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Βασική διαφορά από τα προηγούµενα 
ΠΣ 
•  Στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία δίνεται 
ολόκληρο το βιβλίο της Οδύσσειας και της Ιλιάδας 
του Οµήρου και όχι σε αποσπασµατική µορφή. 

•   Η διδασκαλία προβλέπει συνεχείς αναφορές σε όλα 
τα βιβλία αρχαίων ελλήνων συγγραφέων (και όχι 
µόνο) που υπάρχουν στο γυµνάσιο σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική µορφή (σε όλες τις τάξεις), έτσι που 
µέσα από τη διδασκαλία του ενός φαινοµενικά 
βιβλίου ο µαθητής θα µπορεί να αναγνωρίζει το 
διακείµενο και την έννοια της συνάντησης λαών, 
πολιτισµών και σκέψης, διατρέχοντας περισσότερα 
δηµιουργήµατα αρχαίου λόγου. 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 

• Ανθρώπινες σχέσεις στην Ιλιάδα: οι 
οµηρικές οµιλίες  

ΔΟΜΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ) 
ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΙΛΙΑΔΑ: ΟΙ ΟΜΗΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 

• ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ  



Αφόρµηση: στ.  Ω 468-677:  συνάντηση 
Πριάµου - Αχιλλέα.  

•  ΣΤΟΧΟΙ  Οι µαθητές επιδιώκεται να: 
•  αντιληφθούν το περιεχόµενο των οµηρικών οµιλιών και να αναγνωρίσουν τα είδη 
τους  

•  να κατανοήσουν τη λειτουργία τους στο πλαίσιο της αφήγησης του πολέµου 
•  αντιληφθούν τον τρόπο µε τον οποίο οι οµιλητικές σκηνές φωτίζουν το ήθος των 
ηρώων  

•  εµβαθύνουν στο σύστηµα αξιών που χαρακτηρίζει τους οµηρικούς ήρωες 
•  κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της οµηρικής αφηγηµατικής τέχνης  (προοικονοµία,  
άστοχα ερωτήµατα,  αξιολογική κατάταξη των στοιχείων,  παροµοιώσεις,  επική 
ειρωνεία) 

•  διατυπώνουν τα επιχειρήµατά τους σχετικά µε το θέµα 
•  εκφράζουν τα συναισθήµατά τους που απορρέουν από τη µελέτη των σχετικών 
ενοτήτων 

•  µάθουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο της οµάδας  
•  µάθουν να ερευνούν και να επιλέγουν τη χρήσιµη πληροφορία και να κοινοποιούν τα 
αποτελέσµατα της έρευνάς τους      



Πορεία διδασκαλίας 

•  Υλοποιούµε το διδακτικό σενάριο όπως 
παρουσιάζεται στον Οδηγό του εκπαιδευτικού, 
σ. 470-474 

• Ή εναλλακτικά µπορούµε να το επεκτείνουµε 
και  να δούµε 3 οµιλίες για να αναλύσουµε το 
λειτουργικό ρόλο τους στο έπος, τα θέµατα που 
αναδύονται από αυτές 

• Ανάλογος είναι και ο χρόνος που διαθέτουµε … 



Διδακτικό υλικό 

•  Εργαζόµαστε µε 3 οµιλίες: ραψωδία Ζ στ. 399-502  
•  Ραψ. ι.  Οµιλία Φοίνικα- Αχιλλέα, στ. 427-619 
•  Ραψ. Ω: Οµιλία Πριάµου- Αχιλλέα, στ.468-600 
•  Σηµ: Από τον εκπαιδευτικό γίνονται κάποιες 
επισηµάνεις στα παράλληλα κείµενα :ένα 
διάγραµµα, οι πλέον ενδιαφέροντες στίχοι, οι λόγοι 
της παραλληλίας,  προσανατολίζονται οι µαθητές να 
αναζητήσουν στοιχεία που  προοικονοµούνται στη Ζ 
για να πραγµατοποιηθούν στην Ω,  αλλά κατά 
κανόνα αφήνονται οι µαθητές µόνοι τους να 
µελετήσουν και να επισηµάνουν. 



Εργασία σε οµάδες 
•  Εργαζόµαστε  µε τη µέθοδο Jigsaw. Η τάξη χωρίζεται σε 4 
οµάδες των 5 µαθητών (4Χ5 = 20) ή 5 των 5 (: 5Χ5= 25). Αν η 
τάξη αριθµεί περισσότερους µαθητές οι οµάδες θα λύσουν το 
θέµα µε αυτοδιαχείριση και αυτορρύθµιση (λ.χ. θα αναθέσουν 
σε περισσότερα από 1 µέλη την ίδια αποστολή) 

•  Οι οµάδες µε αυτή τη µέθοδο κατανέµονται ως εξής: κάθε 
µέλος της οµάδας µελετάει ένα θέµα µε στόχο να γίνει 
ειδήµονας στο θέµα (expert). Αφού συµβεί αυτό 
συγκεντρώνονται οι ειδήµονες σε ένα θέµα, συζητούν και 
ανταλλάσσουν ιδέες. Ως experts πια, πηγαίνουν και 
παρουσιάζουν το θέµα στην οµάδα τους, απαντούν σε 
ερωτήσεις των µελών, ώστε όλα τα µέλη κάθε οµάδας να είναι 
ενήµεροι σε όσα θέµατα/ενότητες  δόθηκαν αποστολές (εν 
προκειµένω σε 5).  



Ανάθεση αποστολών 
•  Το α΄ µέλος κάθε οµάδας µελετά τα συναισθήµατα των ηρώων όπως 
παρουσιάζονται και στις 3 οµιλίες 

•  Το β΄ µέλος κάθε οµάδας διαµορφώνει άποψη για το χαρακτήρα των 
εµπλεκοµένων ηρώων και το αξιακό τους σύστηµα 

•  Το γ΄ µέλος κάθε οµάδας διαµορφώνει άποψη για το λειτουργικό ρόλο των 
οµιλιών στην πλοκή του έπους, το στόχο του ποιητή, τι θέλει να πετύχει. 
Προκλητική ερώτηση: «ποια τα κοινά στοιχεία και των 3 οµιλιών;» (: η 
τραγικότητα των ηρώων που προκύπτει από την τραγικότητα των στιγµών: 
η Ανδροµάχη  συναντιέται για τελευταία φορά µε τον Έκτορα. Την εποµένη 
θα τον δει νεκρό/. Ο  Φοίνικας είναι η τελευταία ελπίδα των Αχαιών για να 
ξαναγυρίσει ο  Αχιλλέας  στη µάχη: η οµιλία του είναι µια δραµατική 
έκκληση. Ο Πρίαµος, από τα τραγικότερα πρόσωπα της Ιλιάδας 
απευθύνεται στο δολοφόνο του γιου του ζητώντας να µη διασύρει άλλο το 
νεκρό του σώµα. Τον παρακαλεί και του δίνει πλούσια δώρα! Αυτή είναι η 
ηθική του πολέµου. Ο Αχιλλέας δεν είναι δολοφόνος αλλά ήρωας που έκανε  
το καθήκον του απέναντι στην πατρίδα. Ο Πρίαµος είναι πατέρας και η 
προσωποποίηση του ηττηµένου…) 



•  Το δ΄ µέλος κάθε οµάδας καλείται να αναρωτηθεί σχετικά µε την ειρήνη και 
τον πόλεµο. Προκλητικές ερωτήσεις πάνω στις οποίες καλούνται να 
οικοδοµήσουν άποψη: η ειρήνη έχει µόνο θετικά στοιχεία και ο πόλεµος 
µόνο αρνητικά; Αν ισχύει αυτό, τότε γιατί επιλέγεται ως πρακτική στις 
ανθρώπινες κοινωνίες και στις σχέσεις; Είναι λύση ή πηγή µεγαλύτερων 
προβληµάτων; Καταγραφή των συνεπειών του πολέµου για τους αδύναµους 
(γυναίκες, παιδιά, γέροντες)  

•  Πρόσθετη οδηγία: περιηγηθείτε στο διαδίκτυο και δειτε από το You Tube 
σκηνές από µάχες στην Ιλιάδα  

•  http://www.youtube.com/watch?v=CwNkidE-q94&feature=related  
•  Επίσης, τη µονοµαχία Αχιλλέα- Έκτορα 
•  http://www.youtube.com/watch?v=hf4IoxEUmHM&feature=related    
•  Το ε΄ µέλος κάθε οµάδας ασχολείται µε το να βρει τα στοιχεία πολιτισµού 
που αναφέρονται στις οµιλίες (λ.χ. στοιχεία που καταδεικνύουν τη σηµασία 
της ταφής για τους ανθρώπους του οµηρικού κόσµου), όπως και τις 
σκηνοθετικές λεπτοµέρειες που υπάρχουν σε κάθε οµιλία. 



Υλοποίηση του σεναρίου 

•  Την επόµενη διδακτική ώρα µέσα στην αίθουσα 
πραγµατοποιούνται οι δραστηριότητες:  

•  Α. δίνουµε 15 λεπτά για να συναντηθούν οι «ειδήµονες» 
κάθε θέµατος και να ανταλλάξουν απόψεις για το θέµα 
που τους απασχόλησε. 

•  Β. επιστρέφουν στις οµάδες τους και αναπτύσσουν το 
θέµα τους. Στη συνέχεια κάθε οµάδα συντάσσει ένα 
κείµενο που αφορά όλα τα θέµατα που αναπτύχτηκαν.  

•  Προσοχή: πιθανό τα τελικά κείµενα και των 4 οµάδων 
να είναι ίδια ως προς το περιεχόµενό τους, αλλά σίγουρα 
δεν θα είναι ίδια ως προς τον τρόπο καταγραφής τους 
(εκφορά λόγου, σειρά ανάπτυξης των φαινοµένων). Γι’ 
αυτό το λόγο όλες οι οµάδες παρουσιάζουν στην 
ολοµέλεια τα κείµενά τους.  



Δραστηριότητες: 
•  Γ. Μπορεί να κληθούν να παρουσιάσουν 3 δραστηριότητες:  
•  Η πρώτη: να αναπτύξουν αγώνα λόγων για τα «υπέρ» της ειρήνης 
και τις αιτίες που ωθούν τους ανθρώπους στην επιλογή του 
πολέµου. Συντονιστές και υπεύθυνοι για την κατανοµή των ρόλων ή 
την εξέλιξη της διαδικασίας του σχετικού  αγώνα λόγων   θα είναι οι 
ειδήµονες που ασχολήθηκαν µε το σχετικό προβληµατισµό. 

•  Η δεύτερη: να περιηγηθούν στο διαδίκτυο και να αναζητήσουν έργα 
τέχνης ζωγράφων ή γλυπτών που εµπνεύστηκαν από την Ιλιάδα και 
πιο συγκεκριµένα από τις σκηνές που αναφέρονται στις 3 οµιλίες. 
Στη συνέχεια να παρουσιάσουν στην ολοµέλεια τη συλλογή τους. 
Στο διαδίκτυο υπάρχει βίντεο µε έργα µεγάλων ζωγράφων που 
εµπνεύστηκαν από τον Όµηρο. Οι µαθητές καλούνται να τα δουν/ 
απολαύσουν/. Θα µπορούσαν και να τα µελετήσουν αν το σενάριο 
επιλεγεί να αναπτυχθεί σε περισσότερο χρόνο: 
http://www.youtube.com/watch?v=MlO7Ar5oayU  



• Η Τρίτη: να δραµατοποιήσουν για να παρουσιάσουν 
µέσα στην τάξη τις οµιλίες που µελέτησαν. Για να 
υλοποιήσουν την προτεινόµενη δραστηριότητα 
µπορεί να περιηγηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

•  http://www.nt-archive.gr/viewfiles1.aspx?
playID=398&photoID=12000 και να δουν 
κοστούµια για οµηρικούς ήρωες ή να παρατηρήσουν 
σκηνοθετικές λεπτοµέρειες, δίνοντας την ευκαιρία 
στα παιδιά να χρησιµοποιήσουν τη µατιά τους. (Για 
τον τρόπο ανάπτυξης του σεναρίου και τις 
ενδεικτικές ερωτήσεις που µπορούν να το αφορούν, 
βλ. αντίστοιχο σενάριο από την Α΄ Γυµνασίου.) 



Το άνοιγµα στην κοινότητα… 

• Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να αναπτυχθεί 
περισσότερο, να εµπλουτιστεί  και να γίνει ένα 
δρώµενο που θα παρουσιαστεί στο σχολείο µε τη 
λήξη του σχολικού έτους.  

•    
• ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!! 


