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Ταυτότθτα ςεναρίου 
 

Τάξθ 

Α’ Λυκείου 

Μάκθμα/Γνωςτικό Αντικείμενο 
Ξενοφϊντοσ Ελλθνικά Βιβλίο 2 κεφάλαιο 2 §3-4 

Ρροςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Οι μακθτζσ αναμζνεται να: 

 αςκθκοφν ομαδικά, να ςυνεργαςτοφν με τθν κακοδιγθςθ και εποπτεία του 

εκπαιδευτικοφ 

 αντιλθφκοφν τον αντίκτυπο που είχε ςτθν Ακινα θ αναγγελία τθσ 

καταςτροφισ του ακθναϊκοφ ςτόλου ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ και να κρίνουν 

τθν αντίδραςθ των Ακθναίων μετά το αρχικό ςοκ 

 ςυγκρίνουν τον ιςτορικό Ξενοφϊντα με ζναν ςφγχρονο ρεπόρτερ – πολεμικό 

ανταποκριτι για τον κινθματογραφικό τρόπο παρουςίαςθσ των γεγονότων  

 προβλθματιςτοφν γφρω από το ηιτθμα τθσ μοίρασ των θττθμζνων και να το 

εξετάςουν διαχρονικά ςτθν παγκόςμια ιςτορία  

Ρροαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ των μακθτϊν για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου 

Γνϊςθ των γεγονότων που περιγράφει ο Ξενοφϊν ςτο Βιβλίο 2 κεφάλαιο 1 28-32 

(ιττα Ακθναίων ςτθ ναυμαχία, αναχϊρθςθ Παράλου) που ιδθ ζχουν διδαχκεί από 

μετάφραςθ, γνϊςθ χειριςμοφ εργαλείων webex και e-me 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ (2 διδακτικζσ ϊρεσ ςτθν ψθφιακι τάξθ) 

2 διδακτικζσ ϊρεσ ςφγχρονθσ διδαςκαλίασ 

Σφντομθ περιγραφι ςεναρίου 

Σο παρόν διδακτικό ςενάριο αποτελεί παράδειγμα ομαδοςυνεργατικισ μεκόδου με 

ζμφαςθ ςε ατομικζσ και ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ webex και τθσ πλατφόρμασ e-me 

Eμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ  

υντακτικό τθσ αρχαίασ ελλθνικισ ςελ 93 : οι αιτιολογικζσ μετοχζσ 

Ιςτορία του αρχαίου κόςμου ςελ 103 : ο Πελοποννθςιακόσ Πόλεμοσ 

Βαςικό υλικό μελζτθσ 

χολικά εγχειρίδια 

χολικό ςυντακτικό 



 

 

ΤΝΔΕΜΟΙ : 

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF

%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%

84%CE%B1) 

Δραςτθριότθτεσ που οδθγοφν ςτθν ενεργθτικι εμπλοκι των μακθτϊν 
Εργαςίεσ και ςυηθτιςεισ που καλφπτουν όλο το φάςμα των γνωςτικϊν, 

τεχνολογικϊν  και παιδαγωγικϊν ςτόχων. 

Χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία (ονομαςτικά) 

Σφγχρονθσ διδαςκαλίασ: 

Πλατφόρμα ςφγχρονθσ διδαςκαλίασ webex  

 Διαμοιραςμόσ κειμζνου (share content)  

 Chat 

 Διαμοιραςμόσ οκόνθσ (share screen) 

 Επιςθμειϊςεισ (annotate)  

 Χωριςμόσ ςε ομάδεσ (breakout sessions)  

 Emoticons 

Αςφγχρονθσ διδαςκαλίασ: 

Πλατφόρμα αςφγχρονθσ διδαςκαλίασ e-me 

 Σοίχοσ 

 Εργαςίεσ (assigments) 

 Essay (δοκίμιο) – e me content 

 Ιςτολόγιο (e-me blogs) 

  

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)


 

 

1. Βαςικι οι Σεναρίου(ςφγχρονθσ) 
                                                        

 

Ρλαίςιο Υλοποίθςθσ 
Σο παρόν διδακτικό ςενάριο υλοποιείται με τθ μορφι εξ αποςτάςεωσ 

δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ ανατίκενται ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ και 

εκπονοφνται πρϊτα ςφγχρονα μζςω τθσ πλατφόρμασ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ 

Αφόρμθςθ 

• Οι μακθτζσ μεταβαίνουν ςτθ Βικιπαίδεια ςτο λιμμα Πάραλοσ αφοφ τουσ 
κοινοποιιςω το ςφνδεςμο προκειμζνου να γνωρίςουν το ιερό πλοίο των 
Ακθναίων και να κινθτοποιθκεί το ενδιαφζρον τουσ. Kαταγράφουν ςε ζνα 
ςφντομο δοκίμιο (essay) ποια φαντάηονται πωσ είναι θ κατάςταςθ ςτθν 
θττθμζνθ και πολιορκθμζνθ πλζον από  ςτεριά και κάλαςςα Ακινα μετά τθν 
άφιξθ τθσ Παράλου και τθν αναγγελία τθσ ςυντριβισ.  

Παρουςίας
θ - 

Ερευνθτικι 
Εςτίαςθ 

• Αφοφ γίνει ενεργοποίθςθ τθσ προθγοφμενθσ γνϊςθσ ο εκπαιδευτικόσ 
ενεργοποιεί το εργαλείο τθσ e-me (τοίχος) προκειμζνου οι μακθτζσ να 
εκκζςουν  τισ απόψεισ τουσ για το κζμα. Ο  εκπαιδευτικόσ διαμοιράηει τθν 
οκόνθ του, ςε περίπτωςθ που οι μακθτζσ δεν ζχουν τα ςχολικά εγχειρίδια, με 
τισ μεταφράςεισ του ςυγκεκριμζνου αποςπάςματοσ που ςυνοδεφουν το 
ςχολικό εγχειρίδιο κακϊσ και τθ μετάφραςθ του Ακαναςίου Κανελλόπουλου 
που εμπεριζχεται ςτο ςχολικό εγχειρίδιο ςτθ ςελίδα 69. Ανακζτει ατομικζσ και 
ομαδικζσ εργαςίεσ ςτουσ μακθτζσ.  

υνεργαςία 
• Οι μακθτζσ εκπονοφν ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ με ςτόχο τθν πλθρζςτερθ 

προςζγγιςθ  του κζματοσ και τισ αναρτοφν ςτον τοίχο τθσ e - me. 

Αξιολόγθςθ 

• Οι μακθτζσ αξιολογοφν με ςχόλια και παρατθριςεισ τισ ομαδικζσ εργαςίεσ των 
ςυμμακθτϊν τουσ. Ο  εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τθ ςυμμετοχικι τουσ 
δραςτθριότθτα και ςε ατομικό επίπεδο αξιολογεί, κάνει παρατθριςεισ και 
παρζχει πρόςκετεσ υποδείξεισ. 

Αναςτοχαςμόσ 

• Ακολουκεί ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια. Διατυπϊνονται ερωτιματα, γίνονται 
επιςθμάνςεισ, δίνονται διευκρινίςεισ. Ο εκπαιδευτικόσ δίνει ζμφαςθ ςτα 
βαςικά κζματα τθσ ενότθτασ. 



 

 

webex και ζπειτα μζςω τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ e-me. τόχοσ 

είναι θ ενεργοποίθςθ γνωςτικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν/τριϊν. 

Χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία/μζςα 
 

Πλατφόρμα ςφγχρονθσ διδαςκαλίασ webex 

 Διαμοιραςμόσ κειμζνου (share content) 

o ενεργοποίθςθ ενδιαφζροντοσ, ευαιςκθτοποίθςθ, προβλθματιςμόσ 

 Chat 

o κοινοποίθςθ ςυνδζςμου 

 Διαμοιραςμόσ οκόνθσ (share screen) 

o παρουςίαςθ κειμζνων (μεταφράςεων) ςε περίπτωςθ που οι μακθτζσ 

δεν ζχουν τα ςχολικά βιβλία 

 Επιςθμειϊςεισ (annotate) 

o ατομικι δραςτθριότθτα 

 Χωριςμόσ ςε ομάδεσ (breakout sessions) 

o εκπόνθςθ ομαδικϊν δραςτθριοτιτων 

 Emoticons 

o ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων/ αντιδράςεων 

Πλατφόρμα αςφγχρονθσ διδαςκαλίασ e-me 

 Τοίχοσ 

o ανάρτθςθ εργαςιϊν, ςχολιαςμόσ, αξιολόγθςθ, αναςτοχαςμόσ  

 Εργαςίεσ 

o ανάρτθςθ εργαςιϊν 

 E-me content 

o εκπόνθςθ ομαδικισ δραςτθριότθτασ 

o essay (δοκίμιο) 

 E-me blogs 

o ανάρτθςθ εργαςιϊν 

Εξωτερικοί Σφνδεςμοι   

 Φωτόδεντρο 

Διαδραςτικά Σχολικά Βιβλία 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/ 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/


 

 

 https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%

CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84

%CE%B7%CF%84%CE%B1) 

Χρονοπρογραμματιςμόσ 
 

Χρονοπρογραμματις
μόσ  

Δραςτθριότθτα  Ρεριγραφι Εκπαιδευτικά μζςα  

Φάςθ 1.  
Αφόρμθςθ – 
Ενεργοποίθςθ 
ενδιαφζροντοσ 
(Διάρκεια: 15λεπτά) 

Ραρακολουκιςτε το 
λιμμα Πάραλοσ ςτθ 
Βικιπαίδεια, γράψτε τισ 
πρϊτεσ εντυπϊςεισ ςασ 
ςτο chat και καταγράψτε 
ςε ζνα ςφντομο δοκίμιο 
πϊσ φαντάηεςτε πωσ 
διαμορφϊνεται θ 
κατάςταςθ ςτθν θττθμζνθ 
πλζον Ακινα 

Οι μακθτζσ με τθν ανάγνωςθ 
του λιμματοσ μακαίνουν τι 
ιταν θ Ράραλοσ, ποια θ 
αποςτολι τθσ κακϊσ επίςθσ 
γνωρίηουν και τα υπόλοιπα 
ιερά πλοία των Ακθναίων. 
Ανταλλάςςουν μεταξφ τουσ 
απόψεισ και ςτθ ςυνζχεια 
ςυνκζτουν το δοκίμιο.  

Webex: 
 Διαμοιραςμόσ 

κειμζνου (share 
content) 

 Chat 
 Διαμοιραςμόσ  

οκόνθσ (share 
screen) 

 
E-me: 

 Εργαςίεσ  
Δοκίμιο(essay) 
 

Εξωτερικόσ ςφνδεςμοσ: 
 https://el.m.wikip

edia.org/wiki/%C
E%A0%CE%AC%C
F%81%CE%B1%C
E%BB%CE%BF%C
F%82_(%CE%B1%
CF%81%CF%87%
CE%B1%CE%B9%
CF%8C%CF%84%
CE%B7%CF%84%
CE%B1) 

Φάςθ 2.  
Ραρουςίαςθ – 
Ερευνθτικι Εςτίαςθ 
(Διάρκεια: 15λεπτά) 

Ατομικι Δραςτθριότθτα 
Υπογραμμίςτε ι κυκλϊςτε 
ςτο διαμοιραςμζνο κείμενο, 
χρθςιμοποιϊντασ 
διαφορετικά χρϊματα, τισ 
δφο αιτιολογικζσ μετοχζσ 
που φωτίηουν τουσ λόγουσ 
για τουσ οποίουσ οι 
Ακθναίοι  βρίςκονται ςε 
τόςο άςχθμθ ψυχολογικι  
κατάςταςθ. Υπογραμμίςτε 
επίςθσ  τα απαρζμφατα που 
δθλϊνουν τουσ τρόπουσ 
αντίδραςθσ των Ακθναίων 
μετά το αρχικό ςοκ. 

Οι μακθτζσ διαβάηουν το 
πρωτότυπο κείμενο από ςχολικό 
βιβλίο  και βοθκοφμενοι από τισ 
μεταφράςεισ υπογραμμίηουν ι 
κυκλϊνουν τισ αιτιολογικζσ 
μετοχζσ (πενκοῦντεσ, 
νομίηοντεσ) κακϊσ και τα 
απαρζμφατα (ἀποχῶςαι, 
εὐτρεπίηειν,ἐφιςτάναι, 
παραςκευάηειν). Διαβάηουν 
επίςθσ το κείμενο του Ακ. 
Κανελλόπουλου που δείχνει τισ 
αρετζσ του Ξενοφϊντα ωσ 
ρεπόρτερ και ατομικά 
επιςθμαίνουν τισ διαφορζσ ςτο 

Webex: 
 Διαμοιραςμόσ  

οκόνθσ (share 
screen) 

 Annotate 
 
E-me: 

 Tοίχοσ 
 
Φωτόδεντρο: 

 Διαδραςτικά 
ςχολικά βιβλία 
http://ebooks.edu
.gr/ebooks/ 

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
http://ebooks.edu.gr/ebooks/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/


 

 

φφοσ με αυτό του Ξενοφϊντα. 
Ζπειτα καταγράφουν τισ ςκζψεισ 
τουσ ςτον Τοίχο τθσ e-me. 

 
 

Φάςθ 3.  
Ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ 
(Διάρκεια:  20λεπτά) 

Ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ 
(4 ολιγομελείσ ομάδεσ) 
1θ Δραςτθριότθτα: 
Με τθ βοικεια των 
ερμθνευτικϊν ςχολίων 
του βιβλίου καταγράψτε 
τισ ενζργειεσ των 
Ακθναίων ςε αντίςτοιχεσ 
περιπτϊςεισ (Σκιϊνθ, 
Τορϊνθ, Αίγινα, Μιλοσ) 
που όμωσ ιταν αυτοί 
νικθτζσ. Ριςτεφετε ότι 
διδάχτθκαν από τα λάκθ 
τουσ; 
2θ Δραςτθριότθτα: 
Αναηθτιςτε ςτθν 
Ραγκόςμια Ιςτορία 
αντίςτοιχα περιςτατικά 
και προβλθματιςτείτε 
γφρω από το κζμα των 
θττθμζνων. Τελικά μιπωσ 
θ Ιςτορία 
επαναλαμβάνεται; 
3θ Δραςτθριότθτα: 
Να κρίνετε τισ 
αντιδράςεισ των 
Ακθναίων μετά τον 
αρχικό πανικό 
(επιχωμάτωςθ λιμανιϊν, 
επιςκευι τειχϊν, 
εγκατάςταςθ φρουρϊν, 
προετοιμαςία για 
πολιορκία). Θεωρείτε πωσ 
ανζκτθςαν τθν ψυχραιμία 
τουσ;  
4θ Δραςτθριότθτα: 
Εκτόσ από τθν Ράραλο 
που είδατε ςτο 
ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα 
με ποιουσ άλλουσ 
τρόπουσ οι Αρχαίοι 
Ζλλθνεσ  
πλθροφοροφνταν τα 
γεγονότα; 

Οι μακθτζσ εκπονοφν 
ομαδικζσ  δραςτθριότθτεσ,  
αξιοποιϊντασ εργαλεία τθσ e-
me.  
Ο εκπαιδευτικόσ εκ 
περιτροπισ μπαίνει ςτα 
δωμάτια, για να ενιςχφςει 
τθν προςπάκεια των ομάδων 
και να λφςει απορίεσ.  

Webex: 
 breakout sessions 

 
E-me: 

 Εργαςίεσ 
(assignments) 
 

Φωτόδεντρο: 
 Διαδραςτικά 

ςχολικά βιβλία 
http://ebooks.edu
.gr/ebooks/ 

 

Φάςθ 4. 
Αξιολόγθςθ 
(Διάρκεια 20 λεπτά) 

Αναρτιςτε τισ ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ ςτον 
Τοίχο τθσ e-me. 

Οι μακθτζσ αναρτοφν τισ 
ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ 
ςτον Τοίχο και γίνεται 

Webex: 
 Σθλεςυνεργαςία 
 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/


 

 

 
 

Aξιολογιςτε τθν εργαςία 
μιασ άλλθσ ομάδασ, 
γράφοντασ ςχόλια και 
παρατθριςεισ ςτον Τοίχο. 
Μετά τισ διορκϊςεισ, 
αναρτιςτε τισ 
ανακεωρθμζνεσ εργαςίεσ 
ςασ ςτο ιςτολόγιο τθσ 
κυψζλθσ. 

ετεροαξιολόγθςθ. Ππου είναι 
απαραίτθτο γίνονται 
διορκϊςεισ και ςυςτάςεισ, 
ϊςτε οι ανακεωρθμζνεσ 
εργαςίεσ να αναρτθκοφν ςτο 
ιςτολόγιο τθσ e-me. 

 
E-me: 

 Σοίχοσ 
 Ιςτολόγιο (e-me 

blogs) 

Φάςθ 5.  
Αναςτοχαςμόσ - 
Ανακεφαλαίωςθ 
(Διάρκεια: 10 λεπτά) 

Ζχετε κάποιεσ απορίεσ ι 
υπάρχουν κάποια ςθμεία 
που χρειάηονται 
διευκρίνιςθ; 

Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για τα 
θκικά κυρίωσ ηθτιματα τθσ 
ενότθτασ. Με τθν 
κακοδιγθςθ του 
εκπαιδευτικοφ ςυηθτοφν για 
τισ δεινζσ καταςτάςεισ  που 
μπορεί να επιφζρει ο 
πόλεμοσ και ειδικά ο 
εμφφλιοσ. Η μακθτικι 
αλλθλεπίδραςθ ενιςχφεται 
με τθ χριςθ των emoticons 
και του chat και ςυνεχίηεται 
αςφγχρονα ςτον τοίχο τθσ e-
me. 

Webex: 
 Σθλεςυνεργαςία 
 Emoticons 
 Chat 

 
E-me 

 Σοίχοσ 

 

Οδθγίεσ για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου  

 
Η ςφγχρονθ διδαςκαλία για να είναι αποτελεςματικι και αν εξαιρζςουμε τουσ 

αςτάκμθτουσ παράγοντεσ (δίκτυο, εξοπλιςμόσ, καιρικζσ ςυνκικεσ) απαιτεί 

καταρχάσ καλι προετοιμαςία από τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ, κάτι που 

κεωρείται αυτονόθτο και δεδομζνο. Η ςυγκεκριμζνθ διδακτικι ενότθτα από τα 

Ελλθνικά του Ξενοφϊντα είναι εφκολθ ςτθ γλωςςικι προςζγγιςθ ενϊ προςφζρεται 

και για διερεφνθςθ πολλϊν θκικϊν ηθτθμάτων που αναφζρκθκαν ιδθ. Για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ αςφγχρονθσ διδαςκαλίασ είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ χριςθσ 

των εργαλείων τθσ e – me, με τθν οποία αςφαλϊσ επιβάλλεται να είναι 

εξοικειωμζνοι οι μακθτζσ ςε προγενζςτερο χρόνο προκειμζνου να αποφευχκοφν 

άςκοπεσ κακυςτεριςεισ και δυςλειτουργίεσ. ε κάκε περίπτωςθ το ενδιαφζρον και 

θ ςυμμετοχικι δραςτθριοποίθςθ όλων των μακθτϊν αποτελοφν ςτοίχθμα για τον 

εκπαιδευτικό.   


