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Α .Κείμενο
Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Ἐν Ἀθήναις τοὺς παῖδας μετ’ ἐπιμελείας διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσι. Πρῶτον μὲν καὶ
τροφὸς καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμελοῦνται ὅπως βέλτιστος
γενήσεται ὁ παῖς, διδάσκοντες ὅτι τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον καὶ τόδε μὲν καλόν,
τόδε δὲ αἰσχρόν ἐστι. Εἶτα δέ, ἐπειδὰν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, οἱ γονεῖς εἰς
διδασκάλων πέμπουσιν, ἔνθα οἱ μὲν γραμματισταὶ ἐπιμελοῦνται ὅπως γράμματα
μάθωσιν καὶ τὰ γεγραμμένα ἐννοῶσι, οἱ δὲ κιθαρισταὶ τῷ κιθαρίζειν ἡμερωτέρους
αὐτοὺς ποιεῖν πειρῶνται καὶ τὰς τῶν παίδων ψυχὰς πρὸς τὸν ῥυθμὸν καὶ τὴν ἁρμονίαν
οἰκειοῦσι. Ἔτι οἱ παῖδες ἐν γυμνασίοις καὶ παλαίστραις φοιτῶσιν, ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι
βελτίω τὰ σώματα αὐτῶν ποιοῦσι, ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν τῶν
σωμάτων πονηρίαν.

Β. Ερωτήσεις κατανόησης

1. Ποιοι είχαν την ευθύνη για τα πρώτα στάδια της αγωγής των παιδιών στην αρχαία Αθήνα;
2. Σε ποια σχολεία φοιτούσαν οι μικροί Αθηναίοι, από ποιες ειδικότητες δασκάλων
εκπαιδεύονταν και τι μάθαιναν από τον καθένα;
(Μονάδες 30)

Γ. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που σας δίνονται: διδασκαλία,
επιμελούνται, άδικο, γυμναστική, φοίτηση. (μονάδες 10)

1) α. Η……………………….πρέπει να είναι καθημερινό κομμάτι της ζωής μας για να είμαστε υγιείς.
β. Οι δάσκαλοι καθημερινώς…………………….τη μάθηση και τη φροντίδα των μαθητών.
γ. Όποτε βλέπουμε το……………….πρέπει να μιλάμε και να αντιδράμε.
δ. Η………………….στα πανεπιστήμια είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία για κάθε νέο άνθρωπο.
ε. Αυτός ο καθηγητής μετατρέπει τη……………………..του μαθήματος σε μια ευχάριστη ώρα για
τους μαθητές.

2) Να αντιστοιχίσετε τις πρωτότυπες λέξεις της στήλης Α με τις παράγωγές τους στη στήλη Β.
(Μονάδες 10)
1. Διδάσκω

α. Αναγκαστικός

2. Αναγκάζω

β. Μαθητικός

3. Γράφω

γ. Παιδικός

4. Μάθηση

δ. Διδακτικός

5. Παιδί

ε. Γραμμένος

3) Να κλίνετε στις πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτική, αιτιατική) και στους δύο αριθμούς τα
ονόματα: : ὁ καλός, ἡ τροφός, τό δίκαιον (Μονάδες 20)
4) Να κλίνετε στον Ενεστώτα και Μέλλοντα το ρήμα κελεύω και το ρήμα εἰμί στον
Ενεστώτα. (Μονάδες 30)

