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• ηη μαξ θάκεη πναγμαηηθά εοηοπηζμέκμοξ; 
 

• πώξ ζοκδέεηαη ε εοηοπία με ηεκ αγάπε γηα ηε μάζεζε; 
 

• πώξ ιεηημονγεί ε δηαδηθαζία ηήξ μάζεζεξ μέζα από έκα ζεαηνηθό ένγμ; 
  

• ηη απακηά μ Ανηζημηέιεξ ζηεκ «Πμηεηηθή» ημο; 
 

• πώξ ζοκδέεηαη μ Γονηπίδεξ με ημκ μεγαιύηενμ έιιεκα θηιόζμθμ;  

 

Ο Ανηζημηέιεξ ζε ζπέζε με ημκ άκζνςπμ 
 
‘’Η αγάπε γηα ηε γκώζε ςξ εγγύεζε ηήξ 
εοηοπίαξ’’.  

                
ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ, ΓΡΓΤΝΑ ΚΑΙ 
ζΡΗΚΓΤΜΑΣΩΝ 

ΠΓΡ.  Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠ/Η 
Κ.ΜΑΚΓΔΟΝΙΑ 
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2ε Μαζεηηθή Δηεμενίδα 
«Ο Ανηζημηέιεξ ζημ ζπμιείμ 

ημο ζήμενα» 
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• ηη μαξ θάκεη πναγμαηηθά εοηοπηζμέκμοξ; 
 

 ἡ εὐδαημμκία ἐζηὶ ροπῆξ ἐκένγεηά ηηξ θαη' ἀνεηὴκ ηειείακ 
 

 Ἠζηθά Νηθμμάπεηα (1102a 5-6) 
 

• ε εοηοπία ημο ακζνώπμο είκαη εκένγεηα (όπη θαηάζηαζε) 
• εκένγεηα ηεξ ροπήξ ημο 
• με ημοξ θακόκεξ ηεξ ηέιεηαξ ανεηήξ 
 

o ε εοηοπία είκαη ημ ύρηζημ αγαζό πμο μπμνμύμε κα απμθηήζμομε με πνάλεηξ, με δνάζε 
o απαηηεί πιήνε εκενγμπμίεζε όιςκ ηςκ δοκάμεςκ ημο ακζνώπμο (ζςμαηηθώκ, δηακμεηηθώκ, 

ροπηθώκ) 
o είκαη αοημζθμπόξ (ανηζημηειηθή ηειεμιμγία) 
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• πώξ ζοκδέεηαη ε εοηοπία με ηεκ αγάπε γηα ηε μάζεζε; 
 

πάκηεξ ἄκζνςπμη ημῦ εἰδέκαη ὀνέγμκηαη θύζεη 
 Μεηά ηά θοζηθά (980 a 21) 

 
• ε δηαδηθαζία ηεξ μάζεζεξ γίκεηαη με ηνόπμ εοπάνηζημ 
• πώξ; μέζα από ηα ζοκαηζζήμαηα πμο γεκκά ε επαθή με ηεκ ηέπκε 
• πμηα ζοκαηζζήμαηα δεμημονγεί ημ ζέαηνμ;  

 
ἔιεμξ θαη θόβμξ 
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• πώξ ιεηημονγεί ε δηαδηθαζία ηήξ μάζεζεξ μέζα από έκα ζεαηνηθό ένγμ; 
μία ηναγςδία ζεςνείηαη όηη πέηοπε ημκ ζθμπό ηεξ όηακ μδεγεί ζηε 
γκώζε 
 

• πώξ μδεγεί ζηε γκώζε; πνμθαιώκηαξ ζομπόκηα θαη θόβμ 
 

• γηαηί αοηά ηα ζοκαηζζήμαηα; 
δηόηη είκαη δηαπνμκηθά, οπάνπμοκ ζημκ άκζνςπμ ακελανηήηςξ επμπήξ, 
ηόπμο, ζοκζεθώκ θ.ιπ. 
 
• ηη αθνηβώξ θμβάηαη μ ζεαηήξ; 
με πάζεη ηα ίδηα από έκα ζθάιμα θνίζεςξ, μηα ιάζμξ εθηίμεζε 
 
• γηαηί κα θάκεη ιάζμξ; 

δηόηη δεκ δηαζέηεη όια ηα δεδμμέκα, ημύ ιείπμοκ ζημηπεία 
 
 
 

Α
Ρ 
Ι 
 
Σ 
Ο 
Σ 
Ε 
Λ 
Η 
  
 
Π
Ο 
Ι 
Η 
Σ 
Ι 
Κ 
Η 

 



                
ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ, ΓΡΓΤΝΑ ΚΑΙ ζΡΗΚΓΤΜΑΣΩΝ 
ΠΓΡ.  Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠ/Η 

Κ.ΜΑΚΓΔΟΝΙΑ 
Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠ/Η ΗΜΑΘΙΑ                

 

2ε Μαζεηηθή Δηεμενίδα 
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• ηη απακηά μ Ανηζημηέιεξ ζηεκ «Πμηεηηθή» ημο; 
ηα ειεεηκά θαη θμβενά ζοκαηζζήμαηα δηεγείνμκηαη από ηεκ πιμθή θαη 
από ηα θαηαζηνμθηθά γεγμκόηα πμο ακαπανίζηακηαη 
• ηη αθνηβώξ μαζαίκεη μ ζεαηήξ μέζα από ηεκ πιμθή; 
μαζαίκεη πώξ θαη γηαηί πνμθιήζεθακ ηα γεγμκόηα 
• γηαηί είκαη ενγαιείμ μάζεζεξ ηα ζοκαηζζήμαηα; 

δηόηη βμεζμύκ ζηεκ ηαύηηζε ημύ ζεαηή με ημκ ηναγηθό ήνςα 
μ ζεαηήξ δηαπνμκηθά θαηακμεί ηε ζομπενηθμνά ημύ ήνςα, θαηαιαβαίκεη 

γηαηί μ ήνςαξ έθακε ό,ηη έθακε 

άνα μαζαίκεη πώξ κα ζομπενηθένεηαη, 
βειηηώκεη ηε δηθή ημο ζομπενηθμνά  
θαη ηε δηθή ημο θαζεμενηκή δςή 

είκαη εοηοπηζμέκμξ 
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θαη γηαηί όια αοηά γίκμκηαη   ε ο π ά ν η ζ η α; 

δηόηη πάκηεξ ἄκζνςπμη ημῦ εἰδέκαη 
ὀνέγμκηαη θύζεη 

 
• γηαηί ε ηναγςδία ακαδεηθκύεη ημ πώξ θαη ημ γηαηί; 
δηόηη ηα οπόιμηπα ζημηπεία ημ «ηη, πμημξ, πμύ, πόηε», ε οπόζεζε 
είκαη πάκημηε γκςζηή: έκαξ ανπαίμξ μύζμξ 
ημ πώξ θαη ημ γηαηί είκαη ε ηέπκε θαη ε ηεπκηθή ημύ πμηεηή 
 
• ηη έπεη μ ηναγηθόξ ήνςαξ πμο δεκ έπμομε εμείξ; 
ημκ ανπαίμ μύζμ, ηεκ οπόζεζε, ημ story 
 
• ηη θμηκό έπμομε μ ανπαίμξ ηναγηθόξ ήνςαξ θαη εμείξ; 

 

ζοκαηζζεμαηηθό πιμύημ, ροπμζύκζεζε 
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• αιιάδεη ε ζοκαηζζεμαηηθή βάζε ηςκ ακζνώπςκ; 
• ειέγπμκηαη μη ακηηδνάζεηξ ημοξ; 
• ηη αιιάδεη θαη ηη παναμέκεη ίδημ ζημ πέναζμα ημύ πνόκμο; 
• γηαηί ημ ράπκμοκ μη ανπαίμη; 

γηα κα βμεζήζμοκ ημκ άκζνςπμ κα δήζεη εοηοπηζμέκμξ 
• πώξ ημ θάκμοκ αοηό; 

 

Ανηζημηέιεξ: με ηεκ επηζηήμε  
αθνίβεηα, ζαθήκεηα, πναγμαηηθόηεηα 

 
Γονηπίδεξ: με ημ ζέαηνμ  

μίμεζηξ 
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• πώξ ζοκδέεηαη μ Γονηπίδεξ με ημκ μεγαιύηενμ έιιεκα θηιόζμθμ; 
μ ηναγηθόξ πμηεηήξ θαη μ θηιόζμθμξ έπμοκ θμηκά ζημηπεία; 

 

1.Ρεημνηθή ηέπκε: λένμοκ κα μηιμύκ, λένμοκ κα ζθέθημκηαη 

2.Ρεαιηζηηθή ζέζε: βιέπμοκ ηα πνάγμαηα όπςξ είκαη 
επηπιέμκ δηαβάδμοκ βηβιία θαη έπμοκ θαιό δάζθαιμ 
 

408π.Υ. 343-340π.Υ 26/4/2018 

μ Γονηπίδεξ ζηε Μαθεδμκία 
ςξ θαιεζμέκμξ βαζηιέα Ανπέιαμο 

μ Ανηζημηέιεξ ζηε Μαθεδμκία 
ςξ θαιεζμέκμξ βαζηιέα Φηιίππμο Β΄ 
θαη δάζθαιμξ Αιελάκδνμο ημο Γ΄ 
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2ε Μαζεηηθή Δηεμενίδα 
«Ο Ανηζημηέιεξ ζημ ζπμιείμ ημο ζήμενα» 
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Γονηπίδεξ θαη Ανηζημηέιεξ 
έπμοκ έκα ημοιάπηζημκ θμηκό ζημηπείμ: 

μαξ θάκμοκ εοηοπηζμέκμοξ 
πώξ ημ θάκμοκ αοηό; 

μαξ μαζαίκμοκ μέζα από ηα ένγα ημοξ 
κα ζέημομε ηα ζςζηά ενςηήμαηα 

κα πνμπςνμύμε με ηηξ ζςζηέξ απμνίεξ 
κα ακαδεημύμε ημ ςναίμ  

ζηεκ ηέπκε θαη ζηε θηιμζμθία 
 

 
Σναγηθή 
πμίεζε 
Γονηπίδεξ 
Μίεδα 

 

 
Φηιμζμθία 
Ένεοκα θαη 
Δηδαζθαιία 
Ανηζημηέιεξ 
Νομθαίμ 
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ζοκμρίδμκηαξ:  

• πνάγμαηη ε αγάπε γηα ηε γκώζε είκαη εγγύεζε γηα ηεκ εοηοπία 
μαξ, δηόηη πάκηεξ ἄκζνςπμη ημῦ εἰδέκαη ὀνέγμκηαη θύζεη 
 

• αζπμιμύμαζηε με ηεκ ηέπκε θαη με ηε θηιμζμθία, γηαηί 
ράπκμομε θάηη κα μαξ ανέζεη  
 

• ακαδεημύμε ημ ςναίμ με ηνόπμ εοπάνηζημ  
 

• πεγαίκμομε ζέαηνμ, δηαβάδμομε βηβιία θαη θηιμζμθμύμε ηε δςή 
με ηηξ δηανθείξ απμνίεξ μαξ 
 

• ακαγκςνίδμομε ηε δηαπνμκηθή αλία ημο Ανηζημηέιε θαη ημο 
Γονηπίδε ζημ life coaching θαη όπη μόκμ 

 
 
 



2ε Μαζεηηθή Δηεμενίδα 
«Ο Ανηζημηέιεξ ζημ ζπμιείμ 

ημο ζήμενα» 
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• μαξ ανέζεη κα μαζαίκμομε 
 

• ζεβόμαζηε ημ πανειζόκ μαξ, ηεκ ηζημνία 
μαξ θαη ηε γιώζζα μαξ, γηαηί δμύμε 
δεμημονγηθά ημ πανόκ θαη πηίδμομε γενά ημ 
μέιιμκ 
 

  
 
 

ζαξ εοπανηζημύμε 


