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ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 



ΣΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 





ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

Η ανϊπτυξη τησ δημιουργικότητασ των μαθητών μϋςω 
τησ βαθμιαύασ εξοικεύωςόσ τουσ με ςυγγραφικϋσ 
πρακτικϋσ. 

 

 

 

 

 

 

 

«Χαράξου κάπου με οποιονδήποτε τρόπο και μετά πάλι ςβήςου 
με γενναιοδωρία». (Οδ. Ελύτησ). 

 



ΣΟΧΟΙ 

Να εμπλακούν 
ςυναιςθηματικϊ οι 

μαθητϋσ με το 
κεύμενο 

Να γύνουν 
επαρκϋςτεροι 
αναγνώςτεσ 

Να εξοικειωθούν με 
ςυγγραφικϋσ 

τεχνικϋσ 

Να προςοικειωθούν 
με ϊγνωςτα 

λογοτεχνικϊ εύδη 
(λύμερικ, χαώκού) 

Να αναπτύξουν την 
δημιουργικότητϊ 

τουσ 



Αςκιςεισ δθμιουργικισ γραφισ 
Σο γράψιμο είναι… παιχνίδι 



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 



Η Δθμιουργικι Γραφι ςτα Αρχαία 
Ελλθνικά 

“Συνταγό” 

1) Γνώςη γραμματικόσ και ςυντακτικού 

2) Κατανόηςη των κειμϋνων 

3) Φανταςύα 



Λυςία, Υπέρ Αδυνάτου 
Δικανικόσ λόγοσ  

403 π.Χ.  

Ομιλητόσ: ἀδύνατοσ  

Υπεραςπιςτικόσ λόγοσ 

Στόχοσ: δικαύωμα για 
ςυνταξιοδότηςη 



Λυςία, Υπέρ Αδυνάτου 
Η πρώτη απόπειρα δημιουργικόσ γραφόσ  βοόθηςε: 

  ςτην εμπϋδωςη των γραμματικο-ςυντακτικών 
γνώςεων,  

 ςτην κατανόηςη τησ δομόσ τησ γλώςςασ  

  ςτην πρόςληψη των ςυντακτικών εννοιών ωσ λογικών 
εννοιών.  



Γιατί αυτό το κείμενο; 
 Επύκαιρο θϋμα 

 Νοηματικϊ προςπελϊςιμο 

 Κατϊλληλο για να διδαχθεύ ο μηχανιςμόσ μετατροπόσ 
των προτϊςεων κρύςεωσ ςτον  πλϊγιο λόγοσ 

 



Λυςία, Υπέρ Αδυνάτου 
Δόθηκε ςτουσ μαθητϋσ η δυνατότητα να : 

 αυτενεργόςουν,  

 αςχοληθούν με δημιουργικό τρόπο με το αρχαύο 
κεύμενο,  

  ςυνεργαςτούν μεταξύ τουσ  και με τον εκπαιδευτικό  

  ςυμμετϋχουν ςε  μια ευχϊριςτη και ενδιαφϋρουςα 
διδαςκαλύα. 

 



Πωσ το πετφχαμε…. 
 Ερωτόςεισ με χιουμοριςτικό διϊθεςη και παιγνιώδη 

χαρακτόρα 

 Βιωματικό προςϋγγιςη  

 Ενεργοπούηςαν τη φανταςύα του  ϋφτιαξαν «τη δικό 
τουσ ιςτορύα» 



Λυςία, Υπέρ Αδυνάτου (4-6) 

φθςὶ γὰρ ὁ κατήγοροσ οὐ δικαίωσ με λαμβάνειν τὸ παρὰ τῆσ 
πόλεωσ ἀργύριον· καὶ γὰρ τῷ ςώματι δύναςκαι καὶ οὐκ εἶναι 
τῶν ἀδυνάτων, καὶ τέχνθν ἐπίςταςκαι τοιαύτθν ὥςτε καὶ ἄνευ 
τοῦ διδομένου τούτου ηῆν. [5] καὶ τεκμθρίοισ χρῆται τῆσ μὲν τοῦ 
ςώματοσ ῥώμθσ, ὅτι ἐπὶ τοὺσ ἵππουσ ἀναβαίνω, τῆσ δ’ ἐν τῇ 
τέχνῃ εὐπορίασ, ὅτι δύναμαι ςυνεῖναι δυναμένοισ ἀνκρώποισ 
ἀναλίςκειν. τὴν μὲν οὖν ἐκ τῆσ τέχνθσ εὐπορίαν καὶ τὸν ἄλλον 
τὸν ἐμὸν βίον, οἷοσ τυγχάνει, πάντασ ὑμᾶσ οἴομαι γιγνώςκειν·[6] 
ὅμωσ δὲ κἀγὼ διὰ βραχέων ἐρῶ. ἐμοὶ γὰρ ὁ μὲν πατὴρ 
κατέλιπεν οὐδέν, τὴν δὲ μθτέρα τελευτήςαςαν πέπαυμαι 
τρέφων τρίτον ἔτοσ τουτί, παῖδεσ δέ μοι οὔπω εἰςὶν οἵ με 
κεραπεύςουςι. τέχνθν δὲ κέκτθμαι βραχέα δυναμένθν ὠφελεῖν, 
ἣν αὐτὸσ μὲν ἤδθ χαλεπῶσ ἐργάηομαι, τὸν διαδεξόμενον δ’ 
αὐτὴν οὔπω δύναμαι κτήςαςκαι. πρόςοδοσ δέ μοι οὐκ ἔςτιν 
ἄλλθ πλὴν ταύτθσ, ἣν ἐὰν ἀφέλθςκέ με, κινδυνεύςαιμ’ ἂν ὑπὸ 
τῇ δυςχερεςτάτῃ γενέςκαι τύχῃ. 

 



Φφλλο εργαςίασ 
 Πού ςτηρύζει την επιχειρηματολογύα του ο κατόγοροσ;  

 
Ὁ κατιγοροσ εἶπε  

 

Ὁ κατιγοροσ γιγνϊςκει 

 

Ὁ κατιγοροσ φθςί 



Φφλλο εργαςίασ 
 Ποιεσ αποδεύξεισ ϋχει; 

        Ὁ κατόγοροσ ἐχρόςατο τεκμηρύοισ 

1…………………………… 

 

2…………………………… 



Φφλλο εργαςίασ 
 Όμωσ, πριν φθϊςουν οι δύο ϊντρεσ ςτο δικαςτόριο, ο 

κατόγοροσ ϋπρεπε να ςυντϊξει το κατηγορητόριο. Τι 
πιςτεύετε ότι ϋγραφε ςτο κεύμενό του;  

Ἐγὼ κατθγορῶ τοῦ ἀδυνάτου  ὅτι 
.........................................................................…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Χρῶμαι τεκμθρίοισ                                                                                            
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



Φφλλο εργαςίασ 
 Επειδό όμωσ το «κουτςομπολιό» όταν τησ μόδασ και 

ςτην αρχαιότητα, κϊποιοσ Αθηναύοσ πολύτησ 
πληροφορεύ το «ςακϊτη» για τα ςχϋδια του κατηγόρου. 
Τότε ο «ςακϊτησ» αποφαςύζει να πϊει να τον βρει …. 
Πώσ πιςτεύετε ότι εξελύχθηκε ο διϊλογοσ;  



Τί μοι 
παραςκευάζεισ τὸν 

ἀγῶνα τουτονί; 

 Ἡγοῦμαί  
…………………….. 

Τί;  Γιγνϊςκω…….. 

Ἔχεισ 
τεκμιρια; 

 Ἐγὼ χριςομαι 
τεκμθρίοισ 
……………………
….. 



Φφλλο εργαςίασ 
 Ο κατόγοροσ  δεν αλλϊζει γνώμη τελικϊ….. Έτςι οι δύο 

ϊντρεσ θα πρϋπει να αναμετρηθούν ςτο δικαςτόριο. Ο 
«ςακϊτησ» όμωσ πρϋπει να πεύςει το δικαςτόριο ότι δεν 
ϋχει ϊλλα ϋςοδα. Πού θα ςτηρύξει την 
επιχειρηματολογύα του; 

 

Ὁ ἀδφνατοσ λζξει   
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 



Ευχαριςτοφμε 
για την προςοχή 
ςασ 


