
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΚΩΤΣΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ 

 

Κείμενο προς διδασκαλία: Ισοκράτους "Περί Ειρήνης"  Προοίμιο 14-15 

Προβλεπόμενος διδακτικός χρόνος: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτική Μέθοδος - Μορφή: Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός μεθόδων και τεχνικών, 

όπως η μαιευτική μέθοδος δια των στοχευμένων ερωτήσεων, η αξιοποίηση 

διαγραμμάτων, η ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση και η εμπλουτισμενη 

διδασκαλία  μέσω της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης της νέας γνώσης στη βάση της 

ολιστικής θεώρησης της.  

Πορεία: Ερμηνευτικός κύκλος (συνολική θέαση, ανάλυση, σύνθεση-επιστροφή στην 

κειμενική ολότητα) 

Διδακτικοί στόχοι: Από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διαπιστώνουμε ότι οι 

διδακτικοί στόχοι που έχουν τεθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την εργογραφία 

του Ισοκρἀτη είναι οι ακόλουθοι: 

1. Να διαπιστώσουν οι μαθητές τα στοιχεία που συγκροτούν το προσωπικό του ύφος, 

την ισορροπημένη, νηφάλια και ρέουσα έκφρασή του και τη  εύληπτη 

επιχειρηματολογία του, που στηριζόταν  πάντοτε σε ρεαλιστική εκτίμηση των 

καταστάσεων. 

2. Να επισημάνουν την φιλειρηνική πολιτική του έναντι όλων των άλλων πόλεων, που 

τον κατέστησε ηγέτη της φιλειρηνικής παράταξης της Αθήνας τον 4ο π.Χ. αιώνα. 

3. Να διερευνήσουν τους λόγους που οδήγησαν στη μετατόπισή του από την 

υποστήριξη της ηγεμονικής θέσης της Αθήνας (στον κατά των Περσών πόλεμο) στην 

προτροπή προς τους συμπατριώτες του να παραιτηθούν από την επιθυμία της 

ηγεμονίας. 

4. Να επισημάνουν την βασική του αντίληψη ότι όποια απόφαση κι αν πάρουν για την 

ειρήνη ή την ηγεμονία, δεν πρόκειται να ευτυχήσουν, αν δεν βελτιὠσουν την 

δημοκρατική λειτουργία της πολιτείας τους, η οποία παρουσίαζε σαφή σημεία 

παρακμής.  

5. Να εκτιμήσουν την πεποίθησή του ότι η ακμή της Αθήνας στο παρελθὀν οφειλὀταν 

στην άριστη λειτουργία της δημοκρατίας επί Σόλωνος και Κλεισθένους και στην 

αγαθοποιό επίβλεψη της πολιτικής ζωής από την ἑξ Αρείου Πάγου βουλή". 

6. Να συγκρίνουν τέλος και τους τρεις ρήτορες (Λυσίασ, Δημοσθένης, Ισοκράτης) ως 

προς την κοινή πίστη τους στην αξία του δημοκρατικού πολιτεύματος για τη ζωή και 

την ευτυχία όλων των πολιτών της Αθήνας αλλά και κάθε άλλης πόλης. 



7. Να αξιοποιήσουν τη συζἠτηση όλων των παραπάνω αρχών, για να διαπιστώσουν τη 

διαχρονική σημασία τους για τον άνθρωπο κάθε εποχής και μάλιστα της σημερινής.  

Επιμέρους στόχοι  

Γνωστικοί στόχοι 

1. Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία της "παρρησίας" σ' ένα δημοκρατικό 

πολίτευμα και συγχρόνως να προβληματιστούν για την έλλειψή της, κυρίως, εξ αιτίας 

της ασυδοσίας και της θρασύτητας μερικών δημαγωγών πολιτικών. 

2. Να διαπιστώσουν την εχθρική στάση των Αθηναίων απέναντι σε όσους τους 

συμβουλεύουν με ειλικρίνεια και εντιμότητα για το καλό της πόλης τους.  

3. Να αναγνωρίσουν το πολιτικό θάρρος και τη φιλοπατρία του Ισοκράτη καθώς δε 

διστάζει να έρθει σε αντίθεση με τις κρατούσες απόψεις και να προβάλλει την 

ανιδιοτέλειά του. 

4. Να κατανοήσουν την εμμονή του στην ειρήνη και την πρότασή του για αναθεώρηση 

στην πολιτική κατάσταση.  

5. Να εντοπίσουν τις τεχνικές πειθούς του αποσπάσματος 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

 

1. Να κινητοποιήσουν οι μαθητές τη σκέψη και τη φαντασία τους και να εξασκηθούν 
στην συνεργατική μάθηση 
2. Να συνδυάσουν γενικότερες γνώσεις που διαθέτουν για την κατανόηση του 
κειμένου  

3. Να στοχαστούν πάνω στη διαχρονικὀτητα κοινωνικών φαινομένων και ανθρώπινων 
συμπεριφορών 

 

Μέσα -Υλικά 

1. Το σχολικό εγχειρίδιο 

2. Έντυπο υλικό (φύλλα εργασίας για την κάθε ομάδα που δίνονται στους μαθητές 

κατα τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και φύλλο εργασίας που δίνεται σε όλους τους 

μαθητές για το σπίτι). 

3. Πίνακας 

4.Power Point  για την αφόρμηση και τη συνολική θεώρηση της ενότητας. 

 

 

Αφόρμηση: Η αφόρμηση προηγείται της παρουσίασης της νέας ύλης και αποσκοπεί 

στην νοητική και συναισθηματική προπαρασκευή των μαθητών, ώστε να 

παρακολουθήσουν όσα πρόκειται να διαμειφθόυν στη διδακτική ώρα που θα 

διανυθεί. Συνήθως ξεκινάμε με ερωτήσεις που θα βοηθήσουν τους μαθητές να 

συνδεθούν με τα προηγούμενα αλλά και θα δημιουργήσουν προσδοκίες για όσα 

πρόκειται να ακολουθήσουν. Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα, καλούμε τους 



μαθητές να ανακαλέσουν  μνημονικά το τελευταίο μέρος του προοιμίου που είχαν 

διδαχθεί στο προηγούμενο μάθημα δηλαδή στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου της 

ευμάθειας ο ρήτορας δηλώνει έγκαιρα το θεματικό κέντρο του λόγου του που είναι η 

απόφαση για ένα ζωτικής σημασίας θέμα όπως η σύναψη πολέμου ή ειρήνης.  

Με τη χρήση του power point οι μαθητές θυμούνται τα κυριότερα επιχειρήματα του 

ρήτορα στις παραγράφους 1 και 2 και με στοχευμένες ερωτήσεις ανακαλώντας 

προηγούμενες γνώσεις θα προσπαθήσουν να εικάσουν  τι αλλο μπορει να ζητήσει ο 

Ισοκράτης από τους συμπολίτες του. 

Το αίτημα για ισηγορία ειναι γνωστό στους μαθητές από τον "Υπερ της Ροδίων 

Ελευθερίας" λόγο του Δημοσθένη. Θα ακολουθήσει μια περίπου μονόλεπτη προβολή 

ενός αντίστοιχου παραδείγματος από τη σημερινή βουλη και οι μαθητές θα κλιθούν 

σύντομα να απαντήσουν εαν και οι ίδιοι στις διαπροσωπικές τους σχέσεις 

αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και ποια αίτια κατά την άποψή τους τα 

προκαλούν.  

Στη συνέχεια αφού οι μαθητές χωριστούν σε 3 ομάδες των 5 ατόμων θα δουλέψουν 

για περίπου 12-15 λεπτά στις καινούριες ενότητες του συμβουλευτικού λόγου. Θα 

τους ζητηθεί να επιχειρήσουν τη μετάφραση του αποσπάσματος που θα εχουν στο 

φυλλο εργασίας τους με τη βοήθεια του λεξιλογίου του σχολικού εγχειριδίου και 

παράλληλα να εντοπίσουν τα επιχειρήματα και τις τεχνικές πειθούς του ρήτορα. 

Με το τέλος του χρόνου η κάθε ομάδα επιχειρεί τημετάφραση του αποσπάσματός της 

και ο διδάσκων επαναλαμβάνει και ο ίδιος τη μετάφραση στο σύνολό της. Στη 

συνέχεια η κάθε ομάδα θα διατύπώσει τα επιχειρήματα του ρήτορα καθώς και τα 

ρητορικά ήθη και πάθη.  

Ανακεφαλαίωση μέσω power point των κυριότερων σημείων του μαθήματος. 

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις κατανόησης και λεξιλογικές για το σπίτι.  

Αποτίμηση των διδακτικών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν: 

Το παραπάνω σχέδιο διδασκαλίας βασίζεται στο σύνολό του σε περισσότερες της μιας 

αρχές και θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας. Στο τέλος της διδακτικής ώρας οι 

μαθητές αναμένεται  

1. Να έχουν συνειδητοποιήσει ότι δημοκρατία χωρίς ισηγορία και κατ΄επέκταση 

παρρησία δεν υφίσταται. 

2. Να έχουν κατανοήσει την προσπάθεια χειραγώγησης των πολιτών από λαϊκιστές και 

δημαγωγούς πολιτικούς. 

3. Να έχουν προβληματιστεί σχετικά με τη δυσκολία έκφρασης μιας διαφορετικής από 

τις κατεστημένες άποψη. 



4. Να έχουν κατανοήσει τη διαχρονικότητα κοινωνικών φαινομένων και 

συμπεριφορών. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ομαδα 1η  (5 άτομα) 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε το κείμενο με τη βοήθεια του λεξιλογίου του σχολικού εγχειριδίου 

2. Ποια δυσκολία υποστηρίζει ο ρήτορας ότι θα αντιμετωπίσει στην προσπάθεια του να 

πείσει τους Αθηναίους για ειρήνη; 

3. Ποια ρητορικά ήθη και πάθη μπορείτε να εντοπίσετε στο απόσπασμα που σας δίνεται; 

 

 

 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 2η (5 άτομα) 

 

 

 

 

 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα που σας δόθηκε με τη βοήθεια του λεξιλογίου του 

σχολικού εγχειριδίου 

2. Για ποια συμπεριφορά επιπλήττει τους Αθηναίους ο Ισοκράτης και γιατί; 

3. Ποια ρητορικά ήθη και πάθη μπορείτε να εντοπίσετε στο απόσπασμα που σας δίνεται; 

 

 

 

  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 3η (ομάδα 5) 

 

 

 

 

 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα με τη βοήθεια του λεξιλογίου του σχολικού εγχειριδίου 

2. Για ποιο λόγο ο Ισοκράτης εναντιώνεται , αν και είναι δύσκολο, στις απόψεις των 

Αθηναίων; 

3. Ποια ρητορικά ήθη και πάθη μπορείτε να εντοπίσετε στο απόσπασμα που σας δίνεται; 

 


