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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Δπηζπκεηή ήηαλ ε εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν 

εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, φπσο θαη ε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

«απιέο» εθαξκνγέο/πξνγξάκκαηα ηνπ Ζ/Τ (π.ρ. ε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ θαη ησλ 

κεραλψλ αλαδήηεζεο). 

Δθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Νηθφιανο Κνχθεο, Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο, Νενειιεληθή Λνγνηερλία Α΄ 

Λπθείνπ, 2012. 

Το ζενάπιο ανηλεί 

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο αλαθάιεζαλ ζηε κλήκε ηνπο 

ηε ζεαηξηθή ηνπο εκπεηξία θαη αλαδήηεζαλ ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο. Δπίζεο, κειέηεζαλ θξηηηθέο γηα ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ 

εμέηαζαλ. ηε ζπλέρεηα, παξαθνινχζεζαλ απνζπάζκαηα ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο 

Παξακύζη ρωξίο όλνκα ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε –έξγν ην νπνίν νη πεξηζζφηεξνη 

είραλ δηαβάζεη ζην ζπίηη– θαη έγξαςαλ θξηηηθή γηα ηελ παξάζηαζε. Σέινο, 

παξαθνινχζεζαλ κία καζεηηθή παξάζηαζε ηνπ ίδηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ θαη εθπφλεζαλ 

εξγαζίεο ζην ζπίηη πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζχγθξηζε ησλ δχν παξαζηάζεσλ. 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Σν παξφλ ζελάξην μεθίλεζε κε ηελ πξνζδνθία λα έιζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε ην 

ζέαηξν κειεηψληαο απνζπάζκαηα απφ ζεαηξηθά θείκελα αιιά θαη νιφθιεξν ζεαηξηθφ 
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έξγν. Δπίζεο, παξαθνινχζεζαλ ζεαηξηθή παξάζηαζε, κειέηεζαλ θξηηηθέο ηεο 

παξάζηαζεο απηήο θαη ζπλέηαμαλ νη ίδηνη θξηηηθή γηα ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ 

είραλ παξαθνινπζήζεη. 

Αλαθνξηθά κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, απφ ινγνηερληθήο ζθνπηάο κε ην ζελάξην 

επηδηψρζεθε λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζεαηξηθνχ 

ιφγνπ, θαζψο θαη θάπνηνπο ζεκαληηθνχο έιιελεο θαη μέλνπο ζεαηξηθνχο ζπγγξαθείο. 

Απφ παηδαγσγηθήο ζθνπηάο ε θχξηα επηδίσμε ήηαλ νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ θαη λα 

αζθεζνχλ ζηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή ιφγνπ κε 

αμηνπνίεζε ησλ κέρξη ηφηε γλψζεψλ ηνπο γηα ηε ινγνηερλία θαη κε δηεξεχλεζε ηνπ 

ζέκαηνο θαη παξαγσγή ηεο γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο. 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ επηδηψρζεθε νη καζεηέο: 

 λα γλσξίζνπλ έιιελεο θαη μέλνπο ζεαηξηθνχο ζπγγξαθείο, 

 λα γλσξίζνπλ ηνπο ηίηινπο θάπνησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ πνπ κε ηνλ παγθφζκην 

ραξαθηήξα ηνπο θαη ηε δηαρξνληθφηεηά ηνπο απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο 

ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη έλα ζεαηξηθφ έξγν, φπσο θαη θάζε έξγν ηέρλεο, 

πξνβάιιεη ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο 

θαη ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ηνπ. 

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία 

Με ην ζελάξην επηδηψρζεθε νη καζεηέο:  

 λα αζθεζνχλ ζηελ αλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή ησλ αλζξψπηλσλ ραξαθηήξσλ 

θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ, 

 λα γλσξίζνπλ ηε δνκή ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ηε ζεαηξηθή θξηηηθή, 
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 λα γλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν γξαθήο θαη ην χθνο ειιήλσλ θαη μέλσλ ζεαηξηθψλ 

ζπγγξαθέσλ κέζα απφ θάπνηα ζεαηξηθά ηνπο έξγα, 

 λα αζθεζνχλ ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή ιφγνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. 

Γπαμμαηιζμοί 

Με ην ζελάξην επηδηψρζεθε νη καζεηέο:  

 λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαδεηνχλ, λα επηιέγνπλ θαη λα 

αμηνπνηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν, 

 λα εμνηθεησζνχλ κε αλνηθηά πεξηβάιινληα κάζεζεο, κε ηελ νκαδηθή 

ζπλεξγαζία θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα απηελέξγεηαο θαη αηνκηθήο 

νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, 

 λα θηλεηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο, επηινγήο θαη αμηνπνίεζεο 

πιηθνχ απφ δηαδηθηπαθέο πεγέο, θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ νκάδα, ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ινγνηερληθψλ έξγσλ θαη ηεο 

παξαγσγήο θεηκέλνπ εληαγκέλνπ ζε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην. 

Γιδακηικέρ ππακηικέρ 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν εθπαηδεπηηθφο ήηαλ πάληα παξψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ σο δηεπθνιπληήο ησλ καζεηψλ ζηελ πνξεία ηνπο πξνο ηε 

κάζεζε, ε κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε θαηά θχξην ιφγν ήηαλ ε κέζνδνο ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο. Αθφκε, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ, 

εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο project. Ζ επηινγή απηή έγηλε αθελφο, επεηδή ε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ βαζίδεηαη ζε απηέο ηηο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, «ηε δηδαζθαιία ζε νκάδεο θαη ηε κέζνδν project» (ΦΔΚ Β 

1562/27-6-2011, Αξζξ.6/ ζει. 21072) θαη αθεηέξνπ, επεηδή κε ηηο κεζφδνπο απηέο 

θαιιηεξγείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, εληζρχεηαη ε ελεξγεηηθή κάζεζε θαη 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο αθφκε θαη ζηνπο πην αδχλακνπο καζεηέο. 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 7 απφ 45 
 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Ζ ηδέα ηνπ ζελαξίνπ πξνέθπςε αξρηθά απφ ην γεγνλφο φηη ηα ζεαηξηθά θείκελα ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο 

παξαγθσληζκέλα. ηε ζπλέρεηα, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ε εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία, ε νπνία θαηαδεηθλχεη πσο νη καζεηέο αθφκε θαη αλ δνπλ ζε κεγάια αζηηθά 

θέληξα κε ζεαηξηθέο ζθελέο θαη επθαηξίεο παξαθνινχζεζεο ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ 

ή δελ επηιέγνπλ απηφλ ηνλ ηξφπν ςπραγσγίαο ή, ζε πεξίπησζε πνπ ην θάλνπλ, 

πξνηηκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ παξαζηάζεηο κε ―εκπνξηθνχο‖ θαη 

―αλαγλσξίζηκνπο‖ απφ ηε κηθξή νζφλε εζνπνηνχο. Απφ ηελ άιιε, νη καζεηέο πνπ 

δνπλ ζε κηθξέο πφιεηο ή ρσξηά ηεο επαξρίαο καθξηά απφ κεγάια αζηηθά θέληξα, φπσο 

είλαη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εθαξκφζηεθε ην ζελάξην, αθφκε θαη αλ ην 

επηζπκνχλ, δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ αμηφινγεο ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, θπξίσο φηαλ απηφ δελ επηδηψθεηαη θαη απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Σν θελφ 

θαιείηαη λα θαιχςεη ην ζρνιείν. Δπνκέλσο, ε πξνζπάζεηα λα εκπιαθνχλ νη καζεηέο 

ζηε γλσξηκία κε πεξηζζφηεξα είδε ζεάηξνπ απφ απηά πνπ ήδε γλψξηδαλ αλακελφηαλ 

λα θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ ζχληαμε θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ ζπλδέεηαη κε ην ηζρχνλ Πξφγξακκα 

πνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, άπηεηαη ηεο ηξίηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο (Θέαηξν) ηνπ ελ ιφγσ 

καζήκαηνο θαη επηδηψθεη λα θαιχςεη κέξνο ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο (ΦΔΚ Β 1562/27-6-

2011, Αξζξ.6/ζει. 21075). Αθφκε, ην ζελάξην απηφ, φπσο θαη φια ηα παξαγφκελα 

ζελάξηα, επεδίσμε λα θαηαιάβεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη λα ζπκβάιεη ζηε «δηακφξθσζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή» (Υνληνιίδνπ, 2012: 60). 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΔ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο «ραξαθηεξίδεηαη απφ ζζελαξή 

αληίζηαζε ζηελ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ» 

(Απνζηνιίδνπ, 2012: 4). Δπνκέλσο, ε παξαγσγή ζελαξίσλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ 

ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απηνχ απνηειεί πάληα 

κηα πξφθιεζε γηα θάζε εκπιεθφκελν.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ ρξεηάζηεθαλ: Ζ/Τ κε ζχλδεζε 

ζην δηαδίθηπν, θπιινκεηξεηήο (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

θ.ά.), πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Microsoft/Word, LibreOffice/Writer, θ.ά.), 

πξφγξακκα δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ (PowerPoint, LibreOffice/Impress, θ.ά.), 

κεραλέο αλαδήηεζεο (Google, Yahoo, θ.ά.), YouTube, πξφγξακκα αλαπαξαγσγήο 

ήρνπ/video (VLC, WINAMP, Windows Media Player, θ.ά.), Windows Movie Maker. 

Ζ πξνζηηζέκελε, γηα ηνπο καζεηέο, αμία ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ έγθεηηαη 

ζηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο, επηινγήο θαη αμηνπνίεζεο 

πιηθνχ απφ δηαδηθηπαθέο πεγέο, θαζψο θαη ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε αλνηθηά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

Κείμενα 

Λνγνηερληθά θείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ 

ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ:  

Γεψξγηνο Υνξηάηζεο, «Καηδνχξκπνο»  

Μνιηέξνο, «Ο αξρνληνρσξηάηεο»  

Οπίιιηακ αίμπεξ, «Βαζηιηάο Λεξ»  

Γεψξγηνο Υνξηάηζεο, «Δξσθίιε»  

Βηηζέληδνο Κνξλάξνο, «Ζ ζπζία ηνπ Αβξαάκ»  

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1914,6334/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1918,6392/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1918,6393/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1914,6335/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1914,6336/
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ΚΝΛ Γ΄ Λπθείνπ:  

Μπέξηνι Μπξερη, «Ο ζπηνχλνο»  

Υπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό: 

Με ινγνηερληθά θείκελα  

Γεσξγνπζφπνπινο, Κ. 2003. Γνθηκαζκέλνη θαη δφθηκνη, Τα Νέα, 03-03-2003, 

http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?p=32&t=2,244

9 [15-11-2012]. 

Βίληεν  

Πξνκεζεύο Γεζκώηεο ηνπ Αηζρχινπ, πχξνο Δπαγγειάηνο, Ακθη-ζέαηξν, 1992 

(ζεαηξηθή παξάζηαζε απφ ην Θέαηξν ηεο Γεπηέξαο) [πεγή: YouTube] [Από 0:01:18 

έωο 0:04:36].  

Τν κπζηηθό ηεο θνληέζζαο Βαιέξαηλαο ηνπ Γξεγνξίνπ Ξελφπνπινπ, ηακάηεο 

Υνλδξνγηάλλεο, (ζεαηξηθή παξάζηαζε απφ ην Θέαηξν ηεο Γεπηέξαο) [πεγή: 

YouTube] [Από 0:15:04 έωο 0:18:03].  

Παξακύζη ρωξίο όλνκα ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε, Θαλάζεο Παπαγεσξγίνπ, Δζληθφ 

Θέαηξν, 1995 (ζεαηξηθή παξάζηαζε) [πεγή: Φεθηνπνηεκέλν Αξρείν Δζληθνχ 

Θεάηξνπ].  

Γιδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ θάζε: πξηλ από ηελ αλάγλωζε (1 ψξα) 

1
ε
 δηδαθηηθή ψξα 

Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε έμη νκάδεο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Κάζε νκάδα 

είρε ζηε δηάζεζή ηεο έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

Ο δηδάζθσλ έγξαςε ζηνλ πίλαθα ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζελαξίνπ 

(«Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο») θαη δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα κελ αλνίμνπλ 

αθφκε ηνπο Ζ/Τ αιιά λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο ηε ζεαηξηθή ηνπο εκπεηξία 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3931,17414/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?p=32&t=2,2449
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?p=32&t=2,2449
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?p=32&t=2,2449
http://www.youtube.com/watch?v=kcWdcGwd844&feature=related
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=8151&autostart=0
http://www.nt-archive.gr/playDetails.aspx?playID=413


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 10 απφ 45 
 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ή απφ ηελ παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ. 

Αθνινχζεζε ε παξάζεζε ησλ εκπεηξηψλ καζεηψλ, ρσξίο λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο εκπεηξίαο θάζε καζεηή αιιά ζην λα αθνπζηνχλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο απφςεηο. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ε εκπεηξία ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ κηθξή, θαζψο κφλν πέληε 

καζεηέο κπνξνχζαλ λα ζπκεζνχλ ηίηινπο ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ πνπ είραλ 

παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ. Απφ απηνχο δχν καζήηξηεο, πνπ είλαη κέιε ηνπ 

ζηάζνπ λέσλ ζην ΓΖΠΔΘΔ Βεξνίαο, είραλ παξαθνινπζήζεη πνιιέο παξαζηάζεηο 

θπξίσο ηνπ ΓΖΠΔΘΔ θαη κεηέθεξαλ ηε ζεαηξηθή ηνπο εκπεηξία ζηνπο ππφινηπνπο, νη 

νπνίνη ελδηαθέξζεθαλ θπξίσο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηξηψλ ζηνλ ζίαζν λέσλ. Γηα 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή (αθφξκεζε) δηαηέζεθαλ πέληε ιεπηά.. Ζ αθφξκεζε απηή 

απνζθνπνχζε ζην λα εληαρζνχλ νη καζεηέο ην πξνο δηεξεχλεζε ζέκα θαη λα ηνπο 

δεκηνπξγεζεί ε πεπνίζεζε φηη έρνπλ πξνζσπηθή εκπεηξία επί ηνπ ζέκαηνο θαη δελ 

είλαη θάηη μέλν ζε απηνχο. 

Έπεηηα, δηαλεκήζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηα θχιια εξγαζίαο θαη δεηήζεθε απφ ηηο 

νκάδεο λα ηα δηαβάζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο ζε δπν-ηξία ιεπηά γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Θεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα έρνπλ απφ ηελ αξρή ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ ηα θχιια εξγαζίαο ζηα ρέξηα ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εθηηκήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

πσο ην πιαίζην εξγαζηψλ ηνπο είλαη θνηλφ θαη ήδε δηακνξθσκέλν θαη επνκέλσο, δελ 

κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε πξνβνιή, κέζσ ηνπ βηληενπξνβνιέα, απνζπαζκάησλ 

θάπνησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ. Πξηλ ηελ πξνβνιή δφζεθε ζηνπο καζεηέο έλαο πίλαθαο 

αλά νκάδα εξγαζίαο κε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο ηνπο νπνίνπο θιήζεθαλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαηά ηελ πξνβνιή θξαηψληαο θάπνηεο ζεκεηψζεηο. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνβιήζεθαλ απνζπάζκαηα απφ ηα παξαθάησ έξγα: 

Πξνκεζεύο Γεζκώηεο ηνπ Αηζρχινπ, πχξνο Δπαγγειάηνο, Ακθη-ζέαηξν, 1992 

(ζεαηξηθή παξάζηαζε απφ ην Θέαηξν ηεο Γεπηέξαο) [πεγή: Φεθηαθφ αξρείν ηεο ΔΡΣ] 

[Από 0:01:18΄ έωο 0:04:36΄]  

Τν κπζηηθό ηεο θνληέζζαο Βαιέξαηλαο ηνπ Γξεγνξίνπ Ξελφπνπινπ, ηακάηεο 

Υνλδξνγηάλλεο, (ζεαηξηθή παξάζηαζε απφ ην Θέαηξν ηεο Γεπηέξαο) [πεγή: Φεθηαθφ 

αξρείν ηεο ΔΡΣ] [Από 0:15:04 έωο 0:18:-03΄]  

Μεηά ηελ πξνβνιή (πεξίπνπ 7΄) δηεμήρζε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο θαη έγηλε 

πξνζπάζεηα λα δηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο/εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηα δχν απνζπάζκαηα 

πνπ παξαθνινχζεζαλ, σο πξνο: 

- ηνλ ρξφλν ζπγγξαθήο ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ,  

- ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο δξάζεο,  

- ηε γιψζζα ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ,  

- ηα ζθεληθά,  

- ηα θνζηνχκηα ησλ εζνπνηψλ,  

- φ,ηη άιιν ζεσξνχλ αμηνκλεκφλεπην.  

Ζ ζπδήηεζε (δηάξθεηαο 10΄) άξρηζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο νη καζεηέο 

νινθιήξσζαλ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεκεηψζεψλ ηνπο ζηνλ πίλαθα πνπ ηνπο δφζεθε. 

Οη καζεηέο, θαηά ηε ζπδήηεζε, παξνπζηάδνληαο ηνλ πίλαθα πνπ ζπκπιήξσζαλ 

επέκεηλαλ θπξίσο ζε ζχγθξηζε ησλ δχν παξαζηάζεσλ, δηαθξίλνληαο ηε ξεαιηζηηθή 

απφδνζε ηνπ δεχηεξνπ έξγνπ (θνζηνχκηα θαη ζθεληθά επνρήο, ηνπηθή δηάιεθηνο, 

ήξσεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο) θαη ηελ πην αθαηξεηηθή σο πξνο ηα ζθεληθά αιιά πην 

κεγαινπξεπή σο πξνο ηηο εξκελείεο απφδνζε ηνπ πξψηνπ έξγνπ (ιηηά ζθεληθά, 

εληππσζηαθά θνζηνχκηα, ρξήζε πξνζσπείνπ, ηφλνο ηεο θσλήο θαη ρεηξνλνκίεο ησλ 

ππνθξηηψλ). Ο ζηφρνο ηεο πξνβνιήο θαη ηεο ζπδήηεζεο πνπ δηεμήρζε ήηαλ λα 

αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηελ παξαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ 

κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο πνπ ζπλνιηθά ―ζπκβάιινπλ‖ ζην άξηζην, κέηξην ή θαθφ 

απνηέιεζκα πνπ βηψλεη ν ζεαηήο. 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=8164&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=8151&autostart=0
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Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ζπδήηεζε, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ 

κηα Κξηηηθή Θεάηξνπ απφ εθεκεξίδα. Ζ θξηηηθή πνπ επειέγε θηινμελείηαη ζηα 

ψκαηα Κεηκέλσλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. 

Γφζεθε ρξφλνο δέθα ιεπηψλ (10΄) ζηνπο καζεηέο γηα λα κειεηήζνπλ ηε 

δεκνζηεπκέλε θξηηηθή ζεάηξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, κε αθνξκή ην θείκελν απηφ, έγηλε 

ζχληνκε ζπδήηεζε (10΄): (α) γηα ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ, (β) ηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν θξηηηθφο, (γ) ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη (δ) ηα ζηνηρεία ηεο 

παξάζηαζεο ζηα νπνία εζηηάδεηαη. 

ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο ζηνπο καζεηέο γηα ηελ 

αηνκηθή εξγαζία πνπ έπξεπε λα εθπνλήζνπλ ζην ζπίηη θαη αθνξνχζε ζηελ επηινγή 

θαη παξνπζίαζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ηελ νπνία είραλ παξαθνινπζήζεη ζην 

παξειζφλ θαη ζηε ζπγγξαθή κηαο θξηηηθήο γηα απηήλ. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνη 

δελ είραλ αλάινγε εκπεηξία ελεκεξψζεθαλ φηη κπνξνχζαλ λα αληιήζνπλ πιηθφ απφ 

ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ θαη ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ 

Διιάδνο, ζηα νπνία δηαηίζεληαη ζηνηρεία γηα παξαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο θαζψο 

θαη θξηηηθέο ησλ παξαζηάζεσλ απφ εηδηθνχο.  

Β΄ θάζε: θαηά ηελ αλάγλωζε (6 ψξεο) 

Σε δεχηεξε ψξα έπξεπε, πξηλ απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο εξγαζίεο ηεο Β΄ θάζεο, λα 

δηεπζεηεζεί κηα εθθξεκφηεηα ηεο Α΄ θάζεο ε νπνία αθνξνχζε ζηελ παξνπζίαζε 

έζησ κίαο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ εθπφλεζαλ νη καζεηέο ζην ζπίηη. Να ζεκεησζεί φηη 

απφ ηνπο δεθανρηψ καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ηελ εξγαζία ηελ έθαλαλ κφλν πέληε θαη 

απηνί παξνπζίαζαλ παξαζηάζεηο πνπ αλαδήηεζαλ ζην δηαδίθηπν θαη φρη θάπνηα απφ 

ηηο παξαζηάζεηο πνπ παξαθνινχζεζαλ νη ίδηνη ζην παξειζφλ. Όζνη δελ εθπφλεζαλ 

ηελ εξγαζία ππνζηήξημαλ είηε φηη, αλ θαη είραλ παξαθνινπζήζεη θάπνηεο παξαζηάζεηο 

ζην παξειζφλ, δελ κπνξνχζαλ λα ζπκεζνχλ ιεπηνκέξεηεο πνπ απαηηνχζε ε εξγαζία, 

είηε φηη δελ είραλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζπίηη.  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?p=32&t=2,2449
http://www.nt-archive.gr/
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73
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Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ πνηα απφ ηηο πέληε εξγαζίεο ήζειαλ 

λα παξνπζηαζηεί. Σειηθά, αλ θαη ηνπο παξαθίλεζα λα επηιέμνπλ κηα απφ ηηο εξγαζίεο 

πνπ αθνξνχζαλ πνηνηηθέο παξαζηάζεηο ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ, νη καζεηέο επέιεμαλ 

κηα εκπνξηθή παξάζηαζε πνπ ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά απφ ηελ θξηηηθή
1
. Χζηφζν, ε 

εξγαζία πνπ επηιέρηεθε ήηαλ πιεξέζηεξε απφ ηηο ππφινηπεο θαη ζπλνδεπφηαλ ap;o 

αξρείν παξνπζίαζεο θαη απνζπάζκαηα απφ ηελ παξάζηαζε, ελψ νη ππφινηπεο ήηαλ 

αξρεία επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ κε απιή αληηγξαθή απφ ην πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ. Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο δηαηέζεθαλ 

δεθαπέληε ιεπηά, ζαθψο πεξηζζφηεξνο ρξφλνο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν, θαζψο νη 

καζεηέο έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξάζηαζε πνπ παξνπζηάζηεθε θαη απεχζπλαλ 

πνιιέο εξσηήζεηο ζηε καζήηξηα πνπ εθπφλεζε ηελ εξγαζία. Έηζη, δηαηέζεθε 

πνιχηηκνο ρξφλνο ηεο Β΄ θάζεο ζηελ παξνπζίαζε εξγαζίαο ηεο πξνεγνχκελεο 

θάζεο.  

ηε B΄ θάζε, απηήλ ηεο αλάγλσζεο, «θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα δηαβάζεη θαη 

λα παξνπζηάζεη έλα δηαθνξεηηθφ θείκελν» (ΦΔΚ Β 1562/27-6-2011, Πξφγξακκα 

πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο Α΄ Λπθείνπ, Αξζξ.5/ ζει. 21073). Έηζη, 

θάζε νκάδα καζεηψλ αλέιαβε λα δηαβάζεη θαη λα παξνπζηάζεη ζηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο ηα θείκελα σο εμήο: 

1
ε
 Οκάδα: 

 Καηδνχξκπνο (απφζπαζκα), Γεψξγηνπ Υνξηάηζε [Α΄ Σεχρνο Κεηκέλσλ 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Λπθείνπ, ζ. 90] 

2
ε
 Οκάδα: 

 Ο αξρνληνρσξηάηεο, Μνιηέξνπ [Α΄ Σεχρνο Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Λπθείνπ, ζ. 386] 

 

 

                                                           
1
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ην αξρείν anna_karenina. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1846,5981/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1850,6039/
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3
ε
 Οκάδα: 

 Βαζηιηάο Λεξ, Οπίιιηακ αίμπεξ [Α΄ Σεχρνο Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Λπθείνπ, ζ. 390] 

4
ε
 Οκάδα: 

 Δξσθίιε, Γεψξγηνπ Υνξηάηζε [Α΄ Σεχρνο Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Λπθείνπ, ζ. 94] 

5
ε
 Οκάδα: 

 Ζ ζπζία ηνπ Αβξαάκ, Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ [Α΄ Σεχρνο Κεηκέλσλ 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Λπθείνπ, ζ. 97] 

6
ε
 Οκάδα: 

 Ο ζπηνχλνο, Μπέξηνι Μπξερη [Γ΄ Σεχρνο Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Λπθείνπ, ζ. 416] 

Οη έμη δηδαθηηθέο ψξεο πνπ αθηεξψζεθαλ ζηε θάζε απηή ηεο θπξίσο αλάγλσζεο 

θαηαλεκήζεθαλ έηζη, ψζηε φιεο νη νκάδεο λα θαηαθέξνπλ κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή 

πίεζε ρξφλνπ λα εξγαζηνχλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ζηηο ππφινηπεο νκάδεο ηηο εξγαζίεο 

ηνπο αλαηέζεθαλ. 

Σξεηο δηδαθηηθέο ψξεο δηαηέζεθαλ, ψζηε θάζε νκάδα λα κειεηήζεη ην ζεαηξηθφ 

θείκελν πνπ ηεο αλαηέζεθε θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα παξνπζίαζε κε ζέκα ηνλ 

ζπγγξαθέα ηνπ έξγνπ θαη ηελ επνρή ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ, ηε ζέζε πνπ έρεη 

ην αλζνινγνχκελν απφζπαζκα ζην έξγν, ηα ζηνηρεία θάπνηαο παξάζηαζεο ηνπ έξγνπ 

θαη ηελ θξηηηθή ηεο παξάζηαζεο απηήο.  

ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ σξψλ έγηλε θαη ε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ 

νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο. Οη εξγαζίεο ησλ νκάδσλ ήηαλ ζε γεληθέο 

γξακκέο ηθαλνπνηεηηθέο. Όιεο νη νκάδεο εηνίκαζαλ αξρεία παξνπζίαζεο κε ηα 

ζηνηρεία πνπ δεηνχζαλ νη εξγαζίεο ηνπο. Σξεηο εξγαζίεο παξέπεκπαλ ζε 

απνζπάζκαηα ησλ παξαζηάζεσλ πνπ ζρνιίαδαλ
2
, ελψ νη ππφινηπεο πεξηείραλ απιψο 

                                                           
2
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ηα αξρεία: o_spioynos, o_arxontoxoriatis θαη erofili. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1850,6040/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1846,5982/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1846,5983/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3926,17203/
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θσηνγξαθίεο. Ζ γεληθή παξαηήξεζε είλαη φηη ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή ε παξνπζίαζε ησλ 

ζεαηξηθψλ έξγσλ απφ φιεο ηηο νκάδεο, σζηφζν δελ ήηαλ επαξθήο ε παξνπζίαζε ησλ 

θξηηηθψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηηο παξαζηάζεηο, ελψ κία εξγαζία δελ έθαλε θαζφινπ 

αλαθνξά ζηελ θξηηηθή ηεο παξάζηαζεο ηελ νπνία αλέιαβε λα παξνπζηάζεη
3
. Οη 

ππφινηπεο έδσζαλ ιίγεο κφλν πιεξνθνξίεο γηα ηελ θξηηηθή πνπ επέιεμαλ λα 

παξνπζηάζνπλ
4
. 

Γχν δηδαθηηθέο ψξεο δηαηέζεθαλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ 

Παξακύζη ρωξίο όλνκα ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε, ην νπνίν αθνξνχζαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπλέρεηαο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζηελ ηάμε απνζπαζκάησλ 

ηεο παξάζηαζεο πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζην αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ θαη γηα ηελ 

εθπφλεζε απφ ηνπο καζεηέο ζρεηηθψλ εξγαζηψλ.  

Ζ παξνπζίαζε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ αθνξνχζε ζηνλ ζπγγξαθέα ηνπ έξγνπ, ζην 

πεξηερφκελφ ηνπ, ζηε ζρέζε ηνπ κε ην αληίζηνηρν ινγνηερληθφ έξγν ηεο Πελειφπεο 

Γέιηα, ζηελ επνρή θαηά ηελ νπνία γξάθηεθαλ ην κπζηζηφξεκα θαη ην ζεαηξηθφ έξγν. 

Ζ παξνπζίαζε απηή ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα γίλεη απφ ηνλ δηδάζθνληα γηα 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη φρη λα απνηειέζεη εξγαζία ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, ε έθηε 

νκάδα, ε νπνία ηειείσζε λσξίηεξα απφ ηηο ππφινηπεο ηελ πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηα, θαζψο νη καζεηέο είραλ δνπιέςεη θαη ζην ζπίηη, αλέιαβε θαη 

εηνίκαζε ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξνπζίαζή ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο
5
. Καηά ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο δελ έγηλε μεθάζαξε ζηνπο καζεηέο ε 

ζρέζε ηνπ έξγνπ ηεο Πελειφπεο Γέιηα κε ην αληίζηνηρν ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Ηάθσβνπ 

Κακπαλέιιε, γηα απηφ ζην ζεκείν απηφ ρξεηάζηεθε ε παξέκβαζε ηνπ δηδάζθνληα.  

ηνπο καζεηέο δφζεθε θχιιν κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο 

θαζψο θαη πεξίιεςε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ζπλνιηθή 

εηθφλα ηνπ, θαζψο γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ παξαθνινχζεζαλ κφλν θάπνηα 

                                                           
3
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ην αξρείν h_thisia_toy_Abraam. 

4
 Βι. φ.π. ηα αξρεία katzoyrmpos θαη basilicas_lir. 

5
 Βι. φ.π. ην αξρείν paramythi_xoris_onoma. 

http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos
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απνζπάζκαηα ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο δηδαθηηθήο 

ψξαο νη καζεηέο, δνπιεχνληαο αηνκηθά, εηνίκαζαλ ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ πίλαθα πνπ ηνπο δφζεθε κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

παξάζηαζε, απνζπάζκαηα ηεο νπνίαο παξαθνινχζεζαλ ηελ πξνεγνχκελε ψξα. ην 

ζεκείν απηφ ρξεηάζηεθε λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ εκεξήζηνπ σξνιφγηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο έλα νιφθιεξν 

δίσξν, ψζηε ηελ πξψηε ψξα λα γίλεη ε πξνβνιή απνζπαζκάησλ ηεο παξάζηαζεο θαη 

ηε δεχηεξε λα εθπνλήζνπλ νη καζεηέο ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζπγγξαθή 

θξηηηθήο γηα ηελ παξάζηαζε πνπ παξαθνινχζεζαλ.  

Μία δηδαθηηθή ψξα δηαηέζεθε γηα λα παξνπζηάζεη θάζε νκάδα ζηηο ππφινηπεο 

ηελ εξγαζία πνπ αθνξνχζε ζηελ παξνπζίαζε ζεαηξηθνχ έξγνπ θαζψο θαη γηα λα 

παξνπζηαζηνχλ ελδεηθηηθά θάπνηεο απφ ηηο θξηηηθέο ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχζαλ 

ζηε ζεαηξηθή παξάζηαζε, απνζπάζκαηα ηεο νπνίαο παξαθνινχζεζαλ ηελ 

πξνεγνχκελε δηδαθηηθή ψξα. Δπηιέρζεθαλ λα παξνπζηαζηνχλ αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο 

θξηηηθέο ηεο παξάζηαζεο
6
, πξνθεηκέλνπ λα θαλεί πφζν ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα έρεη 

έλα θείκελν θξηηηθήο θαη επηπιένλ, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ απφ ηηο 

θξηηηθέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ απηήλ πνπ ζεψξεζαλ πεξηζζφηεξν ηεθκεξησκέλε.  

Γ΄ θάζε: κεηά ηελ αλάγλωζε (1 ψξα) 

Καηά ηε θάζε απηή «νη καζεηέο καο παξάγνπλ ην δηθφ ηνπο ιφγν φρη πηα γχξσ απφ ηα 

θείκελα, αιιά γχξσ απφ ην ζέκα ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε ηελ νπνία 

αζρνιήζεθαλ» (ΦΔΚ Β 1562/27-6-2011, Αξζξ.5/ ζει. 21074). 

Έρνληαο ηελ εκπεηξία ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζεαηξηθή 

παξάζηαζε, νη καζεηέο ήηαλ πηα έηνηκνη λα παξαθνινπζήζνπλ κε θξηηηθφ κάηη κηα 

παξάζηαζε θαη λα ζπλζέζνπλ νη ίδηνη ηεθκεξησκέλε θξηηηθή ηεο. Καηά επηπρή 

ζπγθπξία καζεηέο Λπθείνπ ηεο πεξηνρήο εηνίκαζαλ παξάζηαζε ηνπ έξγνπ Παξακύζη 

ρωξίο όλνκα, ηελ νπνία παξνπζίαζαλ ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ Βεξνίαο, 

                                                           
6
 Βι. φ.π. ηα kritiki_1_paramythi1, kritiki_1_paramythi2 θαη kritiki_2_paramythi1 θαη 

kritiki_2_paramythi2. 
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ζην πιαίζην ηνπ 1
νπ

 Θεαηξηθνχ Γηαγσληζκνχ Γπκλαζίσλ & Λπθείσλ Ζκαζίαο, 

Πηεξίαο, Πέιιαο, πνπ δηνξγάλσζε ην ΓΖΠΔΘΔ Βεξνίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζκαζίαο. Οη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ ηελ 

παξάζηαζε θαη έγξαςαλ θξηηηθή ηεο. Σηο εξγαζίεο απηέο ηηο εθπφλεζαλ αηνκηθά ζηελ 

ηάμε, ζηε δηάξθεηα κηαο δηδαθηηθήο ψξαο, ακέζσο κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

παξάζηαζεο θαη ηηο παξέδσζαλ ζηνλ δηδάζθνληα γηα ζρνιηαζκφ. Ζ εμέηαζε ησλ 

εξγαζηψλ απέδεημε φηη φινη νη καζεηέο επραξηζηήζεθαλ ηελ παξάζηαζε πνπ 

παξαθνινχζεζαλ, θαζψο φιεο νη θξηηηθέο ήηαλ ζεηηθέο γηα ην ζχλνιν ηεο 

παξάζηαζεο. Αξλεηηθή θξηηηθή αζθήζεθε κφλν γηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο 

παξάζηαζεο (π.ρ. θάπνηεο εξκελείεο, θάπνηα θνζηνχκηα). Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη κία 

εξγαζία
7
. 

ην ηέινο ηεο φγδνεο ψξαο δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ έλαλ 

πίλαθα αμηνιφγεζεο ηνπ ζελαξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δπλαηή ε βειηίσζή ηνπ ζε 

πηζαλή εθαξκνγή κε άιινπο καζεηέο. Οη καζεηέο, ζε γεληθέο γξακκέο, δήισζαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ θαη θπξίσο απφ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη λα εθπνλήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

βαζηζκέλεο ζηελ παξάζηαζε απηή. ε πηζαλή εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ζην κέιινλ 

αξθεηνί καζεηέο δήισζαλ πσο ζα είρε ελδηαθέξνλ λα ζπκπεξηιεθζεί ε 

παξαθνινχζεζε πεξηζζφηεξσλ παξαζηάζεσλ είηε δσληαλψλ είηε βηληενζθνπεκέλσλ.  

                                                           
7
 Βι. φ.π. ηα sxoliki_parastasi_1 θαη sxoliki_parastasi_2. 
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ειίδα 18 απφ 45 
 

Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Φύλλο Δπγαζίαρ 1ηρ Ομάδαρ 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα: Σν ζέαηξν 

Θέκα πξνο δηεξεχλεζε: Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο 

>>> Α΄ θάζη: ππιν από ηην ανάγνυζη (Μία διδακηική ώπα) <<< 

1
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

 Γίλεηαη έλαο πίλαθαο αλά νκάδα εξγαζίαο κε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο 

ηνπο νπνίνπο ζα παξαθνινπζήζνπκε θαηά ηελ πξνβνιή ησλ απνζπαζκάησλ θαη ζα 

θξαηήζνπκε θάπνηεο ζεκεηψζεηο. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο ζεκεηψζεηο πνπ 

ζπκπιεξψζαηε ζηνλ πίλαθα, ζα ζπδεηήζνπκε κε ζέκα ηηο παξαθάησ παξαζηάζεηο: 

 Πξνκεζεχο Γεζκψηεο (1992) Ακθη-ζέαηξν π. Δπαγγειάηνπ (απφ ην Θέαηξν 

ηεο Γεπηέξαο) [Απφ 0:01:18΄ έσο 0:04:36΄]  

 Σν κπζηηθφ ηεο θνληέζζαο Βαιέξαηλαο (απφ ην Θέαηξν ηεο Γεπηέξαο) [Απφ 

0:15:04 έσο 0:18:-03΄]  

 Γηαβάδνπκε κηα Κξηηηθή Θεάηξνπ απφ εθεκεξίδα. Ζ θξηηηθή θηινμελείηαη ζηα 

ψκαηα Κεηκέλσλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα (εδψ). Γίλεηαη ρξφλνο δέθα 

ιεπηψλ (10΄) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπδεηάκε γηα: (α) ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ, (β) ηε γιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θξηηηθφο θαη (γ) ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

παξάζηαζεο ζηα νπνία εζηηάδεηαη ε θξηηηθή ηνπ. 

 

  Αηνκηθή εξγαζία  αο έρεη θάλεη ηδηαίηεξε εληχπσζε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε 

ηελ νπνία έρεηε παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ; Αλ λαη, λα καο παξνπζηάζεηε 

ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο απηήο θαζψο θαη θάπνηα θξηηηθή πνπ γξάθηεθε θαη ηελ 

αθνξά. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεηε αλάινγε εκπεηξία κπνξείηε λα αληιήζεηε 

πιηθφ απφ ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (εδψ) θαη ηνπ Κξαηηθνχ 

http://www.youtube.com/watch?v=kcWdcGwd844&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=__dAdnpjKCk
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?p=32&t=2,2449
http://www.nt-archive.gr/
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ειίδα 19 απφ 45 
 

Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο (εδψ), ζηα νπνία δηαηίζεληαη ζηνηρεία γηα παξαζηάζεηο 

ηνπ παξειζφληνο θαζψο θαη θξηηηθέο ησλ παξαζηάζεσλ απφ εηδηθνχο.  

 

 

>>> Β΄ θάζη: καηά ηην ανάγνυζη (Έξι διδακηικέρ ώπερ) <<< 

2
ε
, 3

ε 
& 4

ε
 δηδαθηηθή ψξα  

 Αθνχ κειεηήζεηε ην απφζπαζκα απφ ην έξγν Καηδνύξκπνο ηνπ Γεψξγηνπ 

Υνξηάηζε [Α΄ Σεχρνο Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Λπθείνπ, Σν θείκελν εδψ 

(ζει. 90)], λα ζπλζέζεηε κηα παξνπζίαζε (ζε πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή 

Power Point ή Movie Maker), γηα λα ελεκεξσζνχκε γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 γηα ηνλ ζπγγξαθέα, ηελ επνρή ηνπ θαη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν δεη φηαλ γξάθεη ην 

έξγν, 

 γηα ην ζεαηξηθφ έξγν, ηελ ππφζεζε, ηα πξφζσπα, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν, 

 γηα ηε ζέζε ηνπ απνζπάζκαηνο ζην έξγν θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζθελήο πνπ 

αλζνινγείηαη ζην βηβιίν, 

 γηα παξαζηάζεηο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλεβεί ζε ειιεληθά ζέαηξα. 

 γηα ηηο θξηηηθέο πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηηο παξαπάλσ παξαζηάζεηο. 

Σν θείκελφ ζαο κπνξείηε λα ην εκπινπηίζεηε κε ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ 

κπνξείηε λα βξείηε ζην δηαδίθηπν. Υξήζηκν πιηθφ κπνξείηε λα βξείηε ζην αξρείν 

ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (εδψ) θαη ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο (εδψ). 

5
ε
 & 6

ε
 δηδαθηηθή ψξα  

  Παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ Παξακύζη ρωξίο όλνκα ηνπ 

Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε, πνπ ζα απνηειέζεη γηα ηε ζπλέρεηα αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

καο. Παξαθνινχζεζε απνζπαζκάησλ απφ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ Δζληθνχ 

Θεάηξνπ (εδψ). ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψζηε ηνλ πίλαθα πνπ ζαο δίλεηαη κε ηα 

http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1846,5981/
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 
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ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο πνπ ζα αμηνπνηήζεηε γηα ηε ζπγγξαθή θξηηηθήο ηεο 

παξάζηαζεο. 

7
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

 Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο καο ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. 

>>> Γ΄ θάζη: μεηά ηην ανάγνυζη (Μία διδακηική ώπα) <<< 

8
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

Ζ ζεαηξηθή νκάδα ηνπ 4
νπ

 Λπθείνπ Βεξνίαο πξφθεηηαη λα αλεβάζεη ην ζεαηξηθφ έξγν 

Παξακύζη ρωξίο όλνκα ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ζηε Βέξνηα. Ζ πξεκηέξα ζα 

δνζεί ζηηο 15 Απξηιίνπ. Θα παξαθνινπζήζνπκε ηελ παξάζηαζε θαη ζα εθπνλήζνπκε 

ηελ παξαθάησ αηνκηθή εξγαζία.  

  Αηνκηθή εξγαζία  Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξάζηαζεο γξάθνπκε θξηηηθή 

ηεο παξάζηαζεο.  

Δδψ ηειεηψλεη ε νρηάσξε πεξηπιάλεζή καο ζηνλ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ. Ήκαζηαλ άξαγε 

πξνζεθηηθνί ζπληαμηδηψηεο ζην ηαμίδη απηφ; Μαο άξεζε; πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα 

πνπ καο δίλεηαη γηα λα αμηνινγήζνπκε ηε ζπκκεηνρή καο ζην ηαμίδη πνπ καο θαινχζε 

λα βάινπκε ην ζέαηξν ζηε δσή καο. 
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Φύλλο Δπγαζίαρ 2ηρ Ομάδαρ 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα: Σν ζέαηξν 

Θέκα πξνο δηεξεχλεζε: Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο 

>>> Α΄ θάζη: ππιν από ηην ανάγνυζη (Μία διδακηική ώπα) <<< 

1
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

 Γίλεηαη έλαο πίλαθαο αλά νκάδα εξγαζίαο κε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο 

ηνπο νπνίνπο ζα παξαθνινπζήζνπκε θαηά ηελ πξνβνιή ησλ απνζπαζκάησλ θαη ζα 

θξαηήζνπκε θάπνηεο ζεκεηψζεηο. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο ζεκεηψζεηο πνπ 

ζπκπιεξψζαηε ζηνλ πίλαθα, ζα ζπδεηήζνπκε κε ζέκα ηηο παξαθάησ παξαζηάζεηο: 

 Πξνκεζεχο Γεζκψηεο (1992) Ακθη-ζέαηξν π. Δπαγγειάηνπ (απφ ην Θέαηξν 

ηεο Γεπηέξαο) [Απφ 0:01:18΄ έσο 0:04:36΄]  

 Σν κπζηηθφ ηεο θνληέζζαο Βαιέξαηλαο (απφ ην Θέαηξν ηεο Γεπηέξαο) [Απφ 

0:15:04 έσο 0:18:-03΄]  

 Γηαβάδνπκε κηα Κξηηηθή Θεάηξνπ απφ εθεκεξίδα. Ζ θξηηηθή θηινμελείηαη ζηα 

ψκαηα Κεηκέλσλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα (εδψ). Γίλεηαη ρξφλνο δέθα 

ιεπηψλ (10΄) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπδεηάκε γηα: (α) ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ, (β) ηε γιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θξηηηθφο θαη (γ) ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

παξάζηαζεο ζηα νπνία εζηηάδεηαη ε θξηηηθή ηνπ. 

 

  Αηνκηθή εξγαζία  αο έρεη θάλεη ηδηαίηεξε εληχπσζε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε 

ηελ νπνία έρεηε παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ; Αλ λαη, λα καο παξνπζηάζεηε 

ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο απηήο θαζψο θαη θάπνηα θξηηηθή πνπ γξάθηεθε θαη ηελ 

αθνξά. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεηε αλάινγε εκπεηξία κπνξείηε λα αληιήζεηε 

πιηθφ απφ ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (εδψ) θαη ηνπ Κξαηηθνχ 

Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο (εδψ), ζηα νπνία δηαηίζεληαη ζηνηρεία γηα παξαζηάζεηο 

ηνπ παξειζφληνο θαζψο θαη θξηηηθέο ησλ παξαζηάζεσλ απφ εηδηθνχο.  

http://www.youtube.com/watch?v=kcWdcGwd844&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=__dAdnpjKCk
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?p=32&t=2,2449
http://www.nt-archive.gr/
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73
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>>> Β΄ θάζη: καηά ηην ανάγνυζη (Έξι διδακηικέρ ώπερ) <<< 

2
ε
, 3

ε 
& 4

ε
 δηδαθηηθή ψξα  

  Αθνχ κειεηήζεηε ην απφζπαζκα απφ ην έξγν Ο αξρνληνρωξηάηεο ηνπ 

Μνιηέξνπ [Α΄ Σεχρνο Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Λπθείνπ, Σν θείκελν εδψ 

(ζει. 386)], λα ζπλζέζεηε κηα παξνπζίαζε (ζε πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή 

Power Point ή Movie Maker), γηα λα ελεκεξσζνχκε γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 γηα ηνλ ζπγγξαθέα, ηελ επνρή ηνπ θαη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν δεη, φηαλ γξάθεη ην 

έξγν 

 γηα ην ζεαηξηθφ έξγν, ηελ ππφζεζε, ηα πξφζσπα, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν, 

 γηα ηε ζέζε ηνπ απνζπάζκαηνο ζην έξγν θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζθελήο πνπ 

αλζνινγείηαη ζην βηβιίν, 

 γηα παξαζηάζεηο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλεβεί ζε ειιεληθά ζέαηξα, 

 γηα ηηο θξηηηθέο πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηηο παξαπάλσ παξαζηάζεηο. 

Σν θείκελφ ζαο κπνξείηε λα ην εκπινπηίζεηε κε ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ 

κπνξείηε λα βξείηε ζην δηαδίθηπν. Υξήζηκν πιηθφ κπνξείηε λα βξείηε ζην αξρείν 

ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (εδψ) θαη ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο (εδψ). 

5
ε
 & 6

ε
 δηδαθηηθή ψξα  

  Παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ Παξακύζη ρωξίο όλνκα ηνπ 

Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε, πνπ ζα απνηειέζεη γηα ηε ζπλέρεηα αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

καο. Παξαθνινχζεζε απνζπαζκάησλ απφ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ Δζληθνχ 

Θεάηξνπ (εδψ). ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψζηε ηνλ πίλαθα πνπ ζαο δίλεηαη κε ηα 

ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο πνπ ζα αμηνπνηήζεηε γηα ηε ζπγγξαθή θξηηηθήο ηεο 

παξάζηαζεο. 

7
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

 Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο καο ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1850,6039/
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos
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>>> Γ΄ θάζη: μεηά ηην ανάγνυζη (Μία διδακηική ώπα) <<< 

8
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

Ζ ζεαηξηθή νκάδα ηνπ 4
νπ

 Λπθείνπ Βεξνίαο πξφθεηηαη λα αλεβάζεη ην ζεαηξηθφ έξγν 

Παξακύζη ρωξίο όλνκα ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ζηε Βέξνηα. Ζ πξεκηέξα ζα 

δνζεί ζηηο 15 Απξηιίνπ. Θα παξαθνινπζήζνπκε ηελ παξάζηαζε θαη ζα εθπνλήζνπκε 

ηελ παξαθάησ αηνκηθή εξγαζία.  

  Αηνκηθή εξγαζία  Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξάζηαζεο γξάθνπκε θξηηηθή 

ηεο παξάζηαζεο.  

Δδψ ηειεηψλεη ε νρηάσξε πεξηπιάλεζή καο ζηνλ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ. Ήκαζηαλ άξαγε 

πξνζεθηηθνί ζπληαμηδηψηεο ζην ηαμίδη απηφ; Μαο άξεζε; πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα 

πνπ καο δίλεηαη γηα λα αμηνινγήζνπκε ηε ζπκκεηνρή καο ζην ηαμίδη πνπ καο θαινχζε 

λα βάινπκε ην ζέαηξν ζηε δσή καο. 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 24 απφ 45 
 

Φύλλο Δπγαζίαρ 3ηρ Ομάδαρ 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα: Σν ζέαηξν 

Θέκα πξνο δηεξεχλεζε: Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο 

>>> Α΄ θάζη: ππιν από ηην ανάγνυζη (Μία διδακηική ώπα) <<< 

1
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

 Γίλεηαη έλαο πίλαθαο αλά νκάδα εξγαζίαο κε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο 

ηνπο νπνίνπο ζα παξαθνινπζήζνπκε θαηά ηελ πξνβνιή ησλ απνζπαζκάησλ θαη ζα 

θξαηήζνπκε θάπνηεο ζεκεηψζεηο. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο ζεκεηψζεηο πνπ 

ζπκπιεξψζαηε ζηνλ πίλαθα, ζα ζπδεηήζνπκε κε ζέκα ηηο παξαθάησ παξαζηάζεηο: 

 Πξνκεζεχο Γεζκψηεο (1992) Ακθη-ζέαηξν π. Δπαγγειάηνπ (απφ ην Θέαηξν 

ηεο Γεπηέξαο) [Απφ 0:01:18΄ έσο 0:04:36΄]  

 Σν κπζηηθφ ηεο θνληέζζαο Βαιέξαηλαο (απφ ην Θέαηξν ηεο Γεπηέξαο) [Απφ 

0:15:04 έσο 0:18:-03΄]  

 Γηαβάδνπκε κηα Κξηηηθή Θεάηξνπ απφ εθεκεξίδα. Ζ θξηηηθή θηινμελείηαη ζηα 

ψκαηα Κεηκέλσλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα (εδψ). Γίλεηαη ρξφλνο δέθα 

ιεπηψλ (10΄) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπδεηάκε γηα: (α) ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ, (β) ηε γιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θξηηηθφο θαη (γ) ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

παξάζηαζεο ζηα νπνία εζηηάδεηαη ε θξηηηθή ηνπ. 

 

  Αηνκηθή εξγαζία  αο έρεη θάλεη ηδηαίηεξε εληχπσζε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε 

ηελ νπνία έρεηε παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ; Αλ λαη, λα καο παξνπζηάζεηε 

ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο απηήο θαζψο θαη θάπνηα θξηηηθή πνπ γξάθηεθε θαη ηελ 

αθνξά. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεηε αλάινγε εκπεηξία κπνξείηε λα αληιήζεηε 

πιηθφ απφ ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (εδψ) θαη ηνπ Κξαηηθνχ 

Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο (εδψ), ζηα νπνία δηαηίζεληαη ζηνηρεία γηα παξαζηάζεηο 

ηνπ παξειζφληνο θαζψο θαη θξηηηθέο ησλ παξαζηάζεσλ απφ εηδηθνχο.  

http://www.youtube.com/watch?v=kcWdcGwd844&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=__dAdnpjKCk
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?p=32&t=2,2449
http://www.nt-archive.gr/
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 25 απφ 45 
 

>>> Β΄ θάζη: καηά ηην ανάγνυζη (Έξι διδακηικέρ ώπερ) <<< 

2
ε
, 3

ε 
& 4

ε
 δηδαθηηθή ψξα  

  Αθνχ κειεηήζεηε ην απφζπαζκα απφ ην έξγν Βαζηιηάο Λεξ ηνπ Οπίιιηακ 

αίμπεξ [Α΄ Σεχρνο Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Λπθείνπ, ην 

θείκελν εδψ (ζει. 390)], λα ζπλζέζεηε κηα παξνπζίαζε (ζε πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή Power Point ή Movie Maker), γηα λα ελεκεξσζνχκε 

γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 γηα ηνλ ζπγγξαθέα, ηελ επνρή ηνπ θαη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν δεη, φηαλ γξάθεη ην 

έξγν, 

 γηα ην ζεαηξηθφ έξγν, ηελ ππφζεζε, ηα πξφζσπα, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν, 

 γηα ηε ζέζε ηνπ απνζπάζκαηνο ζην έξγν θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζθελήο πνπ 

αλζνινγείηαη ζην βηβιίν, 

 γηα παξαζηάζεηο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλεβεί ζε ειιεληθά ζέαηξα, 

 γηα ηηο θξηηηθέο πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηηο παξαπάλσ παξαζηάζεηο. 

Σν θείκελφ ζαο κπνξείηε λα ην εκπινπηίζεηε κε ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ 

κπνξείηε λα βξείηε ζην δηαδίθηπν. Υξήζηκν πιηθφ κπνξείηε λα βξείηε ζην αξρείν 

ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (εδψ) θαη ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο (εδψ). 

5
ε
 & 6

ε
 δηδαθηηθή ψξα  

  Παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ Παξακύζη ρωξίο όλνκα ηνπ 

Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε, πνπ ζα απνηειέζεη γηα ηε ζπλέρεηα αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

καο. Παξαθνινχζεζε απνζπαζκάησλ απφ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ Δζληθνχ 

Θεάηξνπ (εδψ). ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψζηε ηνλ πίλαθα πνπ ζαο δίλεηαη κε ηα 

ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο πνπ ζα αμηνπνηήζεηε γηα ηε ζπγγξαθή θξηηηθήο ηεο 

παξάζηαζεο. 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1850,6040/
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 26 απφ 45 
 

7
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

 Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο καο ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. 

>>> Γ΄ θάζη: μεηά ηην ανάγνυζη (Μία διδακηική ώπα) <<< 

8
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

Ζ ζεαηξηθή νκάδα ηνπ 4
νπ

 Λπθείνπ Βεξνίαο πξφθεηηαη λα αλεβάζεη ην ζεαηξηθφ έξγν 

Παξακύζη ρωξίο όλνκα ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ζηε Βέξνηα. Ζ πξεκηέξα ζα 

δνζεί ζηηο 15 Απξηιίνπ. Θα παξαθνινπζήζνπκε ηελ παξάζηαζε θαη ζα εθπνλήζνπκε 

ηελ παξαθάησ αηνκηθή εξγαζία.  

  Αηνκηθή εξγαζία  Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξάζηαζεο γξάθνπκε θξηηηθή 

ηεο παξάζηαζεο.  

Δδψ ηειεηψλεη ε νρηάσξε πεξηπιάλεζή καο ζηνλ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ. Ήκαζηαλ άξαγε 

πξνζεθηηθνί ζπληαμηδηψηεο ζην ηαμίδη απηφ; Μαο άξεζε; πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα 

πνπ καο δίλεηαη γηα λα αμηνινγήζνπκε ηε ζπκκεηνρή καο ζην ηαμίδη πνπ καο θαινχζε 

λα βάινπκε ην ζέαηξν ζηε δσή καο. 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 27 απφ 45 
 

Φύλλο Δπγαζίαρ 4ηρ Ομάδαρ 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα: Σν ζέαηξν 

Θέκα πξνο δηεξεχλεζε: Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο 

>>> Α΄ θάζη: ππιν από ηην ανάγνυζη (Μία διδακηική ώπα) <<< 

1
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

 Γίλεηαη έλαο πίλαθαο αλά νκάδα εξγαζίαο κε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο 

ηνπο νπνίνπο ζα παξαθνινπζήζνπκε θαηά ηελ πξνβνιή ησλ απνζπαζκάησλ θαη ζα 

θξαηήζνπκε θάπνηεο ζεκεηψζεηο. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο ζεκεηψζεηο πνπ 

ζπκπιεξψζαηε ζηνλ πίλαθα, ζα ζπδεηήζνπκε κε ζέκα ηηο παξαθάησ παξαζηάζεηο: 

 Πξνκεζεχο Γεζκψηεο (1992) Ακθη-ζέαηξν π. Δπαγγειάηνπ (απφ ην Θέαηξν 

ηεο Γεπηέξαο) [Απφ 0:01:18΄ έσο 0:04:36΄]  

 Σν κπζηηθφ ηεο θνληέζζαο Βαιέξαηλαο (απφ ην Θέαηξν ηεο Γεπηέξαο) [Απφ 

0:15:04 έσο 0:18:-03΄]  

 Γηαβάδνπκε κηα Κξηηηθή Θεάηξνπ απφ εθεκεξίδα. Ζ θξηηηθή θηινμελείηαη ζηα 

ψκαηα Κεηκέλσλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα (εδψ). Γίλεηαη ρξφλνο δέθα 

ιεπηψλ (10΄) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπδεηάκε γηα: (α) ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ, (β) ηε γιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θξηηηθφο θαη (γ) ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

παξάζηαζεο ζηα νπνία εζηηάδεηαη ε θξηηηθή ηνπ. 

 

  Αηνκηθή εξγαζία  αο έρεη θάλεη ηδηαίηεξε εληχπσζε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε 

ηελ νπνία έρεηε παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ; Αλ λαη, λα καο παξνπζηάζεηε 

ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο απηήο θαζψο θαη θάπνηα θξηηηθή πνπ γξάθηεθε θαη ηελ 

αθνξά. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεηε αλάινγε εκπεηξία κπνξείηε λα αληιήζεηε 

πιηθφ απφ ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (εδψ) θαη ηνπ Κξαηηθνχ 

Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο (εδψ), ζηα νπνία δηαηίζεληαη ζηνηρεία γηα παξαζηάζεηο 

ηνπ παξειζφληνο θαζψο θαη θξηηηθέο ησλ παξαζηάζεσλ απφ εηδηθνχο.  

http://www.youtube.com/watch?v=kcWdcGwd844&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=__dAdnpjKCk
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?p=32&t=2,2449
http://www.nt-archive.gr/
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 28 απφ 45 
 

>>> Β΄ θάζη: καηά ηην ανάγνυζη (Έξι διδακηικέρ ώπερ) <<< 

2
ε
, 3

ε 
& 4

ε
 δηδαθηηθή ψξα  

  Αθνχ κειεηήζεηε ην απφζπαζκα απφ ην έξγν Δξωθίιε ηνπ Γεψξγηνπ 

Υνξηάηζε [Α΄ Σεχρνο Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Λπθείνπ, ην 

θείκελν εδψ (ζει. 94)], λα ζπλζέζεηε κηα παξνπζίαζε (ζε πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή Power Point ή Movie Maker), γηα λα ελεκεξσζνχκε 

γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 γηα ηνλ ζπγγξαθέα, ηελ επνρή ηνπ θαη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν δεη, φηαλ γξάθεη ην 

έξγν, 

 γηα ην ζεαηξηθφ έξγν, ηελ ππφζεζε, ηα πξφζσπα, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν, 

 γηα ηε ζέζε ηνπ απνζπάζκαηνο ζην έξγν θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζθελήο πνπ 

αλζνινγείηαη ζην βηβιίν, 

 γηα παξαζηάζεηο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλεβεί ζε ειιεληθά ζέαηξα, 

 γηα ηηο θξηηηθέο πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηηο παξαπάλσ παξαζηάζεηο. 

Σν θείκελφ ζαο κπνξείηε λα ην εκπινπηίζεηε κε ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ 

κπνξείηε λα βξείηε ζην δηαδίθηπν. Υξήζηκν πιηθφ κπνξείηε λα βξείηε ζην αξρείν 

ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (εδψ) θαη ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο (εδψ). 

5
ε
 & 6

ε
 δηδαθηηθή ψξα  

  Παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ Παξακύζη ρωξίο όλνκα ηνπ 

Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε, πνπ ζα απνηειέζεη γηα ηε ζπλέρεηα αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

καο. Παξαθνινχζεζε απνζπαζκάησλ απφ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ Δζληθνχ 

Θεάηξνπ (εδψ). ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψζηε ηνλ πίλαθα πνπ ζαο δίλεηαη κε ηα 

ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο πνπ ζα αμηνπνηήζεηε γηα ηε ζπγγξαθή θξηηηθήο ηεο 

παξάζηαζεο. 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1846,5982/
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 29 απφ 45 
 

7
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

 Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο καο ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. 

>>> Γ΄ θάζη: μεηά ηην ανάγνυζη (Μία διδακηική ώπα) <<< 

8
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

Ζ ζεαηξηθή νκάδα ηνπ 4
νπ

 Λπθείνπ Βεξνίαο πξφθεηηαη λα αλεβάζεη ην ζεαηξηθφ έξγν 

Παξακύζη ρωξίο όλνκα ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ζηε Βέξνηα. Ζ πξεκηέξα ζα 

δνζεί ζηηο 15 Απξηιίνπ. Θα παξαθνινπζήζνπκε ηελ παξάζηαζε θαη ζα εθπνλήζνπκε 

ηελ παξαθάησ αηνκηθή εξγαζία.  

  Αηνκηθή εξγαζία  Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξάζηαζεο γξάθνπκε θξηηηθή 

ηεο παξάζηαζεο.  

Δδψ ηειεηψλεη ε νρηάσξε πεξηπιάλεζή καο ζηνλ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ. Ήκαζηαλ άξαγε 

πξνζεθηηθνί ζπληαμηδηψηεο ζην ηαμίδη απηφ; Μαο άξεζε; πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα 

πνπ καο δίλεηαη γηα λα αμηνινγήζνπκε ηε ζπκκεηνρή καο ζην ηαμίδη πνπ καο θαινχζε 

λα βάινπκε ην ζέαηξν ζηε δσή καο. 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 30 απφ 45 
 

Φύλλο Δπγαζίαρ 5ηρ Ομάδαρ 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα: Σν ζέαηξν 

Θέκα πξνο δηεξεχλεζε: Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο 

>>> Α΄ θάζη: ππιν από ηην ανάγνυζη (Μία διδακηική ώπα) <<< 

1
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

 Γίλεηαη έλαο πίλαθαο αλά νκάδα εξγαζίαο κε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο 

ηνπο νπνίνπο ζα παξαθνινπζήζνπκε θαηά ηελ πξνβνιή ησλ απνζπαζκάησλ θαη ζα 

θξαηήζνπκε θάπνηεο ζεκεηψζεηο. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο ζεκεηψζεηο πνπ 

ζπκπιεξψζαηε ζηνλ πίλαθα, ζα ζπδεηήζνπκε κε ζέκα ηηο παξαθάησ παξαζηάζεηο: 

 Πξνκεζεχο Γεζκψηεο (1992) Ακθη-ζέαηξν π. Δπαγγειάηνπ (απφ ην Θέαηξν 

ηεο Γεπηέξαο) [Απφ 0:01:18΄ έσο 0:04:36΄]  

 Σν κπζηηθφ ηεο θνληέζζαο Βαιέξαηλαο (απφ ην Θέαηξν ηεο Γεπηέξαο) [Απφ 

0:15:04 έσο 0:18:-03΄]  

 Γηαβάδνπκε κηα Κξηηηθή Θεάηξνπ απφ εθεκεξίδα. Ζ θξηηηθή θηινμελείηαη ζηα 

ψκαηα Κεηκέλσλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα (εδψ). Γίλεηαη ρξφλνο δέθα 

ιεπηψλ (10΄) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπδεηάκε γηα: (α) ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ, (β) ηε γιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θξηηηθφο θαη (γ) ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

παξάζηαζεο ζηα νπνία εζηηάδεηαη ε θξηηηθή ηνπ. 

 

  Αηνκηθή εξγαζία  αο έρεη θάλεη ηδηαίηεξε εληχπσζε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε 

ηελ νπνία έρεηε παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ; Αλ λαη, λα καο παξνπζηάζεηε 

ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο απηήο θαζψο θαη θάπνηα θξηηηθή πνπ γξάθηεθε θαη ηελ 

αθνξά. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεηε αλάινγε εκπεηξία κπνξείηε λα αληιήζεηε 

πιηθφ απφ ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (εδψ) θαη ηνπ Κξαηηθνχ 

Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο (εδψ), ζηα νπνία δηαηίζεληαη ζηνηρεία γηα παξαζηάζεηο 

ηνπ παξειζφληνο θαζψο θαη θξηηηθέο ησλ παξαζηάζεσλ απφ εηδηθνχο.  

http://www.youtube.com/watch?v=kcWdcGwd844&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=__dAdnpjKCk
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?p=32&t=2,2449
http://www.nt-archive.gr/
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 31 απφ 45 
 

>>> Β΄ θάζη: καηά ηην ανάγνυζη (Έξι [6] διδακηικέρ ώπερ) <<< 

2
ε
, 3

ε 
& 4

ε
 δηδαθηηθή ψξα  

  Αθνχ κειεηήζεηε ην απφζπαζκα απφ ην έξγν Η ζπζία ηνπ Αβξαάκ ηνπ 

Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ [Α΄ Σεχρνο Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

Λπθείνπ, ην θείκελν εδψ (ζει.97)], λα ζπλζέζεηε κηα παξνπζίαζε (ζε 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή Power Point ή Movie Maker), γηα λα 

ελεκεξσζνχκε γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 γηα ηνλ ζπγγξαθέα, ηελ επνρή ηνπ θαη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν δεη, φηαλ γξάθεη ην 

έξγν, 

 γηα ην ζεαηξηθφ έξγν, ηελ ππφζεζε, ηα πξφζσπα, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν, 

 γηα ηε ζέζε ηνπ απνζπάζκαηνο ζην έξγν θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζθελήο πνπ 

αλζνινγείηαη ζην βηβιίν, 

 Γηα παξαζηάζεηο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλεβεί ζε ειιεληθά ζέαηξα, 

 Γηα ηηο θξηηηθέο πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηηο παξαπάλσ παξαζηάζεηο. 

Σν θείκελφ ζαο κπνξείηε λα ην εκπινπηίζεηε κε ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ 

κπνξείηε λα βξείηε ζην δηαδίθηπν. Υξήζηκν πιηθφ κπνξείηε λα βξείηε ζην αξρείν 

ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (εδψ) θαη ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο (εδψ). 

5
ε
 & 6

ε
 δηδαθηηθή ψξα  

  Παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ Παξακύζη ρωξίο όλνκα ηνπ 

Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε, πνπ ζα απνηειέζεη γηα ηε ζπλέρεηα αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

καο. Παξαθνινχζεζε απνζπαζκάησλ απφ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ Δζληθνχ 

Θεάηξνπ (εδψ). ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψζηε ηνλ πίλαθα πνπ ζαο δίλεηαη κε ηα 

ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο πνπ ζα αμηνπνηήζεηε γηα ηε ζπγγξαθή θξηηηθήο ηεο 

παξάζηαζεο. 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1846,5983/
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 32 απφ 45 
 

7
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

 Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο καο ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. 

>>> Γ΄ θάζη: μεηά ηην ανάγνυζη (Μία διδακηική ώπα) <<< 

8
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

Ζ ζεαηξηθή νκάδα ηνπ 4
νπ

 Λπθείνπ Βεξνίαο πξφθεηηαη λα αλεβάζεη ην ζεαηξηθφ έξγν 

Παξακύζη ρωξίο όλνκα ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ζηε Βέξνηα. Ζ πξεκηέξα ζα 

δνζεί ζηηο 15 Απξηιίνπ. Θα παξαθνινπζήζνπκε ηελ παξάζηαζε θαη ζα εθπνλήζνπκε 

ηελ παξαθάησ αηνκηθή εξγαζία.  

  Αηνκηθή εξγαζία  Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξάζηαζεο γξάθνπκε θξηηηθή 

ηεο παξάζηαζεο.  

Δδψ ηειεηψλεη ε νρηάσξε πεξηπιάλεζή καο ζηνλ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ. Ήκαζηαλ άξαγε 

πξνζεθηηθνί ζπληαμηδηψηεο ζην ηαμίδη απηφ; Μαο άξεζε; πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα 

πνπ καο δίλεηαη γηα λα αμηνινγήζνπκε ηε ζπκκεηνρή καο ζην ηαμίδη πνπ καο θαινχζε 

λα βάινπκε ην ζέαηξν ζηε δσή καο. 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 33 απφ 45 
 

Φύλλο Δπγαζίαρ 6ηρ Ομάδαρ 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα: Σν ζέαηξν 

Θέκα πξνο δηεξεχλεζε: Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο 

>>> Α΄ θάζη: ππιν από ηην ανάγνυζη (Μία διδακηική ώπα) <<< 

1
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

 Γίλεηαη έλαο πίλαθαο αλά νκάδα εξγαζίαο κε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο 

ηνπο νπνίνπο ζα παξαθνινπζήζνπκε θαηά ηελ πξνβνιή ησλ απνζπαζκάησλ θαη ζα 

θξαηήζνπκε θάπνηεο ζεκεηψζεηο. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο ζεκεηψζεηο πνπ 

ζπκπιεξψζαηε ζηνλ πίλαθα, ζα ζπδεηήζνπκε κε ζέκα ηηο παξαθάησ παξαζηάζεηο: 

 Πξνκεζεχο Γεζκψηεο (1992) Ακθη-ζέαηξν π. Δπαγγειάηνπ (απφ ην Θέαηξν 

ηεο Γεπηέξαο) [Απφ 0:01:18΄ έσο 0:04:36΄]  

 Σν κπζηηθφ ηεο θνληέζζαο Βαιέξαηλαο (απφ ην Θέαηξν ηεο Γεπηέξαο) [Απφ 

0:15:04 έσο 0:18:-03΄]  

 Γηαβάδνπκε κηα Κξηηηθή Θεάηξνπ απφ εθεκεξίδα. Ζ θξηηηθή θηινμελείηαη ζηα 

ψκαηα Κεηκέλσλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα (εδψ). Γίλεηαη ρξφλνο δέθα 

ιεπηψλ (10΄) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπδεηάκε γηα: (α) ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ, (β) ηε γιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θξηηηθφο θαη (γ) ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

παξάζηαζεο ζηα νπνία εζηηάδεηαη ε θξηηηθή ηνπ. 

 

  Αηνκηθή εξγαζία  αο έρεη θάλεη ηδηαίηεξε εληχπσζε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε 

ηελ νπνία έρεηε παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ; Αλ λαη, λα καο παξνπζηάζεηε 

ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο απηήο θαζψο θαη θάπνηα θξηηηθή πνπ γξάθηεθε θαη ηελ 

αθνξά. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεηε αλάινγε εκπεηξία κπνξείηε λα αληιήζεηε 

πιηθφ απφ ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (εδψ) θαη ηνπ Κξαηηθνχ 

Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο (εδψ), ζηα νπνία δηαηίζεληαη ζηνηρεία γηα παξαζηάζεηο 

ηνπ παξειζφληνο θαζψο θαη θξηηηθέο ησλ παξαζηάζεσλ απφ εηδηθνχο.  

http://www.youtube.com/watch?v=kcWdcGwd844&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=__dAdnpjKCk
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?p=32&t=2,2449
http://www.nt-archive.gr/
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 34 απφ 45 
 

>>> Β΄ θάζη: καηά ηην ανάγνυζη (Έξι διδακηικέρ ώπερ) <<< 

2
ε
, 3

ε 
& 4

ε
 δηδαθηηθή ψξα  

  Αθνχ κειεηήζεηε ην απφζπαζκα απφ ην έξγν Ο ζπηνύλνο ηνπ Μπέξηνι 

Μπξερη [Γ΄ Σεχρνο Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Λπθείνπ, ην θείκελν εδψ 

(ζει. 416)], λα ζπλζέζεηε κηα παξνπζίαζε (ζε πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή 

Power Point ή Movie Maker), γηα λα ελεκεξσζνχκε γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 γηα ηνλ ζπγγξαθέα, ηελ επνρή ηνπ θαη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν δεη, φηαλ γξάθεη ην 

έξγν, 

 γηα ην ζεαηξηθφ έξγν, ηελ ππφζεζε, ηα πξφζσπα, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν, 

 γηα ηε ζέζε ηνπ απνζπάζκαηνο ζην έξγν θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζθελήο πνπ 

αλζνινγείηαη ζην βηβιίν, 

 γηα παξαζηάζεηο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλεβεί ζε ειιεληθά ζέαηξα, 

 γηα ηηο θξηηηθέο πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηηο παξαπάλσ παξαζηάζεηο. 

Σν θείκελφ ζαο κπνξείηε λα ην εκπινπηίζεηε κε ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ 

κπνξείηε λα βξείηε ζην δηαδίθηπν. Υξήζηκν πιηθφ κπνξείηε λα βξείηε ζην αξρείν 

ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ (εδψ) θαη ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο (εδψ). 

5
ε
 & 6

ε
 δηδαθηηθή ψξα  

  Παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ Παξακύζη ρωξίο όλνκα ηνπ 

Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε, πνπ ζα απνηειέζεη γηα ηε ζπλέρεηα αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

καο. Παξαθνινχζεζε απνζπαζκάησλ απφ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ Δζληθνχ 

Θεάηξνπ (εδψ). ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψζηε ηνλ πίλαθα πνπ ζαο δίλεηαη κε ηα 

ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο πνπ ζα αμηνπνηήζεηε γηα ηε ζπγγξαθή θξηηηθήο ηεο 

παξάζηαζεο. 

7
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

 Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο καο ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3926,17203/
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=73
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=413#videos


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Βάιηε ην ζέαηξν ζηε δσή ζαο» 

 

ειίδα 35 απφ 45 
 

>>> Γ΄ θάζη: μεηά ηην ανάγνυζη (Μία διδακηική ώπα) <<< 

8
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

Ζ ζεαηξηθή νκάδα ηνπ 4
νπ

 Λπθείνπ Βεξνίαο πξφθεηηαη λα αλεβάζεη ην ζεαηξηθφ έξγν 

Παξακύζη ρωξίο όλνκα ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ζηε Βέξνηα. Ζ πξεκηέξα ζα 

δνζεί ζηηο 15 Απξηιίνπ. Θα παξαθνινπζήζνπκε ηελ παξάζηαζε θαη ζα εθπνλήζνπκε 

ηελ παξαθάησ αηνκηθή εξγαζία.  

  Αηνκηθή εξγαζία  Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξάζηαζεο γξάθνπκε θξηηηθή 

ηεο παξάζηαζεο.  

Δδψ ηειεηψλεη ε νρηάσξε πεξηπιάλεζή καο ζηνλ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ. Ήκαζηαλ άξαγε 

πξνζεθηηθνί ζπληαμηδηψηεο ζην ηαμίδη απηφ; Μαο άξεζε; πκπιεξψλνπκε ηνλ πίλαθα 

πνπ καο δίλεηαη γηα λα αμηνινγήζνπκε ηε ζπκκεηνρή καο ζην ηαμίδη πνπ καο θαινχζε 

λα βάινπκε ην ζέαηξν ζηε δσή καο. 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Θα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζχγθξηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θεθαιαίσλ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηεο Πελειφπεο Γέιηα κε ην αληίζηνηρν ζεαηξηθφ 

θείκελν ηνπ Κακπαλέιιε. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα έπξεπε νη καζεηέο λα δνπιέςνπλ 

εθηφο ζρνιείνπ, δηαθνξεηηθά ζα ρξεηαδφηαλ λα δηαηεζνχλ πεξηζζφηεξεο δηδαθηηθέο 

ψξεο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο, αλά νκάδα, λα 

δξακαηνπνηήζνπλ θαη θάπνηα θεθάιαηα απφ ην έξγν Παξακύζη ρωξίο όλνκα, ηα νπνία 

ζα καγλεηνζθνπνχληαλ θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα αμηνπνηνχληαλ ζην πξφγξακκα 

Windows Movie Maker θαη καδί κε άιιεο ζεκεηψζεηο πνπ νη καζεηέο ζα επέιεγαλ λα 

αλαγλψζνπλ νη ίδηνη (ερνγξάθεζε) ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κηα ζχληνκε 

ηαηλία-αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ινγνηερληθφ/ζεαηξηθφ έξγν. Σέινο, ζα κπνξνχζε 

λα δεηεζεί ζχγθξηζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ κε ηε ζεαηξηθή κεηαθνξά ηνπ. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε επειημίαο ζην σξνιφγην 

πξφγξακκα αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

κάιηζηα γηα ζπλερφκελν δίσξν, θαζψο φινη φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο γλσξίδνπλ πσο ζε κηα κφλν ψξα είλαη ειάρηζηε ε πξφνδνο ησλ 

εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ, ηδίσο ζε νκαδηθέο εξγαζίεο. 

Οη νθηψ δηδαθηηθέο ψξεο πνπ δηαηέζεθαλ απέδεημαλ φηη ε ελαζρφιεζε κε 

πνηνηηθά έξγα, αθφκε θαη απφ έλα θνηλφ ρσξίο ηελ αλάινγε εκπεηξία, κπνξεί λα έρεη 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ είραλ ζεαηξηθή εκπεηξία, 

γηα απηφ θαη ζρνιίαζαλ αξλεηηθά ηελ επηινγή ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ πνπ απνηέιεζε 

αληηθείκελν κειέηεο, θαζψο ην ζεψξεζαλ πνιχ δχζθνιν γηα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη 

έμσ απφ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Χζηφζν, ε κειέηε ηνπ έξγνπ θαη θπξίσο ε 

παξαθνινχζεζε ηεο καζεηηθήο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

http://dim-ag-elenis.ser.sch.gr/paramithia/param.horis%20onoma%20P.Delta.pdf
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καζεηψλ, νη νπνίνη, ηειηθά, φπσο παξαδέρηεθαλ, απφιαπζαλ θαη πξνβιεκαηίζηεθαλ 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Απνζηνιίδνπ, Β. 2012. Ζ ινγνηερλία ζηα λέα πεξηβάιινληα ησλ ΣΠΔ: 

Κπβεξλνινγνηερλία θαη e-books, ςεθηαθέο θνηλφηεηεο αλαγλσζηψλ, δεκηνπξγηθή 

γξαθή θαη αθήγεζε ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο 

Γιψζζαο. 

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.pdf 

[15/11/2012]. 

ΦΔΚ Β 1562/27-6-2011, Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο Α΄ 

Λπθείνπ, ζ. 21068-21082. 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-

A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf 

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.pdf
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΑΖ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔ ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΘΔΑΣΡΗΚΔ 

ΠΑΡΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΤΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΜΑ 
Οη παξαηεξήζεηο καο 

γηα: 

Πξνκεζεύο 

Γεζκώηεο (1992) 

Ακθη-ζέαηξν π. 

Δπαγγειάηνπ 

Σν κπζηηθό ηεο 

θνληέζζαο Βαιέξαηλαο 

ην ρξόλν ζπγγξαθήο ηνπ 

ζεαηξηθνύ έξγνπ 

 

  

ην ρώξν δηεμαγωγήο 

 ηεο δξάζεο    

ηε γιώζζα ηνπ  

ζεαηξηθνύ έξγνπ 

 

  

ηελ ππόζεζε ηνπ έξγνπ 

   

ηα ζθεληθά 

   

ηα θνζηνύκηα ηωλ 

εζνπνηώλ 

 

  

ό,ηη άιιν ζεωξνύκε  

αμηνκλεκόλεπην 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔ ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ 

ΔΡΓΟ ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΥΧΡΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΤΜΔ 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΠΟΤ ΘΑ ΣΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΟΤΜΔ ΣΖ 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ολνκαηεπώλπκν:…………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

ηνηρεία παξάζηαζεο:  
Θεατρικό έργο 

Σίηινο: Παξακχζη ρσξίο φλνκα 

Δίδνο: Νενειιεληθφ Θέαηξν | 20φο αηψλαο | Ηζηνξηθή Αιιεγνξία 

Έηνο ζπγγξαθήο ζεαηξηθνχ έξγνπ: 1959 

πγγξαθέαο: Ηάθσβνο Κακπαλέιιεο 

πληειεζηέο 

 

θελνζεζία: Θαλάζεο Παπαγεσξγίνπ 

θελνγξαθία: Νίθνο Πνιίηεο 

Δλδπκαηνιφγνο: Νίθνο Πνιίηεο 

πλζέηεο: Μάλνο Υαηδηδάθηο 

Υνξνγξάθνο: Μαξία Αιβαλνχ 

Βνεζφο ζθελνζέηε: Γηάλλεο Αλαζηαζάθεο 

Δλνξρήζηξσζε: Νίθνο Κππνπξγφο 

Μνπζηθή δηδαζθαιία: Οιπκπία Κπξηαθάθε-Λνπθίζζα 

Μνπζηθνί : σηήξεο Γεκπφλνο, Βαζίιεο Ληαξκαθφπνπινο, Μαξία Βαζηινπνχινπ, 

Απφζηνινο Καινγηάλλεο 

Γηαλνκή 

 

Πνιχθαξπνο  

 Παλαγηψηεο Μέληεο  

Πξίγθηπαο  

 Υξήζηνο Γηάλλαξεο  

Βαζίιηζζα  

 Νφληθα Γαιελέα  

Βαζηιηάο  

 Κψζηαο Ρεγφπνπινο  

Μαξία  

 Δηξήλε Μπαιηά  

 

Σφπνο & Υξφλνο 

Θεαηξηθή πεξίνδνο: 1995-1996 

03/12/1995  Δζληθφ Θέαηξν, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 22-24, Αζήλα, Διιάδα  
 

http://www.nt-archive.gr/workDetails.aspx?workID=2338
http://www.nt-archive.gr/works.aspx?searchGenre=nQO1A78DtQO7A7sDtwO9A7kDugPMAyAAmAOtA7EDxAPBA78D
http://www.nt-archive.gr/works.aspx?searchGenre=MgAwAMwDwgMgALEDuQPOA70DsQPCAw==
http://www.nt-archive.gr/works.aspx?searchGenre=mQPDA8QDvwPBA7kDugOuAyAAkQO7A7sDtwOzA78DwQOvA7ED
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=4937
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=2432
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=2706
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=2706
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=3499
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=76
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=121
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=1499
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=1508
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=671
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=1674
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=310
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=1065
http://www.nt-archive.gr/roles.aspx?search=%ce%a0%ce%bf%ce%bb%cf%8d%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%80%ce%bf%cf%82
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=1917
http://www.nt-archive.gr/roles.aspx?search=%ce%a0%cf%81%ce%af%ce%b3%ce%ba%ce%b9%cf%80%ce%b1%cf%82
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=525
http://www.nt-archive.gr/roles.aspx?search=%ce%92%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%83%ce%b1
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=444
http://www.nt-archive.gr/roles.aspx?search=%ce%92%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ac%cf%82
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=2785
http://www.nt-archive.gr/roles.aspx?search=%ce%9c%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1
http://www.nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=2071
http://www.nt-archive.gr/places.aspx?orgID=1
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΘΔΑΣΡΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΥΧΡΗ ΟΝΟΜΑ 

ε θάπνηα άγλσζηε ρψξα επηθξαηεί ράνο θαη παξαθκή ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Τπάξρεη έλαο αλίθαλνο θαη άβνπινο βαζηιηάο πνπ 

κε ηα ιάζε ηνπ έρεη θέξεη ηε ρψξα ζε απηφ ην ζεκείν, ελψ πεξηκέλεη βνήζεηα απφ 

γεηηνληθή ρψξα παίξλνληαο ζπλερψο δάλεηα απφ απηή. Ο ιαφο έρεη παξαηηεζεί θαη 

εζηθή δηαθζνξά επηθξαηεί παληνχ. Ζ θαηάζηαζε δπζθνιεχεη θη άιιν φηαλ ν 

δαλεηζηήο, έλαο άιινο βαζηιηάο, θεξχζζεη πφιεκν ελαληίνλ ηνπ αλίθαλνπ βαζηιηά. 

Όηαλ ε θαηάζηαζε έρεη θηάζεη ζην απξνρψξεην, ηα πξνβιήκαηα ζα ιχζεη ν γηνο ηνπ 

βαζηιηά, ν πξίγθηπαο. Δθείλνο πιεζηάδεη ην ιαφ, καζαίλεη απφ απηφλ, θαηαθέξλεη λα 

ηνλ εκπλεχζεη, αθνχ ν ίδηνο δίλεη ην θαιφ παξάδεηγκα. Ζ ιχζε έξρεηαη κέζα απφ ηε 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο, ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη απηή ε ρψξα. Ο ιαφο κε ηνλ πξίγθηπα σο 

παξάδεηγκα θαη ζηήξηγκα παιεχεη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Ξαθληθά ην θιίκα αιιάδεη, 

φινη εξγάδνληαη, παξάγνπλ θαη αιιεινυπνζηεξίδνληαη. Ζ θαηάζηαζε ζηε ρψξα 

βειηηψλεηαη, βαζηιηάο θαη ιαφο αηελίδνπλ ην κέιινλ κε αηζηνδνμία θαη ειπίδα 

 

ε κηα δχζθνιε επνρή ν ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο ζαηηξίδεη ην ιαφ θαη ηελ εγεζία ηνπ 

θπξίσο γηα ηε δηαθζνξά ηνπο. Καλείο δελ εξγάδεηαη θαη ν θαζέλαο κεηαζέηεη ηηο 

επζχλεο ηνπ ζηνπο άιινπο. Ζ ρψξα θαηαξξέεη θαη πξνζπαζεί λα δήζεη κφλν 

ζηεξηδφκελε ζηελ μέλε βνήζεηα ε νπνία φκσο θάπνηα ζηηγκή παχεη λα έξρεηαη. 

Κάπνηα κέξα φκσο ν πξίγθηπαο απνθαζίδεη φηη ηα πξάγκαηα πξέπεη λα αιιάμνπλ. 

Έηζη μαλαγελληέηαη ε ειπίδα ζηε ρψξα... 

Σν ζεαηξηθφ έξγν ρσξίδεηαη ζε δχν πξάμεηο θαη ελλέα εηθφλεο 

Πξάμε Πξώηε 

Δηθόλα πξώηε: ην παιάηη. Πξφζσπα: Βαζηιηάο, Βαζίιηζζα, Πξίγθηπαο, 

Πνιχθαξπνο, Μαξία. 

Δδψ θπξηαξρεί ε εηθφλα ηεο παξαίηεζεο, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο παξαθκήο. Φαίλεηαη ε 

αληθαλφηεηα θαη ε αδηαθνξία ηνπ βαζηιηά θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ 

βαζηιείνπ θαζψο νχηε ην παιάηη δελ έρεη ηα απαξαίηεηα. 

Δηθόλα δεύηεξε : Ζ δίθε ζηελ πιαηεία Πξφζσπα: Γηθαζηήο, ηδεξάο, θησρνκάλα, 

Μαξία, Σαβεξληάξεο, πχξνο, πξίγθηπαο, Μηράιεο, Κνπκπάξνο, Γηάλλεο, Φίιηππνο. 

Δδψ θαίλεηαη ε αδηθία πνπ θπξηαξρεί ζην βαζίιεην, ε δηαθζνξά αθφκε θαη ησλ 

δηθαζηψλ, ε αλάκημε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζην έξγν ηεο δηθαηνζχλεο, ν θφβνο θαη ε 

αδηαθνξία νξηζκέλσλ πνιηηψλ θαζψο θαη ε ηφικε θάπνησλ άιισλ (ηεο Φησρνκάλαο). 

Ο πξίγθηπαο ππεξαζπίδεηαη ηνλ αζψν ζηδεξά (πνπ δηθάδεηαη) θαη απνθαιχπηεη ηελ 

ελνρή ηνπ Βαζηιηά θαη ηνπ παιαηηνχ.  

Δηθόλα ηξίηε: Έμω από ην παιάηη. Πξφζσπα: Πνιχθαξπνο, Σαβεξληάξεο, 

πξίγθηπαο, πξσηνκάζηνξαο, πχξνο, Κνπκπάξνο, Βαζίιηζζα, Βαζηιηάο, Θεφδσξνο, 

Γηάλλεο, Φίιηππνο. 

Παξνπζηάδεηαη εδψ ε θαηάζηαζε ηνπ ιανχ πνπ βξίζθεηαη καθξηά απφ ην βαζηιηά ηνπ 

θαη ηνπ βαζηιηά πνπ δελ έρεη ηδέα ηη γίλεηαη ζην ιαφ θαη εηνηκάδεηαη λα θχγεη θξπθά 
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θαη λα παξαηήζεη ηε ρψξα πνπ έρεη ηφζα πξνβιήκαηα. ην κεηαμχ θηάλεη κηα 

εηδνπνίεζε απφ ην ζείν Βαζηιηά γεηηνληθήο ρψξαο, ζηνλ νπνίν είρε ζηεξίμεη ν 

Βαζηιηάο φιεο ηνπ ηηο ειπίδεο γηα βνήζεηα. Ο ζείνο Βαζηιηάο φκσο δεηάεη λα 

παξαδνζεί ε ρψξα ακαρεηί πξνθεηκέλνπ λα ηε ζηεξίμεη νηθνλνκηθά. 

Δηθόλα ηέηαξηε: ηε ζηξαηώλα Πξφζσπα: Βαζηιηάο, πξίγθηπαο, Πνιχθαξπνο, 

Μνλνρέξεο, Θεφδσξνο, ηδεξάο Μαξία Φησρνκάλα. 

O Βαζηιηάο εηνηκάδεηαη λα θχγεη αιιά φ πξίγθηπαο δελ αθνινπζεί. Παξνπζηάδεηαη 

ζην Βαζηιηά ν ζηξαηφο (ν θνπηζφο κε έλα ηξηζάζιην θξάλνο θαη έλα παιηφ φπιν) θη ν 

ζηφινο (ν κνλνρέξεο, θξαηψληαο έλα θνππί). Αξρηθά ν ηδεξάο θαη ε Φησρνκάλα 

εμεγνχλ ζηνλ πξίγθηπα φηη παξφιν πνπ κέλνπλ θνληά ζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο δελ ηνπο 

πάεη ε θαξδηά λα θχγνπλ. Απνθαζίδνπλ λα κελ εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα αιιά λα 

κείλνπλ θαη λα αγσληζηνχλ. 

Δηθόλα Πέκπηε : ηελ ηαβέξλα Πξφζσπα: Βαζηιηάο, πξίγθηπαο, Πξσηνκάζηνξαο, 

Κνπκπάξνο, Φίιηππνο, Μηράιεο, Γηάλλεο, πεξηβνιάξεο, ηαβεξληάξεο, πχξνο, 

ηδεξάο, Φησρνκάλα. 

Δλψ αξθεηνί απφ ην ιαφ δηαζθεδάδνπλ ζηελ ηαβέξλα έξρεηαη ην λέν γηα 

επηζηξάηεπζε. ηελ αξρή δελ ην πηζηεχνπλ, μεζπνχλ ζε γέιηα αιιά ζηε ζπλέρεηα ν 

πξίγθηπαο ηνχο πείζεη φηη πξέπεη λα εξγαζηνχλ κε κφλν φθεινο λα απνθηήζνπλ μαλά 

φζα έραζαλ θαη λα ζψζνπλ ηε ρψξα. Καηαθέξλεη λα ηνπο εκπλεχζεη κπαίλνληαο 

κπξνζηά ν ίδηνο. Αλ θαη ν Βαζηιηάο ηνχο ιέεη λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο εθείλνη 

απνθαζίδνπλ φινη καδί λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ην πνηάκη γηα λα αγσληζηνχλ. 

Πξάμε Γεύηεξε 

Δηθόλα έθηε: ηελ αθξνπνηακηά κε ήιην Πξφζσπα: Φίιηππνο, Βαζίιηζζα, Μαξία, 

θνπηζφο, Γάζθαινο, Βαζηιηάο, Θεφδσξνο, πξίγθηπαο, ηαβεξληάξεο, πχξνο, 

Πνιχθαξπνο, Ναχαξρνο, Πξσηνκάζηνξαο, ηδεξάο, Μηράιεο, Φησρνκάλα, 

Μνλνρέξεο, παξάλνκνη. 

Ο ιαφο νξγαλψλεηαη γξήγνξα, κε φ,ηη πιηθά θαηαθέξλεη λα βξεη (μχια, θνπβέξηεο, 

ηελεθέδεο αληί γηα θξάλε...), εηνηκάδεη ζπζζίηην, ζπκκεηέρεη θαη ν Βαζηιηάο κε ηε 

Βαζίιηζζα. Μάιηζηα εηνηκάδνληαη λα αγνξάζνπλ αιεχξη θαη κπαξνχηη κε ηελ θνξψλα 

ηνπ Βαζηιηά. 

Δηθόλα έβδνκε: ηελ αθξνπνηακηά κε βξνρή Πξφζσπα: Μαξία, Βαζίιηζζα, 

Γηάλλεο, Κψζηαο, Μήηζνο, Γηαλλαθφο, πξίγθηπαο, ηδεξάο, Βαζηιηάο, Πνιχθαξπνο, 

θνπηζφο, Μηράιεο, ηαβεξληάξεο, πχξνο, Γάζθαινο, Αληξηάλα, Φσηεηλή, 

Φησρνκάλα, Πξσηνκάζηνξαο.  

Ο Θεφδσξνο θαη ν Ναχαξρνο έρνπλ θχγεη λα πνπιήζνπλ ηελ θνξψλα. Όζν ηνπο 

πεξηκέλνπλ λα γπξίζνπλ, νη γπλαίθεο ππαγνξεχνπλ επηζηνιέο ζηνλ δάζθαιν γηα ηνπο 

μεληηεκέλνπο ηνπο. ην κεηαμχ νη πεξηζζφηεξνη πάλε λα δνπλ αλ ήξζαλ ηα εθφδηα πνπ 

πεξηκέλνπλ. Ο Βαζηιηάο θαη ν Πνιχθαξπνο παξακέλνπλ. Οη ηξεηο παξάλνκνη πνπ ηνπο 

παξαθνινπζνχζαλ δεηνχλ απφ ηνλ βαζηιηά ακλεζηία. Ζ παξαλνκία ηνπο ήηαλ φηη 

εμχβξηζαλ ην θαζεζηψο ιέγνληαο ηε θξάζε: ―Γελ είλαη δσή απηή!’ Ζ ακλεζηία 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ Βαζηιηά. Οη παξάλνκνη δελ είλαη ηφζν ζίγνπξνη φηη ν Βαζηιηάο 
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έρεη ηε δχλακε λα ηνπο ηελ δψζεη θαη ηνπ ιέλε λα ξσηήζεη ηνλ Γηεπζπληή ηεο 

Αζηπλνκίαο. ην κεηαμχ έξρνληαη ν πξίγθηπαο θαη ν ηδεξάο. Σνπο αλαθνηλψλνπλ 

πσο δελ ήξζε θνπθί αιεχξη. Ζ βάξθα γχξηζε άδεηα. Πξνβιεκαηηζκφο θαη θαηήθεηα. 

Μήπσο λα ηα παξαηήζνπλ; ―Με ζψζεη θη έξζεη πνηέ ην αιεχξη‖, ιέεη ν Γάζθαινο. 

―Με ζψζεη θη έξζεη νχηε κπαξνχηη‖, ιέεη ν ηδεξάο. ―Λέηε λα ηα ’ρε φια ν ηφπνο θη 

εκείο ηα πεξηκέλακε απ’ αιινχ;‖ Καη κε ηέηνηεο θνπβέληεο απνθαζίδνπλ λα 

ζπλερίζνπλ. Κάπνηνη θέξλνπλ ην άςπρν ζψκα ηνπ Θεφδσξνπ. Μαζαίλνπλ πσο θαη ν 

Ναχαξρνο έπεζε ρηππεκέλνο ζην πνηάκη. 

Δηθόλα όγδνε: ηνλ θάκπν απόγεπκα Πξφζσπα: Μαξία, Φησρνκάλα, Βαζηιηάο, 

Αληξηάλα, θνπηζφο, Βαζίιηζζα, Φσηεηλή, ηαβεξληάξεο, Πνιχθαξπνο.  

Έρνπλ αξρίζεη πηα νη κάρεο κε ηνλ ερζξφ. ηα κεηφπηζζελ αγσληνχλ γηα ηνπο 

πνιεκηζηέο. Ο Κνπηζφο, μέπλννο, έξρεηαη θέξλνληαο κήλπκα. Υάλνπλ, ιέεη. Να ηα 

καδέςνπλ θαη λα πάλε πην πίζσ Γελ πξνιαβαίλεη λα θχγεη θαη γπξίδεη πάιη καδί κε 

έλαλ άιιν απεζηαικέλν. Δίλαη ν κνπγθφο πνπ κεηαθέξεη ζεκείσκα. Ο ερζξφο ηνχο 

πηέδεη θαη ππνρσξνχλ, γξάθεη ην ζεκείσκα.. Να κελ ην θνπλήζνπλ απφ θεη. Να ηνπο 

πεξηκέλνπλ λα νπηζζνρσξήζνπλ φινη καδί. Καη κεηά θαη ηξίηνο απεζηαικέλνο, ν 

Κψηζνο ν Σαβεξληάξεο. Ήηηα, ιέεη, ζπληξηβή, Να θχγνπλ φζν πην γξήγνξα κπνξνχλ. 

Ο Βαζηιηάο θσλάδεη: ―Γελ ην θνπλάσ βήκα. Γελ θεχγσ. Αο πεζάλσ εδψ!‖Κη ν 

Σαβεξληάξεο ην παίξλεη γηα πνιεκηθφ ζάιπηζκα θαη ηξέρεη λα ην κεηαθέξεη ζε απηνχο 

πνπ πνιεκνχλ. Ο Βαζηιηάο δηθαηνινγείηαη πνπ δελ ζπκκνξθψζεθε κε ην κήλπκα. Γελ 

κπνξεί άιιν λα κεηαθηλείηαη. Κνπξάζηεθε. Έιησζαλ θαη ηα γνβάθηα ηεο Βαζίιηζζαο. 

Οη γπλαίθεο καγεηξεχνπλ θαη παξαθαινχλ λα γπξίζνπλ γεξνί νη άληξεο απφ ηνλ 

πφιεκν. Ζ Φησρνκάλα αλαπνιεί ηνλ λεαληθφ ηεο έξσηα κε ηνλ Γάζθαιν. 

Δηθόλα Έλαηε: ηνλ ίδην θάκπν έλα βξάδπ Πξφζσπα: Βαζίιηζζα, Βαζηιηάο, 

Κψζηαο, Γηαλλαθφο, πχξνο, Φίιηππνο, Γάζθαινο, Φησρνκάλα, Πνιχθαξπνο Μαξία, 

Κνπηζφο, ηδεξάο ηαβεξληάξεο, πξίγθηπαο, Πξσηνκάζηνξαο.  

Οη άληξεο επηζηξέθνπλ. Υαξέο, ηξαγνχδηα, ιάθπξα, πιεγέο. Ο Βαζηιηάο πξνζπαζεί 

λα θαηαιάβεη ηη έγηλε. Σνπ ιέλε γηα ηε λίθε. Γηεγνχληαη θαηνξζψκαηα. Δθείλνο, ιέλε, 

ηνπο μεζήθσζε. Σα ιφγηα ηνπ ... ―Γελ ην θνπλάσ βήκα. Θα πεζάλσ εδψ’. Έθπιεθηνο 

ν Βαζηιηάο. Παλεγπξίδνπλ. Κάπνηνο πξνηείλεη λα ζπλερίζνπλ ηνλ πφιεκν, λα κπνπλ 

ζηελ ερζξηθή ρψξα. Μα ν Γάζθαινο ιέεη πσο ηψξα ζα πξέπεη πηα λα αλαδεηρηνχλ 

ληθεηέο ζην πεδίν ηεο εηξήλεο 

 

Ζ πεξίιεςε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ πξνέξρεηαη απφ εξγαζία καζεηψλ ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ Αιηάξηνπ θαη δηαηίζεηαη ζηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα: 

http://lykaliart.voi.sch.gr/autosch/joomla15/images/projectA1/paramithi.pdf  
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ΠΗΝΑΚΑ ΜΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ  

ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΥΧΡΗ ΟΝΟΜΑ 

 

Οη παξαηεξήζεηο καο γηα ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο 

παξάζηαζεο 

Ζ θξηηηθή καο γηα ην 

ζύλνιν ηεο παξάζηαζεο 

Σν ζέκα ηνπ έξγνπ 

ζε ζρέζε κε ηε 

ζύγρξνλε επνρή. 

  

Σε ζθελνζεζία  

Σηο εξκελείεο ηωλ 

εζνπνηώλ 

 

Σα ζθεληθά 

 

 

Σα θνζηνύκηα 

 

 

Σε κνπζηθή  

Ό,ηη άιιν 

ζεωξνύκε  

αμηνκλεκόλεπην 
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ΠΗΝΑΚΑ ΜΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ  

ΣΟΤ 4
νπ

 ΛΤΚΔΗΟΤ ΒΔΡΟΗΑ            ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΥΧΡΗ ΟΝΟΜΑ 

 

Οη παξαηεξήζεηο καο γηα ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο 

παξάζηαζεο 

Ζ θξηηηθή καο γηα ην 

ζύλνιν ηεο παξάζηαζεο 

Σν ζέκα ηνπ έξγνπ 

ζε ζρέζε κε ηε 

ζύγρξνλε επνρή. 

  

Σε ζθελνζεζία  

Σηο εξκελείεο ηωλ 

εζνπνηώλ 

 

Σα ζθεληθά 

 

 

Σα θνζηνύκηα 

 

 

Σε κνπζηθή  

Ό,ηη άιιν 

ζεωξνύκε  

αμηνκλεκόλεπην 
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Πίλαθαο αμηνιόγεζεο ηνπ ζελαξίνπ πνπ αθνξά ην ζέαηξν 

Να αλαθέξεηε ζύληνκα ηα βαζηθά 

ζεκεία ηνπ ζελαξίνπ πνπ εθαξκόζηεθε 

ζηελ ηάμε. 

 

Θεωξείηε όηη ε ζπκκεηνρή ζαο ζην 

κάζεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζελαξίνπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή; Αλ λαη, 

ηη ήηαλ απηό πνπ ζαο πξνθάιεζε ην 

ελδηαθέξνλ; Αλ όρη, ηη λνκίδεηε όηη 

έθηαημε; 

 

Ννκίδεηε όηη έρεη ελδηαθέξνλ ε 

ελαζρόιεζε κε ην ζέαηξν είηε απηή 

αθνξά ην ζηήζηκν είηε ηελ 

παξαθνινύζεζε κηαο παξάζηαζεο; 

 

Έρεηε λα πξνηείλεηε θάπνηα αιιαγή 

ζην ζελάξην αλ πξόθεηηαη λα 

εθαξκνζηεί κε άιινπο καζεηέο ην 

επόκελν ζρνιηθό έηνο; 

 

 


