
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΛΑΣΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΤΚΔΙΟΤ



ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

 Να επηηεπρζνύλ νη κνξθωηηθνί – αλζξωπηζηηθνί ζηόρνη κέζα από

ηε κειέηε επηιεγκέλωλ θεηκέλωλ ηεο Λαηηληθήο Λνγνηερλίαο.

 Να θωηηζηεί πιεξέζηεξα ην λόεκα ηωλ επηιεγκέλωλ θεηκέλωλ.

 Να γίλεη κηα πξώηε γλωξηκία, θαζώο θαη λα επηηεπρζεί εκβάζπλζε

ζηηο γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε Λαηηληθή Γιώζζα (ιεμηιόγην,

δνκή) ωο κηα από ηηο πην αξραίεο θαη ζπγρξόλωο πξωηνγελείο

γιώζζεο ηεο Επξώπεο καδί κε ηελ Αξραία Ειιεληθή.

Σι παραμένει ηο ίδιο…



ΓΔΙΚΣΔ  ΔΠΙΣΤΥΙΑ

 Απόκηηζη θεμελιακών πςπηνικών γνώζεων

 γιωζζηθή – γλωζηνινγηθή αλάπηπμε

 Ανηιμεηώπιζη μεηαθπαζηικήρ διαδικαζίαρ ωρ διαδικαζίαρ

λύζηρ πποβλήμαηορ

 επαθή θαη δηεξεύλεζε ηνπ ιαηηληθνύ θεηκέλνπ

 πξνζπέιαζε δπζθνιηώλ

 θαιιηέξγεηα ηεο δεμηόηεηαο ρξήζεο ηεο Γξακκαηηθήο,

ηνπ Σπληαθηηθνύ θαη ηνπ Λεμηινγίνπ

 δηαδηθαζία κεηάθξαζεο

 εξκελεία θεηκέλνπ

Σι παραμένει ηο ίδιο…



ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΑΡΥΔ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ

 Απσή ηηρ αςηενέπγειαρ

θαζνδήγεζε από ηνλ δηδάζθνληα θαη ελεξγεηηθή, ελζπλείδεηε

θαη απμαλόκελε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα από ηνλ καζεηή

 Απσή ηηρ επαγωγικήρ πποζέγγιζηρ

από ηα απιά ζηα ζύλζεηα, από ην κεξηθό ζην γεληθό,

από ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ παξαηήξεζε ζηνλ θαλόλα

Σι παραμένει ηο ίδιο…



ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΑΡΥΔ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ

 Απσή ηηρ ζπειποειδούρ πποζέγγιζηρ

νη ππξεληθέο γλώζεηο κεηαθέξνληαη ζε θάζε κάζεκα

θαη εκπινπηίδνληαη

 Απσή ηηρ ζςνεπγαηικήρ πποζέγγιζηρ

νη καζεηέο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη κε

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο

Σι παραμένει ηο ίδιο…



Σι παραμένει ηο ίδιο…

ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ



Σι παραμένει ηο ίδιο…

ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ



Σα νέα ζηοιτεία ηοσ μαθήμαηος…

 Νέο Αναλςηικό Ππόγπαμμα

 Γείκηερ Δπιηςσίερ - Γείκηερ Δπάπκειαρ

 πεξηζζόηεξεο πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο

 εκπινπηηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο αηνκηθέο ή νκαδηθέο

 αζθήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο

 αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο

 «εθκνληεξληζκόο» ηνπ καζήκαηνο ηωλ ιαηηληθώλ

 Σηνηρεία ηεο Λαηηληθήο Γξακκαηείαο από ηελ Εηζαγωγή Λαηηληθώλ Β΄

Λπθείνπ

 Δπικοινωνία διδαζκόνηων μέζω ηηρ Πλαηθόπμαρ

ηος Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος



Σα νέα ζηοιτεία ηοσ μαθήμαηος…

 Αξιοποίηζη

ηηρ ζύγσπονηρ

ηεσνολογίαρ

 Δπικαιποποίηζη

ηος μαθήμαηορ

 Απόλαςζη

ηος μαθήμαηορ
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ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΥΙΑ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ…



ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΥΙΑ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ…



ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΥΙΑ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ…

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

1.1 Ορκι ανάγνωςθ του κειμζνου

- Εκφραςτικι ανάγνωςθ

- Ορκόσ τονιςμόσ των λζξεων 

- Ορκι προφορά φκόγγων

- Χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ



ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΥΙΑ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ…

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

1.2 Μεταφραςτικζσ δεξιότθτεσ
- Χωριςμόσ των περιόδων του κειμζνου ςε προτάςεισ
- Πρόςωπα και χρόνοι ρθμάτων
- Διάταξθ και ςφνδεςθ των λζξεων
- Συντακτικι αναγνώριςθ
- Ορκι απόδοςθ του κειμζνου ςε άρτιο νεοελλθνικό λόγο



ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΥΙΑ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ…

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

1.3 Ερμθνευτικι απόδοςθ του κειμζνου
- Αναφορά ςτον χώρο, τον χρόνο, τα πρόςωπα και τα 
γεγονότα
- Σφνδεςθ του δθμιουργοφ ςτον οποίο ανάγεται το κείμενο 
με το ευρφτερο ιςτορικό, κοινωνικό και πολιτιςτικό πλαίςιο 
τθσ εποχισ του

1.4 Συηιτθςθ για τθν αξία τθσ τιρθςθσ των νόμων ςε μια 
πολιτεία



ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΥΙΑ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ…

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

2.1 Αναγνώριςθ κοινών λζξεων, ονομάτων και κοινών 
ριηών τθσ λατινικισ γλώςςασ με τθν αρχαία και νζα 
ελλθνικι και τισ ςφγχρονεσ λατινογενείσ γλώςςεσ

2.2 Συηιτθςθ για τον ρόλο τθσ λατινικισ γλώςςασ ςτθ 
διαμόρφωςθ των ςφγχρονων γλωςςών. 
Εμπλουτιςμόσ λεξιλογίου



ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΥΙΑ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ…

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

3.1 Γραμματικά και ςυντακτικά φαινόμενα
- Συςτθματικι διδαςκαλία των γραμματικών φαινομζνων με τθ 
βοικεια τθσ Γραμματικισ.
Τα αρςενικά, κθλυκά και ουδζτερα ςυμφωνόλθκτα – περιττοςφλλαβα 
ουςιαςτικά τθσ γ΄ κλίςθσ 
Επιςιμανςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ των ουςιαςτικών τθσ γ΄ κλίςθσ που ζχουν 
κζμα που λιγει ςε δφο ςφμφωνα
Επεξιγθςθ του τρόπου διάκριςθσ του γζνουσ των ουςιαςτικών τθσ γ΄ κλίςθσ
Η κλίςθ τθσ αναφορικισ αντωνυμίασ qui-quae-quod. Επιςιμανςθ των 
ομοιοτιτων που παρουςιάηει με τουσ τφπουσ των ουςιαςτικών τθσ β΄ και γ΄ 
κλίςθσ.



ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΥΙΑ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ…

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Πλιρθσ αναγνώριςθ γραμματικών και ςυντακτικών τφπων ςτο 
κείμενο κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφραςτικισ διαδικαςίασ
-Σθμαςία τθσ χριςθσ των πτώςεων ςτθ λειτουργία τθσ ςφνταξθσ 
του κειμζνου
Η γενικι αντικειμενικι
Η γενικι υποκειμενικι
Η πρόκεςθ sine + αφαιρετικι δθλώνει χωριςμό / αποχωριςμό
-Συςχζτιςθ με τισ αντιςτοιχίεσ ςτθν αρχαία ελλθνικι γλώςςα 



ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΥΙΑ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ…

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

3.2 Αςκιςεισ εμπζδωςθσ
- Επεξιγθςθ και επίλυςθ των αςκιςεων του 
ςχολικοφ εγχειριδίου
- Επιπρόςκετεσ δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ



ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΣΑΦΡΑΗ

Μεηαθπαζηικέρ δεξιόηηηερ

- Υωπιζμόρ ηων πεπιόδων ηος κειμένος ζε πποηάζειρ

- Ππόζωπα και σπόνοι πημάηων

- Γιάηαξη και ζύνδεζη ηων λέξεων

- ςνηακηική αναγνώπιζη

- Οπθή απόδοζη ηος κειμένος ζε άπηιο νεοελληνικό λόγο



In ea civitate, quam leges continent,

boni viri libenter leges servant.

Από ηη Lectio Sexta – Οι Νόμοι

In ea civitate, quam leges continent,

boni viri libenter leges servant.servant

ea

viriboni legeslibenter

In civitate







ΓΔΙΓΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να μελετιςουν (από μετάφραςθ)

τα κεφάλαια ΙΑ και ΙΒ από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα και

να διακρίνουν τισ ομοιότθτεσ ςτον τρόπο ςκζψθσ των αρχαίων

Ελλινων και Ρωμαίων (όπωσ φαίνονται μζςα από τθ Lectio VI)

αναφορικά με τθν αναγκαιότθτα τθσ φπαρξθσ νόμων ςτθ ηωι

των ανκρϊπων.

LECTIO VI ΟΙ ΝΟΜΟΙ



ΓΔΙΓΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να αναηθτιςουν ςτο διαδίκτυο
λατινικοφσ όρουσ τθσ νομικισ ι πολιτικισ επιςτιμθσ που
ςυναντοφμε και ςιμερα

de iure, de facto, casus belli, 
testis unus testis nullus, ad referendum, 

ex iure proprio, in scriptis, mala fide, memorandum κ.ά.

LECTIO VI ΟΙ ΝΟΜΟΙ



ΓΔΙΓΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να αναηθτιςουν ςτο διαδίκτυο ι ςε
ζντυπα μζςα πλθροφορίεσ με ςκοπό να παρουςιάςουν εργαςία
με κζμα:
 Το ρωμαϊκό δίκαιο και οι επιδράςεισ του ςτον ςφγχρονο κόςμο.

 Ρωμαϊκό δίκαιο και Ιουςτινιάνειοσ κώδικασ

LECTIO VI ΟΙ ΝΟΜΟΙ



Δραςτθριότθτεσ για εξάςκθςθ και εμπζδωςθ των φαινομζνων όπωσ:

• μεταφορά προτάςεων ςτα λατινικά, 

• μεταφορά προτάςεων ςτον αντίκετο αρικμό, 

• αςκιςεισ αντιςτοίχιςθσ, 

• αντικατάςταςθ ουςιαςτικϊν του κειμζνου με τουσ αντίςτοιχουσ 

τφπουσ αντωνυμιϊν,

• δίδονται προτάςεισ ςτα λατινικά οι οποίεσ περιζχουν λάκθ ςε ςχζςθ 

με το περιεχόμενο του κειμζνου ι τθ γραμματικι και το ςυντακτικό, τα 

οποία οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να εντοπίςουν και να διορκϊςουν




