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Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 
Ιλιάδα- Β΄ Γυμνασίου
Διδασκαλία σε τμήμα με διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας



Σύνθεση μαθητικού δυναμικού

 Μικτό τμήμα : 

 Μαθητές με πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας

 Μαθητές με πολύ χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας (2ου -3ου χρόνου) 

 Μαθητές χωρίς γνώση της Ελληνικής Γλώσσας (1ου χρόνου)



Διδακτικό υλικό

 Υλικό σχολικού βιβλίου

 Εικόνες με πίνακες ζωγραφικής εμπνευσμένους από την Ιλιάδα 
(σύγχρονοι, αναγεννησιακής περιόδου, αγγειογραφίες) που αντλήθηκαν 
από το διαδίκτυο/ βιβλία 



Στόχοι

 Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου των μαθητών με χαμηλό 
επίπεδο γλωσσομάθειας

 Ενίσχυση του λεξιλογίου

 Κατανόηση του κειμένου μέσω της εικόνας

 Επαφή με έργα τέχνης

 Προσέγγιση της επίδρασης των ομηρικών επών στον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό



Φάσεις εργασίας

 1η Βασικό λεξιλόγιο στον πίνακα ή σε φωτοτυπία 

 2η  Διανομή σε φωτοτυπία πινάκων ζωγραφικής σχετικών με την ενότητα 
που διδάχτηκε

 3η Περιγραφή του πίνακα ζωγραφικής χρησιμοποιώντας λέξεις- κλειδιά 
γραπτώς (ατομική εργασία ή ομαδική)

 4η Διόρθωση λαθών στον πίνακα 

 5η Αναδιήγηση της ιστορίας προφορικά



Ενδεικτικό παράδειγμα συνδυασμού λέξης – εικόνας / εξομάλυνση 
λεξιλογίου:

 Το σκήπτρο=

 Το στεφάνι=

 Το στέμμα=

 Το βέλος=

 Το τόξο=

 Το ακόντιο=



Ο Χρύσης ως ικέτης, Calvi Jacopο, Alessandro (Ιταλός ζωγράφος 1740-1815)









Ο αποχαιρετισμός του Έκτορα και της 
Ανδρομάχης(1750) John Smibert 
(Σκωτσέζος ζωγράφος1688–1751),
 Museum of Fine Arts, Βοστόνη

Έκτορας και Ανδρομάχη(1786), 
Joseph-Marie Vien,
( Γάλλος ζωγράφος 1716-1809), Λούβρο

Επιλέξτε σε ποιον από τους δύο πίνακες θέλετε να δουλέψετε. 
Δικαιολογήστε την επιλογή σας (προφορικά).



Η συνάντηση του Έκτορα και της Ανδρομάχης,
 Gaspare Landi (Ιταλός ζωγράφος 1756-1830) 

Εναλλακτική εργασία: Γράψτε το διάλογο βασισμένοι στο κείμενο του σχολικού 
βιβλίου (για μέσους-προχωρημένους μαθητές)



Διαφοροποιημένη αξιολόγηση (για αρχάριους-μέσους μαθητές)

  Προτεινόμενες δραστηριότητες (ενδεικτικά):
1.Να βάλουν στη σωστή χρονολογική σειρά τους πίνακες
2. Να αντιστοιχήσουν τις λεζάντες με τους σωστούς πίνακες



Αποτίμηση διδακτικής πρακτικής 

 Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά

 Ακολούθησαν τις οδηγίες

 Εργάστηκαν ακόμη και αυτοί που δίσταζαν να γράψουν και να μιλήσουν 

 Παρουσίασαν σύντομα βελτίωση 

 Κατανόησαν τη διήγηση μέσω των εικόνων



Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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