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Η Διαθεμαςική μαπ Διδαρκαλία 



Σόπξπ:  Δογαρςήοιξ 

Ζλεκςοξμικώμ 

Υπξλξγιρςώμ ςξσ 

Οειοαμαςικξύ ΓΔ.Κ. 

Οαςοώμ 

Διάοκεια (): 3 

διδακςικέπ ώοεπ ρε 

κάθε ςμήμα  

 
 



 Μαθηςέπ: 30 (Α1΄& Α΄2 ςάνειπ 

ΓΔ.Κ.),15-16 εςώμ,                      

μηςοική γλώρρα:                     Δλλημικά  

 Ρόλξπ Εκπαιδεσςικώμ:διαμερξλαβηςικόπ 

 Μέθξδξπ Εογαρίαπ: ξμαδξρσμεογαςική 

 

 

 

 

 

 



 Γλώρρα Εογαρίαπ: Δλλημικά & Αγγλικά 

 Επίπεδξ ρςα Αγγλικά: Β2-Γ2 

 Γλχρρικέπ Δενιόςηςεπ: 

Listening,Viewing, Speaking, Reading and 

Writing (integrated) 

 Επίπεδξ ρςημ Λξγξςευμία: Οξλύ Ιαλό – 

Άοιρςξ 



 Επξπςικά Μέρα: Οίμακαπ, video, Ζ/Υ, 

παοξσρίαρη powerpoint, 

βιμςεξποξβξλέαπ και τύλλα εογαρίαπ  

 Ποξηγξύμεμεπ Γμώρειπ: απόρπαρμα 

Εοωςόκοιςξσ «Ήοθεμ η ώοα κι ξ καιοόπ»   

 κξπόπ: Ξι μαθηςέπ μα ρσμενεςάρξσμ ςα 

κείμεμα δύξ κξοσταίχμ δημιξσογώμ, 

καθώπ και μα ρσμδέρξσμ ςιπ γμώρειπ 

ςξσπ με ςιπ εμπειοίεπ ςξσπ από άλλεπ 

μξοτέπ ςέυμηπ (μξσρική, ζχγοατική, 

θέαςοξ και κιμημαςξγοάτξπ), με ςη 

ρσμδοξμή ςχμ ΤΟΔ 

 



 Επιμέοξσπ Διδακςικξί ςόυξι:  

 

Ξι μαθηςέπ μαπ μα… 

 

Σσρυεςίρξσμ έμα έογξ ςηπ Κοηςικήπ 

Λξγξςευμίαπ με έμα έογξ ςξσ 

Ελιραβεςιαμξύ Θεάςοξσ 

Δμςξπίρξσμ ςιπ βαρικέπ στξλξγικέπ 

διατξοέπ αμάμερα ρε έμα έμμεςοξ 

μσθιρςόοημα και μία ςοαγχδία 

Δμςξπίρξσμ θεμαςικέπ ξμξιόςηςεπ αμάμερα 

ρςα δύξ έογα και άλλα παοάλληλα κείμεμα  

 



 

Ξι μαθηςέπ μαπ μα… 

 

Αμςλήρξσμ διαυοξμικέπ ιδέεπ μέρα από ςα 

κείμεμα 

Οοξβλημαςιρςξύμ για ςξμ καςαλσςικό οόλξ 

ςξσ έοχςα και ςηπ αγάπηπ ρςη ζχή ςξσπ  

 Σσζηςήρξσμ για ςη θέρη ςηπ γσμαίκαπ ρε 

δύξ διατξοεςικά κξιμχμικά πλαίρια ςηπ 

ίδιαπ πεοίπξσ ιρςξοικήπ πεοιόδξσ   

 



Ξι μαθηςέπ μαπ μα… 

 

Οαοαςηοήρξσμ ςημ ενέλινη ςηπ ελλημικήπ 

και αγγλικήπ γλώρραπ με ςξ πέοαρμα 

ςξσ υοόμξσ 

Απξπειοαθξύμ μα γοάφξσμ αρκήρειπ 

δημιξσογικήπ γοατήπ 

Μιώρξσμ αιρθηςική απόλασρη 

Ιαλλιεογήρξσμ ρσμεογαςικέπ  

   ικαμόςηςεπ (κξιμχμικόπ γοαμμαςιρμόπ) 



 Δοαρςηοιόςηςεπ 

(Πεοιγοατή Φύλλξσ 

Δοαρςηοιξςήςχμ) 
 



Ποξ-αμαγμχρςική τάρη  
 

[Χχοιρμόπ μαθηςώμ ρε ξμάδεπ] 

 

Ατόομηρη: ξοιρμόπ ςηπ «αγάπηπ / 

έοχςα» (love) (ρςα αγγλικά) 

Αμάκληρη ποξηγξύμεμχμ εμπειοιώμ με 

ςη μέθξδξ ςξσ καςαιγιρμξύ ιδεώμ: 

Σαίνπηο και Ρωμαίξπ και Ιξσλιέςα (ρςα 

αγγλικά) 



Κσοίχπ Επενεογαρία- 
Αμαγμχρςική τάρη  

 Παοξσρίαρη ρύμςξμξσ κειμέμξσ με πληοξτξοίεπ 
για ςξ Ρωμαίξπ και Ιξσλιέςα και ρσμπλήοχρη 
πίμακα (ρςα αγγλικά)(Information transfer) 

Outline of ROMEO AND JULIET 
 Writer: 
 Plot – main characters: 
 Era: 
 Genre: 
 Previous works it was based on: 
 Archetype: 
 The writer’s innovations: 

 

 Οεοιληπςική απόδξρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςηπ 
ραινπηοικήπ ςοαγχδίαπ, ώρςε ξι μαθηςέπ μα 
σπξγοαμμίρξσμ ςξσπ βαρικξύπ και δεσςεοεύξμςεπ 
υαοακςήοεπ (ρςα αγγλικά) 
 

 



(ρςα ελλημικά) 

σμπλήοχρη κεμώμ με βαρικά ρςξιυεία για 
ςξμ Εοωςόκοιςξ  

 
 Σσγγοατέαπ: 
 Κξγξςευμική πεοίξδξπ:  
 Κξγξςευμικό είδξπ: 
 Δπιδοάρειπ και επιοοξέπ: 
 Υπόθερη: (ποξτξοικά) 

 
σζήςηρη αματξοικά με ςα μημύμαςα πξσ 

ποξβάλλει ξ Β. Ιξομάοξπ ρςξ έογξ 
(παοαςήοηρη μα μημ πεοιξοιρςξύμ ρςξ θέμα 
ςξσ έοχςα)  

Διεοεσμηςικέπ εοχςήρειπ για ςημ πιθαμή 
ρυέρη ςχμ δύξ δημιξσογώμ 

Καςαγοατή ςχμ γεμικώμ ξμξιξςήςχμ και 
διατξοώμ ςχμ δύξ έογχμ 
 
 

 



 Αμάγμχρη απξρπάρμαςξπ από ςη «Σκημή ςξσ 

Λπαλκξμιξύ» (Οοάνη 2, Σκημή 2) και ρύμςξμξσ 

κειμέμξσ για ςημ αουαψκή γλώρρα ρςα έογα ςξσ 

Σαίνπηο. (ρςα αγγλικά) 

 Γλχρρικέπ δοαρςηοιόςηςεπ (ρςα αγγλικά) 

 Οοξβξλή βίμςεξ (7 λεπςώμ) με ςη «Σκημή ςξσ 

Λπαλκξμιξύ» (2013, Carlo Carlei) 



(ρςα ελλημικά) 

Αμάγμχρη απξρπάρμαςξπ με αμςαλλαγή 

όοκχμ ςχμ δύξ ηοώχμ (Δμόςηςα Γ΄, ρς. 

1453 – 1498) 

Σύγκοιρη με αμςίρςξιυξ απόρπαρμα από ςξ 

έογξ ςξσ Σαίνπηο – εμςξπιρμόπ ξμξιξςήςχμ 

και διατξοώμ από πλεσοάπ πεοιευξμέμξσ 



 Σσζήςηρη για: 

α) ςα διδάγμαςα πξσ ενάγξμςαι από ςη 

ραινπηοική ςοαγχδία (ρύγκοιρη με μημύμαςα 

Εοωςόκοιςξσ) 

β) ςη θέρη ςηπ γσμαίκαπ ρςα δύξ έογα (ρςη 

ρύγκοιρη λαμβάμξμςαι σπόφη ξι ιδιαίςεοεπ 

κξιμχμικέπ και ιρςξοικέπ ρσμθήκεπ) 

  

 



 

Αμάγμχρη Γ΄Σςαρίμξσ από ςημ Αμςιγόμη 

ςξσ Σξτξκλή (Ύμμξπ ρςξ Έοχςα)  

   

 

 

 

Αμάγμχρη απξρπάρμαςξπ από ςημ 

Επιρςξλή Α΄ποξπ Κξοιμθίξσπ ςξσ 

Απξρςόλξσ Οαύλξσ (Ύμμξπ ρςημ Αγάπη) 

 



Ἔοωπ ἀμίκαςε μάυαμ, Ἔοωπ, ὃπ ἐμ κςήμερι πίπςειπ, 

ὃπ ἐμ μαλακαῖπ παοειαῖπ μεάμιδξπ ἐμμσυεύειπ, 

τξιςᾷπ δ᾽ ὑπεοπόμςιξπ ἔμ ς᾽ ἀγοξμόμξιπ αὐλαῖπ· 785 

καί ρ᾽ ξὔς᾽ ἀθαμάςωμ τύνιμξπ ξὐδείπ 

ξὔθ᾽ ἁμεοίωμ ρέ γι᾽ ἀμθοώπωμ. ὁ δ᾽ ἔυωμ μέμημεμ. 790 

ρὺ καὶ δικαίωμ ἀδίκξσπ τοέμαπ παοαρπᾷπ ἐπὶ λώβᾳ, 

ρὺ καὶ ςόδε μεῖκξπ ἀμδοῶμ νύμαιμξμ ἔυειπ ςαοάναπ· 

μικᾷ δ᾽ ἐμαογὴπ βλετάοωμ ἵμεοξπ εὐλέκςοξσ 795 

μύμταπ, ςῶμ μεγάλωμ πάοεδοξπ ἐμ ἀουαῖπ 

θερμῶμ. ἄμαυξπ γὰο ἐμπαίζει θεὸπ, Ἀτοξδίςα. 800 

μῦμ δ᾽ ἤδη ᾽γὼ καὐςὸπ θερμῶμ 

ἔνω τέοξμαι ςάδ᾽ ὁοῶμ ἴρυειμ δ᾽ 

ξὐκέςι πηγὰπ δύμαμαι δάκοσ 

ςὸμ παγκξίςημ ὅθ᾽ ὁοῶ θάλαμξμ 

ςήμδ᾽ Ἀμςιγόμημ ἀμύςξσραμ. 805  

  

 



Ἡ ἀγάπη μακοξθσμεῖ, υοηρςεύεςαι, ἡ ἀγάπη ξὐ 

ζηλξῖ, ἡ ἀγάπη ξὐ πεοπεοεύεςαι, ξὐ τσριξῦςαι, ξὐκ 

ἀρυημξμεῖ, ξὐ ζηςεῖ ςὰ ἑασςῆπ, ξὐ παοξνύμεςαι, ξὐ 

λξγίζεςαι ςὸ κακόμ, ξὐ υαίοει ςῇ ἀδικίᾳ, ρσγυαίοει 

δὲ ςῇ ἀληθείᾳ· πάμςα ρςέγει, πάμςα ἐλπίζει, πάμςα 

ὑπξμέμει.  

 



Σσζήςηρη για ςιπ διατξοέπ αμάμερα ρςξ 
ρσμαίρθημα ςξσ έοχςα και ςξ ρσμαίρθημα 
ςηπ αγάπηπ (ρσμπλήοχρη ςξσ αουικξύ 
ξοιρμξύ ςηπ έμμξιαπ love) 

 

 

Διαςύπχρη ρκέφεχμ για ςη διαυοξμικόςηςα 
ςηπ ελλημικήπ γλώρραπ και ςημ ενέλινή ςηπ 
ρε ρύγκοιρη με ςημ αγγλική γλώρρα 



Ξι μαθηςέπ θσμξύμςαι ςοαγξύδια και ςαιμίεπ 

ρυεςικέπ με ςξμ Εοωςόκοιςξ και ςημ ςοαγχδία 

Ρωμαίξπ και Ιξσλιέςα  

Ησμξύμςαι απξτθέγμαςα από ςα δύξ έογα 



 

Ομαδικέπ δοαρςηοιόςηςεπ ρςα αγγλικά, 
δημιξσογικήπ γοατήπ και καλλιςευμικήπ 
έκτοαρηπ, αμάλξγα με ςα εμδιατέοξμςα ςχμ 
μαθηςώμ 

 a. Talking like Shakespeare: Write a short 
dialogue using as much Shakespearean grammar 
and words as you can. Then read your dialogue 
aloud to the class. 

 b. Write a love poem. 

 c. Write a different ending for “Romeo and 
Juliet”. 

 



 

Ομαδικέπ δοαρςηοιόςηςεπ ρςα ελλημικά 

α. Γοάφςε έμαμ ελλημξ-αγγλικό διάλξγξ 

αμάμερα ρςημ Θξσλιέςα και ςημ Αοεςξύρα.  

β. γοάφςε έμα εοχςικό πξίημα. 

γ. γοάφςε έμα διατξοεςικό ςέλξπ για ςξμ 

Δοχςόκοιςξ ή μια ρελίδα από ςξ ημεοξλόγιξ 

ςχμ δύξ ηοχίδχμ.  

 



 

α. Ποόςαρη δοαμαςξπξίηρηπ: 

 The balcony scene, αμςαλλαγή όοκχμ 

Δοχςόκοιςξσ – Αοεςξύραπ, η παοαμάμα 

ρσμβξσλεύει ςημ Αοεςξύρα 

β. Ποόςαρη δημιξσογικόςηςαπ: 

Εχγοατίρςε ή δημιξσογήρςε κξλλάζ ρυεςικά 

με ςα δύξ έογα 



Διακειμεμική ποξρέγγιρη - ρσμ-αμάγμχρη 
κειμέμχμ (ξμαδικέπ εογαρίεπ): 

Θέμα: η επίδοαρη ςξσ έοχςα ρςη ζχή μαπ 

 

 Ιική Δημξσλά, Πληθσμςικόπ αοιθμόπ  

Λαοία Οξλσδξύοη, Δεμ ςοαγξσδώ παοά γιαςί μ’ 
αγάπηρεπ 

 Θχάμμηπ Βηλαοάπ, αμ πεςαλξύδα ρςη τωςιά  

Λσοςιώςιρρα, ’ αγαπώ  

 Αγμώρςξσ, Έοωςξπ απξςελέρμαςα  

Λαοία Καψμά, Δ’  Θοιαμβικό 

 

 



Απαμςήρειπ ρςιπ εοχςήρειπ ςξσ Φύλλξσ 

Δοαρςηοιξςήςχμ 

Σύμςξμη Οαοξσρίαρη ςξσ William Shakespeare 

ρςα αγγλικά 

Τξ ενώτσλλξ ςηπ 2ηπ υειοόγοατηπ έκδξρηπ ςξσ  

Romeo & Juliet  

Ζ ατίρα ςηπ ςαιμίαπ Romeo & Juliet σ Franco 

ςξσ Franco Zeffirelli (1968) 

 Βίμςεξ ρςα αγγλικά από ςημ Σκημή ςξσ 

 Λπαλκξμιξύ ςξσ Romeo & Juliet  

 



Φχςξγοατίεπ από ςη ρύγυοξμη πόλη ςηπ Βεοόμαπ 

(ανιξθέαςα, μμημεία, ςξ «ρπίςι», ςξ «μπαλκόμι» και ςξμ 

«ςάτξ» ςχμ δύξ εοχςεσμέμχμ ρςξ Romeo & Juliet) 

 Λεςατοάρειπ ςξσ υξοικξύ από ςημ Αμςιγόμη ςξσ 

Σξτξκλή και ςξσ απξρπάρμαςξπ από ςημ Επιρςξλή ςξσ 

Απξρςόλξσ Οαύλξσ 

 Λελξπξιημέμξ ςξμ Δοχςόκοιςξ (Μ. Νσλξύοηπ, Γ. 

Χαοξύληπ) 

 Τα παοάλληλα κείμεμα  

 Απόφειπ πεοί έοχςξπ (Eνσπεοί, Αψμρςάιμ, Ξσγκώ) 

 



Εοχςημαςξλόγιξ 
Ανιξλόγηρηπ Μαθήμαςξπ: 

 
Απξςελέρμαςα 

&  
σμπεοάρμαςα 

 





Ηεςική απξςίμηρη ςηπ διαθεμαςικήπ 

διδαρκαλίαπ από ςημ πλειξφητία ςχμ 

μαθηςώμ 

Ηεςικά ρςξιυεία: η παοξσρίαρη, ςα 

βίμςεξ, ξι εικόμεπ, ςα ηυηςικά αουεία 

Οοξρχπική ικαμξπξίηρη ςχμ 

εκπαιδεσςικώμ από ςη μεςανύ μαπ 

ρσμεογαρία και ςημ αλληλεπίδοαρη με 

ςξσπ μαθηςέπ  



Σε κάθε πεοίπςχρη σπάουξσμ πεοιθώοια 

βελςίχρηπ…. Ζ ρσγκεκοιμέμη διαθεμαςική 

διδαρκαλία απξςέλερε ςξ έμασρμα για 

πεοαιςέοχ ρσμεογαρία 

Άλλχρςε, η λξγξςευμία είμαι έμα ςανίδι ςηπ 

ρκέφηπ και ςηπ ταμςαρίαπ πξσ 

απξλαμβάμει ξ αμαγμώρςηπ, έμα ςανίδι με 

άγμχρςξσπ ξοίζξμςεπ και ποξξοιρμξύπ… Σε 

ασςό ςξ ςανίδι ποξρπαθξύμε μα είμαρςε 

ρσμξδξιπόοξι ςχμ μαθηςώμ μαπ….! 



Παοξσρίαρη ςηπ 

Διαθεμαςικήπ μαπ 

Διδαρκαλίαπ 
 



1) Σςξ 2ξ Οαμελλήμιξ 

Δκπαιδεσςικό Σσμέδοιξ 

«Διδακςικέπ διαδοξμέπ 

ρςξ ημεοιμό υξλείξ», 

Οειοαμαςικξύ Κσκείξσ 

ςξσ Οαμεπιρςημίξσ 

Οαςοώμ, 6-8 Ξκςχβοίξσ 

2017. 

 



2) Σςξ βιχμαςικό Σεμιμάοιξ-εογαρςήοιξ 
ςχμ Συξλικώμ Σσμβξύλχμ κλάδξσ ΟΔ02 
κ.κ. Ιαοαλή, Ψσυξγσιξπξύλξσ και 
Εαυαοξπξύλξσ, για εκπαιδεσςικξύπ ΟΔ02 
Οεοιτεοειακήπ Δμόςηςαπ Αυαΐαπ πξσ 
δίδαρκαμ ςξ μάθημα ςηπ Κξγξςευμίαπ 
ρςημ Α΄ ςάνη Κσκείξσ, Οειοαμαςικό ΓΔΚ, 
19-12-2017. 
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