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Τα ισχύοντα

• . Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης 
του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΦΕΚ 2942 / 5-7-21

• https://edu.klimaka.gr/mathimata/lykeiou/417-latinika-odhgies-didaskalias

• Εξεταστέα ύλη Λατινικών Γ ΓΕΛ ΦΕΚ 3137 / 19-7-21

• https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-83871-d2-2021.html

• Αξιολόγηση προαγωγικών / απολυτήριων εξετάσεων ΓΕΛ ΦΕΚ 4134 /9-9-21 (Για προαγωγικές εξετάσεις Β ΓΕΛ και απολυτήριες Γ 
ΓΕΛ)

• https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-102474-d2-2021.html

• Εξεταστέα ύλη Λατινικών Β ΓΕΛ ΦΕΚ 4253 / 15-9-21 

• https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A6%CE%95%CE%9A_4254_21_%CE%A5%CE%9B%CE%97_%CE%91_%C
E%92_%CE%93%CE%95%CE%9B.pdf

• Οδηγίες διδασκαλίας Λατινικών Β ΓΕΛ https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/_latinika_gel_2021_22.pdf

• Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Λατινικά https://www.esos.gr/arthra/75429/deite-ta-166-nea-programmata-spoydon-ta-opoia-
anakoinose-simera-i-ypoyrgos-paideias (Στα Νέα Π.Σ θα βασιστεί η συγγραφή των νέων εγχειριδίων)

https://edu.klimaka.gr/mathimata/lykeiou/417-latinika-odhgies-didaskalias
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-83871-d2-2021.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-102474-d2-2021.html
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A6%CE%95%CE%9A_4254_21_%CE%A5%CE%9B%CE%97_%CE%91_%CE%92_%CE%93%CE%95%CE%9B.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/_latinika_gel_2021_22.pdf
https://www.esos.gr/arthra/75429/deite-ta-166-nea-programmata-spoydon-ta-opoia-anakoinose-simera-i-ypoyrgos-paideias


Β ΓΕΛ

• Αξιοποιούνται τα Λ α τ ι ν ι κ ά τ . Α ΄ τ ω ν Μ . Π α σ χ ά λ η , Γ . 
Σ α β β α ν τ ί δ η και το βιβλίo αναφοράς «Λατινική Γραμματική» 
του Α. Τζάρτζανου

• 1. Από την Εισαγωγή διδάσκονται σε δύο (2) διδακτικές ώρες οι 
Ενότητες: α) Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η λατινική γλώσσα, Η 
γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, 
Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας. 

• β) Η εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας: Κλασική εποχή: α. Οι χρόνοι 
του Κικέρωνα,  β.Αυγούστειοι χρόνοι.

• 2. Οι Ενότητες I-XV.



Ο χαρακτήρας του μαθήματος

• Μορφωτικός-ανθρωπιστικός και ειδικότερα αρχαιογνωστικός

• Αποβλέπει στη σταδιακή εξοικείωση των μαθητών και των
μαθητριών με τη λατινική γλώσσα, που θα επιτρέψει στη συνέχεια
μια πρώτη γνωριμία τους με τη ρωμαϊκή γραμματεία.

• Για να αξιοποιηθεί το παιδευτικό περιεχόμενο των Λατινικών,
επιβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος να πλαισιώνεται και από
τη γνωριμία με τον ρωμαϊκό κόσμο («ρωμαιογνωσία»), ώστε να
είναι ορατό το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε, μιλήθηκε και
εξελίχθηκε ως γλώσσα λογοτεχνίας και επιστήμης η κλασική αυτή
γλώσσα.



Μεθοδολογία διδασκαλίας

• Η σύγχρονη διδακτική προσέγγιση των κλασικών κειμένων χρειάζεται
να στοχεύει στην ανάδειξη των πολιτισμικών στοιχείων των
κειμένων  μετατόπιση του ενδιαφέροντος των μαθητών /τριών
από την εστίαση στη γλώσσα στην εστίαση στο περιεχόμενο του
κειμένου με την αξιοποίηση ανασύνθεσης ιστορικών, θρησκευτικών,
πολιτικών και άλλων στοιχείων που ενυπάρχουν σε αυτό.

• Κειμενοκεντρική και μαθητοκεντρική προσέγγιση

• Δυνατότητα για διαμορφωτική αξιολόγηση.



Μεθοδολογία διδασκαλίας

• Η κειμενοκεντρική μέθοδος δίνει έμφαση στη διδασκαλία των στοιχείων
εκείνων που επιτρέπουν την κατανόηση των μηχανισμών οργάνωσης του
λόγου σε επίπεδο πρότασης και κειμένου.

• Η κατανόηση της δομής της λατινικής γλώσσας και η διδασκαλία των
φαινομένων της γραμματικής και του συντακτικού οφείλει να στηρίζεται
στη συγκριτική προσέγγισή τους με τα αντίστοιχα, όπου αυτά υφίστανται,
φαινόμενα της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας, ώστε να
κατακτηθεί βαθμιαία ολοκληρωμένη γνώση με τρόπο αποτελεσματικό.

• Αποφεύγεται η πρόταξη της θεωρίας και επιδιώκεται οι μαθητές και οι
μαθήτριες να κατανοήσουν τη δομή της γλώσσας, τη λειτουργία των
γραμματικοσυντακτικών φαινομένων και το περιεχόμενο των κειμένων.



Στόχοι
• Να μελετήσουν βασικά στοιχεία του λατινικού γλωσσικού συστήματος−γραμματικοσυντακτικές 

δομές και φαινόμενα − και να κατανοούν και να ερμηνεύουν κείμενα, βάσει ενός γλωσσικού 
υπομνηματισμού

• Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της Λατινικής με την Αρχαία Ελληνική, ώστε να μπορούν να 
διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές

• Να αντιληφθούν τις γλωσσικές επιδράσεις της λατινικής γλώσσας στις γλώσσες των λαών της 
Ευρώπης και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την προέλευση λέξεων ευρωπαϊκών γλωσσών τις 
οποίες διδάσκονται στο σχολείο

• Να είναι σε θέση να κατανοούν όρους, έννοιες και εκφράσεις ή αποφθέγματα που 
χρησιμοποιούνται συχνά στον έντυπο και ηλεκτρονικό λόγο και να αναγνωρίζουν λέξεις της 
Λατινικής που ως γλωσσικά δάνεια έχουν ενσωματωθεί στο λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής

• Να επισημάνουν βασικές εκφραστικές ιδιαιτερότητες της λατινικής γλώσσας (ακρίβεια, 
σαφήνεια, κ.λπ.)

• Να γνωρίσουν, αξιοποιώντας διαθεματικά τις πληροφορίες που περιέχονται στο σχολικό 
εγχειρίδιο, βασικά στοιχεία της ρωμαϊκής γραμματείας (γραμματειακά είδη, αντιπροσωπευτικά 
έργα και ονόματα συγγραφέων κ.λπ.)

• Να γνωρίσουν κάποιες πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ρωμαίων.



Γενική πορεία διδασκαλίας 

• ΦΑΣΗ 1η

• Α. Διαγραμματική παρουσίαση του κειμένου, παράθεση στοιχείων
Ρωμαιογνωσίας (για την παράθεση των στοιχείων αυτών μπορεί να
αξιοποιούνται συνδυαστικά στοιχεία των εισαγωγών, όπως και
επιλεγμένα - στοχευμένα επιπρόσθετα στοιχεία που φέρει ο/η
διδάσκων/ουσα.

• Συνιστάται η αξιοποίηση αφόρμησης ούτως ώστε να υπάρξει διασύνδεση
του περιεχομένου του κειμένου με καταστάσεις που επιβιώνουν στον
σύγχρονο κόσμο και γίνονται εύκολα κατανοητές από τους μαθητές.

• Β. Επεξεργασία του κειμένου: Κατά κώλα ανάλυση (χωρισμός του
κειμένου σε νοηματικές ενότητες που με ερωτήσεις (ποιος, τι / ποιον,
που, γιατί κλπ) αναδεικνύουν τα βασικά σημεία τους βασικούς όρους και
τους προσδιορισμούς τους.



Γενική πορεία διδασκαλίας 

• ΦΑΣΗ 1η (συνέχεια)

• Γ. Παρουσίαση νέων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων με 
αφόρμηση το κείμενο.

• Η παρουσίαση των φαινομένων συνιστάται να γίνεται επαγωγικά και 
να αποβλέπει σε συνεχείς συγκρίσεις μεταξύ της λατινικής και της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας.



• ΦΑΣΗ 2η : Ερμηνευτική προσέγγιση

• Α. Δίνονται ασκήσεις κλειστού τύπου στους μαθητές που μπορεί να
λύνονται ατομικά ή και ομαδοσυνεργατικά και αποβλέπουν στη
συνειδητοποίηση του βαθμού κατανόησης του κειμένου, αλλά και
του λεξιλογίου που διδάχθηκε.

• Β. Λεξιλογικές και ετυμολογικές ασκήσεις: Προτείνονται
δραστηριότητες που ελέγχουν το βαθμό εκμάθησης του λεξιλογίου
αλλά και τη δυνατότητα των μαθητών να διαπιστώνουν τη σχέση
μεταξύ λατινικής, αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας.

• Γ. Ένθεση λατινικών φράσεων σε νεοελληνικό προτασιακό
περιβάλλον



• Δ. Εμπέδωση γραμματικών φαινομένων: Συνιστάται να μη ζητείται
απλή γραμματική ή συντακτική αναγνώριση, αλλά η χρήση
γραμματικών τύπων ή ο μετασχηματισμός τους μέσα σε προτασιακό
περιβάλλον, όπου καλό θα ήταν να αξιοποιείται το λεξιλόγιο της
διδασκόμενης, αλλά και προηγούμενων ενοτήτων.

• Οι ασκήσεις δεν αποσκοπούν μόνο στην τυπική διαπίστωση
εμπέδωσης λατινικών τύπων, αλλά στον έλεγχο της δυνατότητας των
μαθητών να αντιλαμβάνονται τη χρήση του στον λόγο.



• ΦΑΣΗ Γ΄: Προσέγγιση στοιχείων πολιτισμού.

• Η προσέγγιση των πολιτισμικών θεμάτων που αναδεικνύονται μέσα από το κείμενο
ή/και το εισαγωγικό σημείωμα της ενότητας πρέπει να στηρίζεται σε διερευνητικού,
διαθεματικού και δημιουργικού χαρακτήρα δραστηριότητες των μαθητών/ριών, κατά
προτίμηση ομαδικές και με τη χρήση ΨΜ.

• Στην τελευταία φάση της διδακτικής διαδικασίας οι μαθητές/ριες διερευνούν ένα ή
περισσότερα από τα θέματα πολιτισμού που προτείνονται στις παρακάτω
δραστηριότητες (μπορούν να ασχοληθούν όλες οι ομάδες με το ίδιο θέμα ή κάθε ομάδα
με διαφορετικό).

• Οι εργασίες μπορούν να γίνουν ομαδικά μέσα στην τάξη ή να έχουν δοθεί ως
συνεργατικές εργασίες (π.χ. με τη χρήση συνεργατικών εγγράφων, αξιοποίηση
λογισμικών παρουσίασης για το σπίτι) και να παρουσιαστούν στην τάξη.

• Ο/Η διδάσκων/ουσα και οι μαθητές/τριες παρεμβαίνουν μετά την παρουσίαση κάθε
εργασίας, δίνοντας, ενδεχομένως, περαιτέρω επεξηγήσεις ή κάνοντας τις αναγκαίες
προσθήκες / διορθώσεις.



Παράδειγμα διδακτικής πορείας
Ενότητα 15η: Τα ήθη των Γερμανών
• Διδακτικοί στόχοι

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές/-ήτριες με την ερμηνευτική και κειμενοκεντρική
προσέγγιση των διδακτικών ενοτήτων, ώστε να κατευθύνονται στην επισήμανση
των κομβικών σημείων του κειμένου, μέσω της πολυεπίπεδης επεξεργασίας του
(Λεξιλόγιο – Γραμματική – Σύνταξη)

• Να αναγνωρίζουν τα γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα, εργαζόμενοι
συγκριτικά, με βάση τις γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει

• Να εκτιμήσουν τη διαχρονική παρουσία της λατινικής γλώσσας, συσχετίζοντας
ετυμολογικά και σημασιολογικά το λατινικό λεξιλόγιο με αυτό της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας, της νεοελληνικής γλώσσας και των ευρωπαϊκών γλωσσών

• Αξιοποιώντας κριτικά τις πληροφορίες του εισαγωγικού σημειώματος και
συνδυάζοντάς τις με τις πληροφορίες του κειμένου να αντιληφθούν ότι η
ρωμαϊκή ιστορική σκέψη είναι κατά βάση ρωμαιοκεντρική και εθνικιστική.



Διδακτικές πρακτικές 

• Ερμηνευτική μέθοδος

• Κειμενοκεντρική μέθοδος

• Διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση

• Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων ( ΨΜ).



Πορεία διδασκαλίας

• 1η διδακτική ώρα – διαγραμματική παρουσίαση του κειμένου, διερεύνηση 
γραμματικών και συντακτικών φαινομένων

• Δίνουμε πληροφορίες για τη σχέση των Ρωμαίων με τους ξένους λαούς. Η αναφορά σε
ξένους λαούς, με εξαίρεση τους Έλληνες, γίνεται με αφορμή τις σχέσεις της Ρώμης με τις
κατακτημένες περιοχές της αυτοκρατορίας. Η στάση των Ρωμαίων απέναντι στους
«βαρβάρους» ενέχει στοιχεία περιέργειας, θαυμασμού, αλλά και περιφρόνησης. Όταν η
αυτοκρατορία είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης (4ος - 5ος αι. μ.Χ) τα συναισθήματα
αυτά υπό την απειλή, μετατρέπονται σε μίσος.

• Το απόσπασμα από το De bello Gallico μας περιγράφει τις απόψεις του Καίσαρα του
οποίου οι περιγραφές στοχεύουν στην καλλιέργεια ξενοφοβίας που προλειαίνει το
έδαφος για την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων που θα ακολουθήσουν στη δυτική
Ευρώπη.

• Η διαπίστωση ότι τα Γερμανικά φύλα επιθυμούσαν την εγκατάσταση εντός της Γαλατίας
για αναζήτηση εύφορης γης ήταν το πρόσχημα για την εξάπλωση της ρωμαϊκής
κυριαρχίας στην Ευρώπη.



• Γλωσσική εξομάλυνση και μεταφραστική προσέγγιση του κειμένου

• Για την προσέγγιση της δομής του κειμένου προτείνεται η κατά κώλα
επεξεργασία του κειμένου.

• Το κείμενο δηλαδή χωρίζεται σε συντακτικές ενότητες, με βάση
ρηματικούς τύπους ως φορείς ενεργειών. Με τη χρήση ερωτήσεων
(ποιος, τι / ποιον, πού, πότε, γιατί κ.λπ.) αναδεικνύονται οι βασικοί
όροι της πρότασης και οι προσδιορισμοί τους.



• Consistit (συνίσταται / περιορίζεται) (Βάζω πρώτα το ρήμα)

• Ποια           τίνων           σε τι ποιανού πράγματος

• Vita             Germanorum in venationibus rei militaris

• (atque) in studiis



Μετάφραση

• Για τη μετάφραση μπορώ 
επίσης να χωρίσω το κείμενο σε 
μικρότερες ενότητες αλλάζοντας 
τη σειρά των λέξεων

• omnis vita Germanōrum

• in venationibus atque in studiis

• rei militāris consistit.

• Όλη η ζωή των Γερμανών

• στο κυνήγι και στη σπουδή

• των στρατιωτικών πραγμάτων 
περιορίζεται (συνίσταται)



Φάση 2: Παρουσίαση νέων γραμματικών 
φαινομένων
• Σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας τα 

βασικά φαινόμενα που πρέπει να 
θιγούν - διδαχθούν είναι: 

• Βασικές καταλήξεις παθητικής φωνής 

• Οριστική ενεστώτα Π.Φ α’ β΄ δ΄συζυγίας

• Απαρέμφατο παθητικού ενεστώτα 
α΄β΄δ΄συζυγίας

• Αποθετικά ρήματα

• Αρχικοί χρόνοι ΠΦ και αποθετικών 
ρημάτων

• Ποιητικό αίτιο

• Προτείνεται, στο μέτρο του δυνατού, η
παρουσίαση των νέων γραμματικών και
συντακτικών φαινομένων να γίνεται όχι
αυτόνομα, αλλά με αφόρμηση το
κείμενο, δηλαδή οι μαθητές/τριες να
οδηγούνται σε συμπεράσματα μέσα από
την παρατήρηση ή/και τη σύγκριση με
ήδη προϋπάρχουσα γνώση (είτε για τη
λατινική γλώσσα είτε και για άλλες, π.χ.
Αρχαία Ελληνική, Νεοελληνική,
σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες).

• Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι στη φάση
αυτή η παρουσίαση των
γραμματικοσυντακτικών φαινομένων δεν
θα είναι εξαντλητική, κάτι που μπορεί να
ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της
επεξεργασίας του κειμένου.



Φάση 3: Ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου, κατανόηση του 
περιεχομένου, γλωσσική εξομάλυνση, εμπέδωση λεξιλογίου, 
γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, προσέγγιση στοιχείων 
πολιτισμού
• Για την κατανόηση του περιεχομένου του

κειμένου κρίνεται σκόπιμο να
χρησιμοποιούνται δραστηριότητες κλειστού
ή/και ανοικτού τύπου, με στόχο πάντα να
καταφεύγει ο/η μαθητής/τρια στο κείμενο.

• Κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιούνται οι
δραστηριότητες και το λεξιλόγιο που έχει ήδη
κατακτηθεί σε προηγούμενες ενότητες, ώστε
να υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση
του/της μαθητή/τριας με την κεκτημένη
γνώση.

• Παραδείγματα ασκήσεων

• Να συμπληρώσετε τα κενά στη μετάφραση 
(Δίνω δίπλα και το κείμενο στα Λατινικά)

• Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με τη γεωργία. 
Τρέφονται με γάλα, τυρί, και κρέας. 
………………………………… φορούν (έχουν μόνο) 
δέρματα και πλένονται στα ποτάμια.

• Ή 

• Να εντοπίσετε στο κείμενο και να γράψετε τις 
λέξεις ή φράσεις ή τα αποσπάσματα που 
ανταποκρίνονται στη μετάφραση που σας 
δίνεται

• Η χρήση της σέλας θεωρείται πράγμα 
μαλθακό …………………………………………………



Ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου, κατανόηση του περιεχομένου, 
γλωσσική εξομάλυνση, εμπέδωση λεξιλογίου, γραμματικών και 
συντακτικών φαινομένων, προσέγγιση στοιχείων πολιτισμού

• Παραδείγματα

• 1) Πώς θα χαρακτηρίζατε τους 
Γερμανούς με βάση το κείμενο; 

• 2) Σημειώστε αν οι παρακάτω 
διατυπώσεις αληθεύουν ή όχι

• Germani venationes non amabant

• Germani lacte, caseo et carne se 
nutriebant

• Germani ephippiis utebantur

• Germani mercatores vinum in 
castra importare iubebant.



Ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου, κατανόηση του περιεχομένου, 
γλωσσική εξομάλυνση, εμπέδωση λεξιλογίου, γραμματικών και 
συντακτικών φαινομένων, προσέγγιση στοιχείων πολιτισμού

• Παραδείγματα γραμματικής

• Να εντοπίσετε τα ουσιαστικά που 
βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση και να 
την μεταφέρετε στον άλλο αριθμό.

• Να εντοπίσετε τα προσηγορικά 
ουσιαστικά που έχουν κατάληξη -us στην 
ονομαστική ενικού και να προσδιορίσετε 
την κλίση και το γένος τους.

• Civitas: να αναγνωρίσετε το όνομα από 
γραμματική άποψη και να σχηματίσετε 
τη γενική πληθυντικού αριθμού. Τι 
παρατηρείτε; Να αναφέρετε κι άλλα 
ονόματα με την ίδια ιδιαιτερότητα.

• Locis: Να κλιθεί στον πληθυντικό αριθμό. 
Ποια είναι η σημασία του ονόματος;

• Να κρίνετε αν οι αρχικοί χρόνοι των 
ρημάτων που δίνονται πιο κάτω είναι 
σωστοί ή όχι. Να αποκαταστήσετε τους 
τύπους που δεν είναι σωστοί

• Nutrio - nutriavi - nutriatum - nutriare

• Desilio - desilivi - desilitim - desilere

• Sino - sivi - …….. - sivere



Ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου, κατανόηση του περιεχομένου, 
γλωσσική εξομάλυνση, εμπέδωση λεξιλογίου, γραμματικών και 
συντακτικών φαινομένων, προσέγγιση στοιχείων πολιτισμού

• Παραδείγματα συντακτικού

• Loci frigidissimis: Ποια
επιρρηματική σχέση δηλώνεται;
Να αιτιολογηθεί η χρήση της
πτώσης.

• Να εντοπίσετε στο κείμενο τους
εμπρόθετους προσδιορισμούς
και να αναφέρετε την
επιρρηματική σχέση που
εκφράζουν

• Να κρίνετε αν οι παρακάτω
προτάσεις είναι σωστές από
συντακτική και γραμματική
άποψη. Να αποκαταστήσετε τα
λάθη, όπου υπάρχουν και να
δικαιολογήσετε την άποψή σας.

• Germani ultimos annos corpus
vitae suae in domo se tenebant.

• Milites Germanorum corpus
validus habent



Σε ό,τι αφορά την ετυμολογία θα πρέπει να γίνουν 
ορισμένες επισημάνσεις μέσω εντοπισμού 
συγκεκριμένων λέξεων
• Studium στούντιο study

• Militaris μιλιταρισμός , military

• Consisto ίστημι - σύστημα σύσταση, consist

• Agricultura κουλτούρα 

• Lac, lactis γάλα, λακτόζη, lactation

• Caseus cheese

• Caro carnis κείρω, καρναβάλι, carnal

• Frigidissimus ρίγος, frigid

• Pellis Πέλτη, πέλμα, pelt

• Flumen flume (λαγκάδι)

• Lavo λούω, λαβομάνο, λούζω, λουτρό, lavatory

• Nex necis νεκρός, νέκυς

• Potestas Potent

• Equester ίππος, ιππότης, equestrian



Ετυμολογικές ασκήσεις

• Να εντοπίσετε και να γράψετε δύο
λέξεις της λατινικής που
παρουσιάζουν σημασιολογική και
ετυμολογική συγγένεια με την
ελληνική γλώσσα (αρχαία ή νέα)
δηλώνοντας και τη σχετική
ελληνική λέξη. Να εξαιρεθούν τα
κύρια ονόματα.

• Να γράψετε δίπλα σε κάθε 
ελληνική λέξη της στήλης Α τον 
αριθμό της λέξης της στήλης Β με 
την οποία σχετίζεται ετυμολογικά

• Α                                       β

• Ρίγος                      1 magistratus

• Περισσεύω           2agriculturae

• Κουλτούρα           3frigidissimus

• Νεκρός                4 pedis

• Πεζός                    5 necis



Ετυμολογικές ασκήσεις

• Να γράψετε δίπλα σε κάθε
λατινική λέξη της στήλης Α τον
αριθμό της ξενικής λέξης που
έχει ενσωματωθεί στην ελληνική
γλώσσα της στήλης Β με την
οποία σχετίζεται ετυμολογικά.
Μία λέξη της στήλης β
περισσεύει.

• Effeminantur 1 δέσιμο

• Studiis 2 φεμινισμός

• Militaris 3 στούντιο

• Desiliunt 4. μιλιταρισμός

• 5. σάλτο



Ετυμολογικές ασκήσεις

• Να επιλέξετε τη φράση που
ταιριάζει σε κάποια από τις
πληροφορίες της επόμενης
πρότασης. «Κάποια λογοτεχνικά
έργα, ακόμα και παλαιότερων
εποχών, ξαφνιάζουν ευχάριστα
με τον παγκόσμιο και
διαχρονικό χαρακτήρα που
αποκτούν χάρη στη σύνθετη
πλοκή και τη στιβαρότητα των
πρωταγωνιστών».

• Α. Mutatis mutandis

• B. urbe et orbi

• In medias res



Φάση Γ: Προσέγγιση στοιχείων πολιτισμού

• Η προσέγγιση των πολιτισμικών θεμάτων που αναδεικνύονται μέσα από το
κείμενο ή/και το εισαγωγικό σημείωμα της ενότητας πρέπει να στηρίζεται σε
διερευνητικού, διαθεματικού και δημιουργικού χαρακτήρα δραστηριότητες των
μαθητών/ριών, κατά προτίμηση ομαδικές και με τη χρήση ΨΜ.

• Στην τελευταία φάση της διδακτικής διαδικασίας οι μαθητές/-ήτριες διερευνούν
ένα ή περισσότερα από τα θέματα πολιτισμού που προτείνονται στις παρακάτω
δραστηριότητες (μπορούν να ασχοληθούν όλες οι ομάδες με το ίδιο θέμα ή κάθε
ομάδα με διαφορετικό).

• Οι εργασίες μπορούν να γίνουν ομαδικά μέσα στην τάξη ή να έχουν δοθεί ως
συνεργατικές εργασίες (π.χ. με τη χρήση συνεργατικών εγγράφων, αξιοποίηση
λογισμικών παρουσίασης για το σπίτι) και να παρουσιαστούν στην τάξη. Ο/Η
διδάσκων/-ουσα και οι μαθητές/-ήτριες παρεμβαίνουν μετά την παρουσίαση
κάθε εργασίας, δίνοντας, ενδεχομένως, περαιτέρω επεξηγήσεις ή κάνοντας τις
αναγκαίες προσθήκες / διορθώσεις.



Παραδείγματα

• Το απόσπασμα που διαβάσατε προέρχεται από το έργο του Ιουλίου 
Καίσαρα De Bello Gallici. 

• Αναζητήστε στο 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?q=Julius+Caesar&targ
et=en&collections=Perseus%3Acollection%3AGreco-Roman τα έργα του 
(για τον) Ιούλιο(υ) Καίσαρα και αποδώστε τα με ελληνικούς τίτλους.

• Βρείτε πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ιούλιο Καίσαρα και 
δημιουργήστε μία πολυτροπική παρουσίαση σε powerpoint.

• Μελετήστε τον τρόπο που ο Ιούλιος Καίσαρας παρουσιάζει τους 
Γερμανούς και συγκρίνετέ τον τρόπο που ο Γάιος Σαλλούστιος Κρίσπος
παρουσιάζει τα Ήθη των αρχαίων Ρωμαίων. Υπάρχει διαφορά στην 
περιγραφή και προσέγγιση; Πώς τη δικαιολογείτε;

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?q=Julius+Caesar&target=en&collections=Perseus:collection:Greco-Roman


Λατινικά Γ ΓΕΛ



Γενικός σκοπός

• Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινικών στην Γ΄
Λυκείου ΟΠΑΣ είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τη λατινική
γλώσσα που θα δώσει τη δυνατότητα για εξοικείωση και με πτυχές
της λατινικής γραμματείας και του κόσμου της Ρώμης.

• Οι μαθητές/τριες που θα διδαχθούν το μάθημα των Λατινικών στην
Γ΄ Λυκείου ΟΠΑΣ θα έχουν αποκτήσει ένα σημαντικό μορφωτικό
εφόδιο, όχι μόνο για τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο,
αλλά κυρίως για την αυτοσυνειδησία τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο και την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία των ενεργών
πολιτών



Προσδοκώμενα αποτελέσματα
• Να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικού,

προκειμένου να κατανοούν τα λατινικά κείμενα και να τα αποδίδουν στη Νέα Ελληνική,

• Να συμπεραίνουν τις γλωσσικές επιδράσεις της λατινικής γλώσσας στις γλώσσες των λαών της
Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Ελληνική, και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την προέλευση λέξεων
ευρωπαϊκών γλωσσών τις οποίες διδάσκονται στο σχολείο,

• Να αναγνωρίζουν λέξεις της Λατινικής που ως γλωσσικά δάνεια έχουν ενσωματωθεί στο
λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής,

• Να επισημαίνουν βασικές εκφραστικές ιδιαιτερότητες της λατινικής γλώσσας (ακρίβεια,
σαφήνεια κ.λπ.),

• Να εξηγούν, να ερμηνεύουν και να σχολιάζουν τις ιδέες και τις αξίες ενός κειμένου, και να τις
συγκρίνουν με τις αξίες της σύγχρονης εποχής,

• Να παρουσιάζουν, αξιοποιώντας διαθεματικά τις πληροφορίες που περιέχονται στο σχολικό
βιβλίο, βασικά στοιχεία της ρωμαϊκής γραμματείας (γραμματειακά είδη, αντιπροσωπευτικά έργα
και ονόματα συγγραφέων κ.λπ.) και κάποιες πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των
αρχαίων Ρωμαίων,

• Να διαπιστώνουν μέσα από συγκεκριμένες (αυτό-, ετερό-) αναστοχαστικές διαδικασίες α) τι
έμαθαν, τι θέλουν να μάθουν ή τι χρειάζεται να μάθουν β) τους τρόπους προσέγγισης των
κειμένων που ακολούθησαν, και να επιλέγουν τις κατάλληλες στρατηγικές, ώστε να διευρύνουν
τις αναγνωστικές τους δυνατότητες.



Εξεταστέα ύλη



Εξεταστέα ύλη Β ΓΕΛ

• Λατινικά τ. Α΄ των Μ. Πασχάλη, Γ. Σαββαντίδη και το βιβλίo αναφοράς:

• • Λατινική Γραμματική του Α. Τζάρτζανου

• Ως διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος των Λατινικών της Β΄ Τάξης του Ημερήσιου και

• του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

• ορίζεται η παρακάτω ύλη από το εγχειρίδιο Λατινικά τ. Α΄ των Μ. Πασχάλη, Γ. Σαββαντίδη:

• 1. Εισαγωγή

• Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η λατινική γλώσσα, Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας,

• Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας. Η

• εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας: Κλασική εποχή: α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα, β.

• Αυγούστειοι χρόνοι.

• 2. Κείμενο

• Ενότητες I-XV.

• Το παράρτημα που περιέχει  Λατινικές φράσεις που αξιοποιούνται στα ελληνικά



Εξεταστέα ύλη Γ ΓΕΛ

• Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

• Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Β΄, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

• Τζάρτζανος Α., Λατινική Γραμματική, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
• Εισαγωγή:
• Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄, 

Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε.
• «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»:Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η λατινική γλώσσα, Η 

γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, 
Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας Η εξέλιξη της ρωμαϊκής 
λογοτεχνίας: Κλασική εποχή: α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα, β.Αυγούστειοι
χρόνοι, γ. Μετακλασική εποχή, δ. Ύστερη Αρχαιότητα.



• Κείμενα:

• Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος 
Α΄: Μαθήματα XVI-XX

• Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος 
Β΄: Μαθήματα XXI-L.

• Και αξιοποιείται το βιβλίο αναφοράς: Α. Τζάρτζανος, Λατινική 
Γραμματική, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»



• Γραμματική – Συντακτικό:

• I. Η ύλη που έχει διδαχθεί στη Β΄ ΓΕ.Λ.

• II. Η ύλη Γ΄ ΓΕ.Λ.:

• (Βλ. ΦΕΚ 3137/ 19-7-21)



Τρόπος εξέτασης του μαθήματος 
των Λατινικών (ενδοσχολικές
εξετάσεις και πανελλαδικές Γ ΓΕΛ)



Β ΓΕΛ

• Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 
Σπουδών της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους/στις μαθητές/-
τριες διδαγμένο κείμενο δέκα έως δώδεκα (10-12) στίχων και ζητείται από αυτούς/ές:

• α) να το μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική (20 μονάδες)

• β) να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο 80 μονάδες):

• -μία (1) παρατήρηση από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου ανοικτού ή κλειστού τύπου (10 
μονάδες)

• - μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που 
χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική (10 μονάδες)

• - μία (1) παρατήρηση που θα αξιοποιεί τη χρήση στερεότυπης λατινικής φράσης στο κατάλληλο 
κειμενικό περιβάλλον της Νέας Ελληνικής (10 μονάδες)

• - δύο (2) παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες)

• - μία (1) παρατήρηση Συντακτικού (20 μονάδες).

• Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) 
ισοδύναμα υποερωτήματα.



• Στη Β ΓΕΛ εφαρμόζεται η ΤΘΔΔ

• Από την Τράπεζα Θεμάτων λαμβάνονται με κλήρωση το κείμενο και,
μαζί με αυτό, το οριζόμενο προς μετάφραση τμήμα του, καθώς και οι
κάτωθι παρατηρήσεις:

• - μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής
με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική.

• - μία (1) παρατήρηση Συντακτικού, η οποία μπορεί να αναλύεται σε
δύο (2) ισοδύναμα υποερωτήματα.

• Οι υπόλοιπες παρατηρήσεις μπαίνουν από τους / τις
διδάσκοντες/ουσες.



Γ ΓΕΛ
• Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται
στους/στις μαθητές/-τριες διδαγμένο κείμενο δεκατεσσάρων έως δεκαέξι (14-16)
στίχων από ένα ή περισσότερα κείμενα και ζητείται από αυτούς/ές:

• α) να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική δέκα έως δώδεκα (10-12) στίχους (20
μονάδες)

• β) να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο 80 μονάδες):

• - μία (1) παρατήρηση ανοικτού ή κλειστού τύπου από την Εισαγωγή του σχολικού
βιβλίου των Μ. Πασχάλη, Γ. Σαββαντίδη, Λατινικά τ. Α΄ (10 μονάδες)

• - μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που
χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική (10 μονάδες)

• - δύο (2) παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες)

• - δύο (2) παρατηρήσεις Συντακτικού (30 μονάδες).

• Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύεται σε
δύο (2) υποερωτήματα.




