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Πεπίλητη 

 

ηφρνο ηεο πξνθείκελεο κειέηεο είλαη λα θαηαγξάςεη θαη λα ηαμηλνκήζεη ηηο 

απφπεηξεο αμηνπνίεζεο θαη ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζε ΑΠ, 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ινγηζκηθά θαη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Ηηαιίαο. Απφηνθν απηήο ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο 

ηαμηλφκεζεο είλαη ε αλάιπζε «επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ», ψζηε λα εμαρζνχλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

θαη λα αμηνπνηεζεί γφληκα ε επηρψξηα, ηηαιηθή ελ πξνθεηκέλσ, εκπεηξία.  

Ζ πξνθείκελε κειέηε αξζξψλεηαη ζε δεθαεπηά θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

παξαηίζεηαη ε εηζαγσγή ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ελ πεξηιήςεη ην αληηθείκελν 

κειέηεο. ην δεχηεξν ε κειέηε επηθεληξψλεηαη ζε κία ζχληνκε παξάζεζε ησλ 

θνκβηθψλ ζεκείσλ ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ ζηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεο Ηηαιίαο. ην ηξίην παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία ν ξφινο ηεο ειιελνκάζεηαο ζην 

γισζζηθφ κάζεκα ηνπ ξσκατθνχ ζρνιείνπ. ην ηέηαξην εθηίζεηαη πεξηεθηηθά ε 

ζεζπηζκέλε επαλεηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ΑΔ θαη ηεο Λαηηληθήο ζην ηηαιηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζέζε ηεο 

αξραηνγλσζίαο θαη ηεο αξραηνγισζζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ λεφηεξνπ ηηαιηθνχ 

θξάηνπο, ζην έθην ε δνκή ηνπ ζχγρξνλνπ ηηαιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην 

έβδνκν ε δηδαζθαιία ηεο ΑΔ θαη ηεο Λαηηληθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο 

Ηηαιίαο ζηνλ 20ν αηψλα, ζην φγδνν ε πξσηνηππία ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο 

ηνπ 2010 φζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ. ηα θεθάιαηα έλαην, 

δέθαην, ελδέθαην θαη δσδέθαην, αλαιχνληαη ηα ΑΠ ηνπ θιαζηθνχ ιπθείνπ, ηνπ 

γισζζνινγηθνχ ιπθείνπ, απηφ ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαη απηφ ησλ Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, αληίζηνηρα. ην δέθαην ηξίην αλαπηχζζεηαη ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην Νέν 

Λχθεην ηεο Ηηαιίαο θαη ε ηερληθή ππνζηήξημή ηεο κέζσ δξάζεσλ ηνπ Ηηαιηθνχ 

Τπνπξγείνπ. ην δέθαην ηέηαξην αλαιχεηαη ε ππνδνρή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ 2010 ζηελ Ηηαιία θαη εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θιαζηθνχ 

ιπθείνπ. ην δέθαην πέκπην αλαιχεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

θιαζηθψλ γισζζψλ ζην Νέν Ηηαιηθφ Λχθεην, θαη ζην ηειεπηαίν, δέθαην έθην, 

παξαηίζεληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ 
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ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ζπκπεξαζκάησλ θαη ην παξάξηεκα Α. Ζ κειέηε 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαιπηηθή παξάζεζε βηβιηνγξαθίαο.  
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1. Διζαγυγή: ανηικείμενο μελέηηρ  

 

Ζ παξνχζα κειέηε δηεξεπλά, απνηππψλεη θαη παξνπζηάδεη ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο1 θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Ηηαιίαο. Σν 

θχξην δεηνχκελν είλαη λα θαηαγξαθεί θαη λα ηαμηλνκεζεί ε πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ, σο πξσηνγελείο πεγέο γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο ΑΔ θαη Λαηηληθήο γιψζζαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
2
 ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Ηηαιίαο.  

Ζ ζέζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζην ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

πξνζθέξεηαη σο κία άθξσο ελδηαθέξνπζα κειέηε πεξίπησζεο, θαζψο ε ιαηηληθή 

γιψζζα θαη γξακκαηεία πξνζιακβάλνληαη θαη ζεξαπεχνληαη απφ ηελ ηππηθή ηηαιηθή 

εθπαίδεπζε σο ην θπζηθφ θαη αξρεηππηθφ ζηάδην ηνπ επξχηεξνπ ηζηνξηθνχ αλχζκαηνο 

ηεο ηηαιηθήο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο. Ζ δηδαζθαιία ησλ δχν θιαζηθψλ γισζζψλ, 

ηεο ιαηηληθήο θαη ηεο αξραίαο ειιεληθήο, θαηείρε δηαρξνληθά ζεκαληηθή ζέζε ζην 

curriculum ηνπ ηηαιηθνχ ζρνιείνπ, θπξίσο απφ ην 1859 θαη εμήο, έηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ςεθίζηεθε ν επνλνκαδφκελνο Νφκνο Casati. Ο ελ ιφγσ λφκνο 

ζεκαηνδφηεζε ηε ίδξπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ λεφηεξνπ ηηαιηθνχ 

θξάηνπο. Έθηνηε, ρσξίο λα ακθηζβεηεζεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

αξραηνγισζζίαο θαη ηεο αξραηνγλσζίαο, ε ζέζε ησλ δχν θιαζηθψλ γισζζψλ ζην 

curriculum ηεο ηηαιηθήο ηππηθήο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο εηδηθφηεξα γλψξηζε νξηζκέλεο πνηνηηθνχ ηχπνπ κεηαβνιέο, πνπ ππήξμαλ 

άκεζα εμαξηεκέλεο απφ ηηο ζπγθπξηαθέο ηξνπέο ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ 

Ηηαιία.
3
 Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πνιηηηθφ θαζεζηψο πξνζπαζνχζε λα πξνζαξκφζεη θάζε 

θνξά ηε δηδαζθαιία ηεο αξραηνγισζζίαο θαη ηεο ζπλαθφινπζήο ηεο αξραηνγλσζίαο 

ζηνπο ηδενινγηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Χο εθ ηνχηνπ, έθηππν παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο 

                                                           
1
 ην εμήο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπληνκνγξαθία ΣΠΔ.  

2 
ην εμήο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπληνκνγξαθία ΑΠ. 

3
 E. Bruni, Greco e latino: le lingue classiche nella scuola italiana (1860-2005), Roma: Armando 

Editore 2005, 18.  
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πξνζαξκνγήο είλαη ε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαζηζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Ηηαιία.
4
  

Καηά ηελ θαηαγξαθή θαη ηαμηλφκεζε, δφζεθε έκθαζε ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο 

κεζνδνινγίεο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ 

ζηε δηδαζθαιία, π.ρ.  

 ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ινγηζκηθψλ αλνηρηνχ θψδηθα, 

 ησλ εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο,  

 ηνπ Web 2.0 ζην πιαίζην ησλ ςεθηαθψλ θνηλνηήησλ, 

 ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη νπηηθν-αθνπζηηθψλ κέζσλ, 

 ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη 

 ηνπ θνξεηνχ ππνινγηζηή. 

Αμίδνπλ λα ζεκεησζνχλ ηξεηο πξνθαηαβνιηθέο επηζεκάλζεηο. Δπεηδή σο ζηφρνο ηεο 

πξνθείκελεο κειέηεο νξίδνληαη ε θαηαγξαθή, ε ηαμηλφκεζε θαη ε αλάιπζε ηεο 

ρξήζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηα ΑΠ ηνπ ιπθείνπ ηεο Ηηαιίαο, ζην πιαίζην 

ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο θαηέζηε ζρεηηθά δχζθνινο ν εληνπηζκφο ηεο ρξήζεο 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά. Ζ αηηία ζηελ νπνία νθείιεηαη 

απηή ε δπζηνθία φζνλ αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ παηρληδηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε αθελφο κε 

ηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ αθεηέξνπ κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ, 

απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία ηεο αξραηνγλσζίαο θαη θπξίσο ηεο 

αξραηνγισζζίαο ζηελ Ηηαιία απεπζχλεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν απνθιεηζηηθά ζε 

καζεηέο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ ειηθηαθή πεξίνδν ηεο εθεβείαο.  

Χο κεζνδνινγία γηα ηελ επηδησθφκελε θαηαγξαθή, ηαμηλφκεζε θαη αλάιπζε ησλ 

ρξήζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηα ΑΠ ηνπ ιπθείνπ ηεο Ηηαιίαο 

αθνινπζήζεθε ε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (content analysis), θαζψο απηή ηαίξηαδε 

κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ per se, αιιά θαη ηνλ ηξφπν 

πεξηγξαθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ΑΠ.  

                                                           
4
 Bruni (2005) 16-18.  
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2. Κομβικά ζημεία ζημανηικών μεηαβολών ζηη δομή ηος εκπαιδεςηικού 

ζςζηήμαηορ ηηρ Ιηαλίαρ
5
  

 

Ζ δνκή ηεο ζχγρξνλεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Ηηαιίαο είλαη απνηέιεζκα 

πνιπάξηζκσλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ δηαθνζίσλ εηψλ. Σν 1859 ν ππνπξγφο παηδείαο Casati αλαδηακφξθσζε ην 

ζχζηεκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε απνηέιεζκα απηφ λα έρεη ηελ 

αθφινπζε δνκή: πέληε ρξφληα θνίηεζεο ζην Γπκλάζην θαη ηξία ζην Λχθεην.  

Σν 1940, ν ππνπξγφο παηδείαο Bottai ηξνπνπνίεζε ην πξψην ζθέινο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

κε απνηέιεζκα απηφ λα απνθηήζεη ηε αθφινπζε δνκή: ηξία ρξφληα θνίηεζεο ζην 

εληαίν “Scuola Media Inferiore”, δχν ρξφληα θνίηεζεο ζην Γπκλάζην θαη, ελ ζπλερεία, 

ηξία ρξφληα θνίηεζεο ζην Λχθεην. Ζ Λαηηληθή γιψζζα δηδαζθφηαλ θαη ηα επηά 

ρξφληα ηεο ζπλνιηθήο νθηαεηνχο δηάξθεηαο θνίηεζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

έσο ην 1962, θαη ελ ζπλερεία απφ ην 1977 δηδαζθφηαλ θαη ηα πέληε ρξφληα ηεο 

ζπλνιηθήο νθηαεηνχο δηάξθεηαο θνίηεζεο.  

 

Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ην επνλνκαδφκελν Κιαζηθφ Λχθεην έραηξε κεγάιεο 

εθηίκεζεο σο ε πην ζεκαληηθή νξγαλσκέλε ηππηθή κνξθή ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ηα βαζηθά καζήκαηα ηεο νπνίαο ήηαλ ε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο θαη 

ηεο ΑΔ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ ήηαλ ην αξραηφηεξν φισλ φζσλ 

αθνινπζνχληαλ απφ ηα ηηαιηθά ζρνιεία θαη εμαθνινχζεζε λα είλαη δεκνθηιέο θαη λα 

παξαθνινπζείηαη απφ πςειφ αξηζκφ καζεηψλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν 1923 

εγθαηληάζηεθαλ λένη ζεζκνί ζηελ ηππηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Ηηαιίαο 

                                                           
5
 Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην ελ ιφγσ θεθάιαην αληιήζεθαλ απφ πιηθφ πνπ θηινμελείηαη 

ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα http://www.circe.be/content/view/53/285/lang,en/ (εκεξνκελία πξφζβαζεο 

20/01/2011), ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ηηαιηθνχ Τπνπξγείνπ Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίσλ θαη 

Έξεπλαο (Ministerio di Istruzione, di Università e della Ricerca = MIUR) [= www.miur.it, εκεξνκελία 

ηειεπηαίαο πξφζβαζεο 20/01/2011], θαη απφ ηνπο νδεγνχο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θάζε 

επξσπατθήο ρψξαο, πνπ θηινμελνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ Eurybase (ζεκαηηθή ελφηεηα “National 

Education Systems and Policies”) ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Eurydice, ηνπ δηθηχνπ πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζηελ Δπξψπε ζηνπο αθφινπζνπο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_E

N.pdf (εκεξνκελία ηειεπηαίαο πξφζβαζεο 20/01/2011), 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/IT_EN.pdf 

(εκεξνκελία ηειεπηαίαο πξφζβαζεο 20/01/2011), 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_IT_EN.pdf 

(εκεξνκελία ηειεπηαίαο πξφζβαζεο 20/01/2011).  

http://www.miur.it/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/IT_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_IT_EN.pdf
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φπσο ην Δπηζηεκνληθφ Λχθεην θαη ην Istituto Magistrale Italiano: θαη ζηνπο δχν 

απηνχο ζεζκνχο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ε Λαηηληθή δηδαζθφηαλ σο κάζεκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αιιά φρη σο κέξνο ηνπ ππνρξεσηηθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Καη νη δχν ζεζκνί εγθαηληάζζεθαλ απφ ηνλ ππνπξγφ Gentile.  

Ζ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ηηαιίαο είλαη ε αθφινπζε: 

πέληε ρξφληα θνίηεζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηξία ρξφληα θνίηεζεο ζηελ θαηψηαηε 

βαζκίδα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο “Scuola Media” πέληε ρξφληα θνίηεζεο ζηελ 

αλψηαηε βαζκίδα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Ο πξψηνο ρξφλνο θνίηεζεο ζηελ αλψηαηε βαζκίδα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ καζεηέο ειηθίαο δεθαπέληε εηψλ. Δληνχηνηο, κία λέα 

κεηαξξχζκηζε, ηελ νπνία εηζεγήζεθε ε ππνπξγφο Letizia Moratti πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2003/2004, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ εηζαρζεί λέεο 

θαηλνηνκίεο ζην ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Αξρηθψο, ε δεκφζηα αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δηαηξνχληαλ ζε 

αλζξσπηζηηθέο θαη ηερληθέο ζπνπδέο. Οη αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο ζπλήζσο 

πξνζέιθπαλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ καζεηψλ. Δληνχηνηο, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ηδξχζεθαλ πνιιά λέα ζρνιεία κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ 

ηίζεληαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή αγνξά εξγαζίαο: ηα λέα ζρνιεία 

πξνζειθχνπλ πιένλ πςειφ αξηζκφ καζεηψλ.  

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

                     Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Ηηαιίαο - ΞΑΝΘΟΤ 

ειίδα 11 απφ 96 

 

3. Σο πυμαφκό ζσολείο: η ελληνομάθεια ζηο επίκενηπο ηος γλυζζικού 

μαθήμαηορ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο πξνθείκελεο κειέηεο, ε ζέζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζην ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνηειεί κία 

άθξσο ελδηαθέξνπζα κειέηε πεξίπησζεο, θαζψο ε ιαηηληθή γιψζζα θαη γξακκαηεία 

πξνζιακβάλνληαη θαη ζεξαπεχνληαη απφ ηελ ηηαιηθή ηππηθή εθπαίδεπζε σο ην θπζηθφ 

θαη αξρεηππηθφ ζηάδην ηνπ επξχηεξνπ ηζηνξηθνχ αλχζκαηνο ηεο ηηαιηθήο 

πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ 

ζηελ ηηαιηθή ηππηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ρξήζηκν παξάδεηγκα 

γηα ηελ ειιεληθή ηππηθή εθπαίδεπζε, θαζψο ηα ηδενινγηθά θαη ηζηνξηθά 

ζπκθξαδφκελα ηα νπνία πιαηζηψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη σο 

ζρεδφλ παξάιιεια. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηηαιηθνχ θιαζηθνχ ιπθείνπ ε 

έκθαζε ζηε δηδαζθαιία θαη ησλ δχν θιαζηθψλ γισζζψλ, ηεο ΑΔ θαη ηεο Λαηηληθήο, 

έρεη ηζηνξηθφ βάζνο, θαζψο πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάινγε έκθαζε πνπ έδηλε ζηε 

ζεξαπεία ησλ δχν γισζζψλ ην ξσκατθφ ζρνιείν. 

Σν ξσκατθφ ζρνιείν ζπλέβαιε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλάθεηαο ηεο ΑΔ κε ηα 

Λαηηληθά, δίλνληαο πξνβάδηζκα ζηε δηδαζθαιία ηεο ΑΔ. Δλεξγψληαο κέζα ζην 

ηδενινγηθφ πιαίζην ηεο απνθζεγκαηηθήο δηαηχπσζεο “Graecia capta ferum victorem 

cepit et artes intulit agresti Latio
6
”, ην ξσκατθφ ζρνιείν πηνζέηεζε απηνχζηεο ή 

ηξνπνπνηεκέλεο ηηο παιαηφηεξεο, ειιεληζηηθέο πξαθηηθέο, πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

επηινγή ησλ θεηκέλσλ θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο επέιεγε 

ην πην πξφζθνξν γηα ηηο δηδαθηηθέο ηνπο αλάγθεο ζχλνιν έξγσλ (θαλψλ) Διιήλσλ 

ζπγγξαθέσλ, γηα λα ζηεξίμεη πάλσ ζ’ απηά ηα θείκελα ην ζρνιηθφ πξφγξακκα 

(curriculum). Καηά βάζε, ην ξσκατθφ ζρνιείν ήηαλ ην πξψην δίγισζζν ζρνιείν 

(utriusque linguae) ζηελ Δπξψπε, θαζψο νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ δίγισζζα 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, εμαζθνχληαλ ζηε κεηάθξαζε απφ ηα ειιεληθά ζηα ιαηηληθά θαη 

ην αληίζηξνθν θαη ζπλέθξηλαλ ηνλ Κηθέξσλα κε ηνλ Γεκνζζέλε, ηνλ Όκεξν κε ηνλ 

Βεξγίιην. Γηα ράξε απηψλ αθξηβψο ησλ καζεηψλ ζπνπδαίνη γξακκαηηθνί θαη 

                                                           
6
 Horat. Epist. II.1.156.  
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ξεηνξνδηδάζθαινη φπσο ν Varro θαη νη έπεηηα απφ απηφλ αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά 

κε ηε ζχγθξηζε ησλ δχν γισζζψλ κεηαμχ ηνπο.
7
 

                                                           
7
 Καδάδεο (1992) 37.  
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4. Οι νεόηεποι σπόνοι
8
: η θεζπιζμένη επανειζαγυγή ηηρ διδαζκαλίαρ ηηρ ΑΔ και 

ηηρ Λαηινικήρ ζηο ιηαλικό εκπαιδεςηικό ζύζηημα  

 

Ζ δηδαζθαιία ηεο αξραηνγλσζίαο θαη ηεο αξραηνγισζζίαο ζηελ Ηηαιία γλψξηζε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δηαθνζίσλ εηψλ, θαζψο ππέζηε 

κία ζεηξά αλακνξθψζεσλ, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξίπινθνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα αηψλεο, κε ηελ επνλνκαδφκελε «νπκαληζηηθή 

πεξίνδν», ε δηδαζθαιία ησλ Λαηηληθψλ ήηαλ ην πην ζεκαληηθφ κάζεκα ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (curriculum) θαη εμαθνινχζεζε λα θαηέρεη απηήλ ηελ πξσηνθαζεδξία 

γηα πνιχ θαηξφ. Χο ηέηνην πξνζδηνξίζηεθε επηζήκσο απφ ηνλ δέθαην έβδνκν αηψλα 

κέζσ ηεο “Ratio Studiorum” (Grammatica, Rhetorica, Latinitas Classicorum), ζηα 

ζρνιεία ησλ Ηεζνπηηψλ, ζηα νπνία ε γιψζζα ηνπ Κηθέξσλα ζην De Officiis 

ζεσξνχληαλ σο πξφηππν. Αξρηθψο ε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο δελ 

ζεσξνχληαλ κέξνο ηεο ratio studiorum. Σν 1859 ν λφκνο Casati εηζήγαγε γηα πξψηε 

θνξά ηε δηδαζθαιία ηεο ΑΔ ζην Κιαζηθφ ρνιείν, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ 

ξπζκηδφηαλ απφ πνηθίινπο θαλνληζκνχο θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

θαηαξηίζηεθαλ θαη άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηεηία 1860-1862, 

ζχκθσλα κε ηα νπνία δέθα ψξεο ηελ εβδνκάδα αθηεξψλνληαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Σν 1867 δεκνζηεχηεθαλ αξθεηά, δηαθνξεηηθά κεηαμχ 

ηνπο εγρεηξίδηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο (π.ρ. Curtius, Burnouf). 

Δληνχηνηο, ε ΑΔ δηδαζθφηαλ ζπζηεκαηηθά κφλν ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Πάδνβαο θαη 

ηεο Παβίαο.  

Αθαδεκατθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαηαξηίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 1893 

(Martini Decretum) θαη ε δηδαζθαιία ηεο ΑΔ έγηλε κάζεκα επηινγήο ην 1904 γηα ηελ 

ηξίηε (θαη ηειεπηαία) ηάμε ηνπ ηηαιηθνχ ιπθείνπ. Ζ αλάγλσζε αξραίσλ Διιήλσλ 

ζπγγξαθέσλ απφ ην πξσηφηππν (Όκεξνο, αηηηθή ηξαγσδία θαη θσκσδία) εηζήρζε απφ 

ηνλ ππνπξγφ Credaro, θαη έθηνηε πθίζηαηαη σο αλεμάξηεην κάζεκα ζηα ηηαιηθά 

ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θπξίσο ζηα ιχθεηα). Σν έηνο 1923 ππήξμε 

θνκβηθφ γηα ηελ εμέιημε ηνπ ηηαιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ηφηε 

πινπνηήζεθε ε κεηαξξχζκηζε πνπ εηζεγήζεθε ν Giovanni Gentile, ππνπξγφο 

                                                           
8
 Πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ηνλ αθφινπζν δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.circe.be/content/view/53/285/lang,en/ (εκεξνκελία πξφζβαζεο: 20/01/2011) 

http://www.circe.be/content/view/53/285/lang,en/
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παηδείαο, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζην πξψην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ηνπ Benito 

Mussolini. Ζ θεξψλπκε κεηαξξχζκηζε Gentile ζεζπίζηεθε κέζσ κίαο ζεηξάο 

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ (ηνπ ππ’ αξηζκ. 1679, ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 1922, ηνπ ππ’ 

αξηζκ. 1753, ηεο 16εο Ηνπιίνπ 1923, ηνπ ππ’ αξηζκ. 1054, ηεο 6εο Μαΐνπ 1923, ηνπ 

ππ’ αξηζκ. 2102 ηεο 30εο επηεκβξίνπ 1923, θαη ηνπ ππ’ αξηζ. 2185 ηεο 1 Οθησβξίνπ 

1923, βαζηιηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ).
9
 Μεηαμχ ησλ θξίζηκσλ αιιαγψλ πνπ 

επέθεξε ζην ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε ζπγθεθξηκέλε κεηαξξχζκηζε 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε επίζεκε ζέζπηζε ηνπ θιαζηθνχ ιπθείνπ σο ηχπνπ ζρνιείνπ ηεο 

αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηνλ Gentile, ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηχπνο ιπθείνπ απνηεινχζε ηελ θνξπθαία βαζκίδα ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, βαζκίδα πνπ απνζθνπνχζε ζηε κφξθσζε ηεο αλψηεξεο θνηλσληθήο 

ηάμεο θαη ζπληζηνχζε ηνλ κνλαδηθφ ηχπν ζρνιείνπ πνπ παξείρε ειεχζεξε πξφζβαζε 

ζε φια ηα παλεπηζηήκηα, ξχζκηζε πνπ ίζρπζε έσο ην 1969.
10

 Οη παηδαγσγηθέο 

αληηιήςεηο ηνπ Giovanni Gentile δηαπλένληαλ απφ ηνλ ηζηνξηθηζκφ ηνπ Giambattista 

Vico, θηινζνθηθή ζηάζε ε νπνία αληηκεηψπηδε φια ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ππφ ην θσο 

ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ηζηνξηθήο θαη αλζξψπηλεο πξαγκαηηθφηεηαο.
11

 Απφ ην 1923 

έσο ζήκεξα κφλνλ ηέζζεξηο ψξεο ηνπ ζρνιηθνχ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο 

αθηεξψλνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα, ιίγεο αιιαγέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, κε 

εμαίξεζε θάπνηνλ πεξηνξηζκφ θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπο, κε πην ζεκαληηθέο απηέο 

ησλ εηψλ 1965, 1967 θαη 1991.  

ε αληηδηαζηνιή πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο ΑΔ, ε δηδαζθαιία ηεο ιαηηληθήο σο 

απηφλνκν ζρνιηθφ κάζεκα αλακνξθψζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ν ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο ηεο άιιαμε ζεκαληηθά. Σν 1923 ν ππνπξγφο Παηδείαο Gentile κεηέηξεςε 

ηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο ζε κέξνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (curriculum) 

ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ έηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (scuola media 

inferiore, ειηθία θνίηεζεο 11 κε 13 εηψλ) αιιά ην 1962, κεηαηξάπεθε ζε θαη’ 

επηινγήλ κάζεκα θαηά ην ηξίην έηνο θαη ππνρξεσηηθφ κφλνλ θαηά ην δεχηεξν έηνο. 

                                                           
9
 http://en.wikipedia.org/wiki/Gentile_Reform (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 31/3/2011)˙ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liceo_classico (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 31/3/2011).  
10

 Bruni (2005) 49. 
11

 Bruni (2005) 50.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Gentile_Reform
http://en.wikipedia.org/wiki/Liceo_classico
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Σν 1977 (Νφκνο 348) θαη 1979 (DPR 50, ζρεηηθά κε ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ) ε δηδαζθαιία ηεο ιαηηληθήο αθαηξέζεθε σο ππνρξεσηηθφ κάζεκα κφλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ έηνπο ζηελ ίδηα βαζκίδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Έθηνηε, ε Λαηηληθή γιψζζα δηδαζθφηαλ ζηα Ηηαιηθά ζρνιεία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε καζεηέο ειηθίαο κεηαμχ 14 θαη 18 εηψλ, θαη νη ψξεο 

πνπ αθηεξψλνληαλ ζηε δηδαζθαιίαο ηεο έρνπλ πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά: ην 1860 

αθηεξψλνληαλ 37 ψξεο ηελ εβδνκάδα, ελ ζπλερεία ην 1880 32 ψξεο θαη απφ ην 1923 

έσο ζήκεξα αθηεξψλνληαη θαηά κέζνλ φξν (εθηφο απφ νξηζκέλα πεηξακαηηθά 

καζήκαηα, π.ρ. ε ζεηξά καζεκάησλ Brocca) κφλνλ πέληε ψξεο.  

Κακηά απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο κεηαξξπζκίζεηο δελ έρνπλ ηξνπνπνηήζεη ηα επίζεκα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ελ ιφγσ καζεκάησλ θαη ηα ζπλαθφινπζα πεξηερφκελά 

ηνπο: θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ νη θαζεγεηέο πηνζέηεζαλ δηαθνξεηηθέο 

παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο θαη ηεο ΑΔ θαη 

κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ ηελ πξνηηκψκελε απφ απηνχο κεζνδνινγία αθφκε θαη 

ζήκεξα, επεηδή αθξηβψο είλαη εκπεδσκέλε ε ειεπζεξία ηνπ δηδάζθνληνο σο πξνο ηελ 

επηινγή ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο: ρξεζηκνπνηνχληαη φινη νη ηξφπνη δηδαζθαιίαο, απφ 

ηηο θπζηθέο ή παγθφζκηεο πξνζεγγίζεηο έσο ηηο ζπζηεκαηηθέο. Σν νπζηψδεο ζηνηρείν 

είλαη λα κπνξεί ν δηδάζθσλ λα παξαθνινπζεί θαη λα επηηπγράλεη πξναπνθαζηζκέλνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο.  
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5.  Η θέζη ηηρ απσαιογνυζίαρ και ηηρ απσαιογλυζζίαρ ζηην εκπαίδεςζη ηος 

νεόηεπος ιηαλικού κπάηοςρ  

 

Απφ ην 1859 κε ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ Casati12, ε δηδαζθαιία ηεο αξραηνγλσζίαο θαη 

ηεο αξραηνγισζζίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ εζληθνχ θξάηνπο ηεο Ηηαιίαο 

θαηαιάκβαλε αλέθαζελ θεληξηθή ζέζε ζηα curricula πνπ θαηήξηηδε ην Τπνπξγείν 

Δ.Π.&Δ.[= Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίσλ θαη Έξεπλαο] ηεο Ηηαιίαο (MIUR). Απηή ε 

θεληξηθή ζέζε ππήξμε απνηέιεζκα κηαο ηζηνξηθήο εμέιημεο πνπ εθθηλεί απφ ηελ 

αξραηφηεηα, δηαηξέρεη ηνπο κεηαρξηζηηαληθνχο αηψλεο θαη ηνλ Μεζαίσλα, θαη 

θαηαιήγεη δηακέζνπ ηεο Αλαγέλλεζεο ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο.
13

  

 

                                                           
12

 Ο Νφκνο Casati πνπ ςεθίζηεθε ην 1859 πξνζδηφξηδε γηα πξψηε θνξά ηηο επζχλεο πνπ κειινληηθνχ 

εζληθνχ ηηαιηθνχ θξάηνπο φπσο απηφ πξνέθπςε ην 1861 απφ ηελ ελνπνίεζε γλσζηή σο Il 

Resorgimento ησλ ηηαιηθψλ θξαηψλ, γηα παξνρή δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζηνπο πνιίηεο ηνπ. ηφρνο ηνπ 

λφκνπ Casati ήηαλ λα θαηαζηήζεη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ππνρξεσηηθή θαη λα εμαιείςεη ηνλ 

αλαιθαβεηηζκφ˙ βι. E. M. Bruni, Greco e latino: le lingue classiche nella scuola italiana (1860-2005), 

Roma: Armando Editore, 2005, 18-19, θαη http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Italy 

(εκεξνκελία πξνζπέιαζεο 31/3/2011).  
13

 R. Pfeiffer, Ιζηοπία ηηρ Κλαζικήρ Φιλολογίαρ: από ηων απσών μέσπι ηος ηέλοςρ ηων ελληνιζηικών 

σπόνων, Αζήλα 1980, ζζ. 3-82· Η. Ν. Καδάδεο, Απσαίορ Ελληνικόρ Πεζόρ Λόγορ: Ππολεγόμενα ζηην 

ηέσνη ηηρ γπαθήρ ηος, Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Εήηε, 1992, ζζ. 35-51· Bruni (2005) 18-19.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Italy
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6. Η δομή ηος ζύγσπονος ιηαλικού εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ
14

 

 

Δλ πεξηιήςεη, ε δηάξζξσζε ηνπ ζχγρξνλνπ ηηαιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη 

ε αθφινπζε:  

1) Νηπιαγυγείο (scuola dell' infanzia): απνηειεί ηελ πξψηε βαζκίδα ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο απφ ηξηψλ έσο πέληε εηψλ. Ζ θνίηεζε 

ζε απηήλ ηελ πξψηε βαζκίδα ηππηθήο εθπαίδεπζεο είλαη κε ππνρξεσηηθή.  

2) Ππώηορ κύκλορ εκπαίδεςζηρ (primo ciclo di istruzione): απνηειεί ηε δεχηεξε 

βαζκίδα ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ν ρξφλνο θνίηεζεο ζε απηήλ είλαη νθηψ ρξφληα. 

Απηφο ν πξψηνο θχθινο ηππηθήο εθπαίδεπζεο δηαηξείηαη ζε δχν επηπιένλ 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο: 

α) ζην ππυηοβάθμιο ζσολείο (scuola primaria): ε θνίηεζε ζε απηφ δηαξθεί 

πέληε ρξφληα θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο απφ έμη σο έληεθα εηψλ.  

β) ζην καηώηεπο δεςηεποβάθμιο ζσολείο (scuola secondaria di primo grado), 

ηνπ νπνίνπ ε δηάξθεηα νξίδεηαη ζηα ηξία ρξφληα θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηά 

ειηθίαο έληεθα σο δεθαηεζζάξσλ εηψλ.  

3) Γεύηεπορ κύκλορ εκπαίδεςζηρ (secondo ciclo di istruzione): ν ζπγθεθξηκέλνο 

θχθινο ηππηθήο εθπαίδεπζεο δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ηζνδπλακνχλ: 

α) κε ηελ ανώηεπη δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη (scuola secondaria di secondo 

grado): πξφθεηηαη γηα ηελ αλψηεξε βαζκίδα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ 

θνίηεζε ζε απηήλ δηαξθεί πέληε ρξφληα θαη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ειηθίαο απφ 

δέθα πέληε έσο δέθα ελλέα εηψλ. ε πξαθηηθφ επίπεδν ε θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλεη ηα Λχθεηα (Licei), ηα Σερληθά Ηλζηηηνχηα (Istituti Tecnici) θαη ηα 

Δπαγγεικαηηθά Ηλζηηηνχηα (Istituti Professionali).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ ηειεπηαία εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, ε νπνία 

άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011, ηδξχζεθαλ ιχθεηα πνπ 
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http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_E

N.pdf, ζζ. 2-3/11 (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 21/03/2011).  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
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δηαθξίλνληαη κε βάζε ηε γλσζηηθή θαηεχζπλζε θαη εμεηδίθεπζε ζηνπο 

αθφινπζνπο ηχπνπο ζρνιείνπ (scuola secondaria di secondo grado):  

i) θιαζηθφ ιχθεην (liceo classico)  

ii) επηζηεκνληθφ ιχθεην (liceo scientifico)  

iii) γισζζνινγηθφ ιχθεην (liceo linguistico)  

iv) ιχθεην αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ (liceo delle scienze humane)  

v) ιχθεην γηα ηε κνπζηθή θαη ηνλ ρνξφ (liceo musicale e coreutico)  

vi) θαιιηηερληθφ ιχθεην (liceo artistico)15  

β) κε ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε: πξφθεηηαη γηα ην έηεξν ζθέινο ηνπ 

δεχηεξνπ θχθινπ εθπαίδεπζεο. Ζ θνίηεζε δηαξθεί ηξία ρξφληα. Τπεχζπλνη γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη 

νη ηνπηθνί θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο. 

 

                                                           
15

 http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468 (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 21/3/2011) 

http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468
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7. Η διδαζκαλία ηηρ ΑΔ και ηηρ Λαηινικήρ ζηη δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη ηηρ 

Ιηαλίαρ ζηον 20ο αιώνα 

 

Πξηλ απφ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 2010, ε αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο 

Ηηαιίαο δηαθξηλφηαλ ζε ηέζζεξηο θχξηνπο ηχπνπο ιπθείνπ: α) ζην Σππηθφ Κιαζηθφ 

Λχθεην, β) ζην Πεηξακαηηθφ Λχθεην Brocca, γ) ζην Proteo θαη δ) ζην Liceo Opzione 

Internazionale. Ζ ΑΔ δηδαζθφηαλ ζην Σππηθφ Κιαζηθφ Λχθεην, ζην Πεηξακαηηθφ 

Κιαζηθφ Λχθεην (Brocca, Proteo, Liceo Opzione Internazionale), ζην Δπξσπατθφ 

Λχθεην θαη ζην Δπξσπατθφ ρνιείν. ηνπο ηέζζεξηο θχξηνπο ηχπνπο ιπθείνπ 

δηδαζθφηαλ επίζεο ε Λαηηληθή.
16

  

ρεδφλ εθαηφλ πελήληα ρξφληα κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ ηηαιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηνλ επηέκβξην 

2011 ππήξμε απφηνθν καθξνρξφλησλ εθπαηδεπηηθψλ πεηξακαηηζκψλ, θαζψο θαη 

πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ. Σν ππ’ αξηζκ. 53 ζρέδην λφκνπ, ην νπνίν 

εηζεγήζεθε ε ππνπξγφο Letizia Moratti ζηηο 28 Μαξηίνπ ηνπ 2003
17

 θαη ςεθίζηεθε 

ζηηο 27 Μαΐνπ 2005, έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, θαζψο πξνέβιεπε ηε 

ζεζπηζκέλε δηάθξηζε ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ιχθεην νθηψ 

θαηεπζχλζεσλ, επνλνκαδφκελν θαη «ιχθεην ησλ νθηψ ρξσκάησλ», νη νπνίεο ηειηθψο 

έγηλαλ έμη. Ζ δηδαζθαιία ηεο ΑΔ θαη ηεο Λαηηληθήο ζε επηιεγκέλεο θαηεπζχλζεηο, 

κέζσ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη κεζνδνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ δηαθέξνπλ αλάινγα 

κε ηε γλσζηνινγηθή θαηεχζπλζε, αλαγλσξίδεη ην πιενλέθηεκα πνπ παξέρεη ζηνπο 

λένπο ε γλψζε ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνχ σο πνιηηηζκηθνχ, ηδενινγηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη 

θαιιηηερληθνχ ζπλφινπ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θαη 

ηνπο Ρσκαίνπο, γλψζε κέζσ ηεο νπνίαο επλνείηαη ε πιήξεο έληαμή ηνπο ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσληθή ζθελή.
18

  

                                                           
16

 http://www.circe.be/content/view/53/285/lang,en/ (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 21/3/2011)  
17

 Γεκνζηεχηεθε ζηελ U.G. ζηηο 2 Απξηιίνπ 2003, n.77, ππφ ηνλ ηίηιν “Delega al Governo per la 

definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 

istruzione e di formazione professionale” (πεγή: http://www.circe.be/content/view/53/285/lang,en/, 

εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 21/3/2011).  
18

 http://www.circe.be/content/view/53/285/lang,it/ (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 21/3/2011)˙ Bruni 

(2005) 23.  

http://www.circe.be/content/view/53/285/lang,en/
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ήκεξα ζηελ Ηηαιία, κεηά ηελ ηειεπηαία κεηαξξχζκηζε, πνπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη 

απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ ζρνιηθφ έηνο 2010, ε Λαηηληθή δηδάζθεηαη ζε φινπο ηνπο 

ηχπνπο ζρνιείνπ εθηφο απφ ην ιχθεην γηα ηε κνπζηθή θαη ην ρνξφ (liceo musicale e 

coreutico), ελψ ε ΑΔ δηδάζθεηαη κφλν ζην Κιαζηθφ Λχθεην. Όια ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ (curriculum) θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ππφθεηληαη ζηνλ θεληξηθφ 

θξαηηθφ έιεγρν πνπ αζθείηαη απφ ην Τπνπξγείν Δ.Π.&Δ. Ζ Λαηηληθή θαη ε ΑΔ 

δηδάζθνληαη σο μερσξηζηά καζήκαηα θαη δελ ζπλελψλνληαη, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιια 

επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ππφ ην επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ 

θέξεη ζπλήζσο ηνλ ηίηιν «Αξραίνο Πνιηηηζκφο».  

 

7.1. Η θέζη ηυν κλαζικών γλυζζών ζηα ΑΠ ππιν από ηη μεηαππύθμιζη ηος 

2010 

 

ηελ Ηηαιία, ε Λαηηληθή θαη ε ΑΔ (φπσο φια ηα καζήκαηα) ζπλδένληαη κέζσ ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δ.,Π. & Δ., έρνπλ 

δηακνξθσζεί πνιχ θαηξφ πξηλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ αξθεηέο θνξέο. Σν πην ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν είλαη ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Λαηηληθήο θαη ηεο ΑΔ , πξνζαξκνζκέλα ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Scuola Inferiore, δηάξθεηα θνίηεζεο απφ καζεηέο 11 έσο 13 εηψλ), ηα λέα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ίζρπζαλ απφ ην 1991 (Τπνκλ. Brocca) θαη ηελ νινθιεξσηηθή 

θαηάξγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λαηηληθήο σο θχξην κάζεκα ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηεο ηειηθήο ηνπ εμέηαζεο ζε απηήλ ηε βαζκίδα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ ηήξεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

είλαη ππνρξεσηηθή. ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πξνδηαγξάθνληαη ε κνξθνινγία, ε 

ζχληαμε, νη ζπγγξαθείο θαη ηα θείκελα πνπ πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο 

ζε θάζε βαζκίδα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία δηδάζθνληαη ε Λαηηληθή θαη ε 

ΑΔ. Όια ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαηαξηίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δ., Π. & Δ. (= 

MIUR), θαζψο ζην ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ήηαλ έσο πξφζθαηα 

ζπγθεληξσηηθφ. Σν πην πξννδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ηα “Brocca” ηζρχνπλ απφ ην 

1991, επεηδή επηηξέπνπλ γηα πξψηε θνξά δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ λα είλαη 

ηα βαζηθά ζηνηρεία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, αληί δηδάζθνληεο 
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θαη δηδαζθφκελνη λα επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, 

ζπγθεθξηκέλε γλψζε θαη δεμηφηεηεο  

 

7.2 Σο ΑΠ ηος Σςπικού Κλαζικού Λςκείος ππιν από ηη μεηαππύθμιζη ηος 2010 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα απνηππψλεηαη αδξνκεξψο ην ΑΠ ηνπ Σππηθνχ Κιαζηθνχ 

Λπθείνπ, πνπ ίζρπε έσο ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 2011. Δπίζεο 

θαηαγξάθνληαη ηα θείκελα αξραίσλ Διιήλσλ θαη Λαηίλσλ ζπγγξαθέσλ πνπ 

νξίδνληαλ σο δηδαθηέα χιε, ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ πξνηεηλφηαλ ζηνπο 

θαζεγεηέο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο σο δφθηκε γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ αξραίσλ 

θεηκέλσλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία ν πξνηεηλφκελνο ηξφπνο εμέηαζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ σο νινθιήξσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

7.2.1 Η πποηεινόμενη διδακηική μεθοδολογία ηηρ Λαηινικήρ γλώζζαρ  

 

Έσο ην 1967, ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ Κιαζηθνχ Λπθείνπ ε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο 

επηθεληξσλφηαλ ζηε κνξθνινγία, ζην ζπληαθηηθφ θαη ζηα θείκελα Λαηίλσλ 

ζπγγξαθέσλ φπσο ν Καίζαξαο, ν αιινχζηηνο, ν Οβίδηνο θαη ν Σίβνπιινο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ρξνληάο, σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο είραλ νξηζηεί ν Κηθέξσλ 

θαη ν Βεξγίιηνο (Αηλεηάδα Η). Μεηά ην 1967, ε αλάγλσζε θεηκέλσλ έπξεπε λα έρεη 

πξνζαξκνζηεί πεξηζζφηεξν ζηελ ειηθία ησλ καζεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη δάζθαινη 

ήηαλ ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ έξγα πνπ ζεσξνχζαλ θαηάιιεια κε γλψκνλα ην 

πξναλαθεξζέλ θξηηήξην. Γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο (triennium) ηνπ Κιαζηθνχ 

Λπθείνπ, σο χιε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ έρνπλ νξηζηεί ηα αθφινπζα θείκελα:  

Σξίην έηνο: θείκελα ινγνηερλίαο απφ ηελ αξρή έσο ηνλ Ηνχιην Καίζαξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπγγξαθέσλ φπσο ν Βεξγίιηνο, ν Καίζαξαο ή ν αιινχζηηνο, 

ν Κηθέξσλ.  

Σέηαξην έηνο: θείκελα ινγνηερλίαο απφ ηνλ Ηνχιην Καίζαξα έσο ηελ Απγνχζηεηα 

πεξίνδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπγγξαθέσλ φπσο ν Λνπθξήηηνο, ν Κάηνπιινο, ν 

Οξάηηνο, ν Κηθέξσλ ή ν Λίβηνο.  
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Πέκπην έηνο: θείκελα ινγνηερλίαο απφ ηελ επνρή ηνπ απηνθξάηνξα Σηβέξηνπ έσο ηνλ 

πέκπην αηψλα κ.Υ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπγγξαθέσλ φπσο ν Σάθηηνο, ν ελέθαο, 

ν Απγνπζηίλνο, ν Πιαχηνο, ν Σεξέληηνο. ηελ χιε ζπκπεξηιακβάλνληαη εθκάζεζε 

θαλφλσλ πξνζσδίαο.  

7.2.2 Η πποηεινόμενη διδακηική μεθοδολογία ηηρ ΑΔ γλώζζαρ  

 

Καηά ηνλ πξψην ρξφλν θνίηεζεο ζην Κιαζηθφ Λχθεην ε δηδαζθαιία ηεο ΑΔ 

επηθεληξψλεηαη ζε βαζηθέο γλψζεηο κνξθνινγίαο θαη ζπληαθηηθνχ, θαη θαηά ηνλ 

δεχηεξν ρξφλν θνίηεζεο ζπκπιεξψλνληαη νη γλψζεηο κνξθνινγίαο θαη ζπληαθηηθνχ. 

Γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο (triennium) ηνπ Κιαζηθνχ Λπθείνπ, σο χιε ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ έρνπλ νξηζηεί ηα αθφινπζα θείκελα:  

Σξίην έηνο: θείκελα ινγνηερλίαο απφ ηελ αξρή έσο ηνλ Πίλδαξν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπγγξαθέσλ φπσο ν Όκεξνο (Ηιηάδα, ξαςσδία Α) θαη θείκελα 

ηζηνξηνγξαθίαο.  

Σέηαξην έηνο: θείκελα ινγνηερλίαο ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ιπξηθψλ πνηεηψλ θαη ηνπ Πιάησλα.  

Πέκπην έηνο: θείκελα ινγνηερλίαο απφ ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν, κία ηξαγσδία θαη 

έλαο ξεηνξηθφο ιφγνο.  

 

7.3 Δξεηάζειρ και αξιολόγηζη  

 

Οη θαζεγεηέο έπξεπε λα αμηνινγνχλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ εθκάζεζε 

ηεο Λαηηληθήο θαη ηεο ΑΔ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ηππηθήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηαθηψλ δηαγσληζκάησλ ηφζν γξαπηψλ φζν θαη πξνθνξηθψλ (ζε 

νξηζκέλα πεηξακαηηθά καζήκαηα θάπνηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο αμηνινγνχληαλ 

κφλνλ πξνθνξηθά). Τπνπξγηθέο εγθχθιηνη πξφηεηλαλ ηε δηεμαγσγή πςεινχ αξηζκνχ 

δηαγσληζκάησλ ζε θάζε πεξίνδν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ψζηε λα αμηνινγείηαη ε πξφνδνο 

ησλ καζεηψλ θαη λα απνηηκάηαη ε επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Σν 1923, γηα 

πξψηε θνξά εηζήρζεζαλ νη ηειηθνί δηαγσληζκνί πνπ εμεηάδνπλ φια ηα καζήκαηα: 

απηνί νη δηαγσληζκνί αλαζεσξήζεθαλ ην 1969 θαη ελ ζπλερεία αλαζεσξήζεθαλ εθ 

λένπ κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ην 1997 θαη ην 2003, ψζηε ηειηθψο λα ιάβνπλ ηε 
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κνξθή ηξηψλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαη κηαο πξνθνξηθήο εμέηαζεο ε νπνία δηέηξερε φια 

ηα δηδαζθφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα.  

Δληνχηνηο, ε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο θαη ηεο ΑΔ απνηεινχζαλ κφλν βαζηθά 

καζήκαηα ζην Κιαζηθφ Λχθεην. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο λα θαινχληαη λα απνδείμνπλ θαη λα επηδείμνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζε απηά ηα καζήκαηα κέζσ ελφο γξαπηνχ δηαγσλίζκαηνο ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε πάληα έλα αξραίν θείκελν, είηε ιαηηληθφ είηε αξραίν ειιεληθφ, ην νπνίν 

έπξεπε λα κεηαθξαζηεί ζηα Ηηαιηθά (ην δηαγψληζκα ήηαλ θνηλφ γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο ζε φιε ηελ Ηηαιία θαη απνζηειιφηαλ απεπζείαο απφ ην Τπνπξγείν Δ., Π. & 

Δ.), έλα γξαπηφ δηεπηζηεκνληθφ δηαγψληζκα (απηφ ην δηαγψληζκα νξηδφηαλ απφ ηα 

ζπκβνχιηα ησλ θαζεγεηψλ ζε θάζε ζρνιείν) θαη απφ κία γξαπηή δηεπηζηεκνληθή 

εμέηαζε.  
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8. Η ππυηοηςπία ηηρ εκπαιδεςηικήρ μεηαππύθμιζηρ ηος 2010 όζον αθοπά ζηη 

διδαζκαλία ηυν κλαζικών γλυζζών
19

  

 

Ζ ζέζπηζε έμη ηχπσλ ιπθείνπ20 έλαληη ησλ ηξηψλ πνπ ππήξραλ έσο ην 2010 δελ 

απνηειεί ηε κφλε θαηλνηνκία ηνπ Νένπ Ηηαιηθνχ Λπθείνπ. Οξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο 

θαηλνηνκίεο πνπ εηζήρζεζαλ θαη εθαξκφδνληαη ζην Νέν Ηηαιηθφ Λχθεην απνηεινχλ: 

α) ε θαζηέξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο σο ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ζε 

φια ηα ιχθεηα,  

β) ε επέθηαζε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ζηα εμήληα ιεπηά,  

γ) ε ζεζπηζκέλε εθαξκνγή κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο, ηεο 

επνλνκαδφκελεο CLIL (= Content and Language Integrated Learning)21, ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηε δηδαζθαιία πνηθίισλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε άιιε γιψζζα 

εθηφο απφ ηελ ηηαιηθή, π.ρ. ζηελ αγγιηθή,  

δ) ε αθηέξσζε πεξηζζφηεξσλ δηδαθηηθψλ σξψλ ζηα καζεκαηηθά, ζηε θπζηθή θαη ζηηο 

επηζηήκεο .  

 

Δληνχηνηο, απηή πνπ αθνξά εμ αληηθεηκέλνπ ηηο θιαζηθέο γιψζζεο είλαη ε ζεζπηζκέλε 

θαζηέξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ιαηηληθψλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ηνπ Νένπ Ηηαιηθνχ 

Λπθείνπ εθηφο απφ ηα εμήο δχν ιχθεηα: ην θαιιηηερληθφ ιχθεην θαη ην ιχθεην ηεο 

κνπζηθήο ηέρλεο θαη ηνπ ρνξνχ.22  

 

                                                           
19

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_E

N.pdf, ζ. 5/11.  
20

 Γηα ηνπο ηχπνπο ηνπ ηηαιηθνχ ιπθείνπ βι. πην πάλσ.  
21

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_E

N.pdf, ζ. 5/11 (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 23/03/2011)˙ γηα ηνλ νξηζκφ βι. πεξηζζφηεξα ζηνλ ηζηφηνπν 

http://ec.europa.eu/education/languages/language-teaching/doc236_en.htm (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 

21/03/2011).  
22

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_E

N.pdf, ζ. 5/11 (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 23/03/2011)˙ 

http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468,  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
http://ec.europa.eu/education/languages/language-teaching/doc236_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

                     Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Ηηαιίαο - ΞΑΝΘΟΤ 

ειίδα 25 απφ 96 

 

9. Σο νέο ΑΠ για ηη διδαζκαλία ηηρ ΑΔ και ηηρ Λαηινικήρ ζηο Κλαζικό 

Λύκειο (liceo classico) ηηρ Ιηαλίαρ
23

 

 

Ζ κεζνδνινγηθή αξρή πνπ δηαπλέεη ην λέν ΑΠ ηνπ ηηαιηθνχ θιαζηθνχ ιπθείνπ, 

πξφγξακκα πνπ νξίδεη ηνπο ζηφρνπο, ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη ηε δηδαθηέα χιε ηεο 

ΑΔ θαη ηεο Λαηηληθήο, είλαη ε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ ΣΠΔ. ηνλ βαζκφ πνπ ηα λέα ΑΠ ζπκβάιινπλ 

ζηε κεηάβαζε πξνο ην ζρνιείν ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο, ε πξναλαθεξζείζα έλλνηα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν εθθίλεζεο. Άιισζηε, ζηελ ίδηα έλλνηα βξίζθεηαη ην θιεηδί 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θιαζηθψλ ζπνπδψλ, πξνψζεζε πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη κε ηε δπλαηφηεηα λα απνθεπρζεί ε επηθείκελε 

απεηιή ηεο απφθιηζεο κεηαμχ ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πνιηηηζκνχ. Σν γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία ηεο ΑΔ θαη ηεο Λαηηληθήο δελ κπνξεί θαη 

δελ πξέπεη λα πξνβάιιεηαη σο αδηακθηζβήηεηε πξφζθηεζε ε απζηεξή γλσζηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ ξπζκηζηηθνχ κεραληζκνχ ησλ γισζζψλ, δεδνκέλεο ηεο πνηθηιίαο ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ ε εθκάζεζε ησλ αξραίσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ γισζζψλ 

πξνυπνζέηνπλ. ηελ πεξίπησζε κάιηζηα ησλ ζχγρξνλσλ γισζζψλ, ε θαιή γλψζε 

ηνπο απνζθνπεί ζην λα ηηο κηιήζεη θάπνηνο θαιχηεξα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θιαζηθψλ γισζζψλ, ζην λα θαηαλνεί θαιχηεξα θαη λα απνθσδηθνπνηεί θάπνηνο ηα 

κελχκαηα πνπ ελππάξρνπλ ζηα θείκελα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη Λαηίλσλ 

ζπγγξαθέσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θείκελα απηά δηαζέηνπλ ζεκαληηθή αμία γηα 

ην ζχγρξνλν ζρνιείν θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί σο κέζα γηα λα πξνζπειάζνπλ νη καζεηέο 

ηνλ ειιελν-ξσκατθφ πνιηηηζκφ. Οη ηξεηο παξαδνζηαθέο θάζεηο ηεο κειέηεο ησλ 

θιαζηθψλ γισζζψλ (κειέηε ζπληαθηηθνχ-γξακκαηηθήο, αλάγλσζε ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ, ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο) πξέπεη λα ζπγρσλεπζνχλ, ψζηε ν καζεηήο λα 

κεηαηξαπεί ελεξγφ ππνθείκελν θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-

κάζεζεο.
24
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 Πεγή: 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20classico.

pdf  
24

 Bruni (2005) 191.  

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20classico.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20classico.pdf
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Σν λέν ΑΠ γηα ην αλακνξθσκέλν ιχθεην ηεο Ηηαιίαο ζπληάρζεθε απφ επηηξνπή 

επηζηεκφλσλ θαη θαζεγεηψλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο εμεηδηθεπκέλσλ ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο.25  

χκθσλα κε ην θείκελν ηνπ ΑΠ ηνπ Κιαζηθνχ Λπθείνπ (ζην εμήο ΚΛ) ηεο Ηηαιίαο 

ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην εθπαηδεπηηθήο 

εμεηδίθεπζεο ηνπ Νένπ Λπθείνπ ηεο Ηηαιίαο νξίδνληαη σο εμήο:  

«Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ Κιαζηθνχ Λπθείνπ (Liceo Classico)  

Ζ θαηεχζπλζε θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Κιαζηθνχ Λπθείνπ ζηνρεχεη ζηε 

κειέηε ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αλζξσπηζκνχ. Πξνσζεί ηελ ινγνηερληθή, 

ηζηνξηθή θαη θηινζνθηθή θαηάξηηζε ε νπνία ζπκβάιιεη ζην λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο 

ηνλ ξφιν ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ θαη αλζξσπηζκνχ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δπηηθνχ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο δπηηθήο παξάδνζεο θαη ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν απφ άπνςε 

ζπκβνιηθή, αλζξσπνινγηθή θαη απηή ηεο ζχγθξηζεο ησλ αμηψλ. Πξνσζεί ηελ 

απφθηεζε ησλ κεζφδσλ πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο θιαζηθέο ζπνπδέο θαη ηηο 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, εληφο ελφο πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν, δίλνληαο 

βαξχηεηα ζηα καζεκαηηθά, ηε θπζηθή θαη ηε βηνινγία, επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα 

επσθειεζνχλ απφ ηε δηαζηαχξσζε κεηαμχ ηεο γλψζεο θαη ηεο αλάπηπμεο κηαο 

θξηηηθήο ζεψξεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Βνεζεί ηνλ καζεηή λα εκβαζχλεη θαη λα 

αλαπηχμεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θαη απηέο νη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ (άξζξν 5, 

παξάγξαθνο 1).
26

  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη κε ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε 

ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ νη καζεηέο πξέπεη:
27

 

• λα έρνπλ εκβαζχλεη ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

πνιηηηζκνχ καο ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ (γισζζηθή, ινγνηερληθή, θαιιηηερληθή, 

                                                           
25

 Πεγή: 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20classico.

pdf, ζ. 2: Max Bruschi, επηθεθαιήο νκάδαο, Sergio Belardinelli, Giorgio Bolondi, Paolo Ferratini, 

Gisella Langé, Andrea Ragazzini, Luca Serianni, Elena Ugolini, Nicola Vittorio, κέιε.  
26

 ΑΠ Κιαζηθνχ Λπθείνπ Ηηαιίαο, ζ. 12: Liceo Classico 

http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=10497  
27

 ΑΠ Κιαζηθνχ Λπθείνπ Ηηαιίαο, ζ. 12: Liceo Classico 

http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=10497  

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20classico.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20classico.pdf
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=10497
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=10497
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ηζηνξηθή, ζεζκηθή, θηινζνθηθή, επηζηεκνληθή), κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο 

απεπζείαο κειέηεο ησλ θεηκέλσλ, ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ζπγγξαθέσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο παξάδνζεο, σο 

δπλαηφηεηαο γηα ηελ θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο. 

• λα έρνπλ απνθηήζεη γλψζε ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ θεηκέλσλ, κέζσ ηεο 

νπζηαζηηθήο κειέηεο ηεο γισζζνινγηθήο δνκήο ηνπο (κνξθνζπληαθηηθήο, 

ιεμηινγηθήο, ζεκαζηνινγηθήο), θαζψο θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πθνινγηθή θαη ξεηνξηθή αλάιπζή ηνπο, ψζηε ζην ηέινο λα επηηεπρζεί πιήξεο 

ηθαλφηεηα ζηελ θαηνρή ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο.  

• λα έρνπλ απνθηήζεη, ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ πξαθηηθή ηεο κεηάθξαζεο, φζν θαη 

ζηε κειέηε ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο, κηα θαιή ηθαλφηεηα λα 

επηρεηξεκαηνινγνχλ, λα εξκελεχνπλ πεξίπινθα θείκελα θαη λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ.  

• λα είλαη ζε ζέζε λα αλαζηνράδνληαη θξηηηθά ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο ηεο γλψζεο 

θαη ησλ ακνηβαίσλ ζρέζεψλ ηνπο θαζψο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα νκαδνπνηήζεη 

ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε, ηδσκέλε επίζεο ζην πιαίζην κίαο αλζξσπηζηηθήο 

δηάζηαζεο.»28 

χκθσλα κε ην ΑΠ ηνπ λένπ Κιαζηθνχ Λπθείνπ ηεο Ηηαιίαο ε θαηαλνκή ησλ σξψλ 

ζε φιε ηελ πεληαεηή δηάξθεηα ηνπ Κιαζηθνχ Λπθείνπ έρεη σο εμήο:  

1. θαηά ηελ πξψηε δηεηία (primo biennio) ην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ αθηεξψλνληαη γηα 

ηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο είλαη εθαηφλ εμήληα πέληε (165), ελψ γηα ηελ ΑΔ 

εθαηφλ ηξηάληα δχν (132).29 

2. θαηά ηε δεχηεξε δηεηία (secondo biennio) ην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ αθηεξψλνληαη 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο είλαη εθαηφλ ηξηάληα δχν (132), ελψ γηα ηελ ΑΔ 

ελελήληα ελλέα (99).30  

                                                           
28

 http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468, ζ. 29˙ ΑΠ Κιαζηθνχ Λπθείνπ Ηηαιίαο, ζ. 12: 

Liceo Classico 

http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=10497.  
29

 Πεγή: ΑΠ Κιαζηθνχ Λπθείνπ Ηηαιίαο, ζ. 14 Liceo Classico 

http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=10497.  

http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=10497
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3. θαηά ην πέκπην θαη ηειεπηαίν έηνο (quinto anno) ηνπ Κ ην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ 

αθηεξψλνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο είλαη εθαηφλ ηξηάληα δχν (132), 

ελψ γηα ηελ ΑΔ ελελήληα ελλέα (99).31 
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PIANO DEGLI STUDI del LICEO CLASSICO 

 1° biennio 2° biennio 5° 

anno 1° 

Anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia    99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 

alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 1023 1023 1023 

 

* con Informatica al primo biennio, ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra, N.B. È previsto l’insegnamento, in 

lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

χκθσλα κε ην ΑΠ ηνπ ΚΛ νη γεληθνί ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λαηηληθήο 

δηαηξνχληαη ζε δχν επξχηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα, ζηε «Γιψζζα» (Lingua) θαη 

ζηνλ «Πνιηηηζκφ» (Cultura).  

Χο γεληθνί ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λαηηληθήο ζην πεληαεηνχο θνίηεζεο ΚΛ φζνλ 

αθνξά ην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γιψζζα» πξνζδηνξίδνληαη νη εμήο: ζην ηέινο ηεο 

πεληαεηνχο θνίηεζεο ν καζεηήο κπνξεί λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα κεηαθξάδεη 

θείκελα ζπγγξαθέσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηάθνξα ινγνηερληθά είδε θαη αξζξψλνληαη ζε 

δηαθνξεηηθή κεηαμχ ηνπο επηρεηξεκαηνινγία. Παξάιιεια, ηελ ίδηα ζηηγκή λα έρεη 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

                     Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Ηηαιίαο - ΞΑΝΘΟΤ 

ειίδα 30 απφ 96 

 

απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλεη γισζζηθά, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

ιεμηιφγην θαη ηε ζεκαζηνινγία, ηε ιαηηληθή κε ηελ ηηαιηθή αιιά θαη κε άιιεο 

ζχγρξνλεο γιψζζεο, έρνληαο επηηχρεη κηα πην ψξηκε θαη πην επηζηακέλε γλψζε ηεο 

ηηαιηθήο, ηδίσο γηα ηελ πεξηνδηθή ζχληαμε θαη γηα ηελ θαηνρή ηνπ αθεξεκέλνπ 

ιεμηινγίνπ.  

Ζ πξαθηηθή ηεο κεηάθξαζεο δελ αληηκεησπίδεηαη ηφζν σο κεραληζηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ, φζν σο κέζν πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα γλσξίζεη έλα θείκελν θαη έλαλ 

ζπγγξαθέα, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα ηαπηηζηεί κε έλαλ θφζκν δηαθνξεηηθφ 

απφ ηνλ δηθφ ηνπ θαη λα αηζζαλζεί ηελ πξφθιεζε ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ 

απφπεηξα λα ην επαλαδηαηππψζεη θαη λα ην παξνπζηάζεη πάιη ζηελ ηηαιηθή γιψζζα.  

Χο γεληθνί ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λαηηληθήο ζην πεληαεηνχο θνίηεζεο ΚΛ φζνλ 

αθνξά ην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Πνιηηηζκφο» πξνζδηνξίδνληαη νη εμήο: ζην ηέινο ηεο 

πεληαεηνχο θνίηεζεο ν καζεηήο γλσξίδεη, θαηά θχξην ιφγν κέζσ ηεο απεπζείαο 

αλάγλσζεο ζηε γιψζζα ηνπ πξσηνηχπνπ, αλάγλσζεο πνπ νινθιεξψλεηαη απφ ηελ 

αλάγλσζε ησλ αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ ζε κεηάθξαζε, ηα ζεκειηψδε θείκελα ηεο 

θιαζηθήο ινγνηερληθήο θιεξνλνκηάο, ηδσκέλεο σο πξνο ηηο ηζηνξηθέο κνξθέο ηεο θαη 

ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ επξσπατθή ινγνηερλία. Ο καζεηήο θαηαλνεί επίζεο κέζσ ηεο 

ζχγθξηζεο ηεο Λαηηληθήο κε ηελ Ηηαιηθή θαη ηελ μέλε ινγνηερλία ηελ ηδηαηηεξφηεηα 

θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αξραίαο ινγνηερλίαο σο έθθξαζεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνπιηνχξαο.  

Δπηπιένλ ν καζεηήο κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηε ζεκειηψδε αμία ηνπ ξσκατθνχ 

θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ κέζσ ηεο επξσπατθήο παξάδνζεο φζνλ αθνξά ζηα ινγνηερληθά 

είδε, ζηηο κνξθέο ηνπ ζπιινγηθνχ θαληαζηαθνχ (auctoritates). Δπίζεο καζαίλεη λα 

απνκνλψλεη κέζσ ησλ θεηκέλσλ, δει. κέζσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο ηζηνξηθψλ 

θεηκέλσλ, ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξσκατθνχ θφζκνπ, ζην ζχλνιν ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ, πνιηηηθψλ, εζηθψλ θαη αηζζεηηθψλ εθθάλζεψλ ηνπ.  

Ο καζεηήο είλαη επίζεο ζε ζέζε λα εξκελεχζεη θαη λα ζρνιηάζεη έξγα γξακκέλα ζε 

πεδφ ή έκκεηξν ιφγν, ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία ηεο γισζζνινγηθήο, πθνινγηθήο θαη 

ξεηνξηθήο αλάιπζεο θαη εληάζζνληαο ηα έξγα απηά ζηα αληίζηνηρα ηζηνξηθά θαη 

πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα˙ έρεη αθνκνηψζεη ηηο θαηεγνξίεο εθείλεο πνπ ηνπ 
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επηηξέπνπλ λα εξκελεχζεη ηελ κπζνινγηθή, θαιιηηερληθή, ινγνηερληθή, θηινζνθηθή 

θαη επηζηεκνληθή θιεξνλνκηά, πνπ είλαη θνηλή κε ηνλ επξσπατθή πνιηηηζκφ˙ γλσξίδεη 

λα ζπγθξίλεη ηα πνιηηηζκηθά θαη ινγνηερληθά πξφηππα θαη ηα ζπζηήκαηα αμηψλ˙ 

ηέινο, είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη θαη λα αμηνινγεί δηαθνξεηηθέο εξκελείεο˙ είλαη ζε 

ζέζε λα εθζέηεη ηελ άπνςή ηνπ επηζηακέλα˙ κπνξεί λα ελεξγνπνηεί επηρεηξήκαηα.  

Υσξίο λα ζίγνληαη ηα απαξαβίαζηα πεξηζψξηα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο επζχλεο ηνπ 

δηδάζθνληνο – ν νπνίνο επηβεβαηψλεη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ πνην πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξν γηα ηελ ηάμε θαη πνην είλαη απηφ πνπ 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηνπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη επίζεο ζηελ 

ηδηαίηεξε ηδέα ηεο ινγνηερλίαο – είλαη ζεκαληηθφ φηη ε πξνζνρή πξέπεη λα εζηηάδεηαη 

ζηα πην ζεκαληηθά θείκελα.  

Ειδικοί ζηόσοι μάθηζηρ - Γλώζζα - Τα ππώηα δύο σπόνια  

Ο καζεηήο απνθηά ηηο ιεηηνπξγηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε 

κεηάθξαζε ησλ θεηκέλσλ, θπξίσο εθείλσλ πνπ είλαη γξακκέλα ζε πεδφ ιφγν θαη 

έρνπλ πεξηερφκελν κπζνινγηθφ, ηζηνξηθφ, αθεγεκαηηθφ. Γηα ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο 

πξνβιέπεηαη: επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε, γλψζε ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ 

(ηδηαίηεξα ηεο νλνκαηηθήο θαη ηεο ξεκαηηθήο θιίζεο)· ιεηηνπξγίεο ησλ πηψζεσλ εληφο 

ηεο θξάζεο θαη ησλ θξάζεσλ εληφο ηεο πεξηφδνπ· ζρεκαηηζκφο ηνπ ιφγνπ· γλψζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ (κέζσ νκάδσλ ιέμεσλ κε θνηλή ζεκαζία θαη ησλ ιεμηινγηθψλ πεδίσλ).  

Ζ γλψζε ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ ζα μεθηλήζεη απφ ην ξήκα (ξήκα-

εμάξηεζεο), ζχκθσλα κε ηηο πην ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο ηερληθέο (κία ελδηαθέξνπζα 

ελαιιαθηηθή κέζνδνο φζνλ αθνξά ζηελ παξαδνζηαθή κειέηε ηεο θαλνληζηηθήο 

γξακκαηηθήο παξέρεηαη απφ ηελ ζεσξνχκελε «θπζηθή ιαηηληθή» - θπζηθή κέζνδν – ε 

νπνία επηηξέπεη κία ζπλζεηηθή εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, ε νπνία εθθηλεί απφ ηα 

θείκελα). Απηφ ζα επηηξέςεη ηελ απνθπγή κηαο αθεξεκέλεο γλψζεο ηεο γξακκαηηθήο, 

ηελ νπνία απνθηά ν καζεηήο κέζσ θαλφλσλ ηνπο νπνίνπο καζαίλεη κλεκνηερληθά, θαη 

κέζσ αλαπφθεπθησλ εμαηξέζεσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηα γισζζηθά ζηνηρεία-θιεηδηά 

γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηαπηφρξνλα ζηνπο καζεηέο κία απζηεξή θαη 

ζηέξεα κέζνδν γηα ηελ απφθηεζε κεηαθξαζηηθψλ δεμηνηήησλ · επίζεο ζα πξέπεη λα 
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αθηεξσζεί ζηε ζπλερή αληηπαξαβνιή ηεο Λαηηληθήο κε ηελ Ηηαιηθή γιψζζα θαη 

κάιηζηα ζηνπο ηζηνξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο δεχηεξεο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εμάζθεζεο ζηε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία (ππφ ηελ 

έλλνηα πνπ πξνζδηνξίζηεθε πην πάλσ κέζα ζην θείκελν) πξνηείλεηαη ζηνπο θαζεγεηέο 

ε ππνβνιή θεηκέλσλ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ επηζεκάλζεηο ησλ ζπκθξαδνκέλσλ 

(πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ ζπγγξαθέα, ην έξγν, ην ρσξίν ή ην ππφ πξαγκάηεπζε 

ζέκα), νη νπνίεο πξνάγνπλ έλα είδνο θαηαλφεζεο φρη απνθιεηζηηθά ινγνηερληθή. Απφ 

ηε δηθή ηνπ πιεπξά ν καζεηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηηο κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο, 

ηνπο θεηκεληθνχο ζπλδέζκνπο, ηηο ιέμεηο-θιεηδηά· λα δηαηππψλεη θαη λα επαιεζεχεη ηηο 

ππνζέζεηο ηεο κεηάθξαζεο θαη λα αηηηνινγεί ηηο επηινγέο ηνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα 

αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί ην ιαηηληθφ θείκελν ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ζηηο 

βαζηθέο δνκέο ηνπ θαη κάιηζηα ρσξίο ηε βνήζεηα ιεμηθνχ. Θα πξέπεη επίζεο λα είλαη 

ηθαλφο ν καζεηήο λα κεηαβαίλεη κε κεγαιχηεξε επρέξεηα απφ ηελ θαηαλφεζε-

κεηάθξαζε ησλ απζεληηθψλ ρσξίσλ ηεο ιαηηληθήο θνπιηνχξαο· θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

ψζηε ε κειέηε, θαζψο εηζέξρεηαη άκεζα ζηελ νπζία ησλ θεηκέλσλ, ζα βνεζήζεη 

ζηαδηαθά ηνπο καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο usus scribendi ησλ Λαηίλσλ 

ζπγγξαθέσλ, δηεπθνιχλνληαο ηελ εξκελεία.  

Δεύηεπη διεηία και Πέμπηο έηορ  

Πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο εμάζθεζεο ζηε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Λαηίλνπ 

ζπγγξαθέα, κε ηελ παξνπζίαζε ρσξίσλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο ζπγγξαθείο ηα έξγα ησλ 

νπνίσλ εμεηάδνληαη ζηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο (π.ρ. ηξίην έηνο θνίηεζεο ζην ΚΛ: 

Ηνχιηνο Καίζαξαο, αιινχζηηνο, Κηθέξσλ, ηέηαξην έηνο θνίηεζεο ζην ΚΛ: Κηθέξσλ, 

Λίβηνο, ηζηνξηνγξάθνη ησλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ, πέκπην θαη ηειεπηαίν έηνο 

θνίηεζεο ζην ΚΛ: ελέθαο, Πεηξψληνο, Κντληηιηαλφο, Σάθηηνο, Απνπιήηνο) είηε σο 

δηδαθηηθή θαηεχζπλζε (percorsi) γηα ηα ινγνηερληθά είδε. Μέζσ ηεο επηινγήο ησλ 

ρσξίσλ θαη ηελ θαηάιιειε πιαηζίσζή ηνπο απφ ηα ζπκθξαδφκελα φζνλ αθνξά ηφζν 

ζην πεξηερφκελν φζν θαη ζηε γιψζζα ζα νδεγήζεη ζε δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ησλ 

ζπγγξαθέσλ θαη ησλ θεηκέλσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αλάγλσζε θαη ινγνηερληθή 

έξεπλα, πξνθεηκέλνπ ηα θείκελα απηά λα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο κία επξχηεξε 

θαη πην πνιχπιεπξε επνπηεία ηνπ ξσκατθνχ ινγνηερληθνχ πνιηηηζκνχ. ηνπο θχξηνπο 

ζπγγξαθείο ηνπ ινγνηερληθνχ θαλφλα ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθξηζνχλ θείκελα (π.ρ. νη 
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θσκσδίεο ηνπ Πιαχηνπ, ηα Δπαγγέιηα, ν Οβίδηνο, ν Μαξηηάιεο, πεδνγξαθία ηεο 

χζηεξεο  αξραηφηεηαο), ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνηθηιία θαη 

ηνλ πινχην ηεο ιαηηληθήο ινγνηερλίαο θαη ηε ζπκβνιή ζηελ επξσπατθή παξάδνζε θαη 

ηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζα ήηαλ ζθφπηκε ε ρξήζε δφθηκσλ 

κεηαθξάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ αθελφο κεηαμχ ηνπο θαη αθεηέξνπ κε ην 

πξσηφηππν θείκελν.  

Πέξα απφ ηελ παγίσζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ, απνθηψληαο εμνηθείσζε κε 

ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζπληαθηηθήο δνκήο θαη ην ιεμηιφγην ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, ηεο 

ξεηνξηθήο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο θηινζνθίαο, ν καζεηήο αληηιακβάλεηαη ηηο 

δηαρξνληθέο παξαιιαγέο ηεο γιψζζαο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ επηκέξνπο ιεμηινγίσλ· 

ν καζεηήο ζα επηρεηξήζεη απνδψζεη κέζσ ηεο κεηάθξαζεο ην ζπγθεθξηκέλν 

ινγνηερληθφ λφεκα ηνπ θεηκέλνπ· ζα γλσξίδεη λα αηηηνινγεί ηηο κεηαθξαζηηθέο ηνπ 

επηινγέο φρη κφλν κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο γξακκαηηθήο, αιιά θαη κε βάζε ηεο 

ζπλνιηθήο εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ν καζεηήο κειεηά.  

Πολιηιζμόρ  - Ππώηη διεηία  

Απφ ην δεχηεξν έηνο ν καζεηήο κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ αλάγλσζε αλζνινγεκέλσλ 

θεηκέλσλ ηνπ ζπγγξαθέα, αθνινπζψληαο ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο ή ηελ θαηεχζπλζε 

ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηηο γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη 

λα κπεζεί ζηαδηαθά ζηελ απεπζείαο αλάγλσζε ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ.  

 

Πολιηιζμόρ  - Δεύηεπη διεηία  

Ζ πξνζνρή ηνπ καζεηή επηθεληξψλεηαη ζηα πην ζεκαληηθά θείκελα ηεο Λαηηληθήο 

ινγνηερλίαο απφ ηηο απαξρέο έσο ηελ απγνχζηεηα πεξίνδν, θαη κάιηζηα ζηνπο πην 

ζεκαληηθνχο ζπγγξαθείο θαη ηα πην ζεκαληηθά ινγνηερληθά είδε: ην αξρατθφ έπνο, ην 

δξάκα (Πιαχηνο θαη Σεξέληηνο), ε ζάηηξα, ν Κάηνπιινο θαη νη λεσηεξηθνί πνηεηέο, ν 

Ηνχιηνο Καίζαξαο, ν αιινχζηηνο, ν Κηθέξσλ, ν Λνπθξήηηνο, ν Βεξγίιηνο, ν Οξάηηνο, 

ν Οβίδηνο, ε ειεγεία, ν Λίβηνο. Σελ ίδηα ζηηγκή ν καζεηήο ζα εζηηάζεη ζε ζηνηρεία ηεο 

ινγνηερληθήο θξηηηθήο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα επηθεληξσζεί ζε εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξσκατθήο ινγνηερλίαο ζην ζχλνιφ ηεο θαη ζηελ επίδξαζε πνπ 
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απηή άζθεζε ζηε δπηηθή ινγνηερληθή παξάδνζε: ζηηο κνξθέο ηεο επηθνηλσλίαο, ζηε 

δηάδνζε ησλ θεηκέλσλ, ζηελ έλλνηα ηεο πξσηνηππίαο, ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ 

κίκεζε, ζηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ, ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ζπγγξαθέσλ θαη ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

ιαηηληθή ινγνηερληθή θιεξνλνκηά επηιέρζεθε, δηαηεξήζεθε θαη κεηαδφζεθε ζηηο 

κεηαγελέζηεξεο επνρέο.  

Δληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ 

άλπζκα ζα αθηεξσζεί ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ εξκελεία ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ 

ζηε γιψζζα ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ, φπσο έρεη πξνηαζεί, νη νπνίεο ζα ππφθεηληαη 

ζε πνηθίιεο αμηνινγήζεηο (αηηηνινγεκέλεο π.ρ. κε βάζε κία θιίκαθα αχμνπζαο 

δπζθνιίαο), παξάιιεια κε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά, κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ν καζεηήο 

λα θαηαλνήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη 

ινγνηερληθψλ ζπκθξαδνκέλσλ (π.ρ. ηξίην έηνο θνίηεζεο ζην ΚΛ Ηνχιηνο Καίζαξαο, 

αιινχζηηνο, Κηθέξσλ, Κάηνπιινο, Λνπθξήηηνο, ηέηαξην έηνο θνίηεζεο ζην ΚΛ: 

Κηθέξσλ, Βεξγίιηνο, Οξάηηνο, Λίβηνο).  

Μέζσ ηεο γλψζεο ησλ αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε ηα ηζηνξηθά 

ζπκθξαδφκελα ησλ ινγνηερλψλ θαη ησλ έξγσλ ηνπο, ε κειέηε ηεο ιαηηληθήο 

ινγνηερλίαο κπνξεί επίζεο λα θαηεπζπλζεί πξνο ηα ινγνηερληθά είδε, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε ζπλέρεηα / αζπλέρεηα ζε ζρέζε κε ηελ παξάδνζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

ινγνηερλίαο, ή αθφκε σο δηεξεχλεζε ζηαζεξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (κέζσ ζεκάησλ, 

κνηίβσλ, ηφπσλ) ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηελ ηηαιηθή θαη επξσπατθή ινγνηερλία, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί επίζεο ε ζπγθξηηηθή θαη δηαθεηκεληθή πξννπηηθή (π.ρ. 

κεηαμχ ηηαιηθήο θαη ιαηηληθήο ινγνηερλίαο).  

Ζ αλάγλσζε αλζνινγεκέλσλ θεηκέλσλ ζην πξσηφηππν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ απηψλ ζε κεηάθξαζε κε ζθνπφ λα παξέρεη κία επξχηεξε 

επνπηεία ηνπ έξγνπ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα ρσξία ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ.  

Ο ζπνπδαζηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαβάζεη κε εθθξαζηηθφ ηξφπν θαη, έκκεηξα, 

ηνπιάρηζηνλ ηνλ δαθηπιηθφ εμάκεηξν ζηίρν θαη ην ειεγεηαθφ δίζηηρν. Δπίζεο ζα 

κπνξεί λα κεηαθξάζεη ην θείκελν, ιακβάλνληαο ππφςε ην λφεκα θαη ηε ινγνηερληθή 

θαη ξεηνξηθή ηνπ ηδηαηηεξφηεηα· λα κπνξεί λα κεηαθξάδεη ην θείκελν 
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ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηεο θεηκεληθήο αλάιπζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζπγγξαθέα θαη ηα ηζηνξηθά-πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα· λα 

εθθξάδεηαη θαη λα αηηηνινγεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ απνηίκεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ· λα αληηιακβάλεηαη ηα ζηνηρεία ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο 

κεηαμχ ηνπ αξραηνειιεληθνχ θαη ξσκατθνχ ινγνηερληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο, φρη κφλνλ απφ ηελ άπνςε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ ηερλψλ, 

αιιά επίζεο θαη ησλ ηδαληθψλ ησλ ηδεψλ, ησλ αζηηθψλ ηδεσδψλ θαη ησλ ζεζκψλ. 

Δπίζεο δελ πξέπεη λα παξαιείςεη λα αληηπαξαβάιιεη ην ινγνηερληθφ είδνο ή ηα 

ζέκαηα κε ηε ζχγρξνλε ινγνηερλία. πζηήλεηαη επίζεο ε αλάγλσζε ζειίδσλ κε 

θξηηηθφ πεξηερφκελν.  

Πολιηιζμόρ - Πέμπηο έηορ  

Ο καζεηήο γλσξίδεη ηε γεληθή εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηεο ιαηηληθήο ινγνηερλίαο ηεο 

Κιαπδην-ηνπιηαλήο επνρήο έσο ηνλ ηέηαξην αηψλα κ.Υ. κέζσ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ζπγγξαθέσλ θαη ινγνηερληθψλ εηδψλ (ελέθαο, Πεηξψληνο, Πιίληνο ν πξεζβχηεξνο, ε 

ζάηηξα ηνπ Πέξζηνπ θαη ηνπ Ηνπβελάιε, ν νπεηψλην, ν Κντληηιηαλφο, ν Μαξηηάιεο, 

ν Λνπθαλφο, ν Σάθηηνο, ν Πιίληνο ν λεφηεξνο, ν Απνπιήηνο, νη απαξρέο ηεο 

ρξηζηηαληθήο ινγνηερλίαο, ε αλαγέλλεζε ηεο παγαληζηηθήο/εηδσινιαηξηθήο 

ινγνηερλίαο ηνπ ηέηαξηνπ αηψλα, νη ζεκαληηθνί Υξηζηηαλνί ζπγγξαθείο: ν 

Ακβξφζηνο, ν Απγνπζηίλνο). Ζ αλάγλσζε ησλ ζπγγξαθέσλ ζηελ πξσηφηππε γιψζζα, 

εθηφο απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο (ελέθαο, Σάθηηνο, Πεηξψληνο, 

Απνπιήηνο), ζα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα εκβαζχλεη ζε ζπγγξαθείο πνπ έρνπλ ήδε 

απνηειέζεη αληηθείκελν πξαγκάηεπζεο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε (π.ρ. ν Λνπθξήηηνο, 

ν Οξάηηνο) ή λα επηθεληξσζεί ζε ζεκαηηθέο ή ηππνινγηθέο θαηεπζχλζεηο, θαη κάιηζηα 

έρνληάο εμεηάζεηο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο απφ ηελ άπνςε ησλ κεζαησληθψλ θαη 

λεφηεξσλ ηζηνξηθψλ ηνπο εθβάζεψλ ηνπο. Σν ΑΠ ζπζηήλεη ηελ αλάγλσζηε ελφο 

ηνπιάρηζηνλ θξηηηθνχ δνθηκίνπ. 
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10. Σο νέο ΑΠ για ηη διδαζκαλία ηηρ Λαηινικήρ ζηο Γλυζζολογικό Λύκειο 

(liceo linguistico) ηηρ Ιηαλίαρ
32

  

 

χκθσλα κε ην θείκελν ηνπ ΑΠ ηνπ Γισζζνινγηθνχ Λπθείνπ (ζην εμήο ΓΛ) ηεο 

Ηηαιίαο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην 

εθπαηδεπηηθήο εμεηδίθεπζεο ηνπ Νένπ Λπθείνπ ηεο Ηηαιίαο νξίδνληαη σο εμήο:  

«Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ νη καζεηέο πξέπεη: 

• λα έρνπλ απνθηήζεη, ζε δχν ζχγρξνλεο γιψζζεο, ηηο δνκέο, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην Δπίπεδν Β2 ηνπ 

Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο.  

• λα έρνπλ απνθηήζεη, ζε κηα ηξίηε ζχγρξνλε γιψζζα, ηηο δνκέο, ηηο κεζφδνπο θαη 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν Β1 ηνπ 

Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο.  

• λα δηαζέηνπλ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζε ηξεηο ζχγρξνλεο γιψζζεο ζε πνηθίια 

θνηλσληθά πιαίζηα θαη ζε επαγγεικαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θεηκέλνπ. 

• λα αλαγλσξίδνπλ κε κία ζπγθξηηηθή νπηηθή ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο ππφ κειέηε γιψζζεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαβνχλ 

εχθνια απφ ην έλα γισζζηθφ ζχζηεκα ζην άιιν.  

• λα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηεχνληαη ζέκαηα εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε κηα 

γιψζζα δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηηαιηθή. 

• λα γλσξίδνπλ ηα βαζηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ εθείλσλ ησλ 

νπνίσλ ηε γιψζζα έρνπλ κειεηήζεη, κέζσ ηεο κειέηεο θαη ηεο αλάιπζεο έξγσλ 

ινγνηερλίαο, αηζζεηηθήο, νπηηθήο, κνπζηθήο, θηλεκαηνγξάθνπ, ηα νπνία 

αλήθνπλ ζηηο ζεκειηψδεηο γξακκέο ηεο ηζηνξίαο ηνπο θαη ησλ παξαδφζεψλ ηνπο. 
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 Πεγή: 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20linguistic

o.pdf  

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20linguistico.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20linguistico.pdf
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• λα γλσξίδνπλ λα αληηπαξαβάιινληαη δεκηνπξγηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ άιισλ 

ιαψλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο επθαηξίεο γηα επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή.»33 

χκθσλα κε ην ΑΠ ηνπ λένπ Γισζζνινγηθνχ Λπθείνπ ηεο Ηηαιίαο ε θαηαλνκή 

ησλ σξψλ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ιαηηληθήο ζε φιε ηελ πεληαεηή δηάξθεηα ηνπ 

Γισζζνινγηθνχ Λπθείνπ έρεη σο εμήο:  

θαηά ηελ πξψηε δηεηία (primo biennio) ην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ αθηεξψλνληαη γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο είλαη εθαηφλ ηξηάληα δχν (132). Απφ απηέο νη πξψηεο 

εμήληα έμη (66) θαηαλέκνληαη ζην πξψην έηνο ηεο πξψηεο δηεηίαο, ελψ νη επφκελεο 

εμήληα έμη (66) ζην δεχηεξν έηνο ηεο πξψηεο δηεηίαο.  
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 Πεγή: http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468, ζ. 31.  

http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468
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PIANO DEGLI STUDI del LICEO LINGUISTICO 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 

Anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 

linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è 

previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste 

degli studenti e delle loro famiglie. 
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11. Σο νέο ΑΠ για ηη διδαζκαλία ηηρ Λαηινικήρ ζηο Λύκειο Ανθπυπιζηικών 

ποςδών (liceo delle scienze humane)
34 

 

 

χκθσλα κε ην θείκελν ηνπ ΑΠ ηνπ Λπθείνπ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (ζην εμήο 

ΛΑ) ηεο Ηηαιίαο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην επξχηεξν 

πιαίζην εθπαηδεπηηθήο εμεηδίθεπζεο ηνπ Νένπ Λπθείνπ ηεο Ηηαιίαο νξίδνληαη σο εμήο:  

«Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ νη καζεηέο πξέπεη: 

• λα έρνπλ απνθηήζεη ηηο γλψζεηο ησλ βαζηθψλ πεδίσλ έξεπλαο ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εηδηθή θαη δηεπηζηεκνληθή 

ζπκβνιή ηεο πνιηηηζκηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθν-αλζξσπνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

• λα έρνπλ επηηχρεη κέζα απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ απεπζείαο κειέηε ησλ 

ζεκαληηθψλ έξγσλ θαη ζπγγξαθέσλ, παιαηφηεξσλ θαη ζχγρξνλσλ, ηε γλψζε ηεο 

βαζηθήο εθπαηδεπηηθήο ηππνινγίαο, ζρεζηαθήο θαη θνηλσληθήο πνπ αλήθεη ζηνλ 

δπηηθφ πνιηηηζκφ, θαζψο θαη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ 

επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. 

• λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη πξφηππα ζπλχπαξμεο, ζεσξεηηθά θαη πνιηηηθά, 

ηηο ηζηνξηθέο θηινζνθηθέο θαη θνηλσληθέο αηηίεο ηνπο, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε επίπεδν εζηθν-πνιηηηθφ θαη παηδαγσγηθφ-εθπαηδεπηηθφ. 

• λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο ζεσξίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο πνηθηιίαο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα εθπαηδεπηηθά θαηλφκελα θαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, 

ζηηο ζέζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο, ζηηο 

πξνζσπηθέο ππεξεζίεο ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, ζηα δηαπνιηηηζκηθά θαηλφκελα.  

• λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ζπλεηδεηφ θαη 

θξηηηθφ ηξφπν ηηο βαζηθέο δηαπξνζσπηθέο θαη επηθνηλσληαθέο κεζφδνπο, 
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http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20delle%2

0scienze%20umane.pdf  

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20delle%20scienze%20umane.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20delle%20scienze%20umane.pdf
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ζηα 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα.»
35

 

χκθσλα κε ην ΑΠ ηνπ λένπ Λπθείνπ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηεο Ηηαιίαο ε 

θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηεο ιαηηληθήο ζε φιε ηελ πεληαεηή δηάξθεηα 

θνίηεζεο ζε απηφ έρεη σο εμήο:  

1. θαηά ηελ πξψηε δηεηία (primo biennio) ην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ 

αθηεξψλνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο είλαη εθαηφλ ελελήληα νθηψ 

(198). Απφ ηηο νπνίεο νη πξψηεο ελελήληα ελλέα θαηαλέκνληαη ζην πξψην έηνο 

ηεο πξψηεο δηεηίαο, ελψ νη επφκελεο ελελήληα ελλέα ζην δεχηεξν έηνο ηεο 

πξψηεο δηεηίαο.  

2. θαηά ηε δεχηεξε δηεηία (secondo biennio) ην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ 

αθηεξψλνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο είλαη εθαηφλ ηξηάληα δχν 

(132). Απφ ηηο νπνίεο νη πξψηεο εμήληα έμη θαηαλέκνληαη ζην πξψην έηνο ηεο 

δεχηεξεο δηεηίαο, ελψ νη επφκελεο εμήληα έμη ζην δεχηεξν έηνο ηεο δεχηεξεο 

δηεηίαο.  

3. θαηά ην πέκπην θαη ηειεπηαίν έηνο (quinto anno) ηνπ Κ ην ζχλνιν ησλ σξψλ 

πνπ αθηεξψλνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο είλαη εμήληα έμη (66). 
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http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468
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PIANO DEGLI STUDI del LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

 

Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  99 99 66 66 66 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Scienze umane* 132  132 165 165 165 

Diritto ed Economia  66 66    

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 
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12. Σο νέο ΑΠ για ηη διδαζκαλία ηηρ ΑΔ και ηηρ Λαηινικήρ ζηο Λύκειο 

Θεηικών Δπιζηημών (liceo scientifico)
36

  

 

χκθσλα κε ην θείκελν ηνπ ΑΠ ηνπ Λπθείνπ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (ζην εμήο ΛΘΔ) 

ηεο Ηηαιίαο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην 

εθπαηδεπηηθήο εμεηδίθεπζεο ηνπ Νένπ Λπθείνπ ηεο Ηηαιίαο νξίδνληαη σο εμήο:  

«Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ νη καζεηέο πξέπεη:  

• έρνπλ απνθηήζεη κηα πνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ακθίπιεπξα ηζνξξνπεκέλε, 

γισζζηθή-ηζηνξηθή-θηινζνθηθή θαη επηζηεκνληθή˙ λα θαηαλννχλ ζεκειηψδε 

δεηήκαηα θαηαλφεζε ησλ ζεκειησδψλ δεηεκάησλ ηεο αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο, 

ηδηαίηεξα ζε κία ηζηνξηθή δηάζηαζε, θαζψο θαη ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ησλ 

κεζφδσλ ηεο γλψζεηο πνπ αλήθνπλ ζηα καζεκαηηθά θαη ζηηο πεηξακαηηθέο 

επηζηήκεο θαη ζε εθείλεο πνπ αλήθνπλ ζηελ έξεπλα αλζξσπηζηηθνχ ηχπνπ.  

• λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο 

θαη ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο. 

• λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο δνκέο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη 

ηεο επίδεημεο ζηα καζεκαηηθά, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο απφθηεζεο κηαο γιψζζαο 

ινγηθήο-ηππηθήο˙ ηδηαίηεξα λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

επίιπζε πνηθίισλ πξνβιεκάησλ.  

• λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ππνινγηζκνχ θαη παξνπζίαζεο γηα 

ηε κνληεινπνίεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

• λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη νξηζκέλε γλψζε ηνπ βαζηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη θπζηθά (ρεκεία, βηνινγία, γεσινγία, αζηξνλνκία) θαη 

επίζεο κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηελ άξηηα γλψζε ησλ 

εηδηθψλ γισζζψλ θαη ησλ κεζφδσλ έξεπλαο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηηο 

πεηξακαηηθέο επηζηήκεο. 
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http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20scientific
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http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20scientifico.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20scientifico.pdf
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• λα γλσξίδνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο γλψζεο δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ, κε θξηηηθή πξνζνρή ζηηο 

ηερληθέο–πξαθηηθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ, 

ηδηαίηεξα ζηα πην πξφζθαηα. 

• λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγψλ ησλ 

επηζηεκνληθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή.»
37

 

χκθσλα κε ην ΑΠ ηνπ λένπ Λπθείνπ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηεο Ηηαιίαο ε 

θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηεο ιαηηληθήο ζε φιε ηελ πεληαεηή δηάξθεηα 

θνίηεζεο ζε απηφ έρεη σο εμήο: θαηά ηελ πξψηε δηεηία (primo biennio) ην ζχλνιν ησλ 

σξψλ πνπ αθηεξψλνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο είλαη εθαηφλ ελελήληα 

νθηψ (198). Απφ ηηο νπνίεο νη πξψηεο ελελήληα ελλέα θαηαλέκνληαη ζην πξψην έηνο 

ηεο πξψηεο δηεηίαο, ελψ νη επφκελεο ελελήληα ελλέα ζην δεχηεξν έηνο ηεο πξψηεο 

δηεηίαο.  

Καηά ηε δεχηεξε δηεηία (secondo biennio) ην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ αθηεξψλνληαη γηα 

ηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο είλαη εθαηφλ ελελήληα νθηψ (198). Απφ ηηο νπνίεο νη 

πξψηεο ελελήληα ελλέα θαηαλέκνληαη ζην πξψην έηνο ηεο δεχηεξεο δηεηίαο, ελψ νη 

επφκελεο ελελήληα ελλέα ζην δεχηεξν έηνο ηεο δεχηεξεο δηεηίαο.  

Καηά ην πέκπην θαη ηειεπηαίν έηνο (quinto anno) ηνπ Κ ην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ 

αθηεξψλνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο είλαη ελελήληα ελλέα (99). 
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PIANO DEGLI STUDI del LICEO SCIENTIFICO 

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 
1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  99 99 99 99 99 

Lingua  e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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13. ςγκενηπυηικόρ Πίνακαρ Ωπών Γιδαζκαλίαρ Κλαζικών Γλυζζών ζε όλοςρ 

ηοςρ ηύποςρ ηος Ιηαλικού Λςκείος  

 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξέρεη κία επνπηηθή εηθφλα ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ πνπ 

αθηεξψλνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο 

ηέζζεξηο ηχπνπο ηνπ ηηαιηθνχ λένπ ιπθείνπ ζηνπο νπνίνπο δηδάζθνληαη κία ή θαη νη 

δχν θιαζηθέο γιψζζεο.  

Ιηαλικό Λύκειο Κλαζικήρ Καηεύθςνζηρ (Liceo Classico) 

 1η διεηία 2η διεηία 5ο έηορ 

1ο έηορ 2ο έηορ 1o έηορ 2o έηορ 

Α.Δ. γλώζζα και 

Α.Δ. πολιηιζμόρ 

132 132 99 99 99 

Λαηινική γλώζζα 

και πολιηιζμόρ 

165 165 132 132 132 

ύνολο υπών καη’ 

έηορ  

297 297 231 231 231 

ύνολο υπών ζηο λύκειο κλαζικήρ καηεύθςνζηρ 1287 

  

Ιηαλικό Λύκειο Γλυζζολογικήρ Καηεύθςνζηρ (Liceo Linguistico) 

 1η διεηία 2η διεηία 5ο έηορ 

1ο έηορ 2ο έηορ 1ο έηορ 2ο έηορ 

Λαηινική γλώζζα 

και πολιηιζμόρ 

66 66    

ύνολο υπών καη’ 

έηορ  

66 66    

ύνολο υπών ζηο λύκειο γλυζζολογικήρ καηεύθςνζηρ 132 

  

Ιηαλικό Λύκειο Ανθπυπιζηικών Δπιζηημών (Liceo delle Scienze Humane) 
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 1η διεηία 2η διεηία 5ο έηορ 

1ο έηορ 2ο έηορ 1ο έηορ 2ο έηορ 

Λαηινική γλώζζα 

και πολιηιζμόρ 

99 99 66 66 66 

ύνολο υπών καη’ 

έηορ 

99 99 66 66 66 

ύνολο υπών ζηο λύκειο ανθπυπιζηικών επιζηημών 396 

  

Ιηαλικό Λύκειο Δπιζηημονικήρ [Θεηικήρ] Καηεύθςνζηρ (Liceo Scientifico) 

 1η διεηία 2η διεηία 5ο έηορ 

1ο έηορ 2ο έηορ 1ο έηορ 2ο έηορ 

Λαηινική γλώζζα 

και πολιηιζμόρ 

99 99 99 99 99 

ύνολο υπών καη’ 

έηορ 

99 99 99 99 99 

ύνολο υπών ζηο λύκειο επιζηημονικήρ [θεηικήρ] καηεύθςνζηρ 495 
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14. Η ένηαξη ηυν ΣΠΔ ζηο Νέο Λύκειο ηηρ Ιηαλίαρ και η ηεσνική ςποζηήπιξή 

ηηρ μέζυ δπάζευν ηος Ιηαλικού Τποςπγείος Παιδείαρ (MIUR) 

 

ην πιαίζην ηεο αλακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Ηηαιία, θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ ιπθείνπ, ην ηηαιηθφ Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη δξνκνινγήζεη ηελ 

πινπνίεζε ελφο βαζηθνχ ζηφρνπ, ηελ εθαξκνγή ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ (Scuola 

Digitale), κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ. Όπσο έρνπκε ήδε 

αλαθέξεη, ε βαζηθή πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη ε ζεζκνζέηεζε, ε πινπνίεζε θαη 

ε αλάπηπμε ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, βαζηθνί ζηφρνη είλαη ε 

έληαμε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Απψηεξνο ζηφρνο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη λα εληζρπζεί ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία.  

Σν ζρέδην “Scuola Digitale” ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ηηαιηθνχ Τπνπξγείνπ 

Δθπαίδεπζεο θαη Παλεπηζηεκίσλ (MIUR). Ζ πινπνίεζή ηνπ πξνσζείηαη κέζσ ηξηψλ 

επηκέξνπο βαζηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο κε ζηφρν ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ νλνκαζία ηνπ πξψηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπλίζηαηαη ζην αθξσλχκην LIΜ38 (= Lavagna interattive 

multimediali). Σν Τπνπξγείν άξρηζε λα πινπνηεί ην πξφγξακκα ην ζρνιηθφ έηνο 

2008/2009. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, 

ελψ ζηηο παξάιιειεο δξάζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν εθνδηαζκφο ησλ ζρνιείσλ, 

θπξίσο ηα θαηψηεξα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία, κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2009/2010 ην 

πξφγξακκα LIM παξέρεηαη ζε λεπηαγσγεία, θαζψο θαη ζηα αλψηεξα δεπηεξνβάζκηα 

ζρνιεία. Σν δεχηεξν πξφγξακκα θέξεη ηελ νλνκαζία Cl@ssi 2.0, νλνκαζία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ WEB 2.0 θαη ε αιιαγή ησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κέζσ 

ηεο ζπρλήο θαη επξέσο δηαδεδνκέλεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ εληαγκέλσλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφγξακκα Cl@ssi 2.0 άξρηζε λα πινπνηείηαη ην 

ζρνιηθφ έηνο 2009/2010 ζε εθαηφλ πελήληα έμη ηάμεηο θαηψηεξσλ δεπηεξνβάζκησλ 

ζρνιείσλ. Σν ζρνιηθφ έηνο 2010/2011 ε πινπνίεζή ηνπ δηεπξχλζεθε ζηα 
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http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_

EN.pdf, ζ. 11/11˙ http://www.scuola-digitale.it/lavagna/index.php (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 

23/03/2011) 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
http://www.scuola-digitale.it/lavagna/index.php
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λεπηαγσγεία θαη ζηα αλψηεξα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία. Ζ πξφζεζε είλαη αθελφο λα 

πξνκεζεπζνχλ ηφζν νη δάζθαινη φζν θαη νη καζεηέο ζπζθεπέο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο θαη πνιπκεζηθά εξγαιεία θαη αθεηέξνπ νη ηάμεηο ησλ ζρνιείσλ λα 

εμνπιηζηνχλ κε δηθηπαθή ζχλδεζε. Ζ Δζληθή Τπεξεζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο 

αλέπηπμε θαη πινπνηεί έλα ζρέδην πνπ απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ 

θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπο.39 Σν ηξίην πξφγξακκα 

πνπ ζπληζηά δξάζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ ζρεδίνπ «Φεθηαθφ ρνιείν» 

θέξεη ηνλ ηίηιν Isole in rete θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε πιηθνχ ζρεηηθά κε ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.40  

Δληνχηνηο, ε πινπνίεζε ηνπ επνλνκαδφκελνπ ζρεδίνπ “Scuola Digitale” πξνσζείηαη 

θαη κέζσ άιισλ δξάζεσλ ζην πιαίζην επξχηεξσλ πξνγξακκάησλ. Έλα ηέηνην 

επξχηεξν πξφγξακκα είλαη ην Puntoedu.41 Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα έρεη δηάξθεηα πέληε 

εηψλ (2007-2013) θαη επηκεξίδεηαη ζε δχν δξάζεηο. Ζ πξψηε νλνκάδεηαη Pon 

Docenti42 θαη απεπζχλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πξφθεηηαη γηα έλα δηαδηθηπαθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε δηαξθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ 

αθνξά ζηε ρξήζε θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν 

ελ ιφγσ δηθηπαθφ πεξηβάιινλ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο 

(personalized learning theory) θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (e-learning).43  

Ζ δεχηεξε δξάζε νλνκάδεηαη PON SOS Studenti θαη επηηειείηαη ζην πιαίζην ηνπ 

επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο Puntoedu.44 Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζπλίζηαηαη ζηελ 

αλάπηπμε ελφο δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο (ambiente per l’ apprendimento 

online) ζην νπνίν κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ νη καζεηέο ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 
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http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_E

N.pdf, ζ. 11/11˙ http://www.scuola-digitale.it/classi2.0/index.php (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο 

23/03/2011).  
40

 http://www.scuola-digitale.it/isoleinrete/ (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 23/03/2011).  
41

 http://puntoedu.indire.it/corsi/ (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 23/03/2011).  
42

 http://puntoedu.indire.it/corsi/index.php (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 24/03/2011) θαη 

http://puntoedu.indire.it/corsi/content/index.php?action=docenti (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 

24/03/2011).  
43

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. http://www.bdp.it/galleria/puntoedu/portale_leggi/clip_leggi.swf 

(εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 24/03/2011).  
44

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. http://puntoedu.indire.it/pon_sosstudenti/iscrizione/ (εκεξνκελία 

πξνζπέιαζεο: 24/03/2011).  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_IT_EN.pdf
http://puntoedu.indire.it/corsi/index.php
http://puntoedu.indire.it/corsi/content/index.php?action=docenti
http://www.bdp.it/galleria/puntoedu/portale_leggi/clip_leggi.swf
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εθπαίδεπζεο. Μέζσ ηεο εγγξαθήο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα πξνζπειάζνπλ πνιπκεζηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ κε ζέκα ηα 

γλσζηηθά θαη δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο, ηεο 

θπζηθήο, ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο. Σν πιηθφ πνπ 

θηινμελείηαη ζην ελ ιφγσ δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ είλαη πνιχκνξθν θαη πνηθίιν. 

Δπεηδή ην κεζνδνινγηθφ ηνπ ππφβαζξν ζπλίζηαηαη ζηε ζεσξία εμαηνκηθεπκέλεο 

κάζεζεο (personalized learning theory) θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (e-

learning), νη καζεηέο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ην πιηθφ πνπ θηινμελείηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε δχν ελαιιαθηηθνχο θαη 

αιιεινζπκπιεξνχκελνπο ηξφπνπο: α) λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

ηνπ θαζεγεηή ηνπο θαη β) λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ απφ κφλνη ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζνπλ ηηο πξνζσπηθέο καζεζηαθέο πξαθηηθέο ηνπο κε γλψκνλα ηα πξνζσπηθά 

ηνπο ελδηαθέξνληα θαη ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο. Δμαηηίαο απηψλ ησλ δχν 

δπλαηνηήησλ νη νπνίεο εθπνξεχνληαη απφ εμαηνκηθεπκέλε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο, ην πιηθφ πεξηιακβάλεη πνηθίινπο θαη πνιχκνξθνπο ςεθηαθνχο δηδαθηηθνχο 

πφξνπο, φπσο ζρέδηα απηναμηνιφγεζεο (schede di autovalutazione), εξγαιεία γηα 

απηνδηφξζσζε (strumenti per autocorrezione), ζεσξεηηθά ζρέδηα καζεκάησλ γηα 

αλαζεψξεζε θαη εκβάζπλζε (schede teoriche per il ripasso e l’ approfondimento), 

επνπηηθέο επηδείμεηο ππφ θαζνδήγεζε (dimostrazioni guidate), θαζνδεγεκέλεο 

πινεγήζεηο ζην δηαδίθηπν (percorsi guidati in rete [webquest45]), πξνζνκνηψζεηο 

καζεκάησλ (simulazioni).46  

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνγξάκκαηα, ην Τπνπξγείν έρεη δεκηνπξγήζεη κία 

ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ, πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν. Ζ ζπγθεθξηκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ θέξεη ην φλνκα GOLD θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’ 

Autonomia Scolastica). ηε βάζε απηή είλαη δηαζέζηκεο θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο, εθαξκνζκέλεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο θαη εθαξκνζκέλα ζρέδηα καζεκάησλ, 

ηα νπνία έρνπλ εθαξκνζηεί ζηα ηηαιηθά ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο ηππηθήο 
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 Πξφθεηηαη γηα πξφηππν ζρέδην καζήκαηνο ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηε κεζνδνινγηθή αξρή ηεο 

αλαδήηεζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πιεξνθνξηψλ ή φιεο νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη νη καζεηέο πξνέξρεηαη απφ ην δηαδίθηπν. ηελ ειιεληθή ν φξνο έρεη 

κεηαθξαζζεί σο «ηζηνεμεξεχλεζε», βι. πεξηζζφηεξα ζηνλ ηζηφηνπν http://webquest.gr/.  
46

 http://puntoedu.indire.it/pon_sosstudenti/iscrizione/cosa_offre.html (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 

24/03/2011).  
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εθπαίδεπζεο. Βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο βάζεο είλαη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο λα αληιήζνπλ πιηθφ θαη 

πξσηφηππεο δηδαθηηθέο ηδέεο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε θαη ηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Βαζηθή αξρή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ GOLD είλαη ε θξάζε 

«απφ ην ζρνιείν γηα ην ζρνιείν» (“Da scuola per la scuola”), θαζψο θχξηνο ζηφρνο 

ηεο GOLD είλαη λα δηαδψζεη ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή γλψζε 

πνπ παξάγεηαη απφ ηα ζρνιεία ππφ ηε κνξθή ηδεψλ θαη εξγαιείσλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε κεηαθνξά απηήο ηεο γλψζεο σο 

θχξηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα 

θαη καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Σν αμηνζεκείσην ζηνηρείν είλαη φηη θάζε εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα αλαδεηήζεη ζηε βάζε εξγαιεία πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο πνπ ζπλαληά ν ίδηνο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, θάζε 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία ζηελ επηρψξηα 

βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία επνπηεχεηαη απφ ηηο Δζληθέο Οκάδεο ηεο Δζληθήο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε (Nuclei 

Regionali dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica). Οη 

Δζληθέο Οκάδεο παξέρνπλ ηε βνήζεηά ηνπο ζηα ζρνιεία, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα 

αλάπηπμεο ηεο θαηλνηφκνπ απηήο εκπεηξίαο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο 

θαη εκπεηξηθήο ηεθκεξίσζήο ηεο. Δθηφο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθήο 

εκπεηξίαο, ε βάζε δεδνκέλσλ GOLD παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εθείλν ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηα εξγαιεία πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαδνζεί θαη λα δηεπθνιπλζεί ε πξαθηηθή ηεο ηεθκεξίσζεο ζην 

ζρνιείν, π.ρ. έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο ην νπνίν θηινμελείηαη ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα.
47 

 

Μία ηειεπηαία, αιιά φρη έζραηε, πινπνηεκέλε πξσηνβνπιία πνπ αθνξά ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ηεο Ηηαιίαο είλαη ην 

πξφγξακκα Valutazione del software didattico, ην νπνίν θέξεη ηνλ επεμεγεκαηηθφ 

ππφηηηιν «Πξφγξακκα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνηφηεηα ησλ πνιπκεζηθψλ πφξσλ» 

(Progetto per la qualità educative delle risorse multimediali). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά 
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 http://gold.indire.it/gold2/content/index.php?action=read_pagina&id_cnt=6779&tpl=giallo 

(εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 25/03/2011).  
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γηα κία ππνηππψδε βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία θηινμελνχληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, εθζέζεηο αμηνιφγεζήο ηνπο θαη βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθή κε ηα ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά.48 

Ζ έσο ηψξα πεξηγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί 

απφ ην Ηηαιηθφ Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο θαη Παλεπηζηεκίσλ θαηαδεηθλχεη φηη ε 

έληαμε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ηίζεηαη ζην επίθεληξν ησλ 

θξαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Σν ηνπίν ηεο ηηαιηθήο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ηειεί 

ππφ δηακφξθσζε, θαζψο επηρεηξείηαη λα ζπλδπαζηεί ε αλακφξθσζε ηνπ ηηαιηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, φπσο απηή ηνπ 

Φεθηαθνχ ρνιείνπ (Scuola Digitale). Απηή ε θαηαζηαηηθή αξρή πνπ δηέπεη ηελ ελ 

ιφγσ αλακφξθσζε απνηππψλεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πνηθίισλ 

πξνγξακκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ εκπέδσζε ηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΔ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Ζ αλαλεσηηθή ηάζε πνπ δηαπλέεη ηελ επξχηεξε 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Ηηαιία επλνεί ηελ επδνθίκεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ζην πιαίζην ηεο ζεζκνζεηεκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίεο 

αληηιακβάλνληαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο ζπλζήθε sine qua non γηα ηε βειηίσζε 

ηεο παξερφκελεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Ηηαιία. Όζνλ αθνξά ηελ ηειηθή 

απνηίκεζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, είλαη γεγνλφο φηη ε ηηαιηθή ηππηθή εθπαίδεπζε 

έρεη μεπεξάζεη ην ζηάδην ηνπ απηνζρέδηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην 

ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο πξσηφηππσλ πξνγξακκάησλ πνπ εγθνιπψλνπλ θαη 

αθνκνηψλνπλ δεκηνπξγηθά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Δληνχηνηο, επεηδή, φπσο ζεκεηψζεθε πην πάλσ, ην ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ηνπίν ηειεί 

ππφ δηακφξθσζε θαη δηαξθή αλαλέσζε, ζα πξέπεη θάπνηνο λα αλακέλεη έλα εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ ε κεηαξξχζκηζε θαη ε εθαξκνδφκελε θξαηηθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή λα απνδψζεη ηα πξψηα αλακελφκελα, αμηνπνηήζηκα θαη 

αμηνινγήζηκα απνηειέζκαηα. Χο θαηαθιείδα, αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε ππφ 

εμέιημε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, αλ θαη φρη αθφκε πιήξσο ζπληειεζκέλε, 

απνηειεί έκπξαθην δείγκα ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δθπαίδεπζεο θαη 

Παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ σο βαζηθνχ δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ ζην 

αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Ηηαιίαο.  
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 http://www.indire.it/software/ (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 25/03/2011).  
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15. Η ςποδοσή ηηρ εκπαιδεςηικήρ μεηαππύθμιζηρ ηος 2010 ζηην Ιηαλία: η 

πεπίπηυζη ηος κλαζικού λςκείος 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη αληηδξάζεηο έγθξηησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

δαζθάισλ, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε Σκήκαηα Κιαζηθήο Φηινινγίαο Ηηαιηθψλ 

Παλεπηζηεκίσλ, ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Ηηαιία. Πξφθεηηαη 

γηα πξφδξνκεο αληηδξάζεηο ζην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη 

επηθεληξψλνληαη ζην Νέν Κιαζηθφ Λχθεην ηεο Ηηαιίαο. Οη αληηδξάζεηο απηέο έρνπλ 

δεκνζηεπζεί ππφ ηε κνξθή ζχληνκσλ δνθηκίσλ ζε έγθπξα δηεζλή επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά.  

Οη θιαζηθνί θηιφινγνη Bruno Gentili θαη Carmine Catenacci ζε άξζξν ηνπο, 

δεκνζηεπκέλν ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ Quaderni Urbinati di Cultura Classica, κε 

ηνλ ηίηιν “Le discipline Classiche nel Progetto di Riforma della Scuola Secondaria 

Superiore”, αθνξκψληαη απφ ην ζρέδην λφκνπ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε. Οη ελζηάζεηο επηθεληξψλνληαη ζην βαζηθφ ζέκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο ιαηηληθήο ζην Νέν 

Αλακνξθσκέλν Λχθεην ηεο Ηηαιίαο. Οη Gentili θαη Catenacci ππνζηεξίδνπλ φηη ν ελ 

ιφγσ πεξηνξηζκφο ζα πξνθαιέζεη πνηθίιεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Χο πξψηε βαζηθή 

ζπλέπεηα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ πξνδηαγξαθφκελν πεξηνξηζκφ είλαη ε απνζχλδεζε 

ησλ καζεηψλ απφ ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ παξειζφλ ηεο Ηηαιίαο. Καηά ηνπο 

Gentili θαη Catenacci, ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζνδπλακεί κε πεξηνξηζκφ ηεο 

δπλαηφηεηαο αληίιεςεο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ θιαζηθνχ 

πνιηηηζκνχ ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο Ηηαιίαο. Δπηπιένλ, 

νη ίδηνη θιαζηθνί θηιφινγνη επηζεκαίλνπλ φηη ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο δηδαζθαιίαο 

ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ, αξραίνπ ειιεληθνχ θαη ξσκατθνχ, ζα έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ επηδησθφκελε δηακφξθσζε θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπλείδεζεο, θαη 

ηδηαίηεξα ζηε δηακφξθσζε θαη ζηε ρξήζε ιεμηινγίνπ, ην νπνίν ζεσξνχλ έλα απφ πην 

ηζρπξά κέζα κε ηα νπνία ν άλζξσπνο εθθξάδεηαη, πξνζεγγίδεη ηε γλψζε θαη παξάγεη 

γλψζε. Μεηαμχ άιισλ, νη Gentili θαη Catenacci ππνγξακκίδνπλ φηη ε κειέηε ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο θαη ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο επλνεί ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηηαιηθήο γιψζζαο. Έλαλ άιινλ θίλδπλν πνπ επηζείνπλ νη δχν 

θιαζηθνί θηιφινγνη ππφ ην θσο ηεο πξνδηαγξαθφκελεο ρξνληθήο ζπξξίθλσζεο είλαη ε 
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απνζπαζκαηηθή εθκάζεζε ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο θαη ηεο ηηαιηθήο ινγνηερληθήο 

θιεξνλνκηάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεπαξθή θαη εμίζνπ ζπαζκσδηθή δηδαζθαιία ηεο 

“lingua franca” ηεο κεηακνληέξλαο επνρήο (il latino della postmodernità), ηα αγγιηθά, 

θαη ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα νκηιίαο ζε αθφκε κία μέλε γιψζζα, ηε γεξκαληθή, 

ηε γαιιηθή θαη ηελ ηζπαληθή. Χο εθ ηνχηνπ ζεσξνχλ φηη ε απνζπαζκαηηθή εθκάζεζε 

ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ απνηειεί 

αξλεηηθή ππνζήθε γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηε κειέηε άιισλ μέλσλ γισζζψλ.49  

Οη Gentili θαη Catenacci θαηαιήγνπλ φηη γηα ηελ πινπνίεζε κηαο πξαγκαηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ρξεηάδνληαη πφξνη, αιιά θαη πξαγκαηηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ελζνπζηαζκφ. Δίλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί ε αλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηε 

δηδαζθαιία κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πην πεξίπινθεο θαη παγθφζκηαο, ζηεξηγκέλσλ ζηνλ 

ξεαιηζκφ θαη ζηελ πεπνίζεζε φηη επηιέγνληαο ηα ζεηηθά ζηνηρεία, ην ηηαιηθφ ζρνιείν 

έρεη σξηκάζεη θαηά ηελ παξφδν ησλ εηψλ θαη εμαθνινπζεί λα παξάγεη γλψζε.50  

                                                           
49

 B. Gentili & C. Catenacci, “Le discipline classiche nel progetto di riforma della scuola secondaria 

superiore”, QUCC 79.1 (2005), 153-158.  
50

 Gentili & Catenacci (2005), 153-158.  
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16. Η αξιοποίηζη ηυν ΣΠΔ ζηη διδαζκαλία ηυν κλαζικών γλυζζών ζηο Νέο 

Ιηαλικό Λύκειο 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έσο ηψξα πεξηγξαθή ηνπ θαη ηεο θξαηηθήο δηαρείξηζήο ηνπ, 

ην ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο απνθεληξσηηθφ, θαζψο 

επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαπηχμεη θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηξφπνπ δηδαζθαιίαο. Απηή ε απνθέληξσζε είλαη ζεζκνζεηεκέλε κέζσ ηεο Δζληθήο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο ρνιηθήο Απηνλνκίαο. ην πιαίζην ηεο 

ζεζκνζεηεκέλεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, δηαθξίλνληαη ηξηψλ εηδψλ πξσηνβνπιίεο 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ηφζν ζην 

παιηφ φζν θαη ζην Νέν Ηηαιηθφ Λχθεην:  

 

16.1 Γιαδικηςακέρ πύλερ (portals) πος παπέσοςν εκπαιδεςηικό ςλικό ππορ ηοςρ 

διδάζκονηερ ηην ΑΔ και ηη Λαηινική γλώζζα  

 

Σέηνηεο δηαδηθηπαθέο πχιεο είλαη νη αθφινπζεο:  

i) Ιζηόηοπορ Dienneti
51

 

Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθηπαθή πχιε (portal), ε νπνία θηινμελεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

θαη ειεθηξνληθνχο πφξνπο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ επίζεο 

θηινμελεί ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη πξφηππεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη. Μία αθφκε ελφηεηα πνπ θηινμελείηαη είλαη απηή πνπ 

θηινμελεί εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθηπαθή πχιε απνηειεί έξγν πινπνηεκέλν ζην πιαίζην ηεο 

επξχηεξεο δξάζεο PUNTOEDU.52 
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http://www.dienneti.it/latino.htm: 
52

 http://www.dienneti.it/ (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 25/03/2011)˙ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηφηνπνπ βι. http://www.dienneti.it/adv/disclaimer.htm 

(εκεξνκελία πξνζπέιαζεο 26/03/2011).  

http://www.dienneti.it/latino.htm
http://www.dienneti.it/adv/disclaimer.htm
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ii) Ιζηόηοπορ Discipulus
53

 

Πξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθή πχιε, αθηεξσκέλε απνθιεηζηηθά ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ιαηηληθήο γιψζζαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθηπαθή πχιε απεπζχλεηαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, θνηηεηέο αιιά θαη ζε φζνπο επηζπκνχλ λα δηδαρζνχλ ηε 

ιαηηληθή ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα βαζκίδα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

Δπνκέλσο, ε ίδηα ε πχιε παξέρεη έλα είδνο άηππεο εθπαίδεπζεο. Πέξα απφ ηνλ 

εμαηξεηηθά θαιαίζζεην ζρεδηαζκφ ηεο, ε πχιε www.discipulus.it ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιπκνξθία θαη πνηθηιία ειεθηξνληθψλ πφξσλ φζσλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο 

ιαηηληθήο γιψζζαο.  
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 http://www.discipulus.it/forum/viewtopic.php?f=17&t=325 

http://www.discipulus.it/
http://www.discipulus.it/forum/viewtopic.php?f=17&t=325
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iii) Ηλεκηπονικόρ ιζηοηόπιορ Πανεπιζηημίος Μπολόνιαρ
54  

Πξφθεηηαη γηα ηνλ ειεθηξνληθφ ηζηφηνπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μπνιφληαο. ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηζηφηνπν θηινμελνχληαη ειεθηξνληθνί πφξνη ζρεηηθά κε δηδαζθαιία 

ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ππνδνκή ηνπ 

Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μπνιφληαο, θαζψο θαη έλαλ πινχζην 

θαηάινγν κε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πνηθίια ειεθηξνληθά εξγαιεία, ηα 

νπνία ελδηαθέξνπλ θπξίσο φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ αξραηνγισζζία θαη ηελ 

αξραηνγλσζία.  
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 http://www.classics.unibo.it/CLASSICS/Attivita+didattica/download_materiale.htm  

http://www.classics.unibo.it/CLASSICS/Attivita+didattica/download_materiale.htm
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iv) Ιζηόηοπορ Aetna
55

 

 

ην πιαίζην ηεο πην πάλσ δηαδηθηπαθήο πχιεο, ε νπνία απνηππψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Καηάλεο ζηελ Ηηαιίαο θηινμελνχληαη 

ζπνξαδηθψο θείκελα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή ησλ 

θιαζηθψλ γισζζψλ (l’ informatica nella didattica delle lingue classiche), φπσο είλαη 

ην πην θάησ θείκελν ηεο Annamaria Braga56: 
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http://www.aetnanet.org/modules.php?name=News&file=print&sid=8499  
56

 http://www.aetnanet.org/modules.php?name=News&file=print&sid=8499 (εκεξνκελία 

πξνζπέιαζεο: 26/03/2011).  

http://www.aetnanet.org/modules.php?name=News&file=print&sid=8499
http://www.aetnanet.org/modules.php?name=News&file=print&sid=8499
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16.2 Ππυηοβοςλίερ διδαζκόνηυν ζε ακαδημαφκά ιδπύμαηα, οι οποίοι 

επιμοπθώνοςν εκπαιδεςηικούρ ζσεηικά με ηην αξιοποίηζη ηυν ΣΠΔ ζηη 

διδαζκαλία ηυν κλαζικών γλυζζών.  

 

Σέηνηεο πξσηνβνπιίεο έρνπλ αλαπηπρζεί: 

α) Απφ δηδάζθνληεο φπσο: 

 Ζ Licia Landi (http://www.licialandi.com/sito2/index.htm), ε νπνία εθηφο ηεο 

δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηζηφηνπνπ, απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλνπ ζηε 

δηδαθηηθή ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ κέζσ ΣΠΔ έρεη δεκνζηεχζεη άξζξα ζε 

δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο. ηα πην πξφζθαηα 

δεκνζηεπκέλα άξζξα ηεο ζπγθαηαιέγνληαη έλα κε ηίηιν “Multimedialità e 

interattività nella didattica del Latino: Esperienze nel Triennio del Liceo 

Classico”, ζην Alessandro Cristofori, Carla Salvaterra, Ulrich Schmitzer (hg.), 

La rete di Arachne – Arachnes Netz (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000), 

47-56, θαζψο θαη έλα κε ηίηιν “The Didactic Laboratory in Classics at the 

SSIS Veneto”, ζην δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ The Classical Journal, 

Vol. 101, No. 3 (Feb. - Mar., 2006), pp. 319-327.  

 Οη Paolo Mastandrea, Luca Mondin, Luigi Tessarolo, Federico Boschetti, 

“Attività del Laboratorio di Informatica Umanistica della Facoltà di Lettere, 

Università Ca’ Foscari di Venezia”, ζην Alessandro Cristofori, Carla 

Salvaterra, Ulrich Schmitzer (hg.), La rete di Arachne – Arachnes Netz 

(Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000), 69-80.  

 Camillo Neri, “Computer e Antichità Classica: note in margine”, ζην 

Alessandro Cristofori, Carla Salvaterra, Ulrich Schmitzer (hg.), La rete di 

Arachne – Arachnes Netz (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000), 109-118.  

 H Daniela Pellacani, “L’ uso del computer nella didattica del latino: una 

ricerca sul campo”, ζην Alessandro Cristofori, Carla Salvaterra, Ulrich 

Schmitzer (hg.), La rete di Arachne – Arachnes Netz (Stuttgart: Franz Steiner 

Verlag, 2000), 119-146.  

http://www.licialandi.com/sito2/index.htm


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

                     Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Ηηαιίαο - ΞΑΝΘΟΤ 

ειίδα 62 απφ 96 

 

 Ζ Carla Salvaterra, “Bytes loquuntur? Nuove tecnologie e didattica delle 

scienze dell’ antichità: riflessioni su alcune esperienze”, ”, ζην Alessandro 

Cristofori, Carla Salvaterra, Ulrich Schmitzer (hg.), La rete di Arachne – 

Arachnes Netz (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000), 205-232.  

 Ζ Debora Stenta, “Storia antica e videogiochi. Nuove prospettive nello studio 

dell’ antichità classica e della sua percezione alle soglie del XXI secolo”, ζην 

Alessandro Cristofori, Carla Salvaterra, Ulrich Schmitzer (hg.), La rete di 

Arachne – Arachnes Netz (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000), 265-281.  

β) Απφ θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη απνηππψλνπλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ 

ζε δεκνζηεχζεηο είηε ζην δηαδίθηπν είηε ζε επηζηεκνληθνχο ζπιινγηθνχο ηφκνπο ή 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, φπσο:  

 ν Luigi Salvioni, “Software e Libertà. Il “Corso di latino e Greco col 

Computer” nel Liceo Classico di San Donà di Piave”, ζην Alessandro 

Cristofori, Carla Salvaterra, Ulrich Schmitzer (hg.), La rete di Arachne – 

Arachnes Netz (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000), 185-204.  

γ) Πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ δηδάζθνληεο ζε Σκήκαηα Φηινινγίαο 

αλψηαησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ηεο Ηηαιίαο. 

Μία ηέηνηα πξσηνβνπιία απνηειεί ν ηζηφηνπνο Mediaclassica, ν νπνίνο είλαη 

αθηεξσκέλνο ζηε δηδαθηηθή ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα λέν εξγαιείν 

γηα ηε δηδαθηηθή ηεο Λαηηληθήο θαη ηεο Αξραίαο Διιεληθήο γιψζζαο, ην νπνίν ηειεί 

ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ηηαιηθνχ εθδνηηθνχ Loescher ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα 

Αξραηνινγίαο θαη Κιαζηθήο Φηινινγίαο (D.AR.FI.CL.ET.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Γέλνβαο. χκθσλα κε ηελ αξρηθή ηζηνζειίδα ηνπ Mediaclassica, πξφθεηηαη γηα έλαλ 

ηζηφηνπν πνπ βξίζθεηαη ζε δηαξθή εμέιημε (in progress), αλαπηχζζεηαη θαη 

ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Κάζε ελδηαθεξφκελνο επηζθέπηεο 

κπνξεί λα ζπκβνπιεχεηαη δσξεάλ ηνλ Mediaclassica, είηε πξφθεηηαη γηα δηδάζθνληεο 

είηε γηα δηδαζθνκέλνπο ηελ αξραία ειιεληθή θαη ηε ιαηηληθή γιψζζα. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ, ν ελ ιφγσ ηζηφηνπνο παξέρεη πξφηππεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, αλαιχζεηο, 

πεηξακαηηθέο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο. Παξάιιεια, ν ίδηνο ηζηφηνπνο θηινμελεί 
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παξαδνζηαθέο δηαιέμεηο θαη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

θιαζηθψλ γισζζψλ.  

Έλα ηκήκα ηνπ πιηθνχ πνπ θηινμελείηαη ζηνλ Mediaclassica είλαη πξνζπειάζηκν ζηνλ 

θάζε ελδηαθέξνκελν χζηεξα απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζχζηεκα κέζσ ηεο δηεχζπλζεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email address) θαη ελφο θσδηθνχ πξφζβαζεο 

(password) ζην ζχζηεκα.  

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο (responsabile) ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο είλαη ν θαζεγεηήο 

Κιαζηθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γέλνβαο Franco Montanari, ν νπνίνο 

πιαηζηψλεηαη απφ κία πνιπάξηζκε νκάδα ζπλεξγαηψλ.  

Τπεχζπλεο γηα ηνλ εκδοηικό ζςνηονιζμό (coordinamento redazionale) είλαη νη : 

1) Elena De Leo, επηκειήηξηα εθδφζεσλ ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ Loescher, 

2) Lara Pagani, θιαζηθή θηιφινγνο, δηδάζθνπζα ζην Παλεπηζηήκην ηεο Γέλνβαο 

3) Serena Perrone, θιαζηθή Φηιφινγνο, Παλεπηζηήκην ηεο Γέλνβαο 

Δπιμεληηέρ ηυν θεμαηικών ενοηήηυν (rubriche): 

Απσαιόηηηα και ζύγσπονη εποσή (πξφζιεςε αξραηφηεηαο ζηε ζχγρξνλε επνρή): 

1) Andrea Barabino – Κιαζηθφ Λχθεην "A. D'Oria", Γέλνβα (Genova) 

ςγγπαθείρ και κείμενα: 

1) Francesca Razzetti – Κιαζηθφ Λχθεην "G. Da Vigo", Rapallo 

Λεξιλόγιο και κλαζικόρ πολιηιζμόρ: 

1) Nicoletta Marini – Κιαζηθφ Λχθεην "G. Mazzini", Genova 

Γλώζζα: 

1) Monica Molfino – Κιαζηθφ Λχθεην "C. Colombo", Genova 

2) Fausto Montana - Università di Pavia - Sede di Cremona 

Ανάπηςξη πειπαμαηικών μεθόδυν (sperimentazione): 
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1) Nicoletta Marini – Κιαζηθφ Λχθεην "G. Mazzini", Genova 

Ιζηοπία απσαίαρ ελληνικήρ και λαηινικήρ λογοηεσνίαρ: 

1) Nicola Cadoni – Κιαζηθφ ιχθεην "D.A. Azuni", Sassari 

Γιδακηικά επγαλεία και ςλικά: 

1) Andrea Barabino – Κιαζηθφ ιχθεην "A. D'Oria", Genova 

Μεηάθπαζη: 

1) Monica Molfino – Κιαζηθφ Λχθεην "C. Colombo", Genova 

2) Fausto Montana - Università di Pavia - Sede di Cremona  

ςγγπαθείρ ζςμβολών με θέμα ηη διδαζκαλία ηυν κλαζικών γλυζζών: 

1) Mara Aschei – Κιαζηθφ ιχθεην "Foscolo", Pavia 

2) Andrea Barabino – Κιαζηθφ ιχθεην "A. D'Oria", Genova 

3) Claudio Bevegni - Università di Genova 

4) Nicola Cadoni – Κιαζηθφ ιχθεην "D.A. Azuni", Sassari 

5) Angela Capurso – Γεκφζην γπκλάζην θαη ιχθεην (Liceo Ginnasio Statale) "E. 

Duni", Matera 

6) Elena Delucchi – Κιαζηθφ ιχθεην "G. Da Vigo", Rapallo 

7) Paola Ferrari – Λχθεην "Don Carlo Gnocchi", Carate Brianza 

8) Francesca Iovi – Κιαζηθφ ιχθεην "N. Forteguerri", Pistoia 

9) Daniela Leuzzi - Specializzata SSIS Liguria 

10) Fabio Macciò – Κιαζηθφ ιχθεην "M. D'Azeglio", Torino 

11) Robert Maier - Freising (Γεξκαλία) 

12) Cesare Marelli – Κιαζηθφ ιχθεην "D. Manin", Cremona 
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13) Chiara Margaritelli - Università di Genova 

14) Michele Marini – Κιαζηθφ ιχθεην "C. Colombo", Genova 

15) Nicoletta Marini – Κιαζηθφ ιχθεην "G. Mazzini", Genova 

16) Monica Molfino – Κιαζηθφ ιχθεην "C. Colombo", Genova 

17) Fausto Montana - Università di Pavia - Sede di Cremona 

18) Silvana Massino – Κιαζηθφ ιχθεην "G. Mazzini", Genova 

19) Valeria Novembri - Università di Siena 

20) Serena Perrone - Università di Genova 

21) Gianna Pieraccini – Κιαζηθφ ιχθεην "G. Mazzini", Genova 

22) Riccardo Quaglia – Δπηζηεκνληθφ ιχθεην "A. Avogadro", Biella 

23) Francesca Razzetti – Κιαζηθφ ιχθεην "G. Da Vigo", Rapallo 

24) Stefano Rocca – Δπηζηεκνληθφ "Leonardo da Vinci", Genova 

25) Elena Rossi – Κιαζηθφ θαη Δπηζηεκνληθφ ιχθεην "M.L. King", Genova 

26) Stefano Satta – Κιαζηθφ ιχθεην "D.A. Azuni", Sassari 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηε ζχζηαζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ηα πεξηζζφηεξα κέιε 

δηδάζθνπλ σο θιαζηθνί θηιφινγνη ζε θιαζηθά ιχθεηα (licei classici) ηεο Ηηαιίαο, ελψ 

άιια κέιε δηδάζθνπλ ζε ηκήκαηα θιαζηθήο θηινινγίαο ηηαιηθψλ παλεπηζηεκίσλ.  

Κιείλνληαο, ζεκεηψλεηαη φηη ν Mediaclassica απνηειεί κία πνιχ θαιαίζζεηα 

ζρεδηαζκέλε ηζηνζειίδα ζηελ νπνία θηινμελείηαη πνηθίιν θαη πνιχκνξθν 

ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θπξίσο γηα ηνπο δηδάζθνληεο αιιά θαη γηα ηνπο δηδαζθνκέλνπο 

ηηο δχν θιαζηθέο γιψζζεο, ηελ αξραία ειιεληθή  
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θαη ηε ιαηηληθή.  

 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αξηζηεξή ζηήιε ηεο θάζε ηζηνζειίδαο ε νπνία είλαη 

αθηεξσκέλε αληίζηνηρα ζε κία απφ ηηο δχν γιψζζεο, αξραία ειιεληθή θαη ιαηηληθή, νη 

θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην πιηθφ είλαη:  

 

1) H γλώζζα (lingua) [Α]: Ζ ελφηεηα απηή πεξηέρεη πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κειέηε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα πξνζδηνξίδεηαη σο ζπιινγή απφ κνλνγξαθίεο-

δνθίκηα, ηα νπνία έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ λα ζπλδπάζνπλ δηαθνξεηηθέο 

πεηξακαηηθέο ηερληθέο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο ζα έρνπλ σο ζεκείν 

αλαθνξάο ην ηππσκέλν εγρεηξίδην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο 
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καζεηέο θαη ζα ζπλδηαιέγεηαη δεκηνπξγηθά κε απηφ. Κάζε ζεκαηηθή ελφηεηαο ηεο 

κνλνγξαθίαο-δνθηκίνπ δηαηξείηαη ζε δχν ηκήκαηα ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο, ην 

πξψην πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηε δηδαζθαιία θαη θαη ην δεχηεξν πνπ είλαη 

αθηεξσκέλν ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο αζθήζεηο. 

ηε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηε δηδαζθαιία παξνπζηάδνληαη ηα 

δεηήκαηα κνξθνινγίαο θαη ζχληαμεο, θαζψο θαη ηδέεο γηα ηε δεκηνπξγία καζεκάησλ. 

Ο ηξφπνο έθζεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ δεηεκάησλ ρξεζηκνπνηεί ην γισζζάξην γηα 

ηελ εμήγεζε ηεο νξνινγίαο θαη ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γξακκαηηθή. 

Οη αζθήζεηο απνηεινχληαη απφ εθαξκνγέο γηα ηελ εδξαίσζε θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ 

γλψζεσλ, εθαξκνγέο εκπλεπζκέλεο απφ ηελ ηππνινγηθή πνηθηιία πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ηεο ηξέρνπζαο πξαθηηθήο ηνπ ζρνιείνπ (γηα παξάδεηγκα, δνκεκέλεο 

εμεηάζεηο, εξσηεκαηνιφγηα αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ, επίπεδα γισζζηθήο 

αλάιπζεο) θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν ζηελ εξγαζία ζηελ ηάμε ηφζν σο 

εμαηνκηθεπκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηειείηαη θάζε καζεηή. 

• ηγκαηηθφο Μέιισλ (δηδαζθαιία [X] - αζθήζεηο [Y]) 

• Γεληθή απφιπηε (δηδαζθαιία [Z]) 

• Πξνζέζεηο (δηδαζθαιία [0]) 

• Κιίζεηο (δηδαζθαιία [1]) 

• Σα κέξε ηνπ ιφγνπ ηεο αξραίαο ειιεληθήο (δηδαζθαιία [2] - αζθήζεηο [3]) 

• Μνξθνζπληαθηηθή αλάιπζε ηεο αλαθνξηθήο αλησλπκίαο, απφ ηα ειιεληθά ζηα 

ηηαιηθά [4] 

• Γνθηκέο γισζζηθήο απηναμηνιφγεζεο [5] 

 

 

2) Mεηάθπαζη (traduzione) [Β]: 

ε απηφ ην ηκήκα πξνηείλνληαη ζηνπο δηδάζθνληεο πιηθά πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα 

επηθεληξσζνχλ ζε βαζηθά δεηήκαηα ηεο κεηαθξαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ έξεπλα 
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ζε ζρέζε κε δεηήκαηα κεηάθξαζεο, ζε καζήκαηα θαη ζε ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο δηδαζθνκέλνπο λα βειηηψζηπλ ηηο δεμηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη 

λα αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα ηεο παξάδνζεο ηνπ θεηκέλνπ. 

Δθθηλψληαο απφ ηηο ζπλέπεηεο γεληθήο θχζεσο (κεραληζκνί θσδηθνπνίεζεο - 

απνθσδηθνπνίεζεο - επαλαθσδηθνπνίεζεο ηεο γιψζζαο), ηα πξνηεηλφκελα πιηθά 

απεπζχλνληαη θαη ζηηο δχν βαζηθέο, ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο πηπρέο ησλ ηππηθψλ 

φςεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ: 

• Ζ αμία ηεο φςεο ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ [X] 

• Οη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηε κεηάθξαζε: πξνζδηνξηζκφο ησλ 

εζσηεξηθψλ δνκψλ ηεο θξάζεο [Y] 

• Καηαλφεζε ησλ εμσθνξηθψλ θαη δεηθηηθψλ ηδηνηήησλ: αλαγλψξηζε ηεο 

ζεκαζηνινγηθήο αμίαο ηεο αλησλπκίαο αὐηνί [Z] 

• Οη δηεπξπκέλεο νλνκαηηθέο θξάζεηο: ε αλαθνξηθή ζρέζε (ε κεηνρή πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ άξζξν) [0] 

• Πξνζέγγηζε κε πξψηκα θείκελα ηνπ ζπγγξαθέα: έλα παξάδεηγκα απφ ηελ Κχξνπ 

Αλάβαζε ηνπ Ξελνθψληα [1] 

• Δθθίλεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δίγισζζνπ ιεμηθνχ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο [2] 

• Αλάπηπμε εμσγισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Αθεγήζεηο ληθεηψλ θαη εηηεκέλσλ [3] 

• Ηζνθξάηεο, Καηά ησλ νθηζηψλ, 1-4 [4] 

• νθνθιή, Αληηγφλε, Πξψην ζηάζηκν. Μεηαθξάζεηο ζε αληηπαξαβνιή [5] 

• Οη καζεηέο κεηαθξάδνπλ αξραίνπο πνηεηέο. Γηδαθηηθή θαη καζεζηαθή εκπεηξία [6] 

• Σν πξφβιεκα ηεο ordo verborum: έλα εξγαζηήξην γηα ηε ζέζε ηνπ 

πξνζδηνξηζηηθνχ [7] 
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3) Aπσαίοι ζςγγπαθείρ και κείμενα (autori e testi) [C]: 

Ζ ελφηεηα απηή πεξηέρεη πιηθφ γηα αλάγλσζε θαη ζρνιηαζκφ ησλ θεηκέλσλ ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο. Απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά απφ ζπκβνιψλ νη νπνίεο 

εμεηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα ρσξία αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, ηα νπνία αλαιχνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ ζπλνδεχεηαη απφ 

πξνηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο (είηε κε ηε κνξθή εξγαζηεξίνπ), πνπ ελζαξξχλνπλ ηνλ 

καζεηή λα απνθηήζεη κία βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. Ζ εμέηαζε ησλ πνιιψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ηζηφ (textus) ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ζπλδπάδεη 

ζεκαληηθέο κεζνδνινγηθέο πξννπηηθέο ηεο δηεπηζηεκνληθήο εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα γηα 

ηελ θιαζηθή αλάιπζε θεηκέλνπ ε ελ ιφγσ εμέηαζε κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο είλαη ε 

κειέηε ηεο ινγνηερληθήο ηζηνξίαο, ε αλάγλσζε θαη αλζνιφγεζε ησλ ζπγγξαθέσλ, ε 

αλάπηπμε ησλ κεηαθξαζηηθψλ δεμηνηήησλ, κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα επλνείηαη ε 

παξαθνινχζεζε ελφο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ, νξγαληθνχ θαη εληαίνπ. 

• Αξρίινρνο, απ. 4 West
2
 [X] 

• φισλ, απ. 36 West
2
 [Y]  

• Ζ επρή ηνπ Οδπζζέα ζηελ Ναπζηθά. Όκεξνο, Οδχζζεηα δ 148-197 [Z]  

• Ζ δηακφξθσζε ηεο ηδαληθήο πφιεο: Βνχζηξηο 10 έσο 23 [0] 

• Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζε θείκελν ηεο Καηλήο Γηαζήθεο: αλάγλσζε ηνπ πξννηκίνπ 

ηνπ Καηά Ησάλλελ Δπαγγειίνπ [1] 

• Ζ πξνζσπνπνηία ησλ λφκσλ: Πιάησλ, Κξίησλ 50a-51c [2] 

• Γηνλπζηαθή πνηεηηθή θαη πξφινγνη επξηπίδεηνπ δξάκαηνο [3] 

• Πιάησλ: Ο Μχζνο ηνπ Πξνκεζέα [4] 

• Ζ ςεπδαίζζεζε ηεο γλψζεο: δξακαηηθέο δεμηφηεηεο ζηνλ Ίσλα ηνπ Δπξηπίδε [5] 

• Έξσο θαη Υξφλνο ζηε απθψ [6] 
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• Ο Ζξφδνηνο θαη ν θζφλνο ησλ ζεψλ (Η): Πνιπθξάηεο θαη Άκαζηο (Ηζηνξηψλ 3,39-

43.122-125) [7] 

• Ο Ζξφδνηνο θαη ν θζφλνο ησλ ζεψλ (ΗΗ): Ξέξμεο θαη Αξηάβαλνο (Ηζηνξηψλ 7,44 - 

52) [8] 

4) Iζηοπία ηηρ απσαίαρ ελληνικήρ και ηηρ λαηινικήρ λογοηεσνίαρ (storia 

letteraria) [D]: 

ηελ ελφηεηα απηή κπνξείηε λα βξείηε πξνηάζεηο γηα δηαιέμεηο θαη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηφζν γηα φ, ηη αθνξά κηα γεληθή επηζθφπεζε ηνπ ζπγγξαθέα ή 

ζεξαπεία, είηε γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη 

ζπλζήθεο νη νπνίεο, γηα πξνθαλείο ιφγνπο, είλαη δχζθνιν λα βξείηε ρψξν ηνπ φγθνπ 

ησλ ινγνηερληθή ηζηνξία γηα ηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ πξφζεζε 

είλαη λα παξάζρεη κηα εξκελεία ηνπ θιαζηθνχ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο 

νδεγίεο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ. 

• Ζξφδνηνο ηξαγηθφο [X] 

• Αξρίινρνο: πνηεηήο ηνπ Άξε, ζηξαηηψηεο ηεο Μνχζαο [Y] 

• Δπηηάθηνο Λφγνο [Z] 

• Αλάγλσζε ηεο Δθάβεο ηνπ Δπξηπίδε [0] 

• Σάδε γξάθσ: Δθαηαίνο ν Μηιήζηνο θαη νη απαξρέο ηεο Γπηηθήο ηζηνξίαο [1] 

• Οη εξσηήζεηο ζαο: νη  Έιιελεο θαη ε ηζηνξία ηεο Ρψκεο [2] 

• Λνγνηερληθνί πάππξνη: κηθξή αλζνινγία εηθφλσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ [3] 

• Νεσηεξηθφηεηα θαη ηα φξηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Θνπθπδίδε [4] 

• Γνθηκέο απηναμηνιφγεζεο: νθνθιήο [5] 

• Ζ θξίζε ηνπ Πάξε ζηηο ειιεληθέο θηινινγηθέο πεγέο: απφ ηνλ Όκεξν έσο ηελ 

ηξαγσδία [6] 

• Αξηζηνθάλεο [7] 
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• Έξσο θαη Αθξνδίηε: απφ ηνλ εζηνδηθφ κχζν ζηε ιπξηθή κεηάπιαζε [8] 

• Ο δηάινγνο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ ηεο Αηγχπηνπ ησλ Πηνιεκαίσλ: αθνξκέο γηα 

αλαζηνραζκφ [9] 

5) Λεξιλόγιο και πολιηιζμόρ (lessico e civiltà) [Δ]: 

ηφρνο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη λα πξνζθέξεη έκπλεπζε θαη πξνβιεκαηηζκνχο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ θιαζηθψλ ζπνπδψλ φζνλ αθνξά ζηελ εκβάζπλζε 

ηεο γλψζεο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, δηεπξχλνληαο ηνλ νξίδνληα αλαθνξάο ζε ζχγθξηζε 

κε ην αξραηνειιεληθφ ινγνηερληθφ πεδίν θαη δηακνξθψλνληαο κία ηζηνξηθή θαη 

θνηλσληθή επαηζζεζία ε νπνία ζα βνεζά ζηελ εκπέδσζε κίαο ζηελήο ζρέζεο κεηαμχ 

γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ. 

Σν ιεμηιφγην, ην νπνίν αληαλαθιά ηηο πλεπκαηηθέο δνκέο θαη, σο εθ ηνχηνπ, έλαλ 

ζεκειηψδε αλαζηνραζκφ κέζσ ηεο αλάιπζεο ζε αλζξσπνινγηθφ επίπεδν, απνηειεί 

έλα πξνλνκηαθφ πεδίν πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ν καζεηήο κία πην ψξηκε θαη 

ζπλεηδεηή γλψζε ηνπ θιαζηθνχ θφζκνπ. 

• Ο νκεξηθφο ινγφηππνο έπεα πηεξφεληα [X] 

• Σν άιζνο θαη ε πφιηο: απφ ηνλ θπζηθφ θαη ζπκβνιηθφ ρψξν ζην ινγνηερληθφ 

κνηίβν [Y] 

• Φηιία: νη κνξθέο ηεο αγάπεο ζηελ Διιάδα [Z] 

• Νφζηνο θαη πεξηπέηεηα ζηελ αξραία ειιεληθή ινγνηερλία [0] 

• Γηδαθηηθφ ζελάξην: κχζνο θαη ιφγνο [1] 

• Ζ ελάξγεηα ή ε evidentia ζηελ αξραία ειιεληθή θαη ιαηηληθή ξεηνξηθή παξάδνζε 

[2] 

• Nήπηνο: ιεμηιφγην θαη πνιηηηζκφο [3] 

• Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο θαη νη δηαδηθαζίεο απνλνκήο ηεο ζηελ θιαζηθή 

Αζήλα [4] 

• Σν Θέαηξν: θπζηθφο ρψξνο θαη ζχκβνιν ηνπ πνιηηηζκνχ [5] 
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• Ο λαφο θαη ην καληείν: ε θσλή ησλ ζεψλ [6] 

• Ο ειεπζεξηάδσλ ιφγνο - πκκεηνρή ζην παηρλίδη! [7] 

• Πξνζνρή ζηνπο «ςεχηηθνπο θίινπο»! [8] 

 

6) Aπσαιόηηηα και ζύγσπονη εποσή (antico e moderno=ππόζλητη απσαιόηηηαρ 

ζηη ζύγσπονη εποσή) [F]: 

Ζ ελφηεηα «Αξραία Γξακκαηεία θαη χγρξνλε Δπνρή» παξνπζηάδεη κία ζεηξά απφ 

πξφηππεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νξηζκέλεο ζπνπδαίσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, νη 

νπνίεο, αλ θαη ππάξρνπλ ήδε ζηνλ αξραίν θφζκν, επαλέξρνληαη ζηε ζχγρξνλε επνρή. 

Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα πξνζθέξεη κία νξζή αληίιεςε κεηαμχ 

ηνπ «αξραίνπ» θαη ηνπ «ζχγρξνλνπ», ππνγξακκίδνληαο ηηο δηαθνξέο θαη 

επηζεκαίλνληαο ηα ζηνηρεία ηα νπνία, ζε κία δηαιεθηηθή «ζπλέρεηα/ελαιιαγήο», 

ζπλαηλνχλ γηα λα επηβεβαηψζνπλ φηη νη θιαζηθνί ζπγγξαθείο είλαη αηψληνη.  

Ζ νπηηθή ε νπνία πξνθχπηεη, αλ θαη πξνέξρεηαη απφ έλαλ «ππξήλα» ησλ 

πεξηερνκέλσλ γξακκαηεηαθνχ ραξαθηήξα, ηδίσο φηαλ απηά ζπλδένληαη κε ζπγγξαθείο 

θιαζηθνχο θαη ζχγρξνλνπο, είλαη λα δηεπξχλεη ηε ζπδήηεζε ζε δηεπηζηεκνληθφ 

επίπεδν, επεθηείλνληάο ηελ ζε θιάδνπο θαη ηνκείο φπσο νη ηέρλεο, ε κνπζηθή, ν 

θηλεκαηνγξάθνο.  

• Μπξνζηά απφ ηελ άιιε [X]  

• Ζ κνξθή ηεο Καζζάλδξαο: έλα παξάδεηγκα ηεο δηαζηξσκάησζεο ηνπ κχζνπ [Y]  

• Πξφηππν δηδαθηηθφ ζελάξην: Ζξαθιήο [Z] 

• Υξφλνο θαη ρξνλνδηάγξακκα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο: ε γέλλεζε θαη ε εμέιημε ελφο 

θνηλνχ ηφπνπ [0]  

• Ζ δεκνθξαηία ησλ αξραίσλ [1]  

• Ζ ειηθία ηεο αζσφηεηαο [2]  

• Έλα ζηεξεφηππν εηδχιιην: ε δησθφκελε εξσίδα [3]  
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• Πνηεηέο πνπ κεηαθξάδνπλ πνηεηέο. Ζ θαιιηηερληθή κεηάθξαζε [4]  

• Σν κπζηζηφξεκα θαη ε θελή ζειίδα [5]  

• Σν βιέκκα ησλ άιισλ [6]  

• Νφζηνη. Ζ επηζηξνθή ζην ζπίηη [7]  

• Οη αξραίνη θαη ηα αζηέξηα [8]  

• Οη παλλπρίδεο θαη ην κνηίβν ηεο Γεζζεκαλήο [9]  

• Σν κπζηήξην θαη ην ηεξφ. Excursus: απφ ηνλ Δπξηπίδε ζηνλ Soyinka [T]  

• Πξφηππν δηδαθηηθφ ζελάξην: ε Αίγππηνο θαη ην θιαζηθφ [U]  

• Οη ππξακίδεο ηεο Γθίδαο ζηηο πεγέο [V]  

• Οη Αηγχπηηνη νβειίζθνη ρζεο θαη ζήκεξα [W]  

• Ζ νκνξθηά είλαη κηα κάγηζζα ... (Μέξνο Η) [X]  

• Ζ νκνξθηά είλαη κηα κάγηζζα ... (Μέξνο ΗΗ) [Y]  

 

 

7) Ανάπηςξη πειπαμαηικών διδακηικών μεθόδυν (sperimentazione) [G]: 

Απηή ε ελφηεηα πξννξίδεηαη λα θηινμελήζεη πιηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

πεηξακαηηζκφ θαη ηελ θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο. Γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο αλαζηνραζκνχ θαη κηαο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ηηο αλάγθεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνψζεζε ηεο γλψζεο 

ησλ δηαθφξσλ ζεσξηψλ, κεζνδνινγηψλ θαη εκπεηξηψλ ζην πιαίζην κηαο αλνηρηήο 

ζπδήηεζεο ζηελ νπνία ην ειεθηξνληθφ δίθηπν κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιχηηκε 

ππνζηήξημε.  

Σν θάζκα ησλ πηζαλψλ παξεκβάζεσλ είλαη επξχ. Πξψηνλ, ζεκαληηθή είλαη ε 

αλαθνξά ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ δνθηκάζηεθαλ ππφ ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ, 

δειαδή νη αιιαγέο ζηε δηάξζξσζε ησλ θιαζηθψλ ζπνπδψλ, αθφκε θαη ζε ζρέζε κε 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο. ην επίπεδν ηεο 
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θαηλνηνκίαο ζηε δηδαζθαιία ηνπνζεηείηαη ε ζπκβνιή γηα ηε κειέηε θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. 

εκαληηθή, επίζεο, είλαη ε ζπκβνιή ηεο εκπεηξίαο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα 

ζέκαηα θαη δηδαθηηθέο πξάμεηο.  

 Πξψηε πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο. [X]  

 ην πεξηζψξην κηαο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ. Όρη-κφλν-

ινγηθή αλάιπζε. Πεδίν κεηαγλσζηηθήο εθαξκνγήο θαη πνιιαπιέο δεμηφηεηεο [Y]  

 Δηζαγσγή ζηε κειέηε ηεο ειιεληθήο [Z]  

 Παξάιιειε κειέηε ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη ηεο ιαηηληθήο. Ζ έθθξαζε ηνπ 

επηζπκεηνχ ή επθηηθή [0]  

 Ζ δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζην γπκλάζην: κία πεηξακαηηθή δνθηκή ηεο 

«θπζηθήο» κεζφδνπ [1] 

 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο: Aleria (Κνξζηθή), 8000 ρξφληα 

ηζηνξίαο [2]  

 Πεηξακαηηθή δνθηκή λέσλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο [3]  

 Σέηαξηε Δπηκφξθσζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο CIRCE γηα Δπξσπαίνπο 

θαζεγεηέο ηεο αξραηνγλσζίαο θαη αξραηνγισζζίαο [4]  

 Πξνζβαζηκφηεηα: Γηδαθηηθή πξάμε «Αλάγλσζε». Οη θιαζηθέο γιψζζεο γηα 

αλζξψπνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη γηα ηπθινχο [5]  

 Ζ δηδαζθαιία ηεο ιαηηληθήο θαη ηεο αξραίαο ειιεληθήο γηα άηνκα κε κεησκέλε 

νπηηθή ηθαλφηεηα [6]  

 Πξνζβαζηκφηεηα ηνπ αξραηνειιεληθνχ-ηηαιηθνχ ιεμηθνχ GI-Montanari: παξειζφλ 

θαη κέιινλ [7] 

 Δηζαγσγή ζηε κειέηε ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο [8]  
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8) Δπγαλεία και ςλικά (strumenti e materiali) [H]:  

Σν ηκήκα απηφ πξννξίδεηαη λα θηινμελήζεη δηδαθηηθά πιηθά πνηθίιεο κνξθήο πνπ 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηε δηδαθηηθή πξάμε, θαζψο θαη εξγαιεία 

αλαθνξάο ρξήζηκα ηφζν γηα ηνλ δάζθαιν φζν θαη γηα ηνλ καζεηή. 

 Υξνλνινγηθφο πίλαθαο ζεκαληηθψλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ – Διιεληθφο θφζκνο [X] 

 Γελεαινγηθνί πίλαθεο ησλ αξραηνειιεληθψλ κπζηθψλ ραξαθηήξσλ (γξαθηζηηθή 

έθδνζε) [Y] 

 Γελεαινγηθνί πίλαθεο ηνπ ειιεληθνχ κπζηθφ ραξαθηήξεο (θεηκεληθή έθδνζε) [Z] 

 Λνγνηερληθνί πάππξνη: κηθξή αλζνινγία ησλ εηθφλσλ ζην δηαδίθηπν [0] 

 

9) Αςηοαξιολόγηζη (Autovalutazione) [K]:  

Ζ παξνχζα ελφηεηα θηινμελεί ηεζη απηναμηνιφγεζεο (test di autovalutazione). 

Πξνθεηκέλνπ ν ελδηαθεξφκελνο λα ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ ηε κνξθή 

απηναμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα εγγξαθεί ζην ζχζηεκα ηνπ Mediaclassica, εηζάγνληαο 

ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (email) θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (password). Ζ 

απηναμηνιφγεζε φζνλ αθνξά ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα θαη γξακκαηεία 

αξζξψλεηαη ζε δχν ηκήκαηα, ζην ηκήκα πνπ εμεηάδεη ηε γιψζζα (lingua) θαη ζην 

ηκήκα πνπ εμεηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο (storia letteraria). 

Σν ηκήκα πνπ εμεηάδεη ηε γιψζζα (lingua) επηθεληξψλεηαη ζηελ απηναμηνιφγεζε ησλ 

εηπκνινγηθψλ θαη ιεμηινγηθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ζηε κνξθνινγία ηνπ ξήκαηνο 

θαη ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ, ελ γέλεη.  

 

10) Κπαηικέρ εξεηάζειρ (esami di stato) [J]:  

Ζ ελφηεηα απηή πεξηέρεη έλα αξρείν κε ηηο πξνηεηλφκελεο δνθηκέο γηα ηηο θξαηηθέο 

εμεηάζεηο ηνπ θιαζηθνχ ιπθείνπ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Σα θείκελα ησλ ιαηηληθψλ θαη 

ησλ ειιεληθψλ ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε θαη ζρνιηαζκφ. Σν βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ πιηθνχ είλαη απνηειείηαη θπξίσο απφ θείκελα ζπληαγκέλα 
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γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ απνθνίηεζαλ απφ ην θιαζηθφ ιχθεην θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο θξαηηθέο εμεηάζεηο.  

Ο Mediaclassica ππνζηεξίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ηζηνηφπνπ κέζσ 

ησλ λέσλ κέζσ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media). Πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

επθνιφηεξε ε επηθνηλσλία θαη ε ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ ν Mediaclassica δηαηεξεί 

ινγαξηαζκφ ζην facebook (facebook). Μέζσ απηνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο λεφηεξεο εμειίμεηο φζνλ 

αθνξά ηε δηδαθηηθή ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζηελ Ηηαιία αιιά θαη ζηε δηεζλή 

πξαγκαηηθφηεηα.  
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17. ςμπεπάζμαηα 

 

Σν παξάδεηγκα ηεο Ηηαιίαο φζνλ αθνξά ηε ζέζε ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζην 

curriculum ηνπ αλακνξθσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα θαη ηνπ Νένπ 

Λπθείνπ εηδηθφηεξα απνηειεί έλα είδσιν επζέσο αλάινγν ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο. ηελ Ηηαιία ε ιαηηληθή γξακκαηεία 

ζεσξείηαη ην θπζηθφ θαη αξρεηππηθφ ζηάδην ηνπ επξχηεξνπ ηζηνξηθνχ αλχζκαηνο ηεο 

ηηαιηθήο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο. Ζ πξναλαθεξζείζα πεπνίζεζε δελ ηζνδπλακεί κε 

κία ζηείξα πξνζθφιιεζε ζην ιαηηληθφ παξειζφλ ηεο ζχγρξνλεο ηηαιηθήο γιψζζαο 

θαη παξάδνζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ε δηδαζθαιία ησλ δχν θιαζηθψλ γισζζψλ, 

αξραίαο ειιεληθήο θαη ιαηηληθήο, ζπλδηαιέγεηαη δεκηνπξγηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή 

θαηαζθεπή ηεο ζχγρξνλεο ηηαιηθήο ηαπηφηεηαο. Απηφο ν γφληκνο δηάινγνο 

απνηππψλεηαη αθελφο ζηελ εθ βάζξσλ αλακφξθσζε ηνπ Νένπ Λπθείνπ θαη ζηελ 

εμεηδίθεπζε ηεο επηζηεκνληθήο θαηεχζπλζεο πνπ αθνινπζείηαη ζε θάζε έλα απφ ηνπο 

έμη ηχπνπο ηνπ λένπ ηηαιηθνχ ιπθείνπ, θαη αθεηέξνπ ζηελ εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο ιαηηληθήο αθφκε θαη ζην επνλνκαδφκελν επηζηεκνληθφ ιχθεην. Δπηπιένλ, ε 

δηαηήξεζε ηνπ ηηαιηθνχ θιαζηθνχ ιπθείνπ (liceo classico) εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε 

ηεο ηηαιηθήο θηινινγηθήο παξάδνζεο ηνπο θαξπνχο ηεο νπνίαο αληηιακβάλεηαη θαλείο 

εχθνια αλ ιάβεη ππφςηλ ηνπ ηνλ αξηζκφ ησλ Ηηαιψλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αιιά 

θαη ησλ Ηηαιψλ δηδαζθφλησλ ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, θπξίσο ηνπ 

αγγινζαμνληθνχ ρψξνπ.  

ρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ κέζσ ησλ ΣΠΔ δελ γίλεηαη ξεηή 

αλαθνξά ζηα ΑΠ ηνπ Νένπ Λπθείνπ ηεο Ηηαιίαο. Δπίζεο δελ δίλεηαη θάπνηα ad hoc 

νδεγία γηα ηε δπλεηηθή αμηνπνίεζή ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξραηνγλσζηηθφ θαη 

αξραηνγισζζηθφ κάζεκα. Δληνχηνηο, νθείιεη ν εξεπλεηήο λα ηεξήζεη ζε απηφ ην 

ζεκείν ζηάζε αλακνλήο θαζψο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ ην γεγνλφο φηη ην ηηαιηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπίν ηειεί ππφ δηακφξθσζε. Ζ λέα εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2010 αλακέλεηαη λα δψζεη ηα πξψηα έκπξαθηα 

απνηειέζκαηα εληφο ησλ επνκέλσλ εηψλ. Δπνκέλσο, ζεσξείηαη ινγηθφ φηη ζα 

ππάξμνπλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, βειηηψζεηο θαη ελδερφκελεο αιιαγέο, κε ζηφρν ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο.  



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

                     Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Ηηαιίαο - ΞΑΝΘΟΤ 

ειίδα 79 απφ 96 

 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη παξά ηελ έιιεηςε ξεηήο αλαθνξάο ζηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ, ν απνθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ηηαιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη 

επηηξέςεη ζε θαζεγεηέο ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο λα αζρνιεζνχλ κε ηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαηεμνρήλ ηεο αξραηνγλσζίαο θαη ζε πην 

πεξηνξηζκέλν βαζκφ ηεο αξραηνγισζζίαο. Οη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ 

παξνχζα κειέηε απνηεινχλ κεκνλσκέλα παξαδείγκαηα ηα νπνία εθπνξεχνληαη απφ 

ηνλ απνθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ηηαιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πην 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, ε νπνία έρεη απνθέξεη έκπξαθηα απνηειέζκαηα, είλαη ε 

πξσηνβνπιία ηνπ θαζεγεηή ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Γέλνβαο Franco Montanari. Ζ πξσηνβνπιία ηνπ θαζεγεηή Montanari θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ επηδηψθεη λα ζπλδπάζεη ηελ θαηαζηαηηθή αληίιεςε ηεο 

αξραηνγλσζίαο θαη λα ηελ εθαξκφζεη ζηελ εκπξάγκαηε δηδαζθαιία ηεο 

αξραηνγισζζίαο κέζσ ησλ ΣΠΔ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ν ηζηφηνπνο Mediaclassica, ν 

νπνίνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ έκπεηξν ζηελ ζχληαμε εγρεηξηδίσλ γηα ηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία εθδνηηθφ νίθν Loescher θαη ζπληεξείηαη απφ πνιπκειή νκάδα θιαζηθψλ 

θηινιφγσλ, απνηειεί έλα θαιφ παξάδεηγκα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε.  

Ο ηζηφηνπνο Mediaclassica απνηειεί ππφδεηγκα θαιαίζζεηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ζεκαηηθήο πνηθηιίαο σο πξνο ην πιηθφ πνπ θηινμελεί. Δπίζεο δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε κέζσ ηεο εγγξαθήο ηνπ ζην ζχζηεκα λα πξνζπειάζεη 

πξφηππα δηδαθηηθά ζελάξηα καζεκάησλ, θαηαιφγνπο εμεηδηθεπκέλνπ ιεμηινγίνπ, 

ιεμηινγηθέο αζθήζεηο, εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, αλαιχζεηο θεηκέλνπ, κεηαθξάζεηο, 

ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο, πξφηππεο κεζφδνπο απηναμηνιφγεζεηο θαη πιηθφ γηα ηηο 

θξαηηθέο εμεηάζεηο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη φιν απηφ ην πνιχκνξθν θαη πνηθίιν 

πιηθφ είλαη ζε κνξθή word πνπ έρεη απνηππσζεί σο pdf ή θηινμελείηαη απεπζείαο σο 

θείκελν κε ηε κνξθή ηζηνζειίδαο (html). Τπάξρεη επίζεο έλα forum ην νπνίν παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα αλάδξαζεο (feedback) σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ. ε απηφ ην 

forum κπνξνχλ ηφζν καζεηέο φζν θαη δηδάζθνληεο ηνλ θιαζηθφ πνιηηηζκφ θαη ηηο 

θιαζηθέο γιψζζεο λα ζέζνπλ ππφςε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηηο απνξίεο θαη λα 

ιάβνπλ απάληεζε ζε απηέο.  
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ην ζεκείν απηφ είλαη θαιφ λα ηεζνχλ νξηζκέλα caveat πξνο ηνλ δπλεηηθφ εξεπλεηή 

θαη εθπαηδεπηηθφ, νη νπνίνη ζα ήζειαλ λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

πιηθφ πνπ θηινμελείηαη ζηνλ πξνηεηλφκελν ηζηφηνπν. Μία απφ ηηο ελδερφκελεο θαη 

νπζηψδεηο ελζηάζεηο πνπ κπνξεί λα εγείξεη θάπνηνο σο πξνο ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ πιηθνχ πνπ θηινμελείηαη ζηνλ Mediaclassica είλαη φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη ν θιαζηθφο ηξφπνο παξάζεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ελφο 

πξνθαηαβνιηθά ζπλζεκέλνπ θεηκέλνπ ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα. Δπηπιένλ, κέζσ απηψλ ησλ θεηκέλσλ δίλνληαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο 

πξφηππεο ιχζεηο ζε ελδερφκελεο απνξίεο θαη δηαρείξηζε δεηεκάησλ επηζηεκνληθήο 

θχζεο ηα νπνία ν θιαζηθφο θηιφινγνο ζα αληηκεησπίζεη ίζσο θαηά ηελ πξαγκάηεπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ρσξίσλ θαη ηελ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπεηδή απφ ηηο αλαθνξέο ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ηηαιψλ 

θηινιφγσλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πξνθχπηεη φηη νη Ηηαινί θιαζηθνί 

θηιφινγνη πεηξακαηίδνληαη πάλσ ζηε έκπξαθηε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

ηεο αξραηνγλσζίαο θαη ηεο αξραηνγισζζίαο, ζα αλέκελε θάπνηνο κία πην επηζεηηθή 

θαη εκπξάγκαηε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Δηδηθφηεξα, χζηεξα απφ ηε δεκηνπξγία 

βάζεσλ δεδνκέλσλ φπσο ν Thesaurus Linguae Graecae, ν Thesaurus Linguae Latinae, 

ην πξφγξακκα Perseus ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Tufts, ζα αλέκελε θάπνηνο ηε γφληκε 

ζχλδεζε απηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ βάζεσλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εηδηθά 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηηαιηθνχ παξαδείγκαηνο.  

Οη ηηαινί θιαζηθνί θηιφινγνη έρνπλ επηδείμεη έκπξαθηα δείγκαηα εθπαηδεπηηθήο 

απηελέξγεηαο, δεκηνπξγηθήο πξσηνβνπιίαο θαη θαηλνηφκνπ δηάζεζεο, ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ απνηεινχλ εγγπήζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην λέν ηηαιηθφ 

ζρνιείν γεληθφηεξα θαη ζην λέν ηηαιηθφ ιχθεην εηδηθφηεξα. Ζ χπαξμε ηεο εξεπλεηηθήο 

νκάδα ηνπ θαζεγεηή Montanari απνηειεί εγγχεζε γηα ηελ εθαξκνγή θαιψλ 

πξαθηηθψλ ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζην λέν ιχθεην ηεο Ηηαιίαο αιιά θαη έλα παξάδεηγκα γηα 

δεκηνπξγηθή κίκεζε φζνλ αθνξά ηελ θαζ’ εκάο εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 

πεξίπησζε Mediaclassica Loescher-Montanari απνηειεί έλα δείγκα εθπαηδεπηηθήο 

πξαθηηθήο πνπ ζεξαπεχεη ηελ αξραηνγλσζία θαη αξραηνγισζζία κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν, ζχγρξνλεο κεζφδνπο, επηζηεκνληθή εκβξίζεηα, δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλέρεηα 

ηεο ηηαιηθήο θηινινγηθήο παξάδνζεο.  
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17.1 ςγκενηπυηικόρ Πίνακαρ ςμπεπαζμάηυν 

Ιηαλία: Ανώηεπη 

Γεςηεποβάθμια 

Δκπαίδεςζη 

Γιδαζκαλία 

απσαιογνυζίαρ και 

απσαιογλυζζίαρ 

Αξιοποίηζη και σπήζη ηυν 

ΣΠΔ 

Γνώζειρ για ηον 

κόζμο, αξίερ, 

ππόηςπα, ζηάζειρ 

Δκπεδσκέλε γλψζε ηεο 

εμέιημεο ηνπ ηηαιηθνχ 

πνιηηηζκνχ θαη ησλ 

δηάθνξσλ φςεψλ ηνπ 

(γισζζηθψλ, ινγνηερληθψλ, 

θαιιηηερληθψλ, ηζηνξηθψλ, 

ζεζκηθψλ, θηινζνθηθψλ, 

επηζηεκνληθψλ) 

Γελ ππάξρεη ξεηή αλαθνξά 

απεπζείαο ζχλδεζεο ησλ ΣΠΔ 

θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ 

γισζζψλ 

Γνώζειρ για ηη 

γλώζζα 

Γλψζε ησλ θιαζηθψλ 

γισζζψλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε αξραίσλ 

ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ 

θεηκέλσλ, γλψζε ησλ 

γισζζηθψλ δνκψλ 

(κνξθνζπληαθηηθψλ, 

ιεμηινγηθψλ, 

ζεκαζηνινγηθψλ) θαη ησλ 

νξγάλσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ 

πθνινγηθή θαη ξεηνξηθή 

αλάιπζή ηνπο, γλψζε 

ζχλδεζεο ησλ θιαζηθψλ 

γισζζψλ κε ηε ζχγρξνλε 

ηηαιηθή γιψζζα φζνλ 

αθνξά ηελ ηζηνξηθή ηεο 

Απφ ηα ΑΠ ηνπ λένπ ιπθείνπ 

ηεο Ηηαιίαο δελ πξνβιέπεηαη ε 

αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα 

κεηαγιψζζαο πνπ λα 

απνζθνπεί ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

θιαζηθψλ γισζζψλ  

ε νξηζκέλεο πξνηεηλφκελεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

ιαλζάλνπλ ζεσξήζεηο ησλ 

ΣΠΔ σο κέζσλ θαη εξγαιείσλ 

δηδαζθαιίαο. Δληνχηνηο απφ 

ηα ΑΠ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δελ 

πξνθχπηεη ξεηή αλαθνξά 

ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ 
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εμέιημε  γισζζψλ 

 

 

Γεληθφηεξα, νη ΣΠΔ 

ζεσξνχληαη σο εξγαιείν 

άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ 

ην δηαδίθηπν θπξίσο κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

Γλώζζα υρ 

ημείυζη 

Γιψζζα σο κέζν θξηηηθνχ 

αλαζηνραζκνχ ησλ κνξθψλ 

γλψζεο θαη ησλ ακνηβαίσλ 

ζρέζεσλ θαη ε γιψζζα σο 

κέζν ηνπνζέηεζεο ηεο 

επηζηεκνληθήο ζθέςεο ζην 

εζσηεξηθφ κηαο 

αλζξσπηζηηθήο δηάζηαζεο 

Θεσξείηαη κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ απφ ηηο 

γεληθφηεξεο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο πνπ ηίζεληαη ελ είδεη 

πξνιφγνπ ζε φια ηα ΑΠ ηνπ 

λένπ ηηαιηθνχ ιπθείνπ 

απφθηεζε απαξαίηεησλ 

ηερληθψλ γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο ζηα ππνινγηζηηθά 

πεξηβάιινληα 

Δπίζεο απφ ηηο ίδηεο 

εηζαγσγηθέο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο νη ΣΠΔ ζεσξνχληαη 

κέζν αλάπηπμεο 

επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ 

θαη αιιειεπηδξαζηηθψλ 

δεμηνηήησλ  

Δπηπιένλ, ζεσξείηαη φηη ε 

ελαζρφιεζε κε ηηο ΣΠΔ 

αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ 
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ηδηαίηεξα ζην δηαδίθηπν  

 

 

Γιδακηικέρ 

ππακηικέρ, σώπορ 

και σπόνορ, θευπίερ 

μάθηζηρ  

Πξνηξνπή εθαξκνγήο 

ζπλδπαζηηθψλ ζεσξηψλ 

κάζεζεο πνπ αληινχλ 

κεζφδνπο ηφζν απφ ηηο 

ζχγρξνλεο φζν θαη θαη απφ 

ηηο παξαδνζηαθέο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο  

χκθσλα κε ηα ΑΠ ηνπ λενπ 

ιπθείνπ ηεο Ηηαιίαο νη ΣΠΔ 

ζπλδπάδνληαη θπξίσο κε ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. 

Άξα, ηππηθά βξίζθνληαη 

αθφκε ζην πεξηζψξην ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

Δληνχηνηο, ιφγσ ηνπ ζρεηηθά 

απμεκέλα απνθεληξσηηθνχ 

ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο 

νη ΣΠΔ έρνπλ αξρίζεη εδψ θαη 

θαηξφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

εξγαιείν βειηίσζεο ηεο 

δηδαθηηθήο πξαθηηθήο κε 

έκθαζε ζηελ αλαδσπχξσζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ 

αξραηνγλσζία θαη ηελ 

αξραηνγλσζία θαη ηελ 

ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ 

απφ ην δηαδίθηπν  

Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ 

δείρλεη εθ πξψηεο φςεσο λα 
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επεξεάδεη ηελ ηξέρνπζα 

ινγηθή ησλ πξνηεηλφκελσλ 

απφ ην Τπνπξγείν δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ. 

Παξφι’ απηά κε ηα ρξφληα 

έρεη αλαπηπρζεί κία δπλακηθή 

ηάζε κε απνθνξχθσκα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηζηφηνπνπ 

Mediaclassica, ε νπνία δείρλεη 

ηελ εκπξάγκαηε δηάζεζε ησλ 

ηηαιψλ θιαζηθψλ θηινιφγσλ 

λα εηζαγάγνπλ ελεξγά ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ 

γισζζψλ  

Σαςηόηηηερ 

διδαζκόνηυν και 

μαθηηών 

Λφγνο δηδαζθφλησλ: 

θαζνδεγεηηθφο, ππεχζπλνο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ΑΠ, 

ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε 

πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο 

ηνπ θεληξηθνχ δηδαθηηθνχ 

ηνπ ξφινπ, εληνχηνηο απηή ε 

απηνλνκία ηίζεηαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππφ 

θεδεκνλία, ιφγνο καζεηψλ: 

πην ελεξγφο θαη δπλακηθφο 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, παξακέλνληαο 

πάληα εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

πιαηζίνπ  

Δπλνείηαη ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο θχζεο ηνπ λένπ 

γξακκαηηζκνχ  

Παξαηεξείηαη απνπζία 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

θξηηηθήο θχζεσο  

Δπλνείηαη ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζρνιηθνχ 

πιαηζίνπ  
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Γλυζζοδιδακηικοί 

λόγοι 

Κπξίαξρνο ιφγνο δηδαζθφλησλ θαη καζεηψλ: 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε (δηάθξηζε ζε θεηκεληθά 

είδε),παξαδνζηαθφο ιφγνο (βαζηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ δνκψλ, ξεηνξηθή θαη 

πθνινγηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ), κεηαγιψζζα: ε αμία ησλ 

θιαζηθψλ γισζζψλ σο γισζζηθά ζπζηήκαηα ηνπ 

παξειζφληνο αιιά θαη σο αξρεηππηθά νρήκαηα θαηαλφεζεο 

ηεο εμέιημεο ησλ λεφηεξσλ γισζζψλ 

Αξιολόγηζη Γηεμαγσγή πεξηνδηθψλ αιιά θαη 

εηήζεσλ αμηνινγήζεσλ ησλ 

καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ππεχζπλνη ηεο 

δηεμαγσγήο ησλ αμηνινγήζεσλ 

είλαη νη δηδάζθνληεο, ην ΑΠ 

παξέρεη κφλνλ θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο σο πξνο ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο, κία εθ ησλ δχν 

εζληθψλ εμεηάζεσλ ζην ηέινο ηεο 

αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, επνκέλσο 

αλαδεηθλχεηαη ν ζπγθεληξσηηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ αμηνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε  

Όπσο είλαη θπζηθφ δελ 

ζπλδένληαη ε ρξήζε θαη 

ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

κε ηε δηδαζθαιία ησλ 

θιαζηθψλ γισζζψλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ θαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε  

Παπαηηπήζειρ/ 

Ιδιαιηεπόηηηερ 

Δκπεδσκέλε ηάζε απνθέληξσζεο ηεο αζθνχκελεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην λέν ιχθεην ηεο Ηηαιίαο κέζσ 

ηεο παξνρήο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, ζην λέν ιχθεην ηεο 

Ηηαιίαο ε πινπνίεζε ησλ θεληξηθψλ θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηα λέα ΑΠ είλαη πην 

δεζκεπηηθή θαζψο ε πινπνίεζή ηνπο ζπλαξηάηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ αμηνιφγεζε ζην ηέινο ηεο 
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δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο δηεμαγσγήο εζληθψλ 

εμεηάζεσλ  

Έρεη δνζεί ρξνληθφ πεξηζψξην γηα δηνξζσηηθέο αιιαγέο, 

θαζψο ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε εθαξκφζηεθε απφ ην 

2010  

Οη ΣΠΔ ζπληζηνχλ μερσξηζηφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν ην 

νπνίν γεηηληάδεη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ 

Μαζεκαηηθψλ  

Σν ηηαιηθφ παξάδεηγκα δηδαζθαιίαο αξραηγλσζίαο θαη 

αξραηνγλσζίαο απνηειεί κία δπλακηθά εμειηζζφκελε 

πεξίπησζε, ε νπνία αμίδεη κειεηεζεί. Δπεηδή ηειεί ππφ 

δηαξθή αλακφξθσζε θαη εμέιημε θαη κε δεδνκέλν ην γεγνλφο 

φηη ε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη ιαηηληθήο ζην 

λέν ηηαιηθφ ιχθεην κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάιιειν 

ηζηνξηθφ εθπαηδεπηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζην ειιεληθφ γπκλάζην 

θαη ιχθεην, ε επηβεβαησκέλε αιιά φρη επαξθψο 

ζεζκνζεηεκέλε ηάζε ησλ Ηηαιψλ θιαζηθψλ θηινιφγσλ λα 

αλαπηχζζνπλ δηδαθηηθέο κεζφδνπο νη νπνίεο λα εληάζζνπλ 

ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ απνηειεί 

επαξθήο αηηία γηα ηε κειέηε ηνπ ηηαιηθνχ κνληέινπ.  
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18. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

 

Γικηςογπαθία: Υπήζιμοι δικηςακοί ηόποι για κλαζικούρ θιλολόγοςρ πος 

διδάζκοςν ζηην Ιηαλία
57  

Δλεύθεπα πποζπελάζιμερ ηλεκηπονικέρ πηγέρ  

Οη θιαζηθνί θηιφινγνη κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ζην δηαδίθηπν (world wide web) 

ηζηνζειίδεο κε ρξήζηκν πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο θαη ηεο ΑΔ. Μaterials 

for Latin and ancient Greek teaching. Δπεηδή νη αθφινπζεο ηζηνζειίδεο ζεσξήζεθαλ 

βαζηθέο πεγέο άληιεζεο ρξήζηκνπ πιηθνχ θαηαινγνγξαθήζεθαλ θαη ζρνιηάζηεθαλ 

πεξηεθηηθά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζαθήο ε ηαπηφηεηά ηνπο θαη ην πιηθφ πνπ 

θηινμελνχλ.  

 

Λαηινικά Κείμενα  

A.L.I.M. (Archivio Latinitas Italiano Medievale): απνηειεί κία θνηλνπξαμία 

παλεπηζηεκίσλ ε νπνία δηαηεξεί κία ςεθηαθή βηβιηνζήθε έξγσλ Λαηίλσλ 

ζπγγξαθέσλ απφ ηνλ έθην έσο ηνλ δέθαην ηξίην αη. κ.Υ.  

Bibliotheca Apostolica Vaticana απνηειεί κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο βηβιηνζήθεο 

ζηνλ θφζκν θαη ε ηζηνζειίδα ηεο θηινμελεί έλαλ κεγάιν αξηζκφ ειεθηξνληθψλ 

πεγψλ.  

Bibliotheca Augustana: απνηειεί βηβιηνζήθε ζπγγξαθέσλ θαη αλψλπκσλ έξγσλ, 

απεπζείαο on-line ή κέζσ δηθηπαθψλ δεζκψλ.  

Δπιγπαθική Βάζη Γεδομένυν Roma (EDR): βάζε δεδνκέλσλ επηγξαθηθψλ 

θεηκέλσλ.  

FORUM ROMANUM: πεξηιακβάλεη έλα corpus ιαηηληθψλ θεηκέλσλ, 

ζπλνδεπκέλσλ απφ κεηάθξαζε.  

                                                           
57

 Πεγή: http://www.circe.be/content/view/100/305/lang,en/ (εκεξνκελία πξφζβαζεο 21/01/2011) 

http://www.circe.be/content/view/100/305/lang,en/
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Σν Gutenberg Project έρεη επηδηψμεη απφ ην 1971 λα παξέρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε 

θείκελα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ έρνπλ γξαθεί απφ θιαζηθνχο ζπγγξαθείο φπσο 

ν Βεξγίιηνο, ν Λνπθξήηηνο θαη ν Απνπιήηνο.  

INTRATEXT DIGITAL LIBRARY: απνηειεί έλα εμειηζζφκελν πξφγξακκα πνπ 

πινπνηείηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Eulogos (www.eulogos.net) ην νπνίν πεξηέρεη 

επηαθφζηνπο ζπγγξαθείο θαη ηέζζεξηο ρηιηάδεο έξγα.  

Poeti d’ Italia in lingua latina tra Medioevo e Rinascimento: ηζηνζειίδα 

αθηεξσκέλε ζε έξγα Ηηαιψλ ζπγγξαθέσλ γξακκέλα ζηε Λαηηληθή κεηαμχ ηνπ 

δέθαηνπ ηξίηνπ θαη ηνπ δέθαηνπ έθηνπ αηψλα.  

Progetto Manuzio: απνηειεί κία ζεκαληηθή βηβιηνζήθε ζηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα 

βξεη θαη λα «θαηεβάζεη» ηηο πην ζεκαληηθέο ηηαιηθέο κεηαθξάζεηο ηεο Ηιηάδαο ηνπ V. 

Monti, ηεο Οδχζζεηαο ηνπ I. Pindemonte θαη ηεο Αηλεηάδαο ηνπ A. Caro.  

The Latin Library: πνιχ θαιή ειεθηξνληθή πεγή online ιαηηληθψλ θεηκέλσλ.  

Read me: ηηαιηθή ηζηνζειίδα ζηελ νπνία θηινμελνχληαη πάλσ απφ ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

θείκελα ζηα νπνία κπνξεί θαλείο λα βξεη κία θαιή επηινγή θιαζηθψλ θεηκέλσλ.  

Calendario Romano: ρξήζηκε θαη ελδηαθέξνπζα ηζηνζειίδα πνπ θηινμελεί 

πιεξνθνξίεο γηα ην Ρσκατθφ εκεξνιφγην θαη γηα ηηο εηήζηεο γηνξηέο ησλ Ρσκαίσλ.  

The Perseus Project: απνηειεί κία ζεκαληηθή πεγή online ιαηηληθψλ θεηκέλσλ. 

Πξνηείλεηαη ζε φζνπο αλαδεηνχλ έλα ιαηηληθφ θείκελν, ρξεηάδνληαη κία κεηάθξαζε ή 

έλα ιεμηθφ, ή επηζπκνχλ λα αλαιχζνπλ κνξθνινγηθά ιέμεηο.  

 

Λαηινικέρ μεηαθπάζειρ:  

FORUM ROMANUM: έλα πξφγξακκα πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζε ιαηηληθά θείκελα, 

κεηαθξαζκέλα, θαη πνηθίιεο ειεθηξνληθέο πεγέο ζρεηηθέο κε ηνλ ξσκατθφ πνιηηηζκφ.  

Progetto Manuzio: απνηειεί κία ζεκαληηθή βηβιηνζήθε ζηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα 

βξεη θαη λα «θαηεβάζεη» ηηο πην ζεκαληηθέο ηηαιηθέο κεηαθξάζεηο ηεο Ηιηάδαο ηνπ V. 

Monti, ηεο Οδχζζεηαο ηνπ I. Pindemonte θαη ηεο Αηλεηάδαο ηνπ A. Caro.  

http://www.eulogos.net/
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Δκπαιδεςηικά επγαλεία εκμάθηζηρ ηηρ λαηινικήρ γλώζζαρ (λεξιλόγιο, 

μοπθολογία και ζςνηακηικό)  

Οπθή πποθοπά απσαίων γλωζζών  

Σν Ostraca εθδίδεηαη απφ ηε Luisa Cocci, θαζεγήηξηα ζην Λχθεην, Convitto 

Nazionale Vittorio Emanuele II, Napoli), ε νπνία κειεηά θαη έρεη εθδψζεη άξζξα γηα 

ηελ πξνθνξά ηεο Λαηηληθήο.  

 

Γπαμμαηική και ςνηακηικό 

ARISTARCHUS: πξφγξακκα πνπ πινπνηείηαη απφ ην Σκήκα Αξραηνινγίαο θαη 

Κιαζηθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γέλνβαο, θαη παξέρεη πνιιά ρξήζηκα 

εξγαιεία γηα ηηο Κιαζηθέο πνπδέο.  

Cibernautica dell’ antico: ηζηνζειίδα ηελ νπνία επηκειείηαη ν Luciano Stupazzini σο 

έλαλ εμαληιεηηθφ νδεγφ, γξακκέλν ζηελ ηηαιηθή, γηα ηηο αξραηνγλσζηηθέο 

ηζηνζειίδεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ.  

CYBERLATINUS SITUS: απνηειεί πξφγξακκα γξακκαηηθήο βαζηζκέλν ζε 

ππεξδεζκνχο κε ζαθή θαη νινθιεξσκέλα ζρέδηα καζεκάησλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

Λαηηληθήο.  

Ciberteca: απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ αξρείν γηα θιαζηθέο γιψζζεο, έλα εηθνληθφ 

ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 1999: ζθνπφο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ε εκπέδσζε θαη ε 

πξνψζεζε ηεο εθκάζεζεο ηεο Λαηηληθήο θαη ηεο Διιεληθήο (δεθηά γίλνληαη κφλν 

κέιε, απαηηείηαη εγγξαθή – ζηελ ηζηνζειίδα http://members.it.tripod.de/latinogreco).  

Engramma: πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ca’ Foscari ζηε Βελεηία. Σν πξφγξακκα 

είλαη κεηαθξαζκέλν ζηα ηηαιηθά, ζηα αγγιηθά θαη ζηα ιαηηληθά.  

Grammatica Project: πνιχ ρξήζηκε ηζηνζειίδα ζην δηδαθηηθφ πεδίν, θαζψο 

θηινμελεί online εξγαιεία γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Λαηηληθήο θαη ηεο ΑΔ. Τπάξρνπλ 

ηκήκαηα ηεο ηζηνζειίδαο αθηεξσκέλα ζηε θσλεηηθή θαη ζηε κνξθνινγία 

http://members.it.tripod.de/latinogreco
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(πξνζπειάζηκν κφλν απφ κέιε, απαηηείηαη εγγξαθή – ζηε δηεχζπλζε 

http://members.it.t ripod.de/latinogreco/grammatica.html ). 

Latinonline: θηινμελεί πινχζην πιηθφ, ρξήζηκν ηφζν ζε καζεηέο φζν θαη ζε 

θαζεγεηέο. Δπηπξνζζέησο, ε δηεχζπλζε κίαο ηζηνζειίδαο πνπ απεπζχλεηαη ζε 

καζεηέο θαη έρεη δεκηνπξγεζεί απφ καζεηέο είλαη ε αθφινπζε: 

http://www.latine.net/home/default.asp. 

Latino Vivo: εθδίδεηαη απφ ηελ Enrica Ciabatti θαη πεξηέρεη πνιιέο αζθήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθκάζεζε ηεο Λαηηληθήο θαη ηεο ΑΔ. Πεξηέρεη επίζεο έλα ηειηθφ 

ζηάδην online δηαγσλίζκαηνο, ην νπνίν νλνκάδεηαη «Μίηνο ηεο Αξηάδλεο», δηαζέζηκν 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, http://www.latinovivo.com/arianna1.htm. 

Nuntius prolingua latina: πξφθεηηαη γηα κία ηζηνζειίδα γηα φινπο εθείλνπο ηνπο 

νπνίνπο ελδηαθέξεη ε ρξήζε ηεο Λαηηληθήο. Τπάξρεη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ηκήκα κε 

ιεμηθφ θαη online ιεμηιφγην ηεο Λαηηληθήο γιψζζαο.  

Telemaco: έλαο πιήξεο θαηάινγνο αξραηνγλσζηηθψλ εξεπλψλ, εξγαιείσλ, 

καζεκάησλ, software θιπ, ζε δηάθνξα ηκήκαηα. Ο online θαηάινγνο πνπ 

θαηαξηίζηεθε απφ ην Σκήκα Κιαζηθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Bologna 

ζε ζπλεξγαζία κε ην πξφγξακκα "Telemachus" επηδηψθεη λα θαιχςεη πνηθίινπο 

ηνκείο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ξσκατθήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ ηζηνζειίδα 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Alessandro Cristofori σο ε πην ζεκαληηθή ηζηνζειίδα 

αθηεξσκέλε ζηηο ΣΠΔ (ICT) θαη ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία. Πξνζπειάζηκε κέζσ ηεο 

δηεχζπλζεο http://www.economia.unibo.it/dipartim/stoant/rassegna1/intro.html. 

Verbum: πξαγκαηεχεηαη πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο φζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο θαη ηεο ΑΔ θαη πεξηέρεη πνηθίιν πιηθφ φπσο 

δηαγσλίζκαηα, παξαδείγκαηα, νδεγνχο φζνλ αθνξά ζηελ αλάιπζε θαη ηηο 

κεηαθξάζεηο ησλ πξσηφηππσλ θεηκέλσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λαηηληθήο θαη ηεο ΑΔ.  

www- latino παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε κνξθνινγία θαη ηε ζχληαμε ηεο Λαηηληθήο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα ππάξρνπλ απηφλνκεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη κία 

πινχζηα πνηθηιία πξσηφηππσλ θεηκέλσλ απφ ζπγγξαθείο φπσο ν Καίζαξαο, ν 

http://www.latine.net/home/default.asp
http://www.latinovivo.com/arianna1.htm
http://www.pesaro.com/latino/
http://www.economia.unibo.it/dipartim/stoant/rassegna1/intro.html
http://www.pointcom.it/verbum
http://www.provincia.parma.it/scuola/progetti2000/www-latino/
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Κάηνπιινο θαη ν πιαησληθφο Φαίδξνο, ζπλνδεπκέλα απφ ηηαιηθέο κεηαθξάζεηο, ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα θαηεβάζεη θαλείο ζε Word format.  

 

Βάζειρ δεδομένυν εικόνυν – Ρυμαφκέρ  

Google images: απνηειεί κία θαιή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ εχξεζε εηθφλσλ ζε φια 

ηα ζέκαηα. Δληνχηνηο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππ’ φςηλ ηνπ δεηήκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

 

Γιαδικηςακοί Οδηγοί  

Guida alla civiltà latina su Internet: παξέρεη έλα πιήξεο ζχλνιν ιεπηνκεξεηψλ 

ζρεηηθά κε ειεθηξνληθέο πεγέο ζην δηαδίθηπν γηα θιαζηθνχο θηινιφγνπο ζε δχν 

νδεγνχο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ην 2002 απφ ηελ IRRE Emilia Romagna, θαη κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ ζε κνξθή pdf. Οη νδεγνί είλαη:  

Οδεγφο ζην Ρσκατθφ πνιηηηζκφ, θηινμελεκέλνο ζην δηαδίθηπν  

http://kidslink.bo.cnr.it/fardiconto/materiali.html
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19. Βιβλιογπαθία  

 

Α. Ππυηεύοςζα Βιβλιογπαθία 

Οδηγοί – Δγκύκλιοι – Ππογπάμμαηα ποςδών-Ππογπάμμαηα Δπιμοπθυηικών 

εμιναπίυν  

1. Guida alla nuova scuola secondaria superiore a cura del MIUR - Dipartimento 

per l'Istruzione Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione, la 

Partecipazione e la Comunicazione 

[=http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468, 130 ζζ.]  

2. Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei 

piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione 

all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.” 

[=http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginat

o/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf] 

3. Il regolamento dei licei  

[=http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Regol

amento_licei_definitivo_16.02.2010.pdf, 14 ζζ.]  

4. Profili  

[=http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Alleg

ato_A_definitivo_02012010.pdf, 13 ζζ.] 

 

5. Quadri orari  

[=http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/04_Al

legati_BCDEFG_Quadri_orari_definitivo_refuso_design.pdf, 13 ζζ.] 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/9741/11210
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6. Tabella confluenza 

[=http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/06_Ta

bella_confluenze_allegato_I_nuova.pdf, 6 ζζ.] 

7. Corrispondenze die titoli di studio 

[=http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/06_Ta

bella_confluenze_allegato_I_nuova.pdf, 5 ζζ.] 

8. Insegnamenti aggiuntivi 

[=http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Alleg

ato_H_definitivo_02012010.pdf, 2 ζζ.]  

9. Relazione illustrativa  

[=http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///Relazione%20illustrativa.pdf 

19 ζζ.] 

10. Registrazione alla Corte dei Conti  

[=http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///registrazione%20Corte%20de

i%20Conti.pdf 1 ζ.] 

11. Documento completo delle Indicazioni nazionali (Decreto Indicazioni 

nazionali) 

[=http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginat

o/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf, 445 ζζ.] 

12. Liceo Classico 

[=http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginat

o/_Liceo%20classico.pdf, 56 ζζ.] 

13. Liceo Linguistico  

[=http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginat

o/_Liceo%20linguistico.pdf, 53 ζζ.] 
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14. Liceo delle Scienze Umane 

[=http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginat

o/_Liceo%20delle%20scienze%20umane.pdf, 58 ζζ.] 

15. Liceo Scientifico 

[=http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginat

o/_Liceo%20scientifico.pdf, 54 ζζ.] 

16. Πξφγξακκα ζεκηλαξίνπ γηα ην γισζζνινγηθφ ιχθεην: 25 Febbraio 2011 – 

Venezia Seminari: Liceo Linguistico In collaborazione con l’ Università Ca΄ 

Foscari Venezia - Auditorium Santa Margherita 

[=http://www.indire.it/lucabas/lkmw_upload/licei2010/invito%20VENEZIA.pdf] 

17. Πξφγξακκα ζεκηλαξίνπ γηα ην θιαζηθφ ιχθεην: 3 Marzo 2011 – Napoli 

Seminari: Liceo Classico In collaborazione con l'Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici - Via Monte di Dio 14, Palazzo Serra di Cassano 

[=http://www.indire.it/lucabas/lkmw_upload/licei2010/invito%20NAPOLI.pdf] 

18. Πξφγξακκα ζεκηλαξίνπ γηα ην αλζξσπηζηηθφ ιχθεην: 12 Aprile 2011 – Torino 

Seminari: Scienze Umane Sala Convegni, Piazza Bernini 5 – Torino 

[=http://www.indire.it/lucabas/lkmw_upload/licei2010/invito%20TORINO.pdf] 

 

Β. Γεςηεπεύοςζα Βιβλιογπαθία  

Μονογπαθίερ-Άπθπα-Μελέηερ  

Δλληνόγλυζζη 

Καδάδεο, Η. Ν., Αξραηνειιεληθφο πεδφο ιφγνο: πξνιεγφκελα ζηελ ηέρλε ηεο γξαθήο 

ηνπ (Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Βάληα, 1992).  

Pfeiffer R. Ιζηοπία ηηρ Κλαζζικήρ Φιλολογίαρ: από ηο 1300 μέσπι ηο 1850, κηθξ. Π. 

Ξέλνπ-Β. Μνζθφβε (Αζήλα: Αθαδεκία Αζελψλ, 1980).  
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Ξενόγλυζζη 

Bruni, E. M., Greco e latino: le lingue classiche nella scuola italiana 1860-2005 

(Roma: Armando Editore, 2005).  

Gentili, B., & Catenacci, C., “Le discipline classiche nel progetto di riforma della 

scuola secondaria superiore”, QUCC 79.1 (2005), 153-158.  

Landi, L., “Multimedialità e interattività nella didattica del Latino: Esperienze nel 

Triennio del Liceo Classico”, ζην A. Cristofori, C. Salvaterra, U. Schmitzer (hg.), La 

rete di Arachne – Arachnes Netz (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000), 47-56.  

Landi, L.,  “The Didactic Laboratory in Classics at the SSIS Veneto”, The Classical 

Journal, Vol. 101, No. 3 (Feb. - Mar., 2006), 319-327.  

Mastandrea, P., Mondin, L., Tessarolo, L., & Boschetti, F., “Attività del Laboratorio 

di Informatica Umanistica della Facoltà di Lettere, Università Ca’ Foscari di 

Venezia”, ζην A. Cristofori, C. Salvaterra, U. Schmitzer (hg.), La rete di Arachne – 

Arachnes Netz (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000), 69-80.  

Neri, C., “Computer e Antichità Classica: note in margine”, ζην A. Cristofori, C. 

Salvaterra, U. Schmitzer (hg.), La rete di Arachne – Arachnes Netz (Stuttgart: Franz 

Steiner Verlag, 2000), 109-118.  

Pellacani, D., “L’ uso del computer nella didattica del latino: una ricerca sul campo”, 

ζην Alessandro Cristofori, Carla Salvaterra, Ulrich Schmitzer (hg.), La rete di 

Arachne – Arachnes Netz (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000), 119-146.  

Salvaterra, C., “Bytes loquuntur? Nuove tecnologie e didattica delle scienze dell’ 

antichità: riflessioni su alcune esperienze”, ”, ζην A. Cristofori, C. Salvaterra, U. 

Schmitzer (hg.), La rete di Arachne – Arachnes Netz (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 

2000), 205-232.  

Stenta, D., “Storia antica e videogiochi. Nuove prospettive nello studio dell’ antichità 

classica e della sua percezione alle soglie del XXI secolo”, ζην A. Cristofori, C. 

Salvaterra, U. Schmitzer (hg.), La rete di Arachne – Arachnes Netz (Stuttgart: Franz 

Steiner Verlag, 2000), 265-281.  
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Γ. Γικηςογπαθία  

1. www.miur.it  

2. http://www.istruzione.it  

3. http://www.indire.it  

4. http://eacea.ec.europa.eu 

5. www.circe.be 

6. http://puntoedu.indire.it 

7. http://nuovilicei.indire.it 

8. http://gold.indire.it 

9. www.dienneti.it 

10. www.discipulus.it 

11. http://www.aetnanet.org/modules.php?name=News&file=print&sid=8499  

12. www.classics.unibo.it 

13. http://www.loescher.it/mediaclassica/default.asp 

14. http://www.facebook.com/LoescherEditore.LingueClassiche 

15. www.wikipedia.org 
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