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ΣΕΝΑΡΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΣΤΟΝ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΟΓΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   

(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. 

 

 

Α. Ταυτότητα σεναρίου 

 

1. Τίτλος σεναρίου : Η επαγωγική µέθοδος  σε Σωκράτη,  Πλάτωνα και 

    Αριστοτέλη. Συγκρίσεις και συσχετισµοί.  

 

2. ∆ηµιουργός : Χριστίνα Καραντώνη, καθηγήτρια φιλόλογος στο Π.Π.ΛΠ.Π. 

 

3. Χρονική διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

 

   4. Τόπος και χρόνος υλοποίησης του σεναρίου:  12-05-2014 , 4η και 5η διδακτική 

   ώρα  στο εργαστήριο πληροφορικής του Π.Π.Λ.Π.Π. 

 

5. Προϋποθέσεις υλοποίησης :α)  Η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, η γνώση  

  δηλαδή από τους µαθητές της διδαχθείσης ύλης β) Οι στοιχειώδεις γνώσεις πάνω  

  στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. 

 

6. Μέσα-Εργαλεία: α) Το σχολικό εγχειρίδιο β) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε 

σύνδεση στο διαδίκτυο. [Χρήση word, excel, πρόγραµµα πλοήγησης στο διαδίκτυο 

µέσω του οποίου πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις στην  ψηφιακή βιβλιοθήκη 

Perseus [http://www.perseus.tufts.edu/hopper/search]και την ηλεκτρονική πύλη 

    Ψηφίδες για την Ελληνική γλώσσα. 

   [  http://www.greek-language.gr/digitalResources/index.html ] 

 

7. Σύντοµη περιγραφή: Στα πλαίσια των επαναλήψεων , µετά την ολοκλήρωση της 

διδακτέας ύλης, και της καλύτερης προετοιµασίας των µαθητών για τις Πανελλήνιες 

Εξετάσεις, οι µαθητές καλούνται να  συνδυάσουν στοιχεία που εµπεριέχονται στα 

εισαγωγικά µέρη του σχολικού εγχειριδίου κατά την εν παραλλήλω θεώρηση της 

11
ης

  ενότητας [«Η αλληγορία του σπηλαίου»]  και 12
ης

 ενότητας [«Η αλληγορία 

του σπηλαίου. Η απροθυµία των φιλοσόφων»] από την Πλατωνική Πολιτεία και των  

ενοτήτων 11
ης

 [«Η πόλη είναι η τελειότερη µορφή κοινωνίας»] και 15
ης

 [«Ο πολίτης 

είναι το συστατικό στοιχείο της πόλης»] από τα Πολιτικά.  

Εργαζόµενοι σε δύο οµάδες,  διερευνούν, η πρώτη οµάδα την λειτουργία της 

«οράσεως» ,του  «ὁρᾶν» –µέσα από τη χρήση των διαφόρων τύπων του ρήµατος 

ὁρῶ-στην Πολιτεία ,ενώ η δεύτερη οµάδα  την αντίστοιχη λειτουργία  στα Πολιτικά.  

Καλούνται , αφού εντοπίσουν τους τύπους του ὁρῶ που απαντώνται συχνότερα στο 

κάθε έργο, να δικαιολογήσουν την συγκεκριµένη επιλογή από µέρους των 

φιλοσόφων, λαµβάνοντας υπόψη και τις µεθόδους που ο καθένας χρησιµοποιεί.  
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Μετά  την παρουσίαση των διαπιστώσεων στις οποίες οδηγείται η κάθε οµάδα, 

γίνεται σύνθεση, µέσα από την οποία αναδεικνύονται οι διαφορές ανάµεσα στους 

φιλοσόφους. Έτσι θα προκύψει ότι η κυριαρχία του β΄ ενικού  προσώπου ὁρᾷς στην 

Πολιτεία, είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τον διαλογικό χαρακτήρα του έργου, την 

αντίληψη του Πλάτωνα για τη γνώση ως ανάµνηση –κατ’ επέκταση και  την ένταξη 

της επαγωγικής µεθόδου στη διαδικασία αυτή-  και την µαιευτική Σωκρατική 

µέθοδο αφενός, ενώ η κυριαρχία του α΄ πληθυντικού, ὁρῶµεν στα Πολιτικά του 

Αριστοτέλη, βρίσκεται σε συµφωνία µε τη µορφή του έργου ( πραγµατεία), τη 

σηµασία που ο Σταγειρίτης φιλόσοφος  αποδίδει στις αισθήσεις ως πηγών γνώσης 

(εµπειρισµός) , αλλά και στην   επαγωγική µέθοδο εν γένει. 

 

8. Στόχοι-Σκεπτικό: Η δραστηριότητα επιχειρείται στα πλαίσια των επαναλήψεων 

που γίνονται  λίγο πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Η περίοδος είναι δύσκολη, οι 
περισσότεροι µαθητές διακατέχονται από άγχος ενώ συχνά κάποιοι από αυτούς 

απουσιάζουν. Η σκέψη λοιπόν ήταν µε τη  συγκεκριµένη δραστηριότητα να 

επιτευχθούν κάποιοι γνωστικοί στόχοι συµβατοί µε το πνεύµα των θεµάτων που 

τίθενται στις εξετάσεις, αλλά συγχρόνως οι µαθητές να ξεφύγουν κάπως από την 

λογική και πρακτική της αποστήθισης, να ελέγξουν το βάθος της κατακτηθείσας 

µέχρι στιγµής γνώσης, να ενεργοποιήσουν την κριτική και συνθετική τους 

ικανότητα , να λειτουργήσουν κατά κάποιο τρόπο ως ερευνητές-επιστήµονες , όπως 

θα λειτουργούν λίγους µήνες αργότερα, ως φοιτητές. Με άλλα λόγια ο κύριος 

στόχος της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι να ενισχύσει την προσπάθεια που 

καταβάλλουν οι µαθητές για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι., να ενθαρρύνει χωρίς να 

φορτίσει.  
Αναλυτικότερα : 

Γνωστικοί στόχοι : 1. Η άσκηση και ο έλεγχος της µεταφραστικής ικανότητας 

των µαθητών.  

2. Η περαιτέρω εµπέδωση και η διεύρυνση της γνώσης πάνω :α)  στο περιεχόµενο  

της Πλατωνικής  αλληγορίας του σπηλαίου β) στις  απόψεις του Αριστοτέλη για τη 

σχέση κοινωνίας-πόλης-πολίτη  γ) στις µεθόδους που χρησιµοποιούν Σωκράτης, 

Πλάτων και Αριστοτέλης . [Και οι τρεις στηρίζονται και χρησιµοποιούν την 

επαγωγική µέθοδο, µε τις διαφορές όµως που επισηµαίνονται ανωτέρω στη σύντοµη 

περιγραφή του σεναρίου]  

3. Η συνειδητοποίηση πως το περιεχόµενο µιας λέξης διαφοροποιείται ανάλογα µε 

το γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται  και το ιδεολογικό φορτίο που της 

αποδίδει  ο οµιλών ή ο γράφων. 

Έτσι, το ὁρῶ [σε όλους τους τύπους της ενότητας 11] στην αλληγορία του 

σπηλαίου, έχει το νόηµα του «φαντάζοµαι», «αναπαριστώ µε τη φαντασία µου σα 

να βλέπω», ενώ οι τύποι του αορίστου β΄[ἰδεῖν κ.λπ] στην 12
η
 ενότητα 

αναφερόµενοι στους απελεύθερους πλέον δεσµώτες , υπονοούν την όραση ως 

ενόραση, ως θέαση του αγαθού µέσα από την επίπονη  διαδικασία της γνώσης-

ανάµνησης.  
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Το ὁρῶµεν, αντίστοιχα , στις ενότητες 11
η
 και 15

η
 των Πολιτικών του Αριστοτέλη, 

έχει τη σηµασία του «παρατηρούντες διαπιστώνουµε», και αποτυπώνει µε εύγλωττο 

τρόπο τη σηµασία της παρατήρησης για τον Αριστοτέλη, ως µέρους της επαγωγικής 

µεθόδου που υιοθετεί.  

4. Η διαπίστωση πως η συχνότητα εµφάνισης ενός γραµµατικού τύπου σε ένα 

κείµενο είναι δηλωτική του τρόπου σκέψης του συγγραφέα.  

 Τεχνολογικοί στόχοι : 1. Να γνωρίσουν οι µαθητές τις δυνατότες που τους 

προσφέρουν ανοιχτά αρχαιογνωστικά περιβάλλοντα, όπως η «Πύλη για την 

Ελληνική Γλώσσα» και η ψηφιακή βιβλιοθήκη “  Perseus”.  

2. Να µάθουν, στο πλαίσιο του νέου, ψηφιακού γραµµατισµού, να αξιοποιούν  

στη µελέτη τους ηλεκτρονικά εργαλεία.  

 Παιδαγωγικοί στόχοι : 1. Η ανάπτυξη της οµαδικότητας και της 

συνεργασίας, κατά τη γνώµη µου ιδιαίτερα χρήσιµη για την προ των εξετάσεων 

περίοδο µε αυξηµένο τον ατοµικισµό και ανταγωνισµό. Η συνειδητοποίηση, 

συγχρόνως, πως στη διαδικασία της µάθησης και της έρευνας απαιτείται και 

οµαδικότητα, δηλαδή  πως για πολλούς και διάφορους λόγους η µάθηση µπορεί και 
συχνά πρέπει να είναι συνεργατική. 2. Η επανάληψη και διεύρυνση γνώσεων µε 

τρόπο που ενεργοποιεί την κριτική σκέψη και αποδεικνύει ότι η στείρα αποστήθιση 

δεν είναι  η προϋπόθεση για την επιστηµονική έρευνα και γνώση. 3. Ο κριτικός 

γραµµατισµός, η κριτική στάση ως στάση ζωής. 

 

9. Αναλυτική περιγραφή:  

1
Η
 ΩΡΑ 1. Ζητείται από τους µαθητές να µεταφράσουν τις ενότητες 11

η
 και 12

η
 από 

την  Πολιτεία και 11
ης

 και 15
ης

 από τα  Πολιτικά.[12΄περίπου] 2. Καλούµε τους 

µαθητές να απαντήσουν τα παρακάτω ερωτήµατα :α) Ποιοι είναι η συνοµιλητές στο 

συγκεκριµένο απόσπασµα της Πολιτείας και ποιο είναι το υπό συζήτηση θέµα; β) 

Ποια είναι τα θέµατα που πραγµατεύεται στις ενότητες 11 και 15 των Πολιτικών ο 

Αριστοτέλης και πώς συνδέονται µεταξύ τους; [7΄περίπου] 3. Χωρίζουµε τους 

µαθητές σε δύο (2) οµάδες [Όταν ο αριθµός των µαθητών είναι µεγαλύτερος από 

10, χωρίζουµε ανάλογα  σε 3, 4 ή 5 οµάδες – ορίζουµε  δηλαδή µέχρι 5 µαθητές σε 

κάθε οµάδα- και δίνουµε διαφορετικά φύλλα εργασίας]. 4. ∆ίνουµε στους µαθητές 

τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας και τους καλούµε σε πρώτη φάση να υλοποιήσουν 

την πρώτη δραστηριότητα. [1.Α.] [25΄]. Επισκέπτονται δηλαδή την Ψηφιακή 

βιβλιοθήκη Perseus, εντοπίζουν µε τη βοήθεια του διδάσκοντος τα εργαλεία 

αναζήτησης και στη συνέχεια αναζητούν  στα  σώµατα των  κειµένων της  Πολιτεία 

ς και των  Πολιτικών  αντίστοιχα, τους συναντώµενους τύπους του ὁρῶ .  

2
η
 ΩΡΑ 1. Οι µαθητές των δύο οµάδων, µε τη βοήθεια του γραφήµατος, 

παρουσιάζουν στην ολοµέλεια τα ευρήµατα. Έτσι η πρώτη οµάδα θα σηµειώσει 
πως κυρίαρχο στην Πλατωνική Πολιτεία είναι το β΄ ενικό πρόσωπο του ὁρῶ,  

ενώ σπανίζει το α΄ πληθυντικό. Αντίθετα η δεύτερη οµάδα θα σηµειώσει την 

κυριαρχία του α΄ πληθυντικού στα Πολιτικά του Αριστοτέλη και την πλήρη 

απουσία του β΄ενικού.[7΄]   2. Οι µαθητές καλούνται να υλοποιήσουν την 
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δεύτερη δραστηριότητα. Έτσι, επισκεπτόµενοι την ψηφιακή πύλη Ψηφίδες για 

την Ελληνική γλώσσα,  και εντοπίζοντας η µεν πρώτη οµάδα  το κεφάλαιο  6.9. 

«Υπάρχει σωκρατική φιλοσοφία;» από το 6
ο
 ηλεκτρονικό βιβλίο Οι Σοφιστές 

και ο Σωκράτης της  σειράς  Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι.   

[http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/filosofia/page_040.html ] 

και το κεφάλαιο 7.4. «Γιατί ο Πλάτων γράφει διάλογους;» από το 7
ο
 ηλεκτρο 

νικό βιβλίο Ο Πλάτων και η φιλοσοφική Ακαδηµία της ίδιας σειράς 

[http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/filosofia/page_045.html ] 

η δε δεύτερη , το κεφάλαιο  8.6. «Η αριστοτελική επαγωγή» από το 7
ο
 

ηλεκτρονικό βιβλίο , Ο Αριστοτέλης και η εγκυκλοπαίδεια της γνώσης»της 

ίδιας σειράς.  

[http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/filosofia/page_058.html ] 

αντλούν τα στοιχεία που είναι χρήσιµα για απάντηση του 2
ου

 ερωτήµατος . Στη 

συνέχεια, χρησιµοποιώντας τον κειµενογράφο, σηµειώνουν επιγραµµατικά τα 

σηµεία πάνω στα οποία θα συντεθεί η απάντησή τους. [25΄]. 3. Παρουσίαση των 

συµπερασµάτων της κάθε οµάδας στην ολοµέλεια. [12΄] . 

10. Ενδεικτική βιβλιογραφία 

Châtelet François, Η Φιλοσοφία, Τόµος Α΄Από τον Πλάτωνα ως τον Θωµά 

Ακινάτη, µτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, Γνώση, Αθήνα 1984 

Düring Ingemar, Ὁ Ἀριστοτέλης. Παρουσίαση καὶ ἑρµηνεία τῆς σκέψης του, Τόµος 

Α΄,µτφρ.Κοτζιᾶ Παρασκευή Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα,1991 

Goldschmidt Victor, Les dialogues de Platon, P.U.F., Paris, 1947 

Κάλφας Β.-Ζωγραφίδης Γ. ,Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι . Κέντρο Εκπαιδευτικής 

έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών σπουδών, http://www.greek-

language.gr/Resources/ancient_greek/history/filosofia/index.html  

Κατσιµάνης Σ. Κυριάκος, Πρακτική φιλοσοφία και πολιτικό ήθος του Σωκράτη, 

Επικαιρότητα ( Νικόδηµος) , Αθήνα 1981 
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Κύρκος, Βασίλειος, «Ο ανθρωπολογικός χαρακτήρας της πολιτικής φιλοσοφίας 

του Αριστοτέλη». Επιστηµονική επετηρίς Παντείου Α.Σ.Π.Ε., Αθ. 1981, 213-229 

 

Taylor A.E., Πλάτων,µτφρ. Ι.Αρζόγλου, Μ.Ι.Ε.Τ.,Αθήνα 1990  

Vegetti, Mario, Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας, µτφρ.Γιάννης Α. 

∆ηµητρακόπουλος, Τραυλός, Αθήνα 2000. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α 1 

 

 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Αξιοποιώντας : 
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1. Τα στατιστικά στοιχεία από την ψηφιακή βιβλιοθήκη  Perseus  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/search  σχετικά µε τη συχνότητα και τους τύπους 

[πρόσωπα]  του   ὁρῶ [όρῶµεν] στην Πολιτεία του Πλάτωνα 

2. Τη λειτουργία των τύπων του ρήµατος στην 11
η
 και 12

η
  διδακτική ενότητα του 

σχολικού εγχειριδίου 

3. Τα όσα γνωρίζετε για τις µεθόδους που χρησιµοποιούν Σωκράτης και Πλάτωνας 

4. Τα στοιχεία που θα αντλήσετε  σχετικά µε  τις µεθόδους των δύο φιλοσόφων από την 

ηλεκτρονική πύλη Ψηφίδες για την Ελληνική γλώσσα http://www.greek-

language.gr/Resources/ancient_greek/history/filosofia/index.html  

 

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα: 

 

Α) Σε ποιο πρόσωπο απαντάται συχνότερα το  ρήµα ὁρῶ  στην Πλατωνική Πολιτεία; Να 

δηµιουργήσετε ένα γράφηµα, στο οποίο να αποτυπώνεται η συχνότητα εµφάνισης των 

επικρατέστερων τύπων-προσώπων  και µε τη βοήθειά του να παρουσιάσετε τα 

αποτελέσµατα σε προσχεδιασµένο προφορικό λόγο. 

 

Β) Ποιους λόγους θα µπορούσατε να αναφέρετε που να δικαιολογούν την συγκεκριµένη 

επιλογή από µέρους του Σωκράτη αφενός και του Πλάτωνα αφετέρου; Αφού 

καταγράψετε επιγραµµατικά τους λόγους σε αρχείο µε τη βοήθεια επεξεργαστή κειµένου, 

να τους αναπτύξετε σε προσχεδιασµένο προφορικό λόγο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α 2 

 

 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Αξιοποιώντας : 

1. Τα στατιστικά στοιχεία από την ψηφιακή βιβλιοθήκη  την Πύλη Perseus 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchσχετικά µε τη συχνότητα και τους τύπους 

[πρόσωπα]  του   ὁρῶ [όρῶµεν] στα Πολιτικά  του Αριστοτέλη 

2. Τη λειτουργία των τύπων του ρήµατος στην 11
η
 και 15η διδακτική ενότητα του 

σχολικού εγχειριδίου 

3. Τα όσα γνωρίζετε για την µέθοδο που χρησιµοποιεί  ο Αριστοτέλης 

4. Τα στοιχεία που θα αντλήσετε  σχετικά µε  την Αριστοτελική  µέθοδο από την 

ηλεκτρονική πύλη Ψηφίδες για την Ελληνική γλώσσαhttp://www.greek-

language.gr/Resources/ancient_greek/history/filosofia/index.html  

 

 

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα: 

 

Α)  Σε ποιο πρόσωπο απαντάται συχνότερα το  ρήµα ὁρῶ  στα  Πολιτικά ;  

Να δηµιουργήσετε ένα γράφηµα, στο οποίο να αποτυπώνεται η συχνότητα εµφάνισης των 

επικρατέστερων τύπων-προσώπων  και µε τη βοήθειά του να παρουσιάσετε τα 

αποτελέσµατα σε προσχεδιασµένο προφορικό λόγο. 

 

Β) Ποιους λόγους θα µπορούσατε να αναφέρετε που να δικαιολογούν την συγκεκριµένη 

επιλογή από τον Αριστοτέλη; Αφού καταγράψετε επιγραµµατικά τους λόγους σε αρχείο 

µε τη βοήθεια επεξεργαστή κειµένου, να τους αναπτύξετε σε προσχεδιασµένο προφορικό 

λόγο. 

 

 


