής της
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και μαθησιακό υλικό
 γνωρίζει και εφαρμόζει πολύ βασικές
στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες
χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση των ΑΕΓ και
της ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει
στη διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε
ομάδες.

καλά:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο, τα
μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά στοιχεία και το
πλαίσιο επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα περισσότερο απαιτητικό/-ά
(μέτριας δυσκολίας) στη ΝΕΓ κείμενο/-α,
αποδίδοντας γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής
της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις
εργασίες που της/του έχουν ανατεθεί, καθώς και
το είδος/τον τρόπο παρουσίασής της/τους
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και ποικίλο μαθησιακό υλικό
 γνωρίζει, επιλέγει και εφαρμόζει βασικές στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση της ΑΕΓ-ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει
στη διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε
ομάδες.

Ικανότητα πολιτισμικής γνώσης/κατανόησης
με κατάλληλες οδηγίες καλά:
 εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί βασικά
στοιχεία ενός ΑΕΓ κειμένου σε συγκεκριμένες
εποχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού:
κοινωνικά, πολιτισμικά, λογοτεχνικά,
καλλιτεχνικά κ.ά., τα οποία έχει την ικανότητα να
συσχετίζει με αντίστοιχα στοιχεία της δικής
της/του κεκτημένης στο σήμερα πολιτισμικής
αντίληψης/γνώσης.
 αναγνωρίζει ένα αρχαιοελληνικό κείμενο σε ποιο
είδος ανήκει, καθώς και το ιστορικό πολιτισμικό,
κ.λ.π. του πλαίσιο
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συγκεκριμένες
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.

2019-08-D-8-el-2

καλά:
 εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί
διάφορα κοινωνικά, πολιτισμικά, λογοτεχνικά
και καλλιτεχνικά κ.ά. στοιχεία σε διάφορες
εποχές ανάπτυξης του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού, τα οποία έχει την ικανότητα να
συσχετίζει με αντίστοιχα στοιχεία της δικής
της/του κεκτημένης στο σήμερα πολιτισμικής
αντίληψης/γνώσης
 αναγνωρίζει και εντάσσει διαφόρων ειδών και
περιόδων αρχαιοελληνικά κείμενα στο ιστορικό
και πολιτισμικό τους πλαίσιο
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ποικίλες
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.
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6-6.9

Ικανοποιητικά

D

Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης γραπτού λόγου
με κατάλληλες οδηγίες ικανοποιητικά:
 διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει,
περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με επιχειρήματα, λογικό και ξεκάθαρο τρόπο φράσεις/
προτάσεις και πολύ απλά αρχαιοελληνικά
κείμενα για συγκεκριμένα θέματα και πολύ
απλά λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά στοιχεία
της ΑΕΓ και ΝΕΓ που συναντάμε πιο συχνά
 αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από
το κείμενο
 αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα
επί μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
 ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει συγκεκριμένου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

ικανοποιητικά:
• διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει,

περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με λογικό
και ξεκάθαρο τρόπο προτάσεις και απλά
αρχαιοελληνικά κείμενα για διάφορα θέματα
και απλά λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά
στοιχεία της ΑΕΓ και ΝΕΓ
• αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από
το κείμενο
• αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα
επί μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
• ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει προτεινόμενου συγκεκριμένου ή/και με δυνατότητα
επιλογής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Ικανότητα διαδικασίας και παραγωγής γραπτού λόγου
με κατάλληλες οδηγίες ικανοποιητικά:
 αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και ένα
πολύ απλό αρχαιοελληνικό κείμενο στη ΝΕΓ
 παράγει στη ΝΕΓ με δημιουργικότητα ένα απλό
και δομημένο κείμενο για συγκεκριμένα &
οικεία σε αυτήν/-όν θέματα, με βάση το
συγκείμενο και το επικοινωνιακό πλαίσιο
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, διατυπώνει,
αξιολογεί με κριτική σκέψη απόψεις,
χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα,
καθώς και κατάλληλο λεξιλόγιο, με σωστά
μορφοσυντακτικά στοιχεία και ανάλογο ύφος
 εργάζεται ατομικά/ομαδικά και ανταποκρίνεται κατάλληλα στις απαιτήσεις απλών ερευνητικών εργασιών που της/του έχει ανατεθεί,
με βάση τις στρατηγικές, ικανότητες και τις
γνώσεις που έχει αποκτήσει.

ικανοποιητικά:
 αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και απλό
(-ά) αρχαιοελληνικό/-ά κείμενο/-α στη ΝΕΓ,
χωρίς να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
πιστότητας προς το πρωτότυπο
 παράγει στη ΝΕΓ ένα απλό και δομημένο
κείμενο με δημιουργικότητα, συνοχή και
συνεκτικότητα για διάφορα γενικότερου
ενδιαφέροντος σε αυτήν/-όν θέματα, με βάση
το συγκείμενο και το επικοινωνιακό πλαίσιο
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, αξιολογεί και
διατυπώνει απόψεις που εντάσσει σε ιστορικά,
κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της
αρχαιότητας και του σήμερα, με κριτική σκέψη,
χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα
 ανταποκρίνεται κατάλληλα, ατομικά ή ομαδικά,
στις απαιτήσεις μιας περισσότερο απαιτητικής
εργασίας που της/του έχει ανατεθεί, με βάση
τις στρατηγικές, ικανότητες και τις γνώσεις που
έχει προαποκτήσει.

Ικανότητα ερμηνευτική
με κατάλληλες οδηγίες ικανοποιητικά:
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα
νοήματα φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ
απλού αρχαιοελληνικού κειμένου, διατυπώνει
απόψεις, αξιοποιώντας στοιχεία του
περιεχομένου και της μορφής του
 κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του
κειμένου και κάνει αναφορές σε αυτό,
συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν
 επιχειρηματολογεί κατάλληλα για ένα
συγκεκριμένο θέμα
 διατυπώνει τις απόψεις της/του, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα.

2019-08-D-8-el-2

ικανοποιητικά:
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα
νοήματα φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου για διάφορα θέματα
 επιχειρηματολογεί κατάλληλα για διάφορα
θέματα
 διατυπώνει τις απόψεις της/του,
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα
 κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό, αξιοποιώντας
στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής του
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του/των
κειμένου/-ων και κάνει αναφορές σε αυτό/-ά
 συσχετίζει το/τα κείμενο/-α με άλλα
παράλληλα κείμενα, συνδέοντας το παρόν με
το παρελθόν, που εντάσσει σε ιστορικά,
κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της
αρχαιότητας και του σήμερα.
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Ικανότητα επιστημονική (Γνώσεις εξειδικευμένες και γνώσεις ειδικού λεξιλογίου)
με κατάλληλες οδηγίες ικανοποιητικά:
 επιδεικνύει πολύ βασικές γνώσεις των πιο
σημαντικών στοιχείων, εννοιών, όρων ενός
θέματος της ΑΕΓ
 αναγνωρίζει τα πολύ βασικά γραμματειακά
είδη και κάνει πολύ απλές αναφορές σε
βασικές λογοτεχνικές, γραμματικοσυντακτικές,
γλωσσικές έννοιες, καθώς και σε βασικές
έννοιες πραγματολογίας και διαφόρων
επιστημών, τις οποίες συσχετίζει με την ΑΕΓ και
ΝΕΓ, καθώς και άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ.
Φυσικών επιστημών, Ιστορία κ.λ.π.

ικανοποιητικά:
 επιδεικνύει και αξιοποιεί βασικές γνώσεις
σχολικές/ακαδημαϊκές διαφόρων στοιχείων,
εννοιών, όρων διαφορετικών θεμάτων, καθώς
και των διαφόρων γραμματειακών ειδών
 κάνει αναφορές σε διάφορες λογοτεχνικές,
γραμματικο-συντακτικές, γλωσσικές έννοιες,
καθώς και σε διάφορες έννοιες πραγματολογίας και διαφόρων επιστημών, τις οποίες
συσχετίζει με τη ΑΕΓ και ΝΕΓ και άλλα γνωστικά
αντικείμενα π.χ. Φυσικές Επιστήμες, Ιστορία
κ.λπ., για να κατανοήσει τις ιδέες που
εμπεριέχονται σε αυτές τις επιστήμες.

Ικανότητα γλωσσική (Ικανότητα επεξεργασίας διαφόρων ειδών και τύπων κειμένων)
με κατάλληλες οδηγίες ικανοποιητικά:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο, τα μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά και
το πλαίσιο επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα απλό στη ΝΕΓ κείμενο,
αποδίδοντας γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής
της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη την
εργασία που της/του έχει ανατεθεί, καθώς και
το είδος/τρόπο παρουσίασής της
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και μαθησιακό υλικό
 γνωρίζει και εφαρμόζει πολύ βασικές
στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες
χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση των ΑΕΓ και
της ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει
στη διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε
ομάδες.

ικανοποιητικά:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο, τα
μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά στοιχεία και το
πλαίσιο επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα περισσότερο απαιτητικό/-ά
(μέτριας δυσκολίας) στη ΝΕΓ κείμενο/-α,
αποδίδοντας γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής
της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις
εργασίες που της/του έχουν ανατεθεί, καθώς
και το είδος/τον τρόπο παρουσίασής της/τους
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και ποικίλο μαθησιακό υλικό
 γνωρίζει, επιλέγει και εφαρμόζει βασικές στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση της ΑΕΓ-ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει
στη διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε
ομάδες.

Ικανότητα πολιτισμικής γνώσης/κατανόησης
με κατάλληλες οδηγίες ικανοποιητικά:
 εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί βασικά στοιχεία ενός ΑΕΓ κειμένου σε συγκεκριμένες εποχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού:
κοινωνικά, πολιτισμικά, λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά κ.ά., τα οποία έχει την ικανότητα να
συσχετίζει με αντίστοιχα στοιχεία της δικής
της/του κεκτημένης στο σήμερα πολιτισμικής
αντίληψης/γνώσης.
 αναγνωρίζει ένα αρχαιοελληνικό κείμενο σε
ποιο είδος ανήκει, καθώς και το ιστορικό πολιτισμικό, κ.λ.π. του πλαίσιο
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συγκεκριμένες
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.

2019-08-D-8-el-2

ικανοποιητικά:
 εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί διάφορα κοινωνικά, πολιτισμικά, λογοτεχνικά και
καλλιτεχνικά κ.ά. στοιχεία σε διάφορες εποχές
ανάπτυξης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού,
τα οποία έχει την ικανότητα να συσχετίζει με
αντίστοιχα στοιχεία της δικής της/του κεκτημένης στο σήμερα πολιτισμικής αντίληψης/
γνώσης
 αναγνωρίζει και εντάσσει διαφόρων ειδών και
περιόδων αρχαιοελληνικά κείμενα στο ιστορικό
και πολιτισμικό τους πλαίσιο
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ποικίλες
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.
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5-5.9

Επαρκώς

Ε

Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης γραπτού λόγου
με κατάλληλες οδηγίες επαρκώς:
 διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει,
περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με επιχειρήματα, λογικό και ξεκάθαρο τρόπο φράσεις/
προτάσεις και πολύ απλά αρχαιοελληνικά
κείμενα για συγκεκριμένα θέματα και πολύ
απλά λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά στοιχεία
της ΑΕΓ και ΝΕΓ που συναντάμε πιο συχνά
 αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από
το κείμενο
 αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα
επί μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
 ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει συγκεκριμένου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

επαρκώς:
 διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει,
περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με λογικό
και ξεκάθαρο τρόπο προτάσεις και απλά αρχαιοελληνικά κείμενα για διάφορα θέματα και
απλά λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά στοιχεία
της ΑΕΓ και ΝΕΓ
 αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από
το κείμενο
 αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα
επί μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
 ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει
προτεινόμενου συγκεκριμένου ή/και με δυνατότητα επιλογής έντυπου και ηλεκτρονικού
υλικού.

Ικανότητα διαδικασίας και παραγωγής γραπτού λόγου
με κατάλληλες οδηγίες επαρκώς:
 αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και ένα
πολύ απλό αρχαιοελληνικό κείμενο στη ΝΕΓ
 παράγει στη ΝΕΓ με δημιουργικότητα ένα απλό
και δομημένο κείμενο για συγκεκριμένα &
οικεία σε αυτήν/-όν θέματα, με βάση το
συγκείμενο και το επικοινωνιακό πλαίσιο
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, διατυπώνει,
αξιολογεί με κριτική σκέψη απόψεις, χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα, καθώς και
κατάλληλο λεξιλόγιο, με σωστά μορφοσυντακτικά στοιχεία και ανάλογο ύφος
 εργάζεται ατομικά/ομαδικά και ανταποκρίνεται
κατάλληλα στις απαιτήσεις απλών ερευνητικών
εργασιών που της/του έχει ανατεθεί, με βάση
τις στρατηγικές, ικανότητες και τις γνώσεις που
έχει αποκτήσει.

επαρκώς:
 αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και απλό
(-ά) αρχαιοελληνικό/-ά κείμενο/-α στη ΝΕΓ,
χωρίς να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
πιστότητας προς το πρωτότυπο
 παράγει στη ΝΕΓ ένα απλό και δομημένο
κείμενο με δημιουργικότητα, συνοχή και
συνεκτικότητα για διάφορα γενικότερου
ενδιαφέροντος σε αυτήν/-όν θέματα, με βάση
το συγκείμενο και το επικοινωνιακό πλαίσιο
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, αξιολογεί και
διατυπώνει απόψεις που εντάσσει σε ιστορικά,
κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της
αρχαιότητας και του σήμερα, με κριτική σκέψη,
χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα
 ανταποκρίνεται κατάλληλα, ατομικά ή ομαδικά,
στις απαιτήσεις μιας περισσότερο απαιτητικής
εργασίας που της/του έχει ανατεθεί, με βάση
τις στρατηγικές, ικανότητες και τις γνώσεις που
έχει προαποκτήσει.

Ικανότητα ερμηνευτική
με κατάλληλες οδηγίες επαρκώς:
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα νοήματα φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου, διατυπώνει απόψεις,
αξιοποιώντας στοιχεία του περιεχομένου και
της μορφής του
 κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του κειμένου και κάνει αναφορές σε αυτό, συνδέοντας
το παρόν με το παρελθόν
 επιχειρηματολογεί κατάλληλα για ένα συγκεκριμένο θέμα
 διατυπώνει τις απόψεις της/του, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα.

2019-08-D-8-el-2

επαρκώς:
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα νοήματα φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού αρχαιοελληνικού κειμένου για διάφορα θέματα επιχειρηματολογεί κατάλληλα για διάφορα
θέματα
 διατυπώνει τις απόψεις της/του,
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα
 κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό, αξιοποιώντας
στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής του
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του/των
κειμένου/-ων και κάνει αναφορές σε αυτό/-ά
 συσχετίζει το/τα κείμενο/-α με άλλα
παράλληλα κείμενα, συνδέοντας το παρόν με
το παρελθόν, που εντάσσει σε ιστορικά,
κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της
αρχαιότητας και του σήμερα.
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Ικανότητα επιστημονική (Γνώσεις εξειδικευμένες και γνώσεις ειδικού λεξιλογίου)
με κατάλληλες οδηγίες επαρκώς:
 επιδεικνύει πολύ βασικές γνώσεις των πιο
σημαντικών στοιχείων, εννοιών, όρων ενός
θέματος της ΑΕΓ
 αναγνωρίζει τα πολύ βασικά γραμματειακά
είδη και κάνει πολύ απλές αναφορές σε
βασικές λογοτεχνικές, γραμματικοσυντακτικές,
γλωσσικές έννοιες, καθώς και σε βασικές
έννοιες πραγματολογίας και διαφόρων
επιστημών, τις οποίες συσχετίζει με την ΑΕΓ και
ΝΕΓ, καθώς και άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ.
Φυσικών επιστημών, Ιστορία κ.λ.π.

επαρκώς:
 επιδεικνύει και αξιοποιεί βασικές γνώσεις
σχολικές/ακαδημαϊκές διαφόρων στοιχείων,
εννοιών, όρων διαφορετικών θεμάτων, καθώς
και των διαφόρων γραμματειακών ειδών
 κάνει αναφορές σε διάφορες λογοτεχνικές,
γραμματικο-συντακτικές, γλωσσικές έννοιες,
καθώς και σε διάφορες έννοιες πραγματολογίας και διαφόρων επιστημών, τις οποίες
συσχετίζει με την
ΑΕΓ και ΝΕΓ και άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ.
Φυσικές Επιστήμες, Ιστορία κ.λπ., για να
κατανοήσει τις ιδέες που εμπεριέχονται σε
αυτές τις επιστήμες.

Ικανότητα γλωσσική (Ικανότητα επεξεργασίας διαφόρων ειδών και τύπων κειμένων)
με κατάλληλες οδηγίες επαρκώς:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο, τα μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά και το
πλαίσιο επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα απλό στη ΝΕΓ κείμενο, αποδίδοντας γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη την
εργασία που της/του έχει ανατεθεί, καθώς και
το είδος/τρόπο παρουσίασής της
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και μαθησιακό υλικό
 γνωρίζει και εφαρμόζει πολύ βασικές
στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες
χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση των ΑΕΓ και
της ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει
στη διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε
ομάδες.

επαρκώς:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο
μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά και το πλαίσιο
επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα περισσότερο απαιτητικό/-ά
(μέτριας δυσκολίας) στη ΝΕΓ κείμενο/-α,
αποδίδοντας γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής
της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις
εργασίες που της/του έχουν ανατεθεί
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και ποικίλο μαθησιακό υλικό,
 γνωρίζει, επιλέγει και εφαρμόζει βασικές στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση ΑΕΓ-ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει
στη διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε
ομάδες.

Ικανότητα πολιτισμικής γνώσης/κατανόησης
με κατάλληλες οδηγίες επαρκώς:
 εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί
βασικά στοιχεία ενός ΑΕΓ κειμένου σε
συγκεκριμένες εποχές του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού: κοινωνικά, πολιτισμικά,
λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά κ.ά., τα οποία έχει
την ικανότητα να συσχετίζει με αντίστοιχα
στοιχεία της δικής της/του κεκτημένης στο
σήμερα πολιτισμικής αντίληψης/γνώσης.
 αναγνωρίζει ένα αρχαιοελληνικό κείμενο σε
ποιο είδος ανήκει, καθώς και το ιστορικό
πολιτισμικό, κ.λ.π. του πλαίσιο
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συγκεκριμένες
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.

2019-08-D-8-el-2

επαρκώς:
 εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί
διάφορα κοινωνικά, πολιτισμικά, λογοτεχνικά
και καλλιτεχνικά κ.ά. στοιχεία σε διάφορες
εποχές ανάπτυξης του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού, τα οποία έχει την ικανότητα να
συσχετίζει με αντίστοιχα στοιχεία της δικής
της/του κεκτημένης στο σήμερα πολιτισμικής
αντίληψης/γνώσης
 αναγνωρίζει και εντάσσει διαφόρων ειδών και
περιόδων αρχαιοελληνικά κείμενα στο ιστορικό
και πολιτισμικό τους πλαίσιο
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ποικίλες
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.
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3-4.9

Ανεπαρκώς

F

Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης γραπτού λόγου
Ακόμη και με κατάλληλες οδηγίες ανεπαρκώς, με
μεγάλη δυσκολία, μπορεί να:
 διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει,
περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με επιχειρήματα, λογικό και ξεκάθαρο τρόπο φράσεις/
προτάσεις και πολύ απλά αρχαιοελληνικά
κείμενα για συγκεκριμένα θέματα και πολύ
απλά λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά στοιχεία
της ΑΕΓ και ΝΕΓ που συναντάμε πιο συχνά
 αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από
το κείμενο
 αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα
επί μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
 ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει συγκεκριμένου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

ανεπαρκώς, με μεγάλη δυσκολία, μπορεί να:
 διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει,
περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με λογικό
και ξεκάθαρο τρόπο προτάσεις και απλά
αρχαιοελληνικά κείμενα για διάφορα θέματα
και απλά λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά
στοιχεία της ΑΕΓ και ΝΕΓ
 αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από
το κείμενο
 αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα
επί μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
 ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει
προτεινόμενου συγκεκριμένου ή/και με
δυνατότητα επιλογής έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού.

Ικανότητα διαδικασίας και παραγωγής γραπτού λόγου
Ακόμη και με κατάλληλες οδηγίες ανεπαρκώς, με
μεγάλη δυσκολία, μπορεί να:
 αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και ένα
πολύ απλό αρχαιοελληνικό κείμενο στη ΝΕΓ
 παράγει στη ΝΕΓ με δημιουργικότητα ένα απλό
και δομημένο κείμενο για συγκεκριμένα &
οικεία σε αυτήν/-όν θέματα, με βάση το
συγκείμενο και το επικοινωνιακό πλαίσιο
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, διατυπώνει,
αξιολογεί με κριτική σκέψη απόψεις,
χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα,
καθώς και κατάλληλο λεξιλόγιο, με σωστά
μορφοσυντακτικά στοιχεία και ανάλογο ύφος
 εργάζεται ατομικά/ομαδικά και ανταποκρίνεται κατάλληλα στις απαιτήσεις απλών ερευνητικών εργασιών που της/του έχει ανατεθεί,
με βάση τις στρατηγικές, ικανότητες και τις
γνώσεις που έχει αποκτήσει.

ανεπαρκώς, με μεγάλη δυσκολία, μπορεί να:
 αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και απλό
(-ά) αρχαιοελληνικό/-ά κείμενο/-α στη ΝΕΓ,
χωρίς να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
πιστότητας προς το πρωτότυπο
 παράγει στη ΝΕΓ ένα απλό και δομημένο
κείμενο με δημιουργικότητα, συνοχή και
συνεκτικότητα για διάφορα γενικότερου
ενδιαφέροντος σε αυτήν/-όν θέματα, με βάση
το συγκείμενο και το επικοινωνιακό πλαίσιο
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, αξιολογεί και
διατυπώνει απόψεις που εντάσσει σε ιστορικά,
κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της
αρχαιότητας και του σήμερα, με κριτική σκέψη,
χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα
 ανταποκρίνεται κατάλληλα, ατομικά ή ομαδικά,
στις απαιτήσεις μιας περισσότερο απαιτητικής
εργασίας που της/του έχει ανατεθεί, με βάση
τις στρατηγικές, ικανότητες και γνώσεις που
έχει προαποκτήσει.

Ικανότητα ερμηνευτική
Ακόμη και με κατάλληλες οδηγίες ανεπαρκώς, με
μεγάλη δυσκολία, μπορεί να:
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα νοήματα φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου, αξιοποιώντας
στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής του
 κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του
κειμένου και κάνει αναφορές σε αυτό,
συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν
 επιχειρηματολογεί κατάλληλα για ένα συγκεκριμένο θέμα
 διατυπώνει τις απόψεις της/του, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα.

2019-08-D-8-el-2

ανεπαρκώς, με μεγάλη δυσκολία, μπορεί να:
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα
νοήματα φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου για διάφορα θέματα
 επιχειρηματολογεί κατάλληλα για διάφορα
θέματα
 διατυπώνει τις απόψεις της/του, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα
 κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό, αξιοποιώντας
στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής του
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του/των
κειμένου/-ων και κάνει αναφορές σε αυτό/-ά
 συσχετίζει το/τα κείμενο/-α με άλλα
παράλληλα κείμενα, συνδέοντας το παρόν με
το παρελθόν, που εντάσσει σε ιστορικά,
κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της
αρχαιότητας και του σήμερα.
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Ικανότητα επιστημονική (Γνώσεις εξειδικευμένες και γνώσεις ειδικού λεξιλογίου)
Ακόμη και με κατάλληλες οδηγίες ανεπαρκώς, με
μεγάλη δυσκολία, μπορεί να:
 επιδεικνύει πολύ βασικές γνώσεις των πιο
σημαντικών στοιχείων, εννοιών, όρων ενός
θέματος της ΑΕΓ
 αναγνωρίζει τα πολύ βασικά γραμματειακά
είδη και κάνει πολύ απλές αναφορές σε βασικές λογοτεχνικές, γραμματικοσυντακτικές,
γλωσσικές έννοιες, καθώς και σε βασικές
έννοιες πραγματολογίας και διαφόρων επιστημών, τις οποίες συσχετίζει με την ΑΕΓ και ΝΕΓ,
καθώς και άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ.
Φυσικών επιστημών, Ιστορία κ.λ.π.

ανεπαρκώς, με μεγάλη δυσκολία, μπορεί να:
 επιδεικνύει και αξιοποιεί βασικές γνώσεις
σχολικές/ακαδημαϊκές διαφόρων στοιχείων,
εννοιών, όρων διαφορετικών θεμάτων, καθώς
και των διαφόρων γραμματειακών ειδών
 κάνει αναφορές σε διάφορες λογοτεχνικές,
γραμματικο-συντακτικές, γλωσσικές έννοιες,
καθώς και σε διάφορες έννοιες πραγματολογίας και διαφόρων επιστημών, τις οποίες
συσχετίζει με την ΑΕΓ-ΝΕΓ και άλλα γνωστικά
αντικείμενα π.χ. Φυσικές Επιστήμες, Ιστορία
κ.λπ., για να κατανοήσει τις ιδέες που
εμπεριέχονται σε αυτές τις επιστήμες.

Ικανότητα γλωσσική (Ικανότητα επεξεργασίας διαφόρων ειδών και τύπων κειμένων)
Ακόμη και με κατάλληλες οδηγίες ανεπαρκώς, με
μεγάλη δυσκολία, μπορεί να:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο, τα μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά και το
πλαίσιο επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα απλό στη ΝΕΓ κείμενο, αποδίδοντας γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη την
εργασία που της/του έχει ανατεθεί, καθώς και
το είδος/τρόπο παρουσίασής της
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και μαθησιακό υλικό
 γνωρίζει και εφαρμόζει πολύ βασικές
στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες
χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση των ΑΕΓ και
της ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει
στη διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε
ομάδες.

ανεπαρκώς, με μεγάλη δυσκολία, μπορεί να:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο, τα
μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά στοιχεία και το
πλαίσιο επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα περισσότερο απαιτητικό/-ά
(μέτριας δυσκολίας) στη ΝΕΓ κείμενο/-α,
αποδίδοντας γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής
της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις
εργασίες που της/του έχουν ανατεθεί, καθώς
και το είδος/τον τρόπο παρουσίασής της/τους
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και ποικίλο μαθησιακό υλικό
 γνωρίζει, επιλέγει και εφαρμόζει βασικές στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση της ΑΕΓ-ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει
στη διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε
ομάδες.

Ικανότητα πολιτισμικής γνώσης/κατανόησης
Ακόμη και με κατάλληλες οδηγίες ανεπαρκώς, με
μεγάλη δυσκολία, μπορεί να:
 εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί
βασικά στοιχεία ενός ΑΕΓ κειμένου σε
συγκεκριμένες εποχές του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού: κοινωνικά, πολιτισμικά,
λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά κ.ά., τα οποία έχει
την ικανότητα να συσχετίζει με αντίστοιχα
στοιχεία της δικής της/του κεκτημένης στο
σήμερα πολιτισμικής αντίληψης/γνώσης.
 αναγνωρίζει ένα αρχαιοελληνικό κείμενο σε
ποιο είδος ανήκει, καθώς και το ιστορικό
πολιτισμικό, κ.λ.π. του πλαίσιο
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συγκεκριμένες
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.
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ανεπαρκώς, με μεγάλη δυσκολία, μπορεί να:
 εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί
διάφορα κοινωνικά, πολιτισμικά, λογοτεχνικά
και καλλιτεχνικά κ.ά. στοιχεία σε διάφορες
εποχές ανάπτυξης του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού, τα οποία έχει την ικανότητα να
συσχετίζει με αντίστοιχα στοιχεία της δικής
της/του κεκτημένης στο σήμερα πολιτισμικής
αντίληψης/γνώσης
 αναγνωρίζει και εντάσσει διαφόρων ειδών και
περιόδων αρχαιοελληνικά κείμενα στο ιστορικό
και πολιτισμικό τους πλαίσιο
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ποικίλες
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.
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0.02.9

Πολύ
ανεπαρκώς

FX

Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης γραπτού λόγου
Ακόμη και με κατάλληλες οδηγίες πολύ
ανεπαρκώς, με πολύ μεγάλη δυσκολία έως και
καθόλου:
 διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει,
περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με επιχειρήματα, λογικό και ξεκάθαρο τρόπο φράσεις/
προτάσεις και πολύ απλά αρχαιοελληνικά
κείμενα για συγκεκριμένα θέματα και πολύ
απλά λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά στοιχεία
της ΑΕΓ και ΝΕΓ που συναντάμε πιο συχνά
 αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από
το κείμενο
 αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα
επί μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
 ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει συγκεκριμένου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

πολύ ανεπαρκώς, με πολύ μεγάλη δυσκολία έως
και καθόλου:
 διαβάζει, κατανοεί, αποδίδει στη ΝΕΓ, αναλύει,
περιγράφει, συγκρίνει και αξιολογεί με λογικό
και ξεκάθαρο τρόπο προτάσεις και απλά
αρχαιοελληνικά κείμενα για διάφορα θέματα
και απλά λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά
στοιχεία της ΑΕΓ και ΝΕΓ
 αντλεί τις πλέον κατάλληλες πληροφορίες από
το κείμενο
 αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα γενικά και τα
επί μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
 ολοκληρώνει μία εργασία, βάσει προτεινόμενου συγκεκριμένου ή/και με δυνατότητα
επιλογής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Ικανότητα διαδικασίας και παραγωγής γραπτού λόγου
Ακόμη και με κατάλληλες οδηγίες πολύ
ανεπαρκώς, με πολύ μεγάλη δυσκολία έως και
καθόλου:
 αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και πολύ
απλό αρχαιοελληνικό κείμενο στη ΝΕΓ
 παράγει στη ΝΕΓ με δημιουργικότητα ένα απλό
και δομημένο κείμενο για συγκεκριμένα &
οικεία σε αυτήν/-όν θέματα, με βάση το
συγκείμενο και το επικοινωνιακό πλαίσιο
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, διατυπώνει,
αξιολογεί με κριτική σκέψη απόψεις,
χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα,
καθώς και κατάλληλο λεξιλόγιο, με σωστά
μορφοσυντακτικά στοιχεία και ανάλογο ύφος
 εργάζεται ατομικά/ομαδικά και ανταποκρίνεται κατάλληλα στις απαιτήσεις απλών
ερευνητικών εργασιών που της/του έχει
ανατεθεί, με βάση τις στρατηγικές, ικανότητες
και τις γνώσεις που έχει αποκτήσει.

Ακόμη και με κατάλληλες οδηγίες πολύ
ανεπαρκώς, με πολύ μεγάλη δυσκολία έως και
καθόλου:
 αποδίδει στη ΝΕΓ φράσεις-προτάσεις ή/και απλό
(-ά) αρχαιοελληνικό/-ά κείμενο/-α στη ΝΕΓ,
χωρίς να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
πιστότητας προς το πρωτότυπο
 παράγει στη ΝΕΓ ένα απλό και δομημένο
κείμενο με δημιουργικότητα, συνοχή και
συνεκτικότητα για διάφορα γενικότερου
ενδιαφέροντος σε αυτήν/-όν θέματα, με βάση
το συγκείμενο και το επικοινωνιακό πλαίσιο
 αναλύει, περιγράφει, συγκρίνει, αξιολογεί και
διατυπώνει απόψεις που εντάσσει σε ιστορικά,
κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της
αρχαιότητας και του σήμερα, με κριτική σκέψη,
χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα
 ανταποκρίνεται κατάλληλα, ατομικά ή ομαδικά,
στις απαιτήσεις μιας περισσότερο απαιτητικής
εργασίας που της/του έχει ανατεθεί, με βάση
τις στρατηγικές, ικανότητες και γνώσεις που
έχει προαποκτήσει.

Ικανότητα ερμηνευτική
Ακόμη και με κατάλληλες οδηγίες πολύ
ανεπαρκώς, με πολύ μεγάλη δυσκολία έως και
καθόλου:
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα νοήματα φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ
απλού αρχαιοελληνικού κειμένου, διατυπώνει
απόψεις, αξιοποιώντας στοιχεία του
περιεχομένου και της μορφής του
 κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του κειμένου και κάνει αναφορές σε αυτό, συνδέοντας
το παρόν με το παρελθόν
 επιχειρηματολογεί κατάλληλα για ένα
συγκεκριμένο θέμα
 διατυπώνει τις απόψεις της/του, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα.
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πολύ ανεπαρκώς, με πολύ μεγάλη δυσκολία έως
και καθόλου:
 ερμηνεύει στη ΝΕΓ με κριτική σκέψη τα νοήματα φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού
αρχαιοελληνικού κειμένου για διάφορα θέματα
 επιχειρηματολογεί κατάλληλα για διάφορα
θέματα
 διατυπώνει τις απόψεις της/του,
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα
 κάνει υποθέσεις σχετικά με αυτό, αξιοποιώντας
στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής του
 αξιολογεί το νοηματικό περιεχόμενο του/των
κειμένου/-ων και κάνει αναφορές σε αυτό/-ά
 συσχετίζει το/τα κείμενο/-α με άλλα παράλληλα κείμενα, συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν, που εντάσσει σε ιστορικά, κοινωνικά
και πολιτισμικά δεδομένα της αρχαιότητας και
του σήμερα.
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Ικανότητα επιστημονική (Γνώσεις εξειδικευμένες και γνώσεις ειδικού λεξιλογίου)
Ακόμη και με κατάλληλες οδηγίες πολύ ανεπαρπολύ ανεπαρκώς, με πολύ μεγάλη δυσκολία έως
κώς, με πολύ μεγάλη δυσκολία έως και καθόλου:
και καθόλου:
 επιδεικνύει πολύ βασικές γνώσεις των πιο σημα-  επιδεικνύει και αξιοποιεί βασικές γνώσεις σχολιντικών στοιχείων, εννοιών, όρων ενός θέματος
κές/ακαδημαϊκές διαφόρων στοιχείων, εννοιών,
της ΑΕΓ
όρων διαφορετικών θεμάτων, καθώς και των
διαφόρων γραμματειακών ειδών
 αναγνωρίζει τα πολύ βασικά γραμματειακά είδη
και κάνει πολύ απλές αναφορές σε βασικές λο κάνει αναφορές σε διάφορες λογοτεχνικές, γραμγοτεχνικές, γραμματικοσυντακτικές, γλωσσικές
ματικο-συντακτικές, γλωσσικές έννοιες, καθώς
έννοιες, καθώς και σε βασικές έννοιες πραγματοκαι σε διάφορες έννοιες πραγματολογίας και
λογίας και διαφόρων επιστημών, τις οποίες συδιαφόρων επιστημών, τις οποίες συσχετίζει με
σχετίζει με την ΑΕΓ και ΝΕΓ, καθώς και άλλα γνωτην ΑΕΓ- ΝΕΓ και άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ.
στικά αντικείμενα π.χ. Φυσικών επιστημών, ΙστοΦυσικές Επιστήμες, Ιστορία κ.λπ., για να
ρία κ.λ.π.
κατανοήσει τις ιδέες που εμπεριέχονται σε αυτές
τις επιστήμες.
Ικανότητα γλωσσική (Ικανότητα επεξεργασίας διαφόρων ειδών και τύπων κειμένων)
Ακόμη και με κατάλληλες οδηγίες πολύ
ανεπαρκώς, με πολύ μεγάλη δυσκολία έως και
καθόλου:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία φράσεων-προτάσεων ή/και ενός πολύ απλού αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο, τα
μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά και το πλαίσιο
επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα απλό στη ΝΕΓ κείμενο, αποδίδοντας
γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη την εργασία που
της/του έχει ανατεθεί, καθώς και το είδος/ τρόπο
παρουσίασής της
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και μαθησιακό υλικό
 γνωρίζει και εφαρμόζει πολύ βασικές
στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες
χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση των ΑΕΓ και
της ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει στη
διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε ομάδες.

πολύ ανεπαρκώς, με πολύ μεγάλη δυσκολία έως
και καθόλου:
 διαβάζει μεγαλόφωνα και κατανοεί τα στοιχεία
φράσεων-προτάσεων ή/και ενός απλού αρχαιοελληνικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο, τα
μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά στοιχεία και το
πλαίσιο επικοινωνίας (συμφραζόμενα)
 παράγει ένα περισσότερο απαιτητικό/-ά (μέτριας δυσκολίας) στη ΝΕΓ κείμενο/-α, αποδίδοντας γλωσσικά τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες που
της/του έχουν ανατεθεί, καθώς και το είδος/τον
τρόπο παρουσίασής της/τους
 χρησιμοποιεί κατάλληλα έντυπο/ηλεκτρονικό
λεξικό και ποικίλο μαθησιακό υλικό
 γνωρίζει, επιλέγει και εφαρμόζει βασικές στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, τις οποίες χρησιμοποιεί και για την εκμάθηση της ΑΕΓ-ΝΕΓ
 επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά και συμβάλλει στη
διεξαγωγή του μαθήματος ατομικά ή σε ομάδες.

Ικανότητα πολιτισμικής γνώσης/κατανόησης
Ακόμη και με κατάλληλες οδηγίες πολύ ανεπαρκώς, με πολύ μεγάλη δυσκολία έως και καθόλου:

πολύ ανεπαρκώς, με πολύ μεγάλη δυσκολία έως
και καθόλου:

 εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί βασικά  εξοικειώνεται, αναγνωρίζει και κατανοεί διάφοστοιχεία ενός ΑΕΓ κειμένου σε συγκεκριμένες
ρα κοινωνικά, πολιτισμικά, λογοτεχνικά και καλεποχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού: κοιλιτεχνικά κ.ά. στοιχεία σε διάφορες εποχές ανάνωνικά, πολιτισμικά, λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά
πτυξης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, τα
κ.ά., τα οποία έχει την ικανότητα να συσχετίζει με
οποία έχει την ικανότητα να συσχετίζει με αντίαντίστοιχα στοιχεία της δικής της/ του κεκτημέστοιχα στοιχεία της δικής της/του κεκτημένης στο
νης στο σήμερα πολιτισμικής αντίληψης/γνώσης.
σήμερα πολιτισμικής αντίληψης/γνώσης
 αναγνωρίζει ένα αρχαιοελληνικό κείμενο σε ποιο  αναγνωρίζει και εντάσσει διαφόρων ειδών και
είδος ανήκει, καθώς και το ιστορικό πολιτισμικό,
περιόδων αρχαιοελληνικά κείμενα στο ιστορικό
κ.λ.π. του πλαίσιο
και πολιτισμικό τους πλαίσιο
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα
 χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συγκεκριμένες
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ποικίλες
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.
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6. ΑΝΝΕΧ
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ακολουθείται η πορεία από το γνωστό προς στο άγνωστο, από τη συγχρονία στη διαχρονία,[…]
Συγχρονία –διαχρονία
- Γνώση της σύγχρονης γλωσσικής μορφής μέσα από τη βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας στη διαχρονική
της διάσταση.
- Έμφαση στη διδασκαλία σχηματισμού στοιχείων, δομών και κανόνων της ΑΕ που έχουν επιβιώσει αυτούσια
ή σε συγκεκριμένα συμφραστικά πλαίσια της ΝΕΓ και αναγνώριση των αντίστοιχων μη κληρονομημένων
δεδομένων σε κείμενα της ΑΕΓ
- Διαχρονική προσέγγιση των κληρονομημένων στοιχείων, δομών και κανόνων μέσα από αντιπαραθετικούς
πίνακες, συμφραστικά πλαίσια ΑΕ → ΝΕ/γλώσσας διδασκαλίας και παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξής τους
από την ΑΕ προς τη ΝΕ ή τη γλώσσα διδασκαλίας
- Αναζήτηση των βασικών δομών της αρχαίας γλώσσας, εστιάζοντας σε όσα διαφέρουν από τη ΝΕ/γλώσσα
διδασκαλίας κ.λπ.
 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. εξοικειώνονται προοδευτικά και, όσο το δυνατόν περισσότερο, με την ειδική εξάσκηση της γραπτής απόδοσης
και, ει δυνατόν, της μετάφρασης των αρχαιοελληνικών κειμένων στη ΝΕΓ (και το αντίστροφο)
Δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η διδασκαλία της μετάφρασης θα πρέπει να προάγει την παράλληλη
κατάκτηση της ΑΕΓ και της ΝΕΓ. Η έννοια της «πιστής» ή «σχολικής» μετάφρασης που συχνά στην πράξη
κατελάμβανε κεντρική θέση στη γλωσσική διδασκαλία θα πρέπει να παραχωρήσει τη θέση της σε άλλες
μεθόδους εκμάθησης της γλώσσας. Αντίθετα, προκρίνεται η εισαγωγή της μετάφρασης σε ένα στάδιο όπου
να προάγει τη μεταγλωσσική επίγνωση των γλωσσικών δομών και των δύο γλωσσών, υποβοηθώντας κυρίως
τη συνειδητή εκμάθηση της Αρχαίας Ελληνικής. Ειδικότερα, προϋποτίθεται η συνειδητοποίηση ότι η σημασία
δεν κατακτάται με τη στενή σημασιολογική προσέγγιση του λεξιλογίου, αλλά με τη συνολική συγκρότηση του
κειμένου ως γλωσσικής και νοηματικής δομής, που αποκαλύπτεται με την ανάλυση φαινομένων από τη
σκοπιά, επίσης, της σύνταξης, πραγματολογίας και κειμενογλωσσολογίας.
Ο ρόλος της μετάφρασης/απόδοσης
Η μέθοδος διδασκαλίας επιβάλλεται, κατά κύριο λόγο, να αποσκοπεί στην κατανόηση και ερμηνεία του
κειμένου. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν -στο πλαίσιο της διαδικασίας της γλωσσικής εξομάλυνσης του κειμένου και στην κατάκτηση των γλωσσικών δομών- να αναπτύξουν οι μαθήτριες/μαθητές και τη
μεταφραστική τους ικανότητα, η οποία αποτελεί μια σημαντική παιδευτική άσκηση και μορφωτική διαδικασία. Υπογραμμίζεται ότι η μετάφραση αναβαθμίζεται σε διαδικασία παραγωγής κειμένου, η οποία στηρίζεται σε μεθοδολογικές δεξιότητες, οι οποίες θα κατακτηθούν μέσα από τη διδακτική πράξη. Ως εκ τούτου,
η διδασκαλία της εισάγεται σταδιακά από την τάξη S2 και ολοκληρώνεται στην τάξη S5. Οι διδάσκουσες/
διδάσκοντες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αποφυγή πρακτικών που θέτουν τη μετάφραση
στο επίκεντρο της διδασκαλίας, ενώ η απόδοση του κειμένου στη ΝΕΓ είναι πρωταρχικής σημασίας.
Στην αρχή, η/ο εκπαιδευτικός ζητά από τις/τους μαθήτριες/μαθητές να επιχειρήσουν να αποδώσουν με τη
δική της/του βοήθεια το διδασκόμενο απόσπασμα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική παγιωμένη μετάφραση, την οποία θα απομνημονεύουν και βάσει
αυτής θα αξιολογούνται. Ως εναλλακτική διδακτική πρόταση προτείνεται να αξιοποιούνται και άλλες
τεχνικές, για να εξοικειωθούν οι μαθήτριες/μαθητές με διάφορες μεταφραστικές πρακτικές που θα τις/ τους
βοηθήσουν να γνωρίσουν καλύτερα τη ΝΕΓ. Παρέχοντας π.χ. δύο μεταφράσεις στις/στους μαθήτριες/μαθητές γίνεται κατανοητό ότι η μεταφραστική διαδικασία δεν είναι μονοσήμαντη και ότι υπάρχουν
διάφορες μεταφραστικές επιλογές. Μπορεί, περιστασιακά, να επισημαίνονται αποκλίσεις μεταξύ των δύο
μεταφράσεων π.χ. με την απόδοση μιας αιτιολογικής μετοχής άλλοτε με αιτιολογική πρόταση και άλλοτε με
εμπρόθετο προσδιορισμό της αιτίας. Ασφαλώς, η διδακτική αυτή πρακτική δεν μπορεί να έχει συστηματικό
χαρακτήρα ούτε να καλύπτει το σύνολο του κειμένου, αλλά είναι καλό να εφαρμόζεται σε επιλεγμένα από
τον εκπαιδευτικό σημεία. Θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην αιτιολόγηση ως προς το ποια είναι η καλύτερη
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μετάφραση, κατά τη γνώμη της/του μαθήτριας/μαθητή και με συγκεκριμένα εκ των προτέρων κριτήρια
αξιολόγησης, τα οποία μπορεί να αφορούν στην εκτίμηση της ποιότητας του λόγου, του βαθμού της
ερμηνευτικής ευαισθησίας, καθώς και εν γένει τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κ.ά.
Προτείνεται η αναζήτηση υλικού σε λεξικά παντός είδους, ευρετήρια και θησαυρούς ή και σώματα κειμένων. Επικουρικά, μπορεί να ελεγχθεί και αναδειχθεί η επικοινωνιακή λειτουργικότητα των κειμένων με τη
δραματοποίηση, εκφραστική ανάγνωση, προσαρμογή και διασκευή των κειμένων σε σύγχρονο επικοινωνιακό πλαίσιο, τη μεταφορά τους σε άλλα κειμενικά είδη, εύχρηστα στο εν λόγω επικοινωνιακό πλαίσιο
κ.λπ. (εστιάζοντας στη βιωματική προσέγγιση).
Αποφεύγονται: διφορούµενα, πλατειασµοί, εκφράσεις που δυσχεραίνουν και αλλοιώνουν αντί να
διευκολύνουν την κατανόηση του κειµένου, περιττές επαναλήψεις (πλεονασµοί), προσθήκη ή
παράλειψη/διαγραφή λέξεων λανθασµένα, λάθη ορθογραφικά, γραµµατικά, συντακτικά, στίξης/τονισμού,
ομοιόμορφη εφαρμογή λέξεων με διπλούς τύπους/διπλή ορθογραφία κ.λπ.
Μετάφραση-Ερμηνευτική διαδικασία
Η/ο μαθήτρια/μαθητής οδηγείται επαγωγικά με κατάλληλες ερωτήσεις και μέσα από μια διαλογική
διαδικασία, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει όσο το δυνατόν περισσότερο ο μαθητικός πληθυσμός μιας
τάξης, στη δι-υποκειμενική και διαπολιτισμική επικοινωνιακή πράξη.
Η/Ο μαθήτρια/μαθητής ξεκινάει από μια συνολική θεώρηση του κειμένου, επισημαίνει τα θεματικά κέντρα και
τη δομή του, προχωρεί στη διερεύνηση του περιεχομένου αναλυτικά και της μορφής και κλείνει με συνολική
συνθετική εκτίμηση των ουσιωδών, βασικών, στοιχείων του. Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι δεν πρέπει
να θυσιάζεται η ερμηνεία, για να διδαχθεί η γλωσσική μορφολογία.
Αντιθέτως, δίνεται έμφαση στην ανάλυση του νοηματικού περιεχομένου των έργων και στη διερεύνηση/
εκτίμηση του ιδεολογικού τους πλούτου, της κλίμακας των αξιών και των προβλημάτων του ανθρώπου/
δρώντων/διδασκομένων προσώπων και της ζωής στο πλαίσιο των κοινωνικών, πολιτικών συνθηκών στην
εποχή των ερμηνευόμενων έργων.
Αξιοποιούνται, κατάλληλα, παράλληλα κείμενα που φωτίζουν πληρέστερα το/τα νόημα /νοήματα των
προς ερμηνεία κειμένων, όπως και ερμηνευτικά σχόλια, χάρτες, φωτογραφίες κ.ά.
Οι μαθήτριες/μαθητές, μεταξύ άλλων, έρχονται σε επαφή με την αρχαία γλώσσα μέσα από τα αρχαία
κείμενα και με τρόπο διερευνητικό και κειμενοκεντρικό διδάσκονται τα επιμέρους γραμματικοσυντακτικά
φαινόμενα. Κατά τη διδασκαλία, ενδείκνυται οι μαθήτριες/μαθητές να φέρνουν μαζί τους και τα βιβλία αναφοράς (Γραμματική – Συντακτικό κ.ά.) και να τα χρησιμοποιούν, όταν χρειάζεται, με ή χωρίς την καθοδήγηση
του εκπαιδευτικού. Σε κάθε ενότητα, θεωρείται σημαντικό η διδασκαλία των επιμέρους γραμματικοσυντακτικών, ετυμολογικών και λεξιλογικών φαινομένων να συνδέεται με αναφορές και παραδείγματα από
τη ΝΕΓ.
Τα κείμενα προς επεξεργασία και εξέταση ανά τάξη θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένα, εύληπτα
και ελκυστικά, ώστε να ανταποκρίνονται σε κριτήρια φιλολογικά, διδακτικά/παιδαγωγικά. Επιτρέπεται
συμπληρωματική διδασκαλία παράλληλων κειμένων του ιδίου ή άλλων συγγραφέων της αρχαίας (και σύγχρονης)
γραμματείας, προκειμένου να επιτευχθεί η επικαιροποίηση διαφόρων νοημάτων, να δοθεί η δυνατότητα
πρόσληψης του κειμένου σε οργανωμένο λόγο και γενικά να επιτευχθούν οι διάφοροι, κατά περίπτωση, διδακτικοί
στόχοι.
Στον μακροπερίοδο λόγο των ΑΕΓ κειμένων της κλασικής εποχής, όπου το κύριο μέρος μιας περιόδου είναι η
κύρια πρόταση, τα δευτερεύοντα μέρη της οι δευτερεύουσες (επιρρηματικές) προτάσεις, ως προϋποθέσεις για
την κύρια πρόταση, και τα τριτεύοντα, (επιρρηματικές) μετοχικές φράσεις, ο χωρισμός του συνεχούς κειμένου σε
τμήματα [ή κώλα], τα οποία μπορεί να είναι κύριες ή δευτερεύουσες προτάσεις, μετοχικές φράσεις, μεγάλες
απαρεμφατικές εκφράσεις κ.ο.κ.), αναδεικνύει τόσο τα δομικά συστατικά της περιόδου, όσο και την ιεραρχική
τους σχέση. Η πρακτική αυτή βοηθά στην ακριβή κατανόηση των σχέσεων των μερών, στην απόδοση/στη
μετάφραση, και στην παρακολούθηση μακρών περιόδων και των στοιχείων ενός συλλογισμού.
Η/Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναλύσει το διδασκόμενο κείμενο σε νοηματικές ενότητες, προκειμένου να
αναδειχθούν καλύτερα, με την κατά κώλα διάταξη, η κατά παράταξη και καθ’ υπόταξη σύνταξη, τα δρώντα
πρόσωπα, (υποκείμενα), οι ενέργειές τους, οι διάφορες επιρρηματικές σχέσεις, οι αντιθέσεις, τα διάφορα σχήματα
λόγου και να κατανοήσουν οι μαθήτριες/μαθητές τη δομή του αρχαίου λόγου, σε συνδυασμό με τον νεοελληνικό.
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 4. Η χρήση διαφοροποιημένων μεθόδων /πηγών διδασκαλίας ενδείκνυται και ενθαρρύνεται με σκοπό
αυτή να ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες όλων των μαθητριών/μαθητών.
 5. Οι ποικίλες δυνατότητες και αδυναμίες των μαθητριών/μαθητών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην τάξη συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλαισίου που ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των μαθητριών/μαθητών. Είναι ένας οργανωμένος και, ταυτόχρονα, ευέλικτος τρόπος προληπτικής προσαρμογής της διδασκαλίας και της μάθησης, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στο
επίπεδο όλων των μαθητριών/μαθητών και να επιτρέπει σ΄ αυτές/αυτούς να αναπτυχθούν ως μανθάνουσες/
μανθάνοντες στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Με λίγα λόγια, το ζητούμενο είναι πώς θα διαφοροποιήσουμε τη
διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθήτριες/ μαθητές έχουν διαφορετικό
γνωστικό υπόβαθρο, διαφορετικά ταλέντα, οπότε μαθαίνουν διαφορετικά η/ο μία/ένας από την/τον
άλλη/άλλον την ίδια ύλη. Η διαδικασία που ακολουθείται προσαρμόζεται με ποικίλες διδακτικές
προσεγγίσεις και μεθόδους στις ιδιαιτερότητες/ανάγκες των μαθητριών/μαθητών και στα ποικίλα
μαθησιακά στυλ τους, έτσι ώστε κάθε μία/ένας να κατακτά τη γνώση εποικοδομητικά και σύμφωνα με τις
ανάγκες της/του. Με αυτόν τον τρόπο, τα μαθησιακά στυλ (π.χ. οπτικός, ακουστικός κ.λπ. τύπος), συσχετίζονται με την πολλαπλή νοημοσύνη των ανθρώπων (γλωσσική, λογική, μουσική).
Για τα διαφορετικά επίπεδα γνώσεων κ.ά., μπορεί να υπάρχουν αντίστοιχοι στόχοι και σκοποί. Η διδακτική
πράξη μπορεί να υλοποιείται μέσω των διαφόρων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης, όπως, επίσης,
μέσω κατάλληλα επιλεγμένων ως προς τον βαθμό δυσκολίας και το εύρος κειμένων, θεμάτων και εργασιών.
Ο ρόλος της/του καθηγήτριας/καθηγητή θα είναι υποστηρικτικός για τον εντοπισμό προβλημάτων, για τη
μεθοδική αναζήτηση κλειδιών για τη λύση τους, και για την επικύρωση ή βελτίωση της αποτελεσμάτων της
διερεύνησης. Έτσι, με κατάλληλη καθοδήγηση, οι μαθήτριες/μαθητές προτρέπονται να αναπτύξουν τεχνικές
αποκωδικοποίησης του νοήματος ενός κειμένου, αξιοποιώντας κάθε δυνατή πληροφορία, προϋπάρχουσες
γνώσεις και την καλλιεργούμενη αντίληψη της γλώσσας ως οργανωμένου συστήματος. Η απόκτηση των
στρατηγικών (τεχνικών) αυτών δεν στηρίζεται στην εκμάθηση θεωρητικών αρχών, αλλά επιτυγχάνεται με
κατάλληλες δραστηριότητες που αξιοποιούν την κοινότητα της τάξης μέσα από μια διαδικασία διαλόγου και
εκμαίευσης της γνώσης.
 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
o 1ος κύκλος (S2- S3)
3.1. Να έρθουν σε επαφή με διάφορα πολύ βασικά και σημαντικά πολιτικής φύσεως θέματα & ιστορικά
γεγονότα, καθώς και με στοιχεία της αρχαίας τοπογραφίας-γεωγραφίας της Αρχαίας Ελλάδας ή και του τόπου
καταγωγής τους, προκειμένου να εντάσσουν ένα αρχαιοελληνικό κείμενο στον χωροχρόνο και στο
κοινωνικό/ιστορικοπολιτισμικό του πλαίσιο. Επίσης, να προσεγγίσουν τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά της
παγκοσμίως αναγνωρισμένης αρχαιοελληνικής γραμματείας, προκειμένου να αντιλαμβάνονται την επίδραση/επιρροή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού σε μεταγενέστερες ιστορικές περιόδους μέχρι και σήμερα.
o 2ος κύκλος (S4- S5)
4. Να γνωρίζουν και να αξιοποιούν με τρόπο ακριβή την κληρονομιά της Αρχαιότητας.
5. Να αποκτούν μέσα από τα αρχαιοελληνικά κείμενα μια κλασική πολιτισμική αντίληψη, ώστε να εκτιμούν
τον σύγχρονο κόσμο, να καθιερώνουν ένα ανοιχτό, που εκτιμά την Ευρώπη, πνεύμα και να ενθαρρύνονται, με
αφόρμηση την ΑΕΓ και τη ΝΕΓ, το σύγχρονο λεξιλόγιο και τη σύγχρονη ορολογία, να εκφράζουν την προσωπική
τους άποψη σε διαφόρους τομείς του επιστητού.
Οι μαθήτριες/μαθητές μέσω της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, να
εξελιχθούν σε υπεύθυνες και υπεύθυνους πολίτες. Να σέβονται τη διαφορετικότητα και την Ευρωπαϊκή
πολυπολιτισμική ταυτότητα, καθώς και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Ιδιαιτέρως, ενδιαφέρει η αισθητική
καλλιέργεια και η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή, πολιτιστική και
καλλιτεχνική παραγωγή (θεατρική, κινηματογραφική κ.ά.), η συνειδητοποίηση της ανάγκης της διατήρησης
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της αισθητικής στην καθημερινότητά μας. Είναι σημαντικό η/ο
μαθήτρια/μαθητής να μπορεί να αξιολογεί την τέχνη και να αναπτύσσει δικό του αισθητικό κριτήριο,
εκφράζοντας και αξιοποιώντας τα ταλέντα του.
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Αυτό μπορεί να γίνει και με τη χρήση του συμβατικού πίνακα ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του διαδραστικού πίνακα.

 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τα Αρχαία Ελληνικά δεν είναι μια οποιαδήποτε γλώσσα για τους μαθητές και τις μαθήτριες στην Ελλάδα,
αλλά είναι η γλώσσα από την οποία προέρχεται η γλώσσα που μιλάνε σήμερα. Με τη γνώση μόνο των
νεοελληνικών λέξεων λ.χ. «μάτι», «σιτάρι» και «σπίτι» δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη σημασία των
επίσης νεοελληνικών λέξεων, λ.χ.: «οφθαλμίατρος», «σιτοβολώνας» και «οικότροφος», αν δεν γνωρίζουμε τις
αντίστοιχες αρχαιοελληνικές λέξεις «οφθαλμός», «σίτος» και «οίκος». Εάν δεν κατέχουμε την έννοια των
αρχαιοελληνικών επιρρημάτων «ευ» και «λάθρα», είναι αδύνατο να καταλάβουμε λέξεις όπως «ευάριθμος»,
«λαθραναγνώστης» κ.λπ. Είναι ευνόητο, επίσης, ότι χωρίς να έλθουμε σε επαφή με την αρχαία ελληνική, που
θα μας εξοικειώσει με τις παραγωγικές ρίζες της γλώσσας μας και θα μας καταστήσει ικανούς να συνάγουμε
τη σημασία των λέξεων από την ετυμολογία τους (λ.χ., ανήκουστος <α στερ.+ακούω, ανήκεστος <α
στερ.+ακέομαι=γιατρεύω), θα αντιμετωπίζουμε ολοένα και μεγαλύτερες δυσχέρειες στην κατανόηση
κειμένων, ειδικότερα από τη λόγια γραμματεία μας (Παπαδιαμάντης, Βιζυηνός, Κάλβος, εκκλησιαστικά κείμενα
κ.λπ.). Η/Ο μαθήτρια/μαθητής δεν θα πρέπει να μαθαίνει απ’ έξω τις δασυνόμενες λέξεις ούτε τους κανόνες
τονισμού. Αυτό που θα πρέπει να μάθει είναι να τα αναγνωρίζει. Να αναγνωρίζει βασικών μορφών δομές στον
γραπτό (και κατά περίπτωση προφορικό λόγο) που συναντάται στη ΝΕΓ και ΑΕΓ. Εάν μάθαινε, με άλλα λόγια,
ότι στην ΑΕΓ η διάταξη των όρων της πρότασης χαρακτηρίζεται μεν από πολύ μεγάλη ελευθερία (σύγκριση με
τη ΝΕΓ), παρατηρείται εντούτοις μια κανονικότητα: Οι δομές και τα φαινόμενα είναι εν πολλοίς τα ίδια στις δύο
γλώσσες, η ορολογία και το (παραδοσιακό) θεωρητικό σύστημα της σύνταξης συμπίπτουν. Ορισμένα
κεφάλαια, όπως, επί παραδείγματι, το σχετικό με τα σχήματα του λόγου, είναι δυνατόν (αλλά και σκόπιμο) να
διδαχτούν από κοινού. Για παράδειγμα η χρήση της γενικής ως αφαιρετικής («Ζήτησα του Μιχάλη χρήματα»
αφορά από κοινού και τις δύο γλώσσες.
 μεγαλόφωνη ανάγνωση φράσεων/ προτάσεων ή/και κατάλληλα επιλεγμένων κειμένων της ΑΕΓ
Η διδασκαλία ενός κειμένου αρχίζει με τη μεγαλόφωνη ανάγνωσή του μέσα στην τάξη. Η ορθή ανάγνωση
όχι μόνο υποβοηθεί τη συντακτική και νοηματική κατανόηση του κειμένου, αλλά, εφόσον είναι και πειστική,
μπορεί να αποτελεί σημαντικό βιωματικό στοιχείο κατά τη διδασκαλία, που με τη σειρά του συμβάλλει στην
αυτοσυγκέντρωση.
 παραγωγή λέξεων, φράσεων, προτάσεων της ΑΕΓ και ΝΕΓ (και αντιστρόφως) που ανταποκρίνεται σε
συγκεκριμένη εργασία και εντάσσεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο
Κατά τη διδασκαλία του λεξιλογίου, θα πρέπει να δίδεται έμφαση στις λέξεις που χρησιμοποιούνται
σήμερα στη ΝΕΓ. Από τις ασκήσεις συνιστάται να προτιμώνται αυτές που ζητούν αναγνώριση τύπων της
αρχαίας ελληνικής που δεν έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα (με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής
διαφόρων τύπων, συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης) και την παραγωγή τύπων που έχουν επιβιώσει στη
ΝΕΓ (με ασκήσεις μετασχηματισμού λέξεων εντός φράσεων-προτάσεων ως προς τον αριθμό, τη φωνή, τον
χρόνο, την πτώση κ.λπ.). Προτείνεται η γλωσσική αξιοποίηση λέξεων των κειμένων με έμφαση στη δημιουργία και στον εμπλουτισμό του προσωπικού λεξιλογίου των μαθητριών/τών στις μέρες μας. Δεν προτείνεται η διδασκαλία καταλήξεων, τύπων κ.λπ., οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στα κείμενα. Αντιθέτως,
ενδείκνυται η κατάκτηση του σημασιολογικού επιπέδου των λέξεων, η αναγνώριση της σημασίας του από
τα συμφραζόμενα και τους εξωκειμενικούς παράγοντες, η χρήση τους με κυριολεκτική σημασία κ.λπ.
Το λεξιλόγιο δεν θα πρέπει να δίνεται έτοιμο, αλλά οι ίδιες/-οι οι μαθήτριες/μαθητές να διερευνούν τη
διαδικασία σχηματισμού των λέξεων, ξεκινώντας από την αρχική τους βαθμίδα ή τις βασικές μεταπτωτικές
βαθμίδες και, στη συνέχεια, ανακαλύπτοντας τον λεξιλογικό πλούτο μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων
ανάλυσης των παράγωγων και σύνθετων λέξεων, τη σύνθεση με προθήματα, την παραγωγή με χρήση επιθημάτων, τη διδασκαλία ετυμολογικών νόμων π.χ. μεταπτώσεις/ αντιστοίχιση λέξεων ως προς τη σημασία ή τον
γραμματικό τύπο κ.λπ. Διαπιστώνουν, επί παραδείγματι, οι μαθήτριες/μαθητές ότι πολλοί τύποι των διακοσίων
περίπου ανώμαλων ρημάτων της ΑΕΓ, μέσω των μηχανισμών παραγωγής και σύνθεσης, χρησιμοποιούνται τόσο
στον προφορικό καθημερινό τους λόγο όσο και στα διάφορα κείμενα που διαβάζουν. Π.χ. οι λέξεις: βάση, βάθρο,
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βήμα || δια-βάτης, δια-βήτης, δύσ-βατος κ.ά. ανάγονται στο αρχαίο ανώμαλο ρήμα «βαίνω»· οι λέξεις: πήξη,
πηκτός, πάγος || ναυ-πηγός, παρά-πηγμα, συμ-παγής κ.ά. ετυμολογούνται από το ρήμα «πήγνυμι» κ.ο.κ.
2ος κύκλος (S4-S5), 1oς κύκλος για τα Αρχαία Ελληνικά -2ωρο, συμπληρωματικό μάθημα
Καλή γνώση της μορφολογίας και των βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας (βλ. ικανότητες 1 και 5).
Η γραμματική επεξεργασία του κειμένου θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στους γραμματικούς τύπους που
δυσκολεύουν τις/τους μαθήτριες/μαθητές, ενώ η συντακτική επεξεργασία θα πρέπει να υποτάσσεται στην
προσπάθεια κατανόησης του νοήματος του κειμένου. Για να κατανοηθεί π.χ. η σχέση των δευτερευουσών
προτάσεων με την κύρια σε μια περίοδο είναι χρήσιμες ερωτήσεις του τύπου: πότε/γιατί /για ποιον σκοπό κ.λπ.
συμβαίνει αυτό πού δηλώνεται στην κύρια πρόταση; Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι να κατανοήσουν οι
μαθήτριες/μαθητές τους λογικούς δεσμούς των στοιχείων της περιόδου και πώς με βάση αυτούς συγκροτείται
το νόημα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν δικές τους ασκήσεις, στο πνεύμα όμως των οδηγιών
του Π.Σ. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ή να αξιοποιήσουν αυτές του σχολικού βιβλίου
για εμπέδωση και επανάληψη μέσα στην τάξη. Συνιστάται η διόρθωση των ασκήσεων να γίνεται από τις/τους
ίδιες/ίδιους τις/τους μαθήτριες/μαθητές με αξιοποίηση και των βιβλίων αναφοράς (Γραμματική – Συντακτικό).

 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Με την αξιολόγηση της ΑΕΓ διαπιστώνεται εάν οι μαθήτριες /μαθητές είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις
γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει από το μάθημα αυτό, ενώ υπογραμμίζεται ότι η κατάκτηση
διαφόρων δεξιοτήτων/ικανοτήτων δεν μπορεί να νοείται αποκομμένη από εκείνες που αναπτύχθηκαν σε
προηγούμενες τάξεις ούτε να περιορίζεται σε στενά πλαίσια ελέγχου της δυνατότητας ανάκλησης προγενέστερων γνώσεων. Σημαντικό είναι να δίνεται έμφαση, ώστε οι προγενέστερες γνώσεις να συμβάλλουν στην
αποτελεσματική χρήση τους σε νέες καταστάσεις ως μία μεταγνωστική ικανότητα. Εξάλλου, οι
μαθήτριες/μαθητές αξιολογούνται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Η προφορική χρήση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας δεν αποκλείεται κατά τη διδασκαλία της. Μπορεί δηλαδή
να γίνει μια παρουσίαση, να αναφερθεί μια πολύ μικρή ιστορία ή και να διατυπωθούν διάφορες φράσεις (π.χ.
άρον-άρον, άκουσον μεν-πάταξόν δε, ήξεις-αφίξεις, κ.λπ.). Φυσικά, η ανάπτυξη των ικανοτήτων που σχετίζονται
με την προφορική διάδραση στα ΑΕΓ δεν αποτελεί προτεραιότητα, δεν αξιολογείται με μεθοδικό τρόπο, αλλά και
δεν θεωρείται αποκομμένη από τη διδασκαλία. Άρα, αξιολογούνται σε κάθε διδακτική ώρα η κατανόηση και η
παραγωγή προφορικού λόγου (από ζωντανό ή π.χ. ηχογραφημένο προφορικό λόγο), η αναγνώριση του ύφους
του ομιλητή, η προσέγγιση του Άλλου, η μη διακοπή της ροής του λόγου του συνομιλητή, αλλά η συμπλήρωση
του ατελούς λόγου προς υποβοήθησή του, ο σεβασμός στις επιτρεπτές επικοινωνιακές και κοινωνικέςσυνομιλιακές νόρμες, ενσωματώνοντας τον αρχαιοελληνικό λόγο στην καθημερινότητα των εφήβων. Επίσης,
δίνεται προσοχή οι μαθήτριες/μαθητές να εντοπίζουν αμφίσημες ή πολύσημες διατυπώσεις, να εντοπίζουν
σφάλματα τα οποία προσπαθούν να τα αποκαθιστούν, να επιλέγουν την κατάλληλη λέξη ή γλωσσικό τύπο από
τα συμφραζόμενα, το κατάλληλο για την περίσταση επιτονικό ή και συντακτικό σχήμα που μπορεί να αποκλίνει
από το αντίστοιχο σχήμα της ΑΕΓ και της ΝΕΓ.
Kατά τη διδακτική προσέγγιση των ΑΕ στην τάξη, η/ο μαθήτρια/μαθητής:
S2- S3, είναι σε θέση (ενδεικτικά) να:
S4- S5, είναι σε θέση (ενδεικτικά) να:
• παρατηρεί τα στοιχεία της ομιλίας της/του •αλληλεπιδρά σε περιστάσεις επικοινωνίας στην
συνομιλήτριας/συνομιλητή της/του
τάξη
• ακούει, κατανοεί ζωντανό ή ηχογραφημένο • αναγνωρίζει το ύφος της/του συνομιλήτριας
προφορικό λόγο
/συνομιλητή της/του
• παράγει προφορικό λόγο
• επιλέγει τον κατάλληλο επιτονικό τύπο για την
• διαβάζει με κατάλληλο τρόπο ένα κείμενο
περίσταση
• παρουσιάζει μια ερευνητική εργασία ατομική ή • παρουσιάζει μια σύνθετη και απαιτητική
ομαδοσυνεργατική κ.ά.
ερευνητική εργασία κ.ά.
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7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Δικτυογραφία-Digital Resources
-www.ac-grenoble.fr/disciplines/langues.../articles.php?lng=fr&pg..
-www.aesop.iep.edu.gr
- ancdialects.greeklanguage.gr
-http://www.ancientgreece.co.uk/
-www.aqa.org.uk aQa.org.UK http://www.artsci.wustl.edu/~cwconrad/classics.html
-http://atticgreek.org/
- Classical Civilisation, A LEVEL Specification H408 For first assessment in 2019, GCE AS and A Level Speciﬁcation
https://www.ocr.org.uk/Images/315240-specification-accredited-gcse-classical...
-www.cie.org.uk/cambridgepreu
-https://www.classics.cam.ac.uk/directory/research-themes/c-caucus Cambridge internet AS Ana A level class
students, Ancient History (C) - Faculty of Classics - University of Cambridge
-https://classics.fas.harvard.edu/classics-courses
- Cours de grec en ligne - ac-versailles.fr
web2.crdp.ac-versailles.fr/pedagogi/Lettres/grec/rdgrec.htm
-https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Ancient-Greek
-dialogos.greek-language.gr
-www.education.gouv.fr
-Éducation aux médias – Langues anciennes, www.languesanciennes.com/medias
-http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0762030A.htm
-http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/classiclang912curr.pdf
-https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_science_in_classical_antiquity
-https://www.e-epimorfosi.ac.cy/img/files/mesi_geniki_arxaia_ellinika_01_K07M.pdf
-https://fr.wikibooks.org/wiki/Grec.../Déclinaisons/3ème_déclinaison
-https://fr.wikibooks.org/wiki/Grec_ancien/Exercices_Textes_à_lire, Grec ancien/exercices textes à lire
-https://fr.wikipedia.org/wiki/Médecine_en_Grèce_antique, L' histoire de la médecine dans l'antiquité grec et
Médecine en Grèce antique — Wikipédia
-https://www.gov.uk GCEAS and A level classical civiliz-Gov.UK
-http://www.greeklanguage.gr
-http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/index.html
-https://www.ibo.org/globalassets/publications/.../classicallanghl2016englishw.pdf
-http://icarus.umkc.edu/sandbox/perseus/index.html
-www.iep.edu.gr/library/
- Introduction au grec ancien : Les outils de l’helléniste ...
www.uoh.fr/front/notice?id=7c0e70e5-2c5a-4b7a-aab3-f972e4ad0e3d
-https://www.iseb.co.uk/.../Syllabus-CE-CASE-Classics-2018.pdf.asp... -classics syllabus - ISEB--https://www.letudiant.fr/.../corrige-du-bac-l-le-sujet-de-grec-ancien Langues anciennes - Académie de Grenoble - Le
projet Hélios -http://www.ime.gr/chronos/05/gr/society/index.html
-https://www.iseb.co.uk/getmedia/d2429d68.../Syllabus-CE-CASE-Classics.pdf.aspx?... Classics syllabus-ISEB classics
syllabus - Independent Schools Examinations Board
-https://www.lang.ox.ac.uk/ancient-greek
-https://www.lexilogos.com/english/greek_ancient_dictionary.htm, Ancient Greek dictionary on line
-www.moec.gov.cy/en/ Cyprus Ministry of Education and Culture
-www.netfind.com/Ancient Greek World Map
-www.ocr.org.uk Ocr.org. UK
-www.ocr.org.uk/qualifications/gcse/gcse-classical-greek-j292-from-2016, Gcse Ocr class Greek exam papers GCSE Classical Greek (9-1) - J292 (from 2016) - OCR
-http://www.openculture.com/2016/08/learn-ancient-greek-in-64-free-lessons-from-brandeis-harvard.html
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-Pédagogie.acnantes.fr lettres Nantes, Strasbourg
-Perseus Digital Library: The Princeton Encyclopedia of Classical Sites2.
-www.pi-schools.gr
-http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/
-http://photodentro.edu.gr/aggregator/search/all/field_cl_discipline/6450
-proteas.greek-language.ce
-https://www.quora.com/What-is-the-best-way-to-study-ancient-Greek
-https://www.thefamouspeople.com/greek-scientists.php, Famous greek scientists
- Textkit Greek and Latin Forums, A Classical Language Learning Forum, Learning ancient Greek by Speaking and
Hearing, https://www.textkit.com/greek-latin-forum/viewtopic.php?t=11045
-www. unt.unice.fr/uoh/grec/ etc.
 Ελληνική:
-Βοσκός, Α. Παπακωνσταντίνου, Θ. (Επιμ.). Από τη μετάφραση στο πρωτότυπο. Συμβολή στην ανανέωση της
διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στη Μέση Εκπαίδευση, 1992, Αθήνα, Καρδαμίτσας, 2018-09-D-55-el-2 56/57
- Ζέππου Δ., ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Σχέσεις στενής συγγένειας, www.deutsch.gr/img/Altgriechisch.doc
-Ιγνατιάδης, Γ.Μ. (Επιμ.) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Η Βιβλιοθήκη του "ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ", 1999,
Θεσσαλονίκη
-Κακριδής, Ι.Θ. (Μονογραφία). Το μεταφραστικό πρόβλημα, [1936] 1984, 6η ανατ. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της
"Εστίας". 1η έκδ. Θεσσαλονίκη
-ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ , ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Μεθοδολογία και
διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα, 2012 Θεσσαλονίκη
- Μαρωνίτης, Δ.Ν. Η σχολική μετάφραση. 1993, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 71: 6-29
-Ομάδα Παιδαγωγικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από
μετάφραση. Συμβολή στη διδακτική μεθοδολογία. 1997, Αθήνα: Παπαζήση
-Οικονόμου, Γ. Αγγελινάρας, Γ. Βιβλιογραφία των έμμετρων νεοελληνικών μεταφράσεων της αρχαίας ελληνικής
ποιήσεως 1979 Αθήνα: Βιβλιοθήκη Ν. Σαριπόλου, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών
-Πεπονή, Α.-Ε. (Επιμ.). Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση στη Μέση Εκπαίδευση,
Εισηγήσεις. 1998, Θεσσαλονίκη
- Σκιαδάς, A. Από το πρωτότυπο στη μετάφραση» Μελέτημα 1980, Αθήνα: Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας / Δ'
Έδρα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών. 27-39 (Συλλογικός Τόμος Πρωτότυπο και μετάφραση
-Τσιτσιρίδης Στ., Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 11-15 Δεκ. 1978), Περιοδικό Φιλόλογος 119 (2005) 87-99],
www.epea.gr/content/content/files/ TSITSIRIDIS_Skepseis gia ta arxaia «Βήμα της Κυριακής» (23.6.2013)
 Ξένη
-C.A.P. Ancient Greek: A Νew Αpproach, [1968] 1979, 2η αναθεωρημένη έκδ. Cambridge, MA & Λονδίνο: The MIT
Press -Cotta, H. Μετάφραση-παράφραση. 1990 ΜΟΛΥΒΔΟΚΟΝΔΥΛΟΠΕΛΕΚΗΤΗΣ 2: 27-31
-Delaunois, M. Essai de syntaxe grecque classique. Réflexions et recherches. 1988 Publications des Facultés
univairsitaires Saint Louis: 44. Βρυξέλλες & Leuven: Facultés univairsitaires Saint-Louis & Peeters
-Groton, A.H. From Alpha to Omega: A Beginning Course in Classical Greek J.C. Gibert. [1996] 2000. Answer Key: From
Alpha to Omega, A Beginning Course in Classical Greek. Αναθεωρημένη έκδ. Newburyport, MA: Focus Publishing / R.
Pullins, Co. J. Bruss. [1999] 2001. Ancillary Exercises for From Alpha to Omega. Αναθεωρημένη έκδ. Newburyport, MA:
Focus Publishing / R. Pullins, Co.
-J.A.C.T. (Joint Association of Classical Teachers) Greek Course: Reading Greek [1978] 1979-1980 Cambridge, Λονδίνο
& Νέα Υόρκη: Cambridge University Press. Ανατ. 1999 Ι, Text. ΙΙ, Grammar, Vocabulary and Exercises. Συνοδευτικό
υλικό Joint Association of Classical Teachers' Greek Course: The Teacher's Notes to Reading Greek. 1986. Cambridge,
Λονδίνο & Νέα Υόρκη: Cambridge University Press.
-Joint Association of Classical Teachers' Greek Course: An Independent Study Guide to Reading Greek. 1995.
Cambridge: University Press. Ανατ. 1997. Joint Association of Classical Teachers' Greek Course: Greek Vocabulary.
1980. Cambridge: University Press. Ανατ. 1996. Speaking Greek (C.U.P., 1982). 1 κασέτα, η οποία περιέχει αναγνώσεις
κειμένων της μεθόδου. Συμπληρωματικές ασκήσεις υπάρχουν στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.tidbits.com/matt/#agthings, (απαιτούνται Macsystem 7+ και Hypercard 2.1+)
-Μοntanari, F. Tradurre dal greco in Greco. 1991 Νάπολη: M. D'Auria Editore. 221-229 La traduzione dei testi classici.
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Teoria, Prassi, Storia. Atti del Convegno di Palermo, 6-9 Aprile 1988 (Συλλογικός τόμος)
-Pantelia, Maria (Επιμ.,) Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library of Greek Literature [TLG]
-Ueding, G., Historisches Wörterbuch der Rhetorik, 1992- Tübingen: Max Niemeyer, Τόμοι I-VII, Princeton & New
Jersey: Princeton University Press κ.ά. ΄
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