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Ρωμαϊκό Ωδείο της αρχαίας Νικόπολης 

Διδακτικό Σενάριο  

Μεταξούλα Μανικάρου 

 

Σκοπός 

Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα μνημεία 

του παρελθόντος στον αρχαιολογικό χώρο του τόπου τους. Παράλληλα, να επιδείξουν 

τον απαιτούμενο σεβασμό και να ενδιαφερθούν για την προστασία και ανάδειξή του. 

Εξάλλου, ένα σημαντικό στάδιο της γνωστικής και συναισθηματικής πορείας προς 

την ωριμότητα είναι η γνωριμία, η εξοικείωση και η συμφιλίωση με τον τόπο στον 

οποίο ζούμε. Ιδιαίτερα, μάλιστα, στη χώρα μας, για την οποία  γράφει ο ποιητής ότι 

«η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο», τα θέματα της Τοπικής Ιστορίας συμβάλλουν στο 

άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και συνδέονται με την Περιβαλλοντική 

(γνωριμία του τόπου) και Διαπολιτισμική (γνωριμία άλλων λαών που πέρασαν από 

τον τόπο) εκπαίδευση.  

Στη διδακτική πρόταση / σενάριο που ακολουθεί, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με 

τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Νικόπολης του νομού Πρεβέζης, με τον ιδρυτή 

της Οκταβιανό Αύγουστο και πιο  συγκεκριμένα με το Ρωμαϊκό Ωδείο της αρχαίας 

Νικόπολης. 

Το σενάριο περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 

1. Συνοπτική πρόταση / παρουσίαση της ιδέας του σεναρίου.  

2. Στόχοι (γνωστικοί, ψυχοκινητικοί, συναισθηματικοί).  

4. Εποπτικά μέσα.  

4. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία.  

5. Πορεία διδασκαλίας (α. Πριν την επίσκεψη - Διδασκαλία στην τάξη. β. Επίσκεψη 

στο πεδίο. γ. Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη).  

6. Αξιολόγηση.  

7. Διαγραμματική παρουσίαση του σεναρίου μέσω ενός αραχνογράμματος 

(θεματικού δικτύου).  

8. Λύσεις των ασκήσεων των φύλλων εργασίας. 

 

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο 

Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια αλλά και στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση κερδίζει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο έδαφος με πολλές 

και ποικίλες προτάσεις και αξιώσεις στη στοχοθεσία, στη μεθοδολογία και στις άλλες 

διαδικασίες πρόσκτησης του γνωστικού αντικειμένου και της δημιουργικής 
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επεξεργασίας και αξιοποίησής της. Η παράλληλη και επίκαιρη παρεμβολή της 

τοπικής στην εθνική ιστορία όχι μόνο υποβοηθεί στην κατανόησή της, αλλά 

διαμορφώνει και προσφέρει ελκυστικό περιεχόμενο στα διαφέροντα των μαθητών 

των σχολείων στις επιμέρους περιοχές της πατρίδας μας. Οι επισκέψεις, εξάλλου, των 

μαθητών σε χώρους ιστορικού-πολιτιστικού χαρακτήρα είναι σύμφωνες με την 

αντίληψη που διαπνέει τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των 

μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου.  

 

*  *  * 

 

Το ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης  

Πληροφοριακό υλικό 

 

Τοποθεσία - Ιστορικά στοιχεία  

Η αρχαία Νικόπολη βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην ομώνυμη κοινότητα Νικόπολη. 

Είναι κτισμένη στο πιο στενό σημείο του ισθμού της χερσονήσου της Πρέβεζας, η 

οποία χωρίζει τον Αμβρακικό κόλπο από το Ιόνιο πέλαγος και βρίσκεται απέναντι 

από το Άκτιο. Η αρχαία πόλη ιδρύθηκε ως σύμβολο της μεγάλης νίκης του Γάιου 

Ιουλίου Καίσαρα Οκταβιανού και μετέπειτα Ρωμαίου αυτοκράτορα Αυγούστου 

ενάντια στο Μάρκο Αντώνιο και την Κλεοπάτρα Ζ΄ της Αιγύπτου στο Άκτιο, το 31 

π.Χ., και άκμασε κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. 

Ο Οκταβιανός αφιέρωσε τη Νικόπολη στον Απόλλωνα Άκτιο ή Ακτιακό και προς 

τιμή του θεσπίστηκαν τα Νέα Άκτια, τα οποία αποτελούσαν επανασύσταση των 

Ακτίων, των παλιών τοπικών αγώνων των Ακαρνάνων.  

 

Το ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης 

Το ρωμαϊκό ωδείο της Νικόπολης αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής που 

κληροδότησε η αισθητική και η τεχνολογία των Ρωμαίων στον ελλαδικό χώρο. Λόγω 

του μεγέθους, αν και έχει χαθεί ένα σημαντικό μέρος από το ύψος του, αλλά και της 

σχετικά καλής κατάστασης διατήρησής του, το μνημείο δεσπόζει στον εκτεταμένο 

ερειπιώνα της αρχαίας Νικόπολης. Όπως έδειξαν οι αρχαιολογικές έρευνες των 

τελευταίων δύο δεκαετιών, το ωδείο βρισκόταν σε κομβικό σημείο του πολεοδομικού 

ιστού της πόλης και κοντά στη ρωμαϊκή αγορά. Κατασκευάστηκε στα χρόνια του 

Οκταβιανού Αύγουστου από άγνωστο αρχιτέκτονα και βρισκόταν σε χρήση έως 

τουλάχιστον το δεύτερο μισό του 3
ου

 αι. μ.Χ.  

Το ωδείο ή μικρό θέατρο, όπως είναι επίσης γνωστό, χωρητικότητας περίπου 1000 

ατόμων, προοριζόταν κυρίως για μουσικές εκδηλώσεις. Οι θεατρικές παραστάσεις 

τελούνταν στο μεγάλο θέατρο, το οποίο βρισκόταν ανάμεσα σε άλλα δημόσια 
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οικοδομήματα, τα οποία προορίζονταν για την τέλεση των αθλητικών αγώνων των 

Ακτίων.  

Ως προς τα επί μέρους στοιχεία του, η αρχιτεκτονική δομή του ωδείου παρουσιάζει τα 

τυπικά χαρακτηριστικά των ρωμαϊκών θεάτρων με τη μνημειακή διαμόρφωση της 

σκηνής, την ημικυκλική ορχήστρα και την κατασκευή ενός οικοδομικού σκελετού για 

τη στήριξη και ανάπτυξη του κοίλου πάνω σε επίπεδο έδαφος.  

Τα κύρια μέρη του ωδείου ήταν η σκηνή, η ορχήστρα και το κοίλο. Η σκηνή ήταν 

ένα οικοδόμημα τουλάχιστον δύο ορόφων, το οποίο ενωνόταν αρχιτεκτονικά με το 

κοίλο πάνω από τις παρόδους (διάδρομοι δεξιά και αριστερά από τη σκηνή που 

οδηγούν στην ορχήστρα). Οι ηθοποιοί έπαιζαν πάνω σε ένα υπερυψωμένο από την 

ορχήστρα δάπεδο, το προσκήνιο ή λογείο. Στο πίσω μέρος του προσκηνίου υψωνόταν 

ο τοίχος της σκηνής, ο οποίος, όπως σε όλα τα ρωμαϊκά θέατρα, έφερε πλούσια 

αρχιτεκτονική και πλαστική διακόσμηση με ναΐσκους, κίονες, αγάλματα και τρία 

θυρώματα-εισόδους: την κεντρική και δύο πλαϊνές.  

Η ημικυκλική ορχήστρα ήταν διακοσμημένη με χρωματική ποικιλία μαρμάρων που 

έφεραν γεωμετρικά μοτίβα (τετράγωνα, κύκλοι, ρόμβοι κ.ά.) και. Στο κέντρο της 

ορχήστρας βρίσκεται οπή απορροής των όμβριων (βρόχινων) υδάτων πάνω ακριβώς 

από τον αγωγό αποχέτευσης.  

Το κοίλο, ημικυκλικού σχήματος, περιλάμβανε είκοσι σειρές εδωλίων και χωριζόταν 

σε δύο τμήματα με ένα μικρό οριζόντιο διάδρομο στο κέντρο του. 

 

Ανασκαφική δραστηριότητα 

Το ωδείο της Νικόπολης, από τα πλέον σημαντικά μνημεία του χώρου συγκέντρωσε 

από νωρίς το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και της τοπικής 

κοινωνίας. Οι διάφοροι περιηγητές που επισκέφτηκαν τον χώρο στις αρχές του 19
ου

 

αι. αναφέρονται και στο «μικρό θέατρο». Οι εργασίες αποκατάστασής του άρχισαν 

κατά την πρώτη δεκαετία του 20
ου

 αι. Ανασκαφική έρευνα ανέλαβαν η Αρχαιολογική 

Εταιρεία με επικεφαλής τον Αλ. Φιλαδελφέα, οι  καθηγητές Γ. Σωτηρίου και Α. 

Ορλάνδος, οι έφοροι αρχαιοτήτων Ι. Παπαδημητρίου και Σ. Δάκαρης. Τη δεκαετία 

του 1970 μετά τις στερεωτικές εργασίες στο κοίλο, έγιναν θεατρικές παραστάσεις στο 

ωδείο. Από τότε μέχρι σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του 

ρωμαϊκού ωδείου της Νικόπολης συνεχίζονται.  

 

Βιβλιογραφία  

Ζάχος, Κ.Λ. (2012). Το Ωδείο της Νικόπολης. Στο: Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου. 

Αθήνα:  Έκδοση Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου & Διάζωμα (σσ. 175-185). 

http://www.diazoma.gr/600-Stuff-80-Publications/Book_06_IPIROS.pdf 

Χλέπα, Ελ.-Α. (2002). Τα ωδεία. Στο: Ένθετο 7 ημέρες, Καθημερινή (10-03-2002). 
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Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο 

Βικιπαίδεια (λήμμα «Αρχαία Νικόπολη). http://goo.gl/HYQM2w 

Οδυσσέας. Κόμβος του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος. 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh2530.jsp?obj_id=6024 

Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης. Διάζωμα http://www.diazoma.gr/gr/Page_04-01_AT-

054.asp 

[Οι ανωτέρω διευθύνσεις προσπελάστηκαν τον Απρίλιο του 2015]. 

 

 

*  *  * 

 

Ι. Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης 

 

1. Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης– Ιδέα του σεναρίου 

Βασικό θέμα του σεναρίου είναι η γνωριμία με το ρωμαϊκό ωδείο της Νικόπολης, το 

οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα διατηρημένα μνημεία της 

αρχαίας πόλης.  

Τα στάδια υλοποίησης του σεναρίου είναι τα εξής: Κατά πρώτον, προκειμένου οι 

μαθητές να κατανοήσουν τον αρχαιολογικό χώρο, γίνεται η σχετική προετοιμασία 

από τον διδάσκοντα, σε επίπεδο τάξης. Αποκτούν, δηλαδή, κάποιες γενικές 

πληροφορίες για τον Οκταβιανό Αύγουστο, τον ιδρυτή της πόλης της Νικόπολης, για 

τα οικοδομήματα που έκτισε στον χώρο της και επικεντρώνονται στο ωδείο της 

Νικόπολης. Ακολουθούν οι διδακτικές ενέργειες, κατά την επίσκεψή τους στον χώρο, 

όπου οι μαθητές προσεγγίζουν βιωματικά και εξερευνούν το τοπικό περιβάλλον. Το 

σενάριο ολοκληρώνεται με τις εμπεδωτικές ασκήσεις και άλλες δημιουργίες, μετά την 

ολοκλήρωση της επίσκεψής τους και κατά την επιστροφή τους στην τάξη. 

 

2. Στόχοι 

2.1 Σε επίπεδο γνώσεων (γνωστικοί στόχοι) 

Οι μαθητές επιδιώκεται:  

 Να γνωρίσουν μια σημαντική ιστορική προσωπικότητα της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας τον Οκταβιανό Αύγουστο.   

 Να πληροφορηθούν πολύ σύντομα για κάποια μνημεία της αρχαίας Νικόπολης.   

 Να οικειωθούν με τα μέρη ενός  ρωμαϊκού ωδείου και ειδικότερα με το ρωμαϊκό 

ωδείο της Νικόπολης. Ενδεικτικά θέματα: το μνημείο στον χώρο και στον χρόνο, 

λειτουργία του μνημείου.    

 Να είναι ικανοί να εντοπίζουν στον χάρτη τα ρωμαϊκά ωδεία της Ελλάδας. 

 

http://goo.gl/HYQM2w
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh2530.jsp?obj_id=6024
http://www.diazoma.gr/gr/Page_04-01_AT-054.asp
http://www.diazoma.gr/gr/Page_04-01_AT-054.asp
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2.2 Σε επίπεδο δεξιοτήτων (ψυχοκινητικοί στόχοι)  

Οι μαθητές επιδιώκεται:  

 Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση με 

κατευθυνόμενη αυτενέργεια.   

 Να ασκηθούν στην έρευνα με την επιτόπια μελέτη.  

 Να αναπτύξουν καλλιτεχνικές δεξιότητες με ζωγραφιές και κατασκευές σχετικές 

με το θέμα τους. 

 Να ασκηθούν στην οργάνωση και μεθοδική παρουσίαση των εργασιών τους τόσο 

σε ατομικό επίπεδο όσο και σε ομαδικό.   

 Να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και να αναπτύξουν 

δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής, διαχείρισης και αξιολόγησης του υλικού που 

αντλούν από αυτό (ψηφιακός και κριτικός γραμματισμός).  

2.3 Σε επίπεδο στάσεων (συναισθηματικοί στόχοι) 

Οι μαθητές επιδιώκεται:  

 Να θαυμάσουν και να απολαύσουν το πολιτιστικό μνημείο και παράλληλα να 

υιοθετήσουν στάση σεβασμού, προστασίας και ανάδειξής του.  

 Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από την επιτυχή ολοκλήρωση των  

ατομικών και ομαδικών εργασιών τους.  

 

3. Εποπτικά μέσα 

 Φωτογραφίες και εικόνες του ωδείου της Νικόπολης και των άλλων μνημείων της 

αρχαίας πόλης. 

 Χάρτης του νομού Πρεβέζης. 

 Φορητός Η/Υ. 

 Βιντεοπροβολέας. 

 Φύλλα εργασίας. 

 Φωτογραφική μηχανή. 

 

4. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία  

 Ανακαλυπτική – διερευνητική μάθηση με κειμενική καθοδήγηση εκ μέρους του 

εκπαιδευτικού και εκπόνηση δραστηριοτήτων εκ μέρους των μαθητών. 

 Ερωταπόκριση για ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος, έλεγχο της κατανόησης, 

έκφραση εντυπώσεων και συναισθημάτων, ανατροφοδότηση.  

 Εξατομικευμένη και ομαδική εργασία.  

 Δραματοποίηση, μέσω της απόδοσης ρόλων, για τη βαθύτερη κατανόηση μιας 

κατάστασης.  

 Ομαδοσυνεργατική για την ενίσχυση της συμμετοχής, της συνευθύνης στη 

μάθηση, καθώς και της καλλιέργειας επικοινωνιακών, συνεργατικών δεξιοτήτων 

με σκοπό την κοινωνικοποίηση των μαθητών 
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 Καταιγισμός ιδεών για ελεύθερη, αυθόρμητη έκφραση των ιδεών για την τελική 

αξιολόγηση των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές. 

 Εννοιολογικός χάρτης για τη σύνοψη κάποιων πληροφοριών της ενότητας.  

 Διαθεματική προσέγγιση μέσω της εμπλοκής και αξιοποίησης και άλλων 

γνωστικών αντικειμένων.  

 Επίσκεψη στο πεδίο για βιωματική προσέγγιση του μνημείου.  

 

5. Πορεία διδασκαλίας  

5.1 Πριν την επίσκεψη - Διδασκαλία στην τάξη 

Το σενάριο αξιοποιεί την ιστορική μορφή του Οκταβιανού Αύγουστου, ιδρυτή της 

αρχαίας Νικόπολης, προκειμένου να εμπλέξει τους μαθητές στη διαδικασία της 

μάθησης.  

Στην αρχή, ο Οκταβιανός Αύγουστος αυτοπαρουσιάζεται, αναφέρει τα μνημεία της 

Νικόπολης, της πόλης που ίδρυσε σε ανάμνηση της νίκης του εναντίον του Μάρκου 

Αντώνιου και επικεντρώνεται στο ρωμαϊκό ωδείο της αρχαίας πόλης. Η ιστορική 

διήγηση του Οκταβιανού Αυγούστου σε κάποια σημεία έχει μονολογικό χαρακτήρα 

και σε άλλα, μέσω των ερωτήσεων που απευθύνει στα παιδιά, επιδιώκει να τα κρατά 

σε εγρήγορση και να εκμαιεύσει τις απαντήσεις τους.   

5.2 Επίσκεψη στο πεδίο  

Πριν από τη συστηματική περιήγηση του αρχαιολογικού χώρου, με μια μικρή σειρά 

κατάλληλων ερωτήσεων προσδιορίζεται ο χώρος. Ένας μαθητής καλείται να δώσει 

και λίγες πληροφορίες για τον αρχαιολογικό χώρο και τη γεωγραφική του θέση. Με 

το πλήθος των οπτικών ερεθισμάτων και σε συνδυασμό με το θαυμασμό που 

προκαλούν, ανοίγουν ένα νέο τεράστιο κύκλο αποριών, ερωτήσεων και 

διευκρινίσεων, πολύ μεγαλύτερο εκείνου που προηγήθηκε στο σχολείο στη φάση των 

ανακοινώσεων.  

Η δραματοποίηση μέσω ανάληψης ρόλων εμπεδώνει και εμπλουτίζει το γνωστικό 

πεδίο των μαθητών, ενώ καλλιεργεί και την ενσυναίσθηση. Κάποιοι μαθητές ρωτούν 

τον υποδυόμενο τον ρόλο του Οκταβιανού Αύγουστου με τα κλασικά ερωτήματα που 

αναφέρονται στο πότε, τι, πώς, πού, πόσο, γιατί. Κάποιοι άλλοι αναλαμβάνουν τον 

ρόλο του κριτή και αξιολογούν τον μαθητή που υποδύεται τον ρόλο του Οκταβιανού 

Αύγουστου. 

5.3 Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη  

Στη φάση αυτή ανακεφαλαιώνονται, μέσα από καίριες ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, 

οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, ώστε να 

κινητοποιείται δημιουργικά η διαδικασία της ανατροφοδότησης. Οι μαθητές 

υλοποιούν δημιουργικές εργασίες που εμπνεύστηκαν από την επίσκεψή τους στο 

ωδείο της Νικόπολης. Η διδασκαλία εξακτινώνεται και στα άλλα ρωμαϊκά ωδεία της 

Ελλάδας.  
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Το σενάριο ολοκληρώνεται με την τελευταία δραστηριότητα, κατά την οποία οι 

μαθητές καλούνται να γράψουν για τη δική τους πόλη. Κάποιες ενδεικτικές 

ερωτήσεις λειτουργούν βοηθητικά και κεντρίζουν τη σκέψη των μαθητών, 

προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτή τη δραστηριότητα.  

 

6. Αξιολόγηση 

Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η ανταπόκριση των μαθητών στους στόχους 

(γνωστικούς, ψυχοκινητικούς, συναισθηματικούς) του σεναρίου, όπως 

αναπτύσσονται στη στοχοθεσία. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι διαμορφωτική κατά 

τη διάρκεια της εφαρμογής της διδακτικής πρακτικής, μέσω των επιζητούμενων 

εργασιών στα φύλλα δραστηριότητας.  

Η τελική αξιολόγηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός καταιγισμού ιδεών. Σύμφωνα 

με τη διδακτική αυτή τεχνική, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές 

να αναφέρουν αυθόρμητα λέξεις ή φράσεις που τους έρχονται στον νου αναφορικά με 

το ρωμαϊκό ωδείο της Νικόπολης. Οι λέξεις γράφονται στον πίνακα και στη συνέχεια 

με τη βοήθεια των μαθητών ομαδοποιούνται σε κατηγορίες. 

Ακόμη, η κατασκευή του παρακάτω αραχνογράμματος από τους μαθητές με την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έχει ως σκοπό να αναδείξει τα θέματα που 

εξετάστηκαν στο σενάριο, αλλά είναι και ένας τρόπος αξιολόγησης της γνώσης που 

κατέκτησαν οι μαθητές, μετά την εφαρμογή του σεναρίου.    
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7. Διαγραμματική παρουσίαση του σεναρίου  

 

 

 

 

 

 

 

Ρωμαϊκό Ωδείο της 

αρχαίας Νικόπολης 

1. Ο ιδρυτής της αρχαίας 

Νικόπολης  Οκταβιανός 

Αύγουστος 

αυτοπαρουσιάζεται. 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

2. Από πού πήρε το 

όνομα η περιοχή; 

Εντοπισμός στον χάρτη. 

Γνωριμία με τον 

αρχαιολογικό χώρο της 

Νικόπολης και τα 

μνημεία της (λειτουργία 

των μνημείων της). 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

 

 

3. Πότε κτίστηκε;   

Ποιοι το έκτισαν; Γιατί 

το έκτισαν; (λειτουργία 

του ωδείου). 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ – 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

5. Εμείς και το ωδείο 

σήμερα. Ανασκαφές, 

συντήρηση, καθαριότητα, 

τουριστική αξιοποίηση. 
 

 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ 

ΣΥΝΔΕΣΗ 

 

4. Μέρη του ωδείου. 

  

ΤΕΧΝΗ -

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

 

7. Αξιοποίηση της 

επίσκεψης στην τάξη. 

Δημιουργία κολάζ, 

αναζήτηση άλλων 

πληροφοριών σχετικά με 

τα ωδεία της Ελλάδας. 

Παρουσίαση του τόπου 

του κάθε μαθητή. 

  
 

ΓΛΩΣΣΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

6. Επίσκεψη στο 

ωδείο. 

Γνωριμία με τον χώρο. 

Εκτίμηση και μελέτη 

της πραγματικότητας.  

Φωτογράφιση  
 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ, 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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8. Λύσεις των ασκήσεων των φύλλων εργασίας 

 Συμπλήρωση των κενών 

 

1. Γεννήθηκα στη Ρώμη και ο θείος μου, ο οποίος με υιοθέτησε, λεγόταν Ιούλιος 

Καίσαρας. 

2. Με ονόμασαν Αύγουστο, που σημαίνει σεβαστός, άξιος λατρείας και 

μεγαλοπρεπής. 

3. Στη ναυμαχία στο Άκτιο νίκησα τον στόλο της Κλεοπάτρας και του Αντώνιου.  

4. Έδωσα το όνομά μου στον μήνα Αύγουστο, που μέχρι τότε ήταν ο έκτος μήνας 

του παλαιού ρωμαϊκού ημερολογίου.   

5. Καθιέρωσα αγώνες προς τιμή του Απόλλωνα, με την ονομασία Νέα Άκτια.  

 

 Αντιστοίχιση 

1.ε., 2.γ., 3.στ., 4.β., 5.δ., 6.α. 
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