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1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής 

Οι συστάσεις του Αλκιβιάδη στους Αθηναίους στρατηγούς, λίγο πριν την τελική επίθεση του 

Λυσάνδρου, και η απήχησή τους. Δείγμα εμπειρίας και διορατικότητας αφενός, αφέλειας και 

απερισκεψίας αφετέρου. (Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά Β 1, 25-26) 

 

1.2 Δημιουργός/-οι 

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Καραμανώλης 
 
Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος 
 
Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός ⌧    Σχολικός Σύμβουλος         Στέλεχος  Διοίκησης  
 
Στοιχεία Οργανικής Θέσης: Πειραματικό Γεν. Λύκειο Μυτιλήνης 
  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ερμού 1, 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
 
E-mail: pkaraman@sch.gr 
 
Δικτυακός τόπος / blog: ………………………………………………………………... 
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Η συγκεκριμένη Διδακτική Πρακτική έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο κάποιου 
εκπαιδευτικού προγράμματος;     
 
ΝΑΙ                 ΟΧΙ ⌧ 
Αν ναι, να αναφέρετε την ονομασία του: ……………………………………………….. 

Ιστοσελίδα / blog: ………………………………………………………………………….. 

 
 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής:  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 

Γραμματεία Α΄ Λυκείου 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου Πριν τη ναυμαχία Αθηναίων και
Λακεδαιμονίων στους Αιγός Ποταμούς 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Το Σχέδιο Διδασκαλίας που προτείνεται είναι συμβατό με το ΠΣ της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας και Γραμματείας της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, όπως αυτό έχει δημοσιευτεί με
την 70001/Γ2, 21/06/2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ. Τον κεντρικό άξονα του θέματος αποτελεί
η αθηναϊκή ήττα στους Αιγός Ποταμούς.  

Δεν υπάρχει ΔΕΠΠΣ για το Λύκειο. 

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών του Νέου
Σχολείου 

Το Σχέδιο Διδασκαλίας συμβαδίζει με τις αρχές και τους μορφωτικούς στόχους των νέων ΠΣ,
επειδή βασίζεται σε καινοτόμες και δημιουργικές πρακτικές (ομαδική διδασκαλία, αξιοποίηση
της τέχνης και της αισθητικής εμπειρίας) και επιχειρεί να συμβάλει στο σεβασμό των αξιών και
την καλλιέργεια δεξιοτήτων σύμφωνων με το πνεύμα του Νέου Σχολείου.  

 

1.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης / Τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε 

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική: 

Πρωτοβάθμια                                          Δευτεροβάθμια ⌧ 

Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσετε: Α΄ Λυκείου 

Υπήρξε συνεργασία τάξεων του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων διαφορετικών 

σχολείων;    

ΝΑΙ                   ΟΧΙ  ⌧ 
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Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις. 

……………………………………………………………………………………………….
. 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

1.5 Είδος Διδακτικής Πρακτικής 
 

Σημειώστε αυτό / αυτά  που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στην πρότασή σας: 
 

1. Σχέδιο Μαθήματος (σχέδιο για διδασκαλία 45’ ή λιγότερο ή διδακτικό 

δίωρο). 

2. Ακολουθία Σχεδίων Μαθήματος με μεγαλύτερη διάρκεια (Σενάριο 
Διδασκαλίας).   ⌧ 

3. Ολοκληρωμένη παιδαγωγική δραστηριότητα στη σχολική τάξη. 

4. Επιτυχημένο project που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους. 

5. Λειτουργικός τρόπος υπέρβασης των δυσκολιών του αναλυτικού 

προγράμματος.  

6. Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο διδακτικό αντικείμενο 

ή σε κάποια δράση. 

7. Επιτυχημένο παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας στο σχολείο. 

8. Αποδοτική περίπτωση ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων. 

9. Πρακτική λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των 

μαθητών ή την τοπική κοινωνία. 

10. Πρακτική αποδοτικής αντιμετώπισης και διαχείρισης προβληματικών 

καταστάσεων και κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 

11. Καλές Πρακτικές με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή την 

εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (συνεργασία με άλλες τάξεις / 

με άλλα σχολεία). 

12. Άλλο …………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….............. 

 
1.6 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής 

Γενικός Σκοπός: Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία της εμπειρίας και διορατικότητας 
των ηγετών και το ρόλο της αλαζονείας και των ανθρώπινων αδυναμιών, ιδιαίτερα σε κρίσιμες 
στιγμές.  

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 
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διαδικασία.  
Επιδιώκεται οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες και στην ολομέλεια του τμήματος, 

1. Να επισημάνουν τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις του Αλκιβιάδη και να εκτιμήσουν 
τη διορατικότητα και τη στρατηγική του ικανότητα. 

2. Να διακρίνουν την έλλειψη στοιχειωδών μέτρων προφύλαξης των Αθηναίων και την 
ολιγωρία τους. 

3. Να διαπιστώσουν και να ερμηνεύσουν την αντίδραση των Αθηναίων στρατηγών. 
4. Να αναγνωρίσουν τη λειτουργία των κατηγορηματικών μετοχών και της εναλλαγής 

ευθέος και πλαγίου λόγου στο κείμενο. 
5. Να συγκρίνουν το κείμενο του Ξενοφώντα με παράλληλα κείμενα και να 

διαπιστώσουν ομοιότητες και διαφορές. 
 
Σημειώστε αν  αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
Στο σενάριο αυτό αξιοποιείται το διαδίκτυο ως πηγή διδακτικού υλικού.  

 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Υπολογίζεται ο χρόνος που θα διαρκέσει η Διδακτική Πρακτική σε σχέση με τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, το ΑΠΣ και το συνολικό πρόγραμμα του σχολείου. 

     Συνήθως περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Ώρα έναρξης: η έναρξη της Διδακτικής Πρακτικής μπορεί να συσχετίζεται με άλλες 
δραστηριότητες της τάξης, που μπορεί να θεωρούνται προαπαιτούμενες της εφαρμογής 
της. 

Με την έναρξη της διδακτικής ώρας. 

• Διάρκεια: η Διδακτική Πρακτική μπορεί να διαρκέσει από μια διδακτική ώρα με τη 
διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων (Σχέδιο Μαθήματος) έως μια εβδομάδα, ένα 
μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος (Εκπαιδευτικό Σενάριο). 

Δύο διδακτικές ώρες 

• Συχνότητα: εξαρτάται από το θέμα της Διδακτικής Πρακτικής. Μπορεί να διενεργηθεί 
σε συνεχόμενη σχολική περίοδο ή σε χωριστές σχολικές περιόδους, κατά τη διάρκεια 
του χρόνου. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής 

Φάσεις της διδασκαλίας 
 
1η διδακτική ώρα 
Α΄ φάση: Αφόρμηση και ένταξη της ενότητας που θα διδαχθεί στα κειμενικά 
συμφραζόμενα 
Οι προηγούμενες παράγραφοι αναφέρονται στην κατάληψη θέσεων από τους δύο αντιπάλους, 
Αθηναίους και Λακεδαιμονίους, και στο σχέδιο του Λυσάνδρου που έχει μπει ήδη σε 
εφαρμογή. Οι μαθητές, έχοντας μπροστά τους το χάρτη της περιοχής του Ελλησπόντου που 
υπάρχει στη σελ. 47 του βιβλίου τους ή που προβάλλεται σε οθόνη, μπορούν να μας 
απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως «Ποια περιοχή έχουν ως ορμητήριο οι Αθηναίοι;», «Πού 
βρίσκεται ο στόλος των Σπαρτιατών;», «Ποιες ήταν οι κινήσεις των Αθηναίων και πώς θα 
μπορούν αυτές να θεωρηθούν;», «Ποιο ήταν το σχέδιο του Λυσάνδρου και για πόσες μέρες 
εφαρμόζεται;» 
Με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις οι μαθητές θα προσανατολιστούν στο χώρο και στο χρόνο, 
ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν ευκολότερα τα συμβαίνοντα στις προς διδασκαλία 
παραγράφους.  
 
Β΄ φάση: Πρώτη ανάγνωση του κειμένου από τον καθηγητή.  
Ο καθηγητής θα διαβάσει το κείμενο, αφού καλέσει τους μαθητές να επισημάνουν τα 
πρόσωπα που συμμετέχουν.  
Παρατίθεται το κείμενο καθώς και τα γλωσσικά σχόλια που το αφορούν, όπως υπάρχουν στο 
βιβλίο των μαθητών. 
 

 
 

 

Με το τέλος της ανάγνωσης, οι μαθητές μπορούν να επισημάνουν ότι το νέο πρόσωπο που 
εμφανίζεται είναι ο Αλκιβιάδης. Ο καθηγητής μπορεί να ρωτήσει τους μαθητές αν γνωρίζουν 
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κάτι για το συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο και να συμπληρώσει ή να δώσει ο ίδιος τις 
παρακάτω απαραίτητες ιστορικές πληροφορίες.  
Ο Αλκιβιάδης ήταν μαθητής του Σωκράτη και συγγενής του Περικλή. Σε μικρή ηλικία 
ασχολήθηκε με την πολιτική και ήταν αυτός κυρίως που έπεισε τους Αθηναίους να αναλάβουν 
τη Σικελική εκστρατεία για την οποία εξελέγη στρατηγός. Όμως κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε 
στο ανοσιούργημα της κοπής των κεφαλών των Ερμαϊκών Στηλών και γι’ αυτό ανακλήθηκε 
για να δικαστεί. Φοβισμένος αυτομόλησε στη Σπάρτη, όπου έδωσε ολέθριες για την Αθήνα 
συμβουλές, και στη συνέχεια προσέγγισε τους Πέρσες. Αργότερα με ψήφισμα της εκκλησίας 
του δήμου ο Αλκιβιάδης ανακλήθηκε και ξαναγύρισε στην Αθήνα θριαμβευτικά. Αμέσως του 
ανατέθηκε η αρχηγία του στρατού και στόλου της Αθήνας. Υπήρξε όμως άτυχος. Ο αθηναϊκός 
στόλος που διηύθυνε έμεινε για λίγο κάτω από τη διοίκηση του Αντιόχου. Ενώ ο Αλκιβιάδης 
απουσίαζε προσωρινά, ο Αντίοχος νικήθηκε κοντά στην Έφεσσο, από το Σπαρτιάτη ναύαρχο 
Λύσανδρο (407 π.Χ.). Οι Αθηναίοι θεώρησαν ότι νικήθηκαν από αμέλεια του Αλκιβιάδη και 
γι’ αυτό τον έπαψαν από τη στρατηγία και εξέλεξαν άλλους δέκα στρατηγούς ανάμεσα στους 
οποίους ήταν και ο Κόνωνας.  
 
Γ΄ φάση: Ερμηνευτική προσέγγιση 
Ακολουθώντας την ερμηνευτική μέθοδο στην προσέγγιση του κειμένου και με τη βοήθεια των 
γλωσσικών σχολίων, ο καθηγητής οδηγεί τους μαθητές να συμβουλευτούν το χάρτη και το 
σχετικό ερμηνευτικό σχόλιο του βιβλίου, που εξηγεί πώς βρέθηκε ο Αλκιβιάδης στην περιοχή, 
προσθέτοντας ότι όταν ο Αλκιβιάδης έπεσε στη δυσμένεια των Αθηναίων και παύθηκε από τη 
στρατηγία, απομακρύνθηκε σε ιδιόκτητη οχυρωμένη περιοχή στη Χερσόνησο (σημερινή 
Καλλίπολη). Την οχυρή αυτή περιοχή είχε αποκτήσει ο Αλκιβιάδης όταν πολεμούσε τους 
Θράκες με μισθοφόρους. Εκεί από τα τείχη (�κ τ�ν τειχ�ν) παρατηρούσε τις κινήσεις 
των δύο αντιπάλων. Έτσι οι μαθητές θα κατανοήσουν τη φράση �λκιβιάδης κατιδών 
�κ τ�ν τειχ�ν.  
Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν τις διαπιστώσεις του Αλκιβιάδη και τον 
εκφραστικό τρόπο που επιλέγει ο ιστορικός για να τις αποδώσει, δηλαδή τις τρεις 
κατηγορηματικές μετοχές που εξαρτώνται από το κατιδών και τα συμφραζόμενά τους:  
 
1. το�ς �θηναίους �ν α�γιαλ� �ρμο�ντας κα� πρ�ς ο�δεμι� πόλει 
2. (το�ς �θηναίους) τ� �πιτήδεια �κ Σηστο� μετιόντας

πεντεκαίδεκα σταδίους �π� τ�ν νε�ν 
3. το�ς πολεμίους �ν λιμένι κα� πρ�ς πόλει �χοντας πάντα 
 
Μετά την επισήμανση των διαπιστώσεων του Αλκιβιάδη, οι μαθητές καλούνται να τις 
συσχετίσουν με τον πλαγιότιτλο των παραγράφων. Είναι φανερό ότι οι διαπιστώσεις 
φανερώνουν την ολιγωρία των Αθηναίων που οφείλεται στη διαρκώς αυξανόμενη αλαζονική 
τους συμπεριφορά.  
Απόρροια των διαπιστώσεων του Αλκιβιάδη και σε άμεση σχέση με αυτές είναι οι συστάσεις 
του προς τους Αθηναίους, που ακολουθούν. Οι μαθητές καλούνται να τις εντοπίσουν και να 
παρατηρήσουν τους εκφραστικούς τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται από τον 
ιστορικό:  
Στην αρχή με τον παρατατικό παρ�νει και πλάγιο λόγο: (� �λκιβιάδης) παρ�νει
(α�τούς) μεθορμίσαι ε�ς Σηστόν, πρός τε λιμένα κα� πρ�ς πόλιν· 
και ξαφνικά με ευθύ λόγο: ο� �ντες ναυμαχήσετε, �ταν βούλησθε.  
Η εναλλαγή αυτή και κυρίως η μη αναμενόμενη χρήση του ευθέος λόγου δηλώνει την 
απεγνωσμένη προσπάθεια του Αλκιβιάδη να πείσει τους Αθηναίους στρατηγούς να αλλάξουν 
λιμάνι, όπως άλλωστε επισημαίνεται και στο ερμηνευτικό σχόλιο του βιβλίου.  



 
 

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ζητηθεί από τους μαθητές να χαρακτηρίσουν τον 
Αλκιβιάδη, με βάση τις πράξεις και τα λόγια του. Τα παιδιά έχουν διαπιστώσει ότι ο 
Ξενοφώντας προβάλλει τη φυσιογνωμία του Αλκιβιάδη και εκθέτει το ενδιαφέρον και την 
ανησυχία του για τους Αθηναίους. Η ευφυΐα και η διορατικότητά του εντοπίζει εύκολα τις 
αδυναμίες των συμπατριωτών του και τα πλεονεκτήματα των αντιπάλων τους. Η συμβουλή 
του Αλκιβιάδη προς τους Αθηναίους να μετακινηθούν στη Σηστό, ανεξάρτητα από τους 
λόγους που ενδεχομένως την υποκινούν, είναι λογική. 
Στο σημείο αυτό ζητούμε από τους μαθητές να απαντήσουν στο ερώτημα αν οι συμβουλές του 
Αλκιβιάδη βρήκαν ανταπόκριση από τους Αθηναίους στρατηγούς. Από το κείμενο και με τη 
βοήθεια των γλωσσικών σχολίων, εύκολα μπορούν να διαπιστώσουν ότι οι Αθηναίοι 
στρατηγοί όχι μόνο δεν δέχτηκαν τις συμβουλές του Αλκιβιάδη αλλά και τον έδιωξαν, με το 
επιχείρημα ότι οι ίδιοι είναι τώρα στρατηγοί και όχι εκείνος.  
Το επόμενο ερώτημα θα αφορά την ερμηνεία αυτής της στάσης και το χαρακτηρισμό των 
Αθηναίων στρατηγών. Η υπερφίαλη στάση τους προς τον Αλκιβιάδη δεν είναι μόνο 
προσβλητική προς αυτόν, αλλά αποτελεί ολέθριο σφάλμα τακτικής. Εξαιτίας της απειρίας, της 
αφέλειας και της απερισκεψίας τους, δεν υποψιάστηκαν το σχέδιο του Λυσάνδρου. Θεώρησαν 
την αδράνειά του ως ατολμία και αδυναμία. Ο καθηγητής μπορεί να δώσει την πληροφορία 
που αναφέρει ο Λυσίας (Κατ� �λκιβιάδου, 38) ότι οι Αθηναίοι στρατηγοί αρνήθηκαν 
τη συμβουλή του Αλκιβιάδη, επειδή φοβήθηκαν προδοσία του αθηναϊκού στόλου. Είναι 
πιθανόν, επίσης, να διέβλεπαν ότι, σε περίπτωση νίκης, η επιτυχία θα αποδοθεί στον 
Αλκιβιάδη και οι ίδιοι θα παραμεριστούν. Έτσι ή αλλιώς, οι Αθηναίοι στρατηγοί δεν 
εκτίμησαν αντικειμενικά τη συμβουλή του Αλκιβιάδη, γι’ αυτό και η ευθύνη τους είναι 
μεγάλη στην εξέλιξη των γεγονότων που ακολούθησαν.  
 
Ως ασκήσεις για το σπίτι, μπορούν να δοθούν οι εξής: 
1. Δικαιολογείται, από στρατηγική άποψη, η συμβουλή του Αλκιβιάδη προς τους Αθηναίους 

στρατηγούς ή όχι και γιατί;  
2. Στην παρακάτω φράση να τραπούν οι κλιτοί τύποι από τον Ενικό αριθμό στον Πληθυντικό 

και αντιστρόφως: Ο� δ� στρατηγο� �πιέναι α�τ�ν �κέλευσαν· α�το� 
γ�ρ ν�ν στρατηγε�ν, ο�κ �κε�νον. Κα� � μ�ν �χετο.  

 
Προτείνουμε, επίσης, στους μαθητές που επιθυμούν (φροντίζοντας να υπάρξουν τουλάχιστον 
4-5) να απεικονίσουν ζωγραφικά κάποια από τις σκηνές που παρουσιάζονται στο κείμενο (π.χ. 
τον Αλκιβιάδη να παρακολουθεί από τα τείχη του πύργου του το στρατόπεδο των Αθηναίων,  
το στρατόπεδο των Αθηναίων, τη συνάντηση του Αλκιβιάδη και των Αθηναίων στρατηγών). 
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2η διδακτική ώρα 
Δ΄ φάση: Συγκριτική εξέταση παράλληλων κειμένων, Εργασία σε ομάδες 
Δίνουμε στις ομάδες τα παρακάτω δύο Φύλλα Εργασίας και τους ζητούμε να απαντήσουν 
γραπτώς στα ερωτήματα που τίθενται.  
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

�ν τούτ� δ� �λκιβιάδης (�τύγχανε γ�ρ περ� Χερρόνησον �ν το�ς 

�αυτο� τείχεσι διαιτώμενος) �ππ� προσελάσας πρ�ς τ� στράτευμα 

τ�ν �θηναίων �τι�το το�ς στρατηγο�ς πρ�τον μ�ν ο� καλ�ς ο�δ�

�σφαλ�ς στρατοπεδεύειν �ν α�γιαλο�ς δυσόρμοις κα�

�ναπεπταμένοις· �πειτα πόρρωθεν �κ Σηστο� τ� �πιτήδεια 

λαμβάνοντας �μαρτάνειν, δέον ε�ς λιμένα κα� πόλιν Σηστ�ν δι�

�λίγου περιπλεύσαντας, �πωτέρω γενέσθαι τ�ν πολεμίων 

�φορμούντων στρατεύματι μοναρχουμέν� κα� πάντα πρ�ς φόβον �ξέως 

�π� συνθήματος �πηρετο�ντι. Τα�τα δ� α�το� διδάσκοντος ο�κ 

�πείθοντο, Τυδε�ς δ� κα� πρ�ς �βριν �πεκρίνατο, φήσας ο�κ 

�κε�νον, �λλ� �τέρους στρατηγε�ν. 

      Πλουτάρχου, Λύσανδρος 10, 4-5 

……………………………………………………. 

�τύγχανε διαιτώμενος: βρισκόταν 
�τι�το: κατηγορούσε 
�ναπεπταμένος: ανοιχτός 
�πωτέρω γίγνομαι: απομακρύνομαι 
μοναρχούμενον στράτευμα: στράτευμα που διοικείται από έναν 
σύνθημα: διαταγή 
πρ�ς �βριν: υβριστικά 
 
Αφού διαβάσετε προσεκτικά το παραπάνω κείμενο, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 
ακολουθούν: 
1. Με ποιο τρόπο έφτασε ο Αλκιβιάδης στο στρατόπεδο των Αθηναίων;  
2. Σε ποια σημεία το παραπάνω κείμενο συμφωνεί με το κείμενο του Ξενοφώντα;  
3. Ποιο νέο στοιχείο για το Λύσανδρο και το στρατό των Λακεδαιμονίων υπάρχει στο 

παραπάνω κείμενο;  
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2 
 
Αλκιβι�δου δ� πρ�ς α�το�ς (δηλ. το�ς �θηναίους στρατηγούς) 

�λθ�ντος κα� λ�γοντος, �τι Μ�δοκος κα� Σε�θης ο� τ�ν Θρ�κ�ν 

βασιλε�ς ε�σιν α�τ� φ�λοι, κα� δ�ναμιν πολλ�ν �μολ�γησαν 

δ�σειν, ��ν βο�ληται διαπολεμε�ν το�ς Λακεδαιμον�οις· δι�περ 



9 

 

α�το�ς (δηλ. το�ς στρατηγούς) �ξ�ου μεταδο�ναι τ�ς �γεμον�ας, 

�παγγελλ�μενος α�το�ς δυε�ν θ�τερον, � ναυμαχε�ν το�ς πολεμ�ους 

�ναγκ�σειν � πεζ� μετ� Θρ�κ�ν πρ�ς α�το�ς διαγωνιε�σθαι. Τα�τα 

δ� � �Αλκιβι�δης �πραττεν �πιθυμ�ν δι' �αυτο� τ� πατρ�δι μ�γα 

τι κατεργ�σασθαι κα� δι� τ�ν ε�εργεσι�ν τ�ν δ�μον �ποκαταστ�σαι 

ε�ς τ�ν �ρχα�αν ε�νοιαν. Ο� δ� τ�ν �Αθηνα�ων στρατηγο�, 

νομ�σαντες τ�ν μ�ν �λαττωμ�των �αυτο�ς τ�ν μ�μψιν �κολουθ�σειν, 

τ� δ' �πιτε�γματα προσ�ψειν �παντας �Αλκιβι�δ�, ταχ�ως α�τ�ν 

�κ�λευσαν �πι�ναι κα� μηκ�τι προσεγγ�ζειν τ� στρατοπ�δ�. 

    Διοδώρου Σικελιώτου, Ιστορική Βιβλιοθήκη, 
13, 105 

……………………………………………………. 

�παγγελόμενος: υποσχόμενος 
�ξίου: είχε την αξίωση 
δυε�ν θάτερον: (θα συμβεί) ένα απ’ τα δύο 
μέγα κατεργάζομαι: προσφέρω μεγάλη υπηρεσία 
τ�ν μ�ν �λαττωμ�των �αυτο�ς τ�ν μ�μψιν �κολουθ�σειν: σε 

περίπτωση αποτυχίας 
θα κατηγορηθούν οι 
ίδιοι 

προσάπτω: αποδίδω 
 
Αφού διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 
ακολουθούν. 
1. Τι ζητούσε ο Αλκιβιάδης από τους Αθηναίους στρατηγούς και τι υποσχόταν;  
2. Για ποιο λόγο τα έκανε αυτά ο Αλκιβιάδης, σύμφωνα με το κείμενο;  
3. Τι του απάντησαν οι Αθηναίοι στρατηγοί και για ποιο λόγο;  
 
Οι ομάδες ανακοινώνουν τις απαντήσεις στην ολομέλεια του τμήματος. Από τη συνεξέταση 
των κειμένων φωτίζονται οι περισσότερες πλευρές του περιστατικού. Επίσης, οι μαθητές 
ασκούνται στη συνεργατική απόδοση αδίδακτου αρχαίου ελληνικού κειμένου, 
συνειδητοποιώντας ότι δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο ή το εξαιρετικά δύσκολο. Τέλος, με τη 
σύγκριση τριών ιστορικών κειμένων καλλιεργείται η ιστορική σκέψη και κρίση των μαθητών.  
 
Ε΄ φάση, Δραματοποίηση 
Ο καθηγητής έχει ετοιμάσει τον παρακάτω διάλογο, που αποδίδει σε ευθύ λόγο τα 
διαμειβόμενα: 
Αλκιβιάδης: Κατεῖδον �μ�ς �ν α�γιαλ� �ρμο�ντας κα� πρ�ς ο�δεμι� 
πόλει, τ� δ’  �πιτήδεια �κ Σηστο� μετιόντας πεντεκαίδεκα 
σταδίους �π� τ�ν νε�ν, το�ς δ� πολεμίους �ν λιμένι κα� πρ�ς 
πόλει �χοντας πάντα. Ο�κ �ν καλ� �με�ς �ρμε�τε. Δέον �στ� 
μεθορμίσαι ε�ς Σηστ�ν πρός τε λιμένα κα� πρ�ς πόλιν· ο� �ντες 
ναυμαχήσετε, �ταν βούλησθε.  
Τυδεύς: �πιθι! 
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Μένανδρος: �με�ς ν�ν στρατηγο�μεν, ο� σύ! 
 
Στο δρώμενο θα πάρουν μέρος όλοι οι μαθητές του τμήματος. Ένας απ’ αυτούς θα υποδυθεί 
τον Αλκιβιάδη, πέντε τους Αθηναίους στρατηγούς και οι υπόλοιποι τους Αθηναίους 
στρατιώτες. Δίνεται το κείμενο, που ουσιαστικά ήδη γνωρίζουν, και λίγος χρόνος, για να 
προετοιμαστούν και να σκεφτούν πώς θα παρουσιαστεί ο καθένας. Οι μαθητές που παίζουν 
τους στρατιώτες μπορούν να μην κινούνται αλλά να βρίσκονται σε Tableau Vivant. Στη 
συνέχεια αποδίδεται θεατρικά το κείμενο. Ως «σκηνικό» μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 
εικόνες που έχουν δημιουργήσει όσα παιδιά ζωγράφισαν, σύμφωνα με την παρότρυνση που 
δόθηκε την προηγούμενη διδακτική ώρα.  
 
 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Τα Φύλλα Εργασίας που δόθηκαν περιλαμβάνονται στο διδακτικό σενάριο. 
 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 
 
Διαδικτυακές πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα παράλληλα κείμενα για τα φύλλα εργασίας: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/  για το κείμενο από τον Λύσανδρο του Πλουτάρχου, 
και 
http://hodoi.fltr.ucl.ac.be/concordances/diodore_13/texte.htm για το απόσπασμα από την 
�στορική Βιβλιοθήκη του Διόδωρου Σικελιώτη.  
 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 
Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην τάξη ήταν επιτυχημένη. Τα παιδιά 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά και συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις φάσεις της 
διδασκαλίας, ιδιαίτερα σε αυτές της δεύτερης ώρας, που βασίστηκαν στην ομαδική 
εργασία και ξέφευγαν από το συνηθισμένο τρόπο προσέγγισης των κειμένων. 
Μεγάλη ευχαρίστηση προκάλεσε στα παιδιά η ευκαιρία που τους δόθηκε να 
ζωγραφίσουν, με αφορμή το κείμενο, καθώς και το ότι οι ζωγραφιές τους 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δραματοποίηση του κειμένου. Βέβαια, η πιο 
ενδιαφέρουσα και ευχάριστη φάση ήταν αυτή της δραματοποίησης του κειμένου, με 
την προσπάθεια των παιδιών που «έπαιζαν» να αποδώσουν όσο καλύτερα 
μπορούσαν τους ρόλους τους σε αρχαίο ελληνικό λόγο και των υπολοίπων να 
παρακολουθούν τη σκηνή, δίνοντας ταυτόχρονα μία «ζωντανή» εικόνα του 
στρατοπέδου των Αθηναίων.  
Αυτό που, πιθανόν, χρειάζεται να αλλάξει είναι η χρονική διάρκεια του παρόντος 
σεναρίου και από δύο διδακτικές ώρες να αυξηθεί στις τρεις, ώστε να μην υπάρχει 
χρονική πίεση και οι φάσεις του να αναπτύσσονται με περισσότερη άνεση. Αυτό, 
όμως, αν συνυπολογιστούν και οι απώλειες διδακτικών ωρών για άλλους λόγους, 
ίσως προκαλέσει καθυστέρηση στην πρόοδο της διδακτέας ύλης.  

 

4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://hodoi.fltr.ucl.ac.be/concordances/diodore_13/texte.htm


Με ατομική μου ευθύνη και σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 1599/1986, ο Δημιουργός 
που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του παρόντος εντύπου, δηλώνω ότι: 
1. Το Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής που υποβάλλω είναι δικό μου πρωτότυπο 
δημιούργημα και δεν προσκρούει σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας τρίτων.  
2. Δίνω το δικαίωμα και την άδεια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα ενεργεί 
κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, να αξιοποιεί, να διαθέτει, να αναπαράγει 
ή να διανέμει το υποβληθέν Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής, ολόκληρο ή τμήμα του ή 
συντετμημένο ή ενσωματωμένο σε άλλο υλικό, για εκπαιδευτικούς και διδακτικούς 
σκοπούς, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως έντυπο ή ηλεκτρονικό.  
3. Δηλώνω ότι η πιθανή αξιοποίηση του υλικού αυτού για ερευνητικούς σκοπούς 
επιθυμώ να γίνει (επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε): 

 

Επώνυμα       ⌧                                    Ανώνυμα  
Αν δεν καταγράψετε την επιθυμία σας αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε η πιθανή 
αξιοποίηση να γίνει ανώνυμα.  

*Για πρακτικούς λόγους,  η χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει και το 

θηλυκό. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/10/2011 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ: Παναγιώτης Καραμανώλης 
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