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Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα

Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου

Διδακτικές Ενότητες: 4η (συνώνυμα-αντίθετα), 5η

(παρώνυμα), 6η (ορισμός).
6η (ορισμός).Λέξεις – Κλειδιά: ευημερία, ευμάρεια, ήθος, συνώνυμα, 

αντώνυμα, παρώνυμα.

➢ Με το σενάριο-πρόταση διδασκαλίας επιχειρείται να
δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα προσέγγισης των
παραπάνω γλωσσικών φαινομένων, αξιοποιώντας τις
δυνατότητες του επεξεργαστή κειμένου και του
διαδικτύου. Επιδιώκεται να καταφέρουν οι μαθητές να
τα εμπεδώσουν και να μάθουν να τα ξεχωρίζουν.

➢ Επιπροσθέτως, επιδιώκεται να ασκηθούν στην
παραγωγή λόγου, με αφορμή τα παραπάνω γλωσσικά
φαινόμενα.



Γνωστικοί Στόχοι (Ι): 
Οι μαθητές επιδιώκεται:

❖ Να κατανοήσουν τον πλούτο και την ποικιλία που
χαρακτηρίζει την ελληνική γλώσσα, ως καθρέφτη
ενός σπουδαίου πολιτισμού, μέσα από την επαφή με
τα παραπάνω γλωσσικά φαινόμενα.

❖ Να τα αξιοποιήσουν για να πλουτίσουν το λεξιλόγιό
τους, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λεξιπενίας
που χαρακτηρίζει σημαντικό ποσοστό του
μαθητικού πληθυσμού.

❖ Να ασκηθούν και να προβληματιστούν στο θέμα
του ορισμού και της ακρίβειας που τον
χαρακτηρίζει.



Γνωστικοί Στόχοι (ΙΙ): 

❖ Να είναι σε θέση να συντάξουν ποιοτικά κείμενα
σύγχρονου προβληματισμού και επικοινωνιακού
χαρακτήρα, με αφορμή τα παραπάνω γλωσσικά
φαινόμενα.

❖ Να τα συσχετίσουν μεταξύ τους, ώστε να τα
εμπεδώσουν καλύτερα.

❖ Να εκτιμήσουν τη διαχρονική πορεία της
ελληνικής γλώσσας και τις πολιτισμικές αξίες που,
μέσα από το έργο του Θουκυδίδη, μεταφέρει στους
αιώνες.



Παιδαγωγικοί στόχοι (Ι): 
➢ Να ασκηθούν οι μαθητές σε

ομαδοκεντρικές μορφές διδασκαλίας
και σε συνθήκες συνεργατικής και
διερευνητικής μάθησης.

➢ Να σέβονται την ομάδα και τον
καταμερισμό των ρόλων μέσα σ’ αυτή,
να προωθούν με την υπεύθυνη και
ενεργό συμμετοχή τους κοινούς
στόχους.



Παιδαγωγικοί στόχοι (ΙΙ): 
➢ Να ασκηθούν στην ανάληψη

πρωτοβουλιών, ν’ αναπτύξουν την
κριτική σκέψη και την αυτενέργεια στη
μαθησιακή διαδικασία κατακτώντας τη

γνώση μέσα από έρευνα με την
υποστηρικτική και διακριτική
παρουσία του διδάσκοντος.

➢ Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και
άνεση στην παρουσίαση εργασιών
μπροστά σε κοινό.



Σύγχρονες τεχνολογίες (Ι) :

 Να εξοικειωθούν με τη νέα κειμενικότητα, τη
χρήση δηλαδή υπερκειμένου που
διαφοροποιεί το συνήθη γραμμικό τρόπο
διαβάσματος και τον μετατρέπει σε μια
επιλεκτική και πολυεπίπεδη διαδικασία.

 Να μπορούν οι μαθητές να αξιοποιούν
πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου
(συμπλήρωση πίνακα, υπογράμμιση,
αντικατάσταση κ .λπ.) και να παράγουν
πολυτροπικό κείμενο (κείμενο, ήχο, εικόνα,
βίντεο κ.λπ.).



Σύγχρονες τεχνολογίες (ΙI) : 

 Να ασκηθούν στην αναζήτηση και την
ορθή αξιοποίηση της πληροφορίας στο
διαδίκτυο.

 Να καλλιεργήσουν σταδιακά τη
δεξιότητα αξιοποίησης δικτυακών τόπων
για τη διδασκαλία της νεοελληνικής
γλώσσας.



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ: 
• Μέσα από το κείμενο του Θουκυδίδη να

κατανοήσουν οι μαθητές μας τη
διαχρονικότητα των ανθρώπινων
προβλημάτων.

• Παράλληλα να ασκηθούν στην εμπέδωση
γλωσσικών φαινομένων, για τα οποία δεν
δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν
διδάσκονται αποκομμένα από την
επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας.

• Έτσι, τα παραπάνω γλωσσικά φαινόμενα
εξετάζονται μέσα από πραγματικά κείμενα
κι όχι μέσα από παραδείγματα αποκομμένα
από τη χρήση της γλώσσας.



Προαπαιτούμενα - Οργάνωση τάξης: 

Οι μαθητές έχουν διδαχθεί στην τάξη τις
εμπλεκόμενες ενότητες (4η, 5η, 6η) από το σχολικό
βιβλίο και έχουν μια στοιχειώδη εξοικείωση με τη
χρήση των Η/Υ ως εργαλείων μάθησης. Στο πλαίσιο
του σεναρίου οι μαθητές εργάζονται σε
ανομοιογενείς ομάδες, αξιοποιώντας τις
ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητές τους.

Χρονική διάρκεια: 
1 ώρα στο εργαστήριο + 3 ώρες επεξεργασία 
φύλλων εργασίας – παραγωγή λόγου



Πορεία διδασκαλίας:
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων (συνολικά

6 ομάδες) με διαφορετικό βαθμό μαθησιακής ετοιμότητας στο
εσωτερικό κάθε ομάδας.
Δίδονται τρία φύλλα εργασίας σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

Στο πρώτο φύλλο εργασίας στόχος είναι οι μαθητές να
επαναλάβουν και να εμπεδώσουν, με την αξιοποίηση του
διαδικτύου, τα ήδη διδαχθέντα γλωσσικά φαινόμενα των
ενοτήτων 4, 5 και 6, που αποτελούν τον πυρήνα του σεναρίου.
Έτσι, αρχικά καλούνται να δημιουργήσουν, με τη βοήθεια του
διαδικτύου, δική τους άσκηση παρωνύμων και συνωνύμων
λέξεων.

Ακολούθως, με αφετηρία τις λέξεις – κλειδιά του σεναρίου
ευημερία, ευμάρεια και άνθρωπος, να δημιουργήσουν
ακροστιχίδα και μικρή ιστορία, στο πλαίσιο της δημιουργικής
γραφής.

Τέλος, να κατασκευάσουν ηλεκτρονικό σταυρόλεξο
αξιοποιώντας συνώνυμες - παρώνυμες λέξεις της επιλογής τους.

http://paidio.blogspot.gr/2011/11/blog-post_305.html
http://alldayschool.blogspot.gr/2013/02/blog-post_16.html


Στο δεύτερο φύλλο εργασίας δίδεται ένα μικρό τμήμα
από το κείμενο 4 της 5ης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου
(σ.91) με τίτλο «Όσα φέρνει ο πόλεμος» (Σε καιρούς
ειρήνης … όπου τους φέρνει), (Θουκυδίδης, Γ΄ 82).

✓ Οι μαθητές αρχικά και στο πλαίσιο της
διαθεματικότητας θα μπορούσαν να εντοπίσουν, μέσω
υπερσυνδέσεων, το χωρίο στο αρχαίο κείμενο του
Θουκυδίδη και να έλθουν σε σύντομη επαφή μαζί του
από το πρωτότυπο, συνειδητοποιώντας τη διαχρονία και
την εξέλιξη της μίας και ενιαίας ελληνικής γλώσσας.

✓ Επίσης, να εντοπίσουν σύντομα βιογραφικά στοιχεία του
συγγραφέα ώστε να αναγνωρίσουν τις διαχρονικές
αξίες, το σύγχρονο προβληματισμό, αλλά και το
αντιπολεμικό μήνυμα που με ρεαλισμό μεταφέρει το
συγκεκριμένο χωρίο.

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/675/4495,20239/


Δεύτερο φύλλο εργασίας (ΙΙ) : 
✓ Στη συνέχεια ζητείται από όλους τους μαθητές να

υπογραμμίσουν στο μεταφρασμένο κείμενο του πρώτου
φύλλου εργασίας τη λέξη ευημερία και να διερευνήσουν
το σημασιολογικό της εύρος στο διαδίκτυο, σε
ηλεκτρονικά λεξικά και σε σώματα κειμένων.

✓ Ακολούθως, να βρουν σε ηλεκτρονικά λεξικά
συνώνυμά της, επιλέγοντας το καταλληλότερο για το
συγκεκριμένο κείμενο.

✓ Να διερευνήσουν τη χρήση της λέξης στο δοκίμιο
του Ε.Π. Παπανούτσου «Η Τεχνική Πρόοδος», αφού το
εντοπίσουν στο διαδίκτυο.

✓ Να συγκρίνουν τον ορισμό των εννοιών ευημερία
και ευμάρεια που δίνει ο Παπανούτσος με εκείνους των
ηλεκτρονικών λεξικών (κάποια τις εμφανίζουν ως
συνώνυμες, άποψη που δεν συνάδει με τους ορισμούς
Παπανούτσου).

http://el.thefreedictionary.com/%ce%b5%cf%85%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b1
http://ischool.e-steki.gr/glossary.php?s=&securitytoken=guest&do=searchresults&search=%CE%B5%CF%85%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1&searchoptions=3
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B5%CF%85%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1&loptall=true&dq=
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19425/indexc_02.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B5%CF%85%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1&dq=
https://el.wikipedia.org/wiki/Ευημερία
http://www.lexigram.gr/lex/enni/παιχνίδι#Hist1


Δεύτερο φύλλο εργασίας (ΙΙΙ) : 

✓ Στο επόμενο στάδιο, ζητείται από τους μαθητές να
εντοπίσουν στο απόσπασμα του Θουκυδίδη από το
φύλλο εργασίας δύο λέξεις για τις οποίες μπορούν να
βρουν παρώνυμες (π.χ. πόδια-ποδιά, πολλών-πόλων).

✓ Ακολουθεί από μία άσκηση συνωνύμων (με
αντικατάσταση της αρχικής λέξης στο κείμενο, π.χ.
πολιτεία – κράτος, απόγνωση - απελπισία) και
αντίθετων λέξεων (π.χ. ευκολία – δυσκολία, κερδίζουν –
χάνουν), με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών λεξικών.

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=260
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/search.html?lq=%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B1&dq=


Δεύτερο φύλλο εργασίας (ΙV) : 
✓ Μετά τη μελέτη του δοκιμίου του Παπανούτσου, μπορούν να

προβληματιστούν τόσο για την επίδραση της ευημερίας όσο και
για τις συνέπειες της έλλειψής της στο ήθος των ανθρώπων. Το
τελευταίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο στην εποχή μας και
ιδιαίτερα στη χώρα μας, λόγω της οικονομικής κρίσης. Έτσι, θα
είναι σε θέση να προχωρήσουν σε σχετική παραγωγή
πολυτροπικού κειμένου σε επικοινωνιακό πλαίσιο.

✓ Να βρουν στο διαδίκτυο σχετικά κείμενα, ώστε να τα
συγκρίνουν με το δικό τους και να το βελτιώσουν.

Τρίτο φύλλο εργασίας :
Τέλος, οι μαθητές, αφού χωριστούν σε ομάδες, ασκούνται στη
ρητορική τέχνη (αγώνες λόγου) προσπαθώντας να στηρίξουν και
να αποδομήσουν με επιχειρήματα συγκεκριμένες απόψεις που
σχετίζονται με τις βασικές έννοιες του σεναρίου (ευημερία και
ανθρώπινο ήθος, πόλεμος και ειρήνη).

http://gymnasiotlkorthiou.blogspot.gr/2014/01/blog-post.html


ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

➢ Οι μαθητές συμμετείχαν στο σύνολό τους στην υλοποίηση
του σεναρίου.

➢ Η συμμετοχή τους στις γλωσσικές ασκήσεις υπήρξε
μεγαλύτερη από την αναμενόμενη σε μια παραδοσιακού
τύπου αντίστοιχη διδασκαλία και πιο συγκεκριμένα
μεγαλύτερη από την εξέταση των ίδιων γλωσσικών
φαινομένων που προηγήθηκε στην τάξη κατά τη
διδασκαλία των αντίστοιχων ενοτήτων.



1ο ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

❖ Να εντοπίσετε στο διαδίκτυο ασκήσεις με

παρώνυμες και συνώνυμες λέξεις. Ακολούθως,

αξιοποιώντας τα ευρήματά σας, να δημιουργήσετε

από μία άσκηση παρωνύμων και συνωνύμων

λέξεων, της δικής σας επιλογής.

❖ Χρησιμοποιώντας ως ακροστιχίδα μία από τις λέξεις

ευημερία, ευμάρεια ή άνθρωπος να γράψετε άλλες

λέξεις με αρχικά γράμματα τα γράμματα μιας από τις

παραπάνω τρεις λέξεις. Ακολούθως, με τη βοήθεια

του Word, χρησιμοποιείστε τις λέξεις που βρήκατε

σε μία παράγραφο για τη δημιουργία μιας μικρής

ιστορίας, με περιεχόμενο της επιλογής σας.

https://e-didaskalia.blogspot.gr/2016/01/omonyma-paronyma.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/606/3961,17681/
http://lexifilia.blogspot.gr/2013/03/blog-post_25.html
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6088
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-63
http://melobytes.gr/app/synonyma
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• Με βάση τις γνώσεις που αποκομίσατε, να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό 

σταυρόλεξο αξιοποιώντας παρώνυμες και συνώνυμες  λέξεις. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ: 

• ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 
 

• 1. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

• 4. ΠΕΤΩ (συνώνυμο) 

• 7. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 

• 10. ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΣ 

• 11. ΕΝΔΟΙΑΣΜΟΣ (συνώνυμο) 
 

• ΚΑΘΕΤΑ 
 

• 2. ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ (συνώνυμο) 

• 3. ΔΟΛΟΠΛΟΚΙΑ (συνώνυμο) 

• 5. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΗΜΑ 

• 6. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 

• 8. ΛΕΠΤΟΣ (συνώνυμο) 

• 9. ΓΝΩΜΗ (συνώνυμο) 



ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:

ΠΑΡΩΝΥΜΕΣ ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ

ΨΙΛΟΣ - ΨΗΛΟΣ ΠΕΤΩ - ΙΠΤΑΜΑΙ

ΕΚΚΛΗΣΗ - ΕΚΛΥΣΗ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ - ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ

ΠΟΛΟΙ - ΠΟΛΛΟΙ ΔΟΛΟΠΛΟΚΙΑ - ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΝΩΜΗ - ΑΠΟΨΗ

ΕΝΔΟΙΑΣΜΟΣ - ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ







2ο ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δίδεται το κείμενο: 

[ … Όσα φέρνει ο πόλεμος]

[…] Σε καιρούς ειρήνης κι όταν υπάρχει σχετική

ευημερία, τόσο οι πολιτείες όσο και τα άτομα είναι πιο

καλοπροαίρετοι ο ένας για τον άλλον, επειδή δε φτάνουνε σε

απόγνωση από άκρα ανάγκη που δεν τους ήρθε με τη θέλησή

τους. Ο πόλεμος όμως, που παίρνει ύπουλα κάτω απ’ τα

πόδια των ανθρώπων την ευκολία να κερδίζουν το

καθημερινό τους, τους διδάσκει την ωμότητα, κι εντείνει την

αγανάκτηση των πολλών ανάλογα με την κατάσταση όπου

τους φέρνει. (Θουκυδίδης Γ΄ 82).

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=241
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/675/4495,20239/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%85%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82








• Να υπογραμμίσετε στο κείμενο τη λέξη ευημερία και να διερευνήσετε το 

σημασιολογικό της εύρος σε λεξικά και σώματα κειμένων στο διαδίκτυο. Να 

βρείτε σε ηλεκτρονικά λεξικά συνώνυμά της και ακολούθως να 

συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:  

ευημερία 

Σημασίες - Ορισμοί Συνώνυμα 

  

 







• Να αντικαταστήσετε τη λέξη ευημερία με το συνώνυμο που
ταιριάζει στο συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον.

• Να διερευνήσετε τη χρήση της λέξης ευημερία στο δοκίμιο του Ε.Π.
Παπανούτσου «Η Τεχνική Πρόοδος» και να τη συγκρίνετε με τη
λέξη ευμάρεια.

• Να συγκρίνετε τους ορισμούς των λέξεων ευημερία και ευμάρεια στο 

δοκίμιο του Παπανούτσου και στο διαδίκτυο (λεξικά κ.λπ.) και να 

συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. Συμφωνούν τα λεξικά με τον 

Παπανούτσο στον ορισμό των δύο αυτών εννοιών;  

 ευημερία ευμάρεια 

Δοκίμιο 

Παπανούτσου 

  

Λεξικά   

Σύγκριση - 

Συμπέρασμα 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/656/4184,19540/
http://e-keimena.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=169:2010-05-29-18-37-34&catid=76:technology&Itemid=27
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1&dq=


















• Να επισημάνετε με έντονη γραφή δύο λέξεις του παραπάνω κειμένου, για 

τις οποίες μπορείτε να καταγράψετε στον πίνακα μία παρώνυμη λέξη για 

καθεμιά από αυτές: 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   

ΠΑΡΩΝΥΜΕΣ   

 

• Να εντοπίσετε συνώνυμες για τρεις λέξεις του παραπάνω κειμένου σε 

ηλεκτρονικά λεξικά και να τις αντικαταστήσετε με αυτές, ώστε να 

διατηρηθεί το νόημα του χωρίου. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ    

ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ    

 

• Με τη βοήθεια ηλεκτρονικών λεξικών να καταγράψετε για τρεις λέξεις του 

παραπάνω κειμένου τις αντίθετές τους στον παρακάτω πίνακα: 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ    

ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ    

 



• Αφού προβληματιστείτε για την επίδραση της ευημερίας στο

ήθος των ανθρώπων, να συγκρίνετε τα σχετικά χωρία από το

κείμενο του Παπανούτσου (Η Τεχνική πρόοδος) και του

Θουκυδίδη του βιβλίου σας (κείμ. 4 σ.91). Ακολούθως, σε

ημερίδα για την οικονομική και κοινωνική κρίση στη χώρα μας,

να διατυπώσετε τις απόψεις σας (κείμενο Word), αναφορικά με

τις συνέπειες στο ήθος των ανθρώπων και στην κοινωνία

γενικότερα, από την έλλειψη της ευημερίας στην εποχή μας. Να

εμπλουτίσετε το κείμενό σας με τουλάχιστον δύο σχετικές

εικόνες ή/και ένα βίντεο.

• Τέλος, να εντοπίσετε σχετικά κείμενα στο διαδίκτυο και να

αντλήσετε στοιχεία ώστε να βελτιώσετε το δικό σας,

παραπέμποντας με υπερσυνδέσεις στα παραπάνω κείμενα.

https://www.medlook.net/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/3331.html
http://www.kathimerini.gr/504530/article/politismos/arxeio-politismoy/eyhmeria-ari8mwn-h-an8rwpwn
http://www.eben.gr/wp-content/uploads/2014/12/anna_nikolaidi.pdf
http://paratiritiriokp.gr/index.php/2012-01-29-19-10-06/684-2012-11-14-16-52-57
http://www.epirusnews.eu/%CE%B7-%CF%86%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CF%80/
http://www.kanep-gsee.gr/content/i-shesi-ton-koinonikon-parohon-me-tin-paidiki-ftoheia-stin-ellada
http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi-ston-typo/ftoheia-kai-sholiki-apotyhia
http://gymnasiotlkorthiou.blogspot.gr/2014/01/blog-post.html
http://www.kathimerini.gr/504530/article/politismos/arxeio-politismoy/eyhmeria-ari8mwn-h-an8rwpwn
http://www.sa.aegean.gr/iridion/Bellas_elector/3. %CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1/%CE%95. %CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C %CE%A3%CF%8D%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1/%CE%95. %CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C %CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C %CF%83%CF%8D%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF %CE%95.1. %CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1 %CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD %CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%B7 %CE%88%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1 %CF%84%CE%B7%CF%82 %CE%95%CF%85%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.eben.gr/wp-content/uploads/2014/12/anna_nikolaidi.pdf
http://kritikieglimatologia.blogspot.gr/2014/10/criminological-perspectives-mclaughlin_2.html






















3ο  ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

➢ • Συνεργαστείτε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.
Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας και αναζητώντας σχετικές
πληροφορίες στο διαδίκτυο (βλ. παραπάνω), δύο μαθητές
από κάθε ομάδα, να καταγράψετε επιχειρήματα που
αμφισβητούν την άποψη ότι η έλλειψη της ευημερίας οδηγεί
πολλούς ανθρώπους στην επιθετικότητα και την
εγκληματικότητα απέναντι στους συνανθρώπους τους. Να
διερευνήσετε πιθανή σύνδεση της εγκληματικότητας με
άλλους παράγοντες (π.χ. παιδεία, κληρονομικότητα). Οι
άλλοι δύο μαθητές από κάθε ομάδα θα αμφισβητήσουν με
επιχειρήματα αυτή την άποψη των δύο πρώτων
συμμαθητών τους (αγώνας λόγου).

➢ • Αλλάζοντας ρόλους, οι δύο τελευταίοι μαθητές (που
υπερασπίστηκαν τη σύνδεση της φτώχειας με την
επιθετικότητα - εγκληματικότητα) θα αναζητήσουν
επιχειρήματα υπέρ του πολέμου, ενώ οι δύο πρώτοι θα τα
αντικρούσουν σε ένα δεύτερο αγώνα λόγου.

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C119/464/3086,12353/index_01_04.html
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BC%E1%BD%B2%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81_%E1%BC%90%CF%83%CF%84%CE%B9,_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B4%E1%BD%B2_%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%82








 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ:  ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση.

 Επέκταση σεναρίου: Δημιουργία μικρού θεατρικού διαλόγου με 
θέμα την Ειρήνη και τον Πόλεμο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
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