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Σκεπτικό αξιοποίησης του διαδικτύου

 Κοινώς παραδεκτό ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν 
κατά κόρον το διαδίκτυο για επικοινωνία, άντληση 
πληροφοριών, ενημέρωση. 

 Η προσπάθεια διδασκαλίας και προσέγγισης μιας 
σχολικής ενότητας με τη βοήθεια του διαδικτύου 
«κερδίζει» τους μαθητές, τους ενισχύει το 
ενδιαφέρον, είναι πιο κοντά στις αγαπημένες 
πρακτικές τους και μπορεί να αποτελέσει 
προθάλαμο για την περαιτέρω εμβάθυνση σ’ ένα 
αντικείμενο (βιβλία αναφοράς, όπως λεξικά, 
γραμματικές κ.ά., είναι εύκολα προσβάσιμα
διαδικτυακά)
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Γενικά, 
λαμβάνεται 
υπόψη ότι:



Διδασκαλία του μαθήματος ΙΙΙ με τη 
χρήση του διαδικτύου

 Το κείμενο, σύμφωνα με την εισαγωγή, 
αναφέρεται στην ιστορία της Ανδρομέδας, 
που υπάρχει και στις Μεταμορφώσεις του 
Οβιδίου. Επειδή η εισαγωγή δεν αναφέρει 
τίποτε για τον συγγραφέα και το έργο του, 
μπορούν οι μαθητές να ανατρέξουν στο 
διαδίκτυο, και συγκεκριμένα στη Βικιπαίδεια: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ovidius

 Στη συνέχεια θα ψάξουν να βρουν το κείμενο 
του Οβιδίου στην ιστοσελίδα 
http://www.thelatinlibrary.com, Liber IV (668) 
& V(προσφέρει τα πρωτότυπα κείμενα πολλών 
Λατίνων συγγραφέων).

 Συγκριτική εξέταση-συνανάγνωση
πρωτότυπων και διασκευασμένων κειμένων



Διδασκαλία του μαθήματος ΙΙΙ με τη 
χρήση του διαδικτύου

 Κείμενο. Στην πρώτη φράση Cepheus et Cassiope
Andromedam filiam habent μπορεί να γίνει μια 
γλωσσική/λεξιλογική/νοηματική προσέγγιση με τη 
βοήθεια του διαδικτύου. Αρχικά για τα πρόσωπα του 
κειμένου:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cepheus (οι πληροφορίες 
για τον Κηφέα στην αγγλική έκδοση της 
εγκυκλοπαίδειας, αυτό όμως διορθώνεται είτε με το να 
αναθέσουμε σε μαθητές την εργασία της μετάφρασης 
και εν συνεχεία της ενημέρωσης της ελληνικής έκδοσης 
της εγκυκλοπαίδειας είτε με την αυτόματη μετάφραση 
που μας παρέχεται δωρεάν από την Google
http://translate.google.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Cassiopeia (μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ο αστερισμός για μαθητές με ειδικό 
ενδιαφέρον στην αστεροσκοπεία)
http://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda



Διδασκαλία του μαθήματος ΙΙΙ με τη 
χρήση του διαδικτύου

 Επίσης, βασική πληροφορία είναι ο 
χώρος. Τα γεγονότα διαδραματίζονται
στην Αιθιοπία (Aethiopiae στον τρίτο 
στίχο), χώρα που βρίσκεται στο Κέρας της 
Αφρικής, όπως μπορούμε να δούμε και 
στον χάρτη στη διεύθυνση 
http://maps.google.com . Η τοποθέτηση 
των γεγονότων και των πρωταγωνιστών 
στον τόπο και το χρόνο τονώνει το 
ενδιαφέρον των μαθητών και τους βοηθά 
να προσεγγίσουν ευκολότερα το κείμενο. 



Διδασκαλία του μαθήματος ΙΙΙ με τη 
χρήση του διαδικτύου

 Συνεχίζοντας συναντούμε το ρήμα habeo. 
Στην πολύ χρήσιμη και για τα αρχαία ελληνικά 
και για τα λατινικά ιστοσελίδα του αμερικανικού 
πανεπιστημίου Tufts 
(http://www.perseus.tufts.edu, 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?do
c=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3Aalpha
betic+letter%3DH%3Aentry+group%3D1%3Aen
try%3Dhabeo ) βρίσκουμε το λεξικό των 
Charlton T. Lewis και Charles Short, A Latin
Dictionary. Εδώ μας παρέχεται η δυνατότητα 
να αναζητήσουμε οποιαδήποτε λατινική λέξη. 
Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τις 
υπόλοιπες λέξεις του κειμένου που οι μαθητές 
συναντούν για πρώτη φορά στo κείμενο.



Διδασκαλία του μαθήματος ΙΙΙ με τη 
χρήση του διαδικτύου

 Για τη λέξη forma στον δεύτερο στίχο, μπορούμε να 
ανατρέξουμε και στον ηλεκτρονικό κόμβο για την 
υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα 
(www.komvos.edu.gr ), όπου βρίσκουμε το λεξικό του 
ιδρύματος Μανόλης Τριανταφυλλίδης. Στη Σύνθετη 
Αναζήτηση στα λεξικά 
(http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictadv/Dic
tAdvSeaS.htm) συμπληρώνοντας τη λέξη φορμ% 
μαθαίνουμε ότι από τη λατινική λέξη προέρχονται στα 
ελληνικά οι λέξεις φόρμα, φορμαλισμός, φορμάρω 
κ.λπ.

 Επίσης στη διεύθυνση www.askoxford.com
συμπληρώνοντας στην αναζήτηση τη λέξη comparo
της σχολικής ενότητας, διαπιστώνουμε ότι οι αγγλικές 
λέξεις compare, comparable, comparatist, κ.λπ., 
προέρχονται από τη λατινική λέξη. Το ίδιο μπορούμε 
να κάνουμε με πολλές από τις λέξεις του κειμένου, 
αναθέτοντας στους μαθητές την όλη διαδικασία ως 
εργασία για την τάξη ή το σπίτι.



Διδασκαλία του μαθήματος ΙΙΙ με τη 
χρήση του διαδικτύου

 Ανάλογες αναζητήσεις, διαπιστώνοντας ότι 
από τις λατινικές λέξεις προέρχονται πολλές 
λέξεις και στην ελληνική και πολύ περισσότερο 
στην αγγλική, γαλλική και άλλες, 
πραγματοποιούμε και στο Μεσαιωνικό Λεξικό 
του Κριαρά (http://www.greek-
language.gr/greekLang/medieval_greek/kriar
as/search.html ), π.χ. calceus, αλλά και σε 
άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου, όπως

http://encyclopedia.jrank.org
http://www.filologoi.gr
Παραδείγματα: video, advolo
Επιβίωση λατινογενών λέξεων: Επικαιροποίηση
– σύνδεση με τη σύγχρονη πραγματικότητα 



Για τον εκπαιδευτικό

 Αρχικοί χρόνοι ρημάτων υπάρχουν στις 
διευθύνσεις 
http://www.vlioras.gr/Philologia/Latina/Gram
mar/VerbsChronoi.htm ή στο Βικιλεξικό
(http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Latin_
verbs ), όπου θα βρούμε και πώς κλίνεται το 
κάθε ρήμα. Στην αγγλική έκδοση του 
Βικιλεξικού και της Βικιπαίδειας θα βρούμε πώς 
κλίνονται τα ουσιαστικά και επίθετα αλλά και 
παρατηρήσεις και για τα υπόλοιπα μέρη του 
λόγου
http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Latin_fi
rst_declension .

 http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_declension



 Συντακτική προσέγγιση: από την Πύλη για την Ελληνική 
γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση (www.greek-
language.gr ). Συντακτικό λατινικό με φαινόμενα ίδια με τα 
αρχαία ελληνικά (http://www.greek-
language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/
contents.html ). Συντακτικό λατινικό θα βρούμε και στην 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Tufts, των Allen and
Greenough's, New Latin Grammar for Schools and Colleges
(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:te
xt:1999.04.0001 ). Επίσης, στην ιστοσελίδα 
http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showbook&booki
d=152717

 http://www.greek-
language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/
page_009.html

 Τη συντακτική θεωρία των σχολικών βιβλίων β’ και γ’ 
Λυκείου θα τη βρούμε πολύ εύκολα στη διεύθυνση 
www.vlioras.gr/Philologia/Latina/Syntax/Periexomena.htm , 
όπου συναντούμε συγκεντρωμένη τη θεωρία που στο 
σχολικό βιβλίο διαχέεται σε διαφορετικές ενότητες.

Για τον εκπαιδευτικό



Υποστηρικτικό υλικό

 Ασκήσεις: μεγάλη ποικιλία όλων των ειδών 
ασκήσεων από το Κέντρο Εκπαιδευτικής 
Έρευνας 
http://www.kee.gr/html/themata.php?&I
D=44

 Για όλα τα θέματα των εξετάσεων από το 
1983 ως σήμερα, χρήσιμη είναι η 
διεύθυνση 
http://www.vlioras.gr/Philologia/Latina/Pa
nellinies.htm



Διδασκαλία του μαθήματος ΙΙΙ με τη 
χρήση του διαδικτύου

Φύλλο εργασίας
 Πορεία προσέγγισης κειμένου ενδεικτική.
 Αφού ασκηθούν στην αρχή με τη σχετική 
διαδικασία και την αφομοιώσουν, 
μπορούν να προσεγγίζουν όλες τις 
ενότητες με ανάλογο και ελκυστικό γι’ 
αυτούς τρόπο. 

 Άνεση χρόνου να αναδείξουν την 
ουμανιστική διάσταση των λατινικών 
κειμένων (δεν επιτυγχάνεται με την εμμονή 
στη συντακτική και γραμματική ανάλυση 
μόνο).  



Ελκυστικές δραστηριότητες

 Ιδέες για να τόνωση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών για τα Λατινικά.

 Μουσική: Ο κ. Perkins, Καθηγητής Λατινικών 
στο North Central High School (Indianapolis) 
των Η.Π.Α., μετέφρασε το γνωστό τραγούδι 
Smoke on the water (Fumus in aqua στα 
Λατινικά!) των Deep Purple. Τους στίχους τούς 
έδωσε ο κ. Βλιώρας σε μαθητές του Γενικού 
Λυκείου Καλαμπάκας και το αποτέλεσμα 
μπορούμε να το παρακολουθήσουμε στο 
βίντεο 
http://www.youtube.com/watch?v=hC-
SajaR8lE&fmt=18 και στo
http://www.vlioras.gr/Philologia/Latina/Article
s/2008_10_Fumus.htm



Μουσική: Μπορούμε επίσης να 
ακούσουμε με τους μαθητές άλλα λατινικά 
τραγούδια: Πολ Μακάρτνεϊ: 
http://www.vlioras.gr/Philologia/Latina/Art
icles/2006_08_02_Nea_Beatles.htm

 Τα γνωστά Carmina Burana του Carl Orff. 
http://el.wikipedia.org/wiki/Κάρμινα_Μπουρ
άνα
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Orff

Ελκυστικές δραστηριότητες



 Συναγωγή λατινικών φράσεων που 
χρησιμοποιούνται σε όλες τις γλώσσες, όπως 
για παράδειγμα a priori, de facto, κ.ά. Η 
αγγλική έκδοση της Βικιπαίδειας έχει μια 
εξαντλητική λίστα, την οποία μπορούμε με τη 
βοήθεια των αγγλομαθών (γερμανομαθών, 
γαλλομαθών, ισπανομαθών…) μαθητών να 
μεταφράσουμε στα ελληνικά και να τη 
συμπληρώσουμε.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_phra
ses_%28full%29

 Να φτιάξουν οι μαθητές προτάσεις, κείμενο, 
διάλογο, σύντομη ιστορία με αυτές τις 
φράσεις

Ελκυστικές δραστηριότητες



 Το κόμικς, μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο Αστερίξ των Ρενέ 
Γκοσινί (σενάριο) και Αλμπέρ Ουντερζό
(σκίτσα) είναι μεταφρασμένος σε πολλές 
γλώσσες και διαλέκτους (αρχαία ελληνικά, 
Κρητικά, Κυπριακά, Νέα Ελληνικά, Ποντιακά…) 
και μεταξύ πολλών άλλων 23 τεύχη της σειράς 
έχουν μεταφραστεί στα Λατινικά.

http://pallatideio.blogspot.com/2010/12/o-
asterix-%CF%83%CF%84%CE%B1-
%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%
B9%CE%BA%CE%B1.html

Επίμετρο


