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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΑΞΖ: «Γημιοςπγία ππωηόηςπηρ μεθοδολογίαρ εκπαιδεςηικών ζεναπίων βαζιζμένων ζε ΤΠΔ και 

δημιοςπγία εκπαιδεςηικών ζεναπίων για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α/βάθμια και 

Β/βάθμια εκπαίδεςζη» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε 

νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο 

πφξνπο.  
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ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.1. Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με 

ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη. 
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Κνζκάο  Σνπινχκεο 

ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ  
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

Πξψηε επαθή κε ηελ αξραία ηξαγσδία: Πψο ν καζεηηθφο ιφγνο απνδίδεη ηελ ηξαγηθή 

πνίεζε. 

Εθαπμογή ζεναπίος 

Όιγα Σζαληζάλνγινπ 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Όιγα Σζαληζάλνγινπ  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 

Τάξη 

Β΄ Λπθείνπ   

Χπονολογία 

Απφ 20-11-2013 έσο 18-12-2013 

Σσολική μονάδα 

Ηδησηηθφ Γεληθφ Λχθεην «Αξηζηνηέιεην Κνιιέγην» Θεζζαινλίθεο 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

νθνθιένπο, «Αντιγόνη»: ζηρ. 1-38 

Διαθεμαηικό 

 Ναη  

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα  

Η. Φηινινγηθήο Εψλεο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία  

Ηζηνξία 

Νενειιεληθή Γιψζζα 

ΗΗ. Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα 
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Θεαηξνινγία 

Θξεζθεπηηθά 

Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή 

Κνηλσληνινγία 

Πιεξνθνξηθή 

Πνιηηηθή θαη Γίθαην 

Φηινζνθία 

ΗΗΗ. Ζκηηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο 

Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο - Project 

Θεαηξηθή Αγσγή 

Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα 

Χπονική διάπκεια  

8 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.  

Δθηφο ζρνιείνπ: ζπίηη. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: δηαδίθηπν, Wiki ηνπ καζήκαηνο. 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ πξνυπνζέηεη γηα ηνλ δάζθαιν θαη ηνλ καζεηή γλψζεηο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ (ηχπνπ Δξεπλεηηθήο 

Δξγαζίαο - “Project”).  

πγθεθξηκέλα, ν δηδάζθσλ νθείιεη:  

 Να έρεη ζχλνιε επνπηηθή γλψζε γηα ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία θαη ηελ 

πξφζιεςή ηεο απφ ηηο βαζηθέο κειέηεο ηεο ππάξρνπζαο γξακκαηνινγίαο 

(Easterling – Knox, Montanari). 
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 Να έρεη κειεηήζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηελ «Αντιγόνη» ηνπ 

νθνθιή. 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνο κε βαζηθέο ηερληθέο δξακαηνπνίεζεο θαη ζθελνζεζίαο 

πνπ πξννξίδνληαη γηα παξαζηάζεηο ή εθδειψζεηο ζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

 Να έρεη γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ κε 

ρξήζε Σ.Π.Δ. (δεκηνπξγία θαη ρεηξηζκφο ςεθηαθνχ ρψξνπ εξγαζίαο – Wiki, 

εμνηθείσζε κε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα). 

 Να έρεη επνπηηθή γλψζε γηα ηε ζχγρξνλε πξφζιεςε ηεο «Αντιγόνης» απφ 

πξφζθαηεο παξαζηάζεηο ηεο απφ ην ειιεληθφ θαη μέλν ζέαηξν.  

 Να έρεη επαθή κε ζπλαθή γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζα ηνλ πξνζαλαηνιίζνπλ 

ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ κέζα απφ 

ζπκθξαδφκελα πνιηηηθά – θνηλσληθά,  ηδενινγηθά – ζενινγηθά, πνιηηεηαθά - 

δηθαίνπ. 

Ο καζεηήο νθείιεη:  

 Να έρεη δηδαρζεί ηελ πξνβιεπφκελε χιε ηεο Δηζαγσγήο (νθνθιένπο 

Σξαγσδίαη, «Αντιγόνη» & «Φιλοκτήτης», ΟΔΓΒ ζει. 9-23, 26-31) θαη 

θπξίσο ηε ζει. 33 ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, φπνπ δίλεηαη ην 

δηάγξακκα ηεο ηξαγσδίαο θαζψο θαη ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ. 

 Να αλαγλσξίδεη εηδνινγηθά ηνλ ζεαηξηθφ ραξαθηήξα ηεο ππφ εμέηαζεο 

ηξαγσδίαο, σο πεξαησκέλν ζηφρν  ηεο δηδαζθαιίαο ηεο εηζαγσγήο πνπ 

πξνεγήζεθε (±6-9 δηδαθηηθέο ψξεο). 

 Να γλσξίδεη ηε βαζηθή παξαγσγή ιφγνπ κε δνκεκέλεο παξαγξάθνπο.  

 Να ρξεζηκνπνηεί επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζκηθά παξνπζίαζεο 

(PowerPoint, video, Glog θιπ.). 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνο ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ηνπ ηχπνπ ηεο 

Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, ψζηε λα δνπιέςεη ζε πεξηβάιινλ Wiki. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B121/628/4050,18296/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B121/628/4050,18296/
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 Να ρεηξίδεηαη δεδνκέλα ηζηνζειίδσλ θαη λα έρεη δηαδίθηπν ζην ζπίηη.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

Όιγα Σζαληζάλνγινπ: «Πξψηε επαθή κε ηελ αξραία ηξαγσδία: Πψο ν καζεηηθφο 

ιφγνο απνδίδεη ηελ ηξαγηθή πνίεζε», Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία, νθνθιένπο 

Σξαγσδίαη, «Αντιγόνη», Β΄ Λπθείνπ.  

Το ζενάπιο ανηλεί  

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε δηδαζθαιίαο αληιεί πιηθφ, επηκέξνπο πξνηάζεηο, ηδέεο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αμηνπνηεί ζηνηρεία απφ ην ζελάξην: Λάκπξνο Πφιθαο – «χληαμε 

παξνπζίαζεο βηληενγξαθεκέλεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ηεο Ανηιγόνηρ ηνπ νθνθιή 

ζε πεξηβάιινλ Wiki», Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία:νθνθιένπο 

«Αντιγόνη», Β΄ Λπθείνπ, 2012. 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην ζελάξην απηφ, νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ αξραίν ιφγν σο «θείκελν», 

έηζη ψζηε λα ηνλ αληηιεθζνχλ ζηελ πνηεηηθή ηνπ δηάζηαζε θαη κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

αλαγλσζηηθή πξφζιεςε ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο σο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ 

πξννξηζκέλνπ λα απεπζχλεηαη παξαζηαζηαθά ζε θνηλφ (απφ ην πξσηφηππν θείκελν 

απηή είλαη ε «πξψηε επαθή» θαζψο ζηελ Α΄ Λπθείνπ ηα αξραία θείκελα πξνέξρνληαη 

απφ ηελ ηζηνξηνγξαθία). «Αλ ε αλάγλσζε δελ πξέπεη λα αξθείηαη ζηνλ 

αλαδηπιαζηαζκφ ηνπ θεηκέλνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ζεκηηά ην θείκελν γηα λα 

ηξαβήμεη πξνο θάηη άιιν, πξνο κηαλ αλαθνξά (κεηαθπζηθή, ηζηνξηθή, 

ςπρνβηνγξαθηθή πξαγκαηηθφηεηα θηι.) ή πξνο έλα ζεκαηλφκελν εθηφο θεηκέλνπ, ηνπ 

νπνίνπ ην πεξηερφκελν ζα κπνξνχζε λα βξίζθεηαη εθηφο γιψζζαο […]. Γελ ππάξρεη 

ηίπνηα εκηόρ κειμένος» (Νηεξξηληά, Πεπί Γπαμμαηολογίαρ, ζ. 272-274). Ζ αξραία 
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ηξαγσδία ζην Λχθεην δηδάζθεηαη αξρηθά σο θείκελν πνηεηηθφ, σζηφζν ε πξφζιεςή 

ηεο είλαη πνιχ πην ζχλζεηε απφ ηνλ θαζ’ απηφ πνηεηηθφ ιφγν. Δπνκέλσο, γηα ηε 

ζπλεπή δηδαζθαιία ηεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ζε θάζε πεξίπησζε ην πξσηφηππν 

θείκελν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηε ινγνηερληθφηεηα 

παξάιιεια κε ηελ παξαζηαζηκφηεηά ηνπ. ηφρνο είλαη λα μεπεξαζηεί ε ρξήζε κηαο 

«δφθηκεο» κεηάθξαζεο θαη ε δέζκεπζε απφ απηήλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί κία λέα, 

ζην πιαίζην κηαο ζπλνιηθήο «ζεαηξηθήο παξαγσγήο» απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ε 

νπνία λα απνηειεί πξφηαζε εηθνληθήο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. 

Οη καζεηέο έρνπλ, αξρηθά, παξαθνινπζήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ 

«χληαμε παξνπζίαζεο βηληενγξαθεκέλεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ηεο Ανηιγόνηρ ηνπ 

νθνθιή ζε πεξηβάιινλ Wiki» (δεκηνπξγφο Λάκπξνο Πφιθαο), θαη έρνπλ θαιχςεη ηε 

δηδαθηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο εηζαγσγήο ζην αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν, ην δξάκα 

θαη ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία (± 6 δηδαθηηθέο ψξεο.). Δπνκέλσο, έρνπλ ήδε 

εμνηθεησζεί κε ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ επνπηηθά θαη παξαζηαηηθά, ελψ, ζηε ζπλέρεηα, 

κειεηνχλ απφ ην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, ηελ 

παξνπζίαζε – θξηηηθή ηεο παξάζηαζεο.  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο δνπιεχνπλ νκαδνζπλεξγαηηθά ζε ηέζζεξηο νκάδεο ζε 

πεξηβάιινλ Wiki θαη κε ζπλαθείο αλαζέζεηο ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο: ε πξψηε 

νκάδα δνπιεχεη ηνπο ζηίρνπο 1-19, ε δεχηεξε ηνπο ζηίρνπο 20-38, ελψ ε ηξίηε θαη ε 

ηέηαξηε πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο πνιηηεηαθήο εμέιημεο αληίζηνηρα. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ζε θάζε νκάδα λα ππάξρεη θνηλή αλάζεζε ε νπνία λα αθνξά α) 

γισζζηθή - ζπληαθηηθή εμνκάιπλζε β) εξκελεπηηθά ζρφιηα γ) ςπρνγξάθεζε 

ραξαθηήξσλ δ) πξαγκαηνινγηθά ζρφιηα. Γηα θάζε νκάδα αλαινγνχλ δεχγε ζε 

παξαδεηγκαηηθφ θαη ζπληαθηηθφ άμνλα πνπ θαηεπζχλνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ αξρηθψλ 

νκάδσλ κέζσ ηεο δηαζηαχξσζεο δεδνκέλσλ (π.ρ. Αληηγφλε – Ηζκήλε, Δηενθιήο – 

Πνιπλείθεο, έληηκνο – ά-ηηκνο ζάλαηνο, ζηξαηεγφο – επγελήο θιπ). Σειηθφο ζηφρνο 
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ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε ζε βάζνο γισζζηθή θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε απφ ην 

πξσηφηππν πνπ ζα απνζθνπεί ζε κία λέα παξαγσγή λόγος απφ ηνλ ήδε ππάξρνληα 

λόγο κε πξνζσπηθέο γισζζηθέο επηινγέο, έηζη ψζηε λα δηαθαίλεηαη ηφζν ε πνηεηηθή 

απφρξσζε φζν θαη ην ήζνο ησλ ραξαθηήξσλ (Αληηγφλε – Ηζκήλε). Παξάιιεια, νη 

καζεηέο ζα πξνβνχλ ζε εθηελή ζρνιηαζκφ εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία 

πξννησλίδνληαη ην ηδενινγηθφ πιαίζην ηεο ηξαγσδίαο.  

Ζ δηδαθηηθή αμία ηνπ ζελαξίνπ έγθεηηαη ζηελ αλάγλσζε ηεο ηξαγσδίαο απφ ην 

πξσηφηππν κε παξάιιειε ζπλαλάγλσζε αξραίσλ ή λεφηεξσλ θεηκέλσλ, ψζηε λα 

αληηιεθζνχλ νη καζεηέο δηαζεκαηηθά έλλνηεο θαη ηδενινγήκαηα πνπ ζπλέρνπλ ηελ 

ηζηνξία ηεο αλζξψπηλεο δηαλνεηηθήο παξαθαηαζήθεο έσο ζήκεξα.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ ην πξσηφηππν δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζηελ πξάμε αλάγλσζεο – κεηάθξαζεο, ηδηαίηεξα ζην Λχθεην, φπνπ 

ζεσξείηαη δεδνκέλνο ν βαζηθφο γξακκαηηζκφο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γιψζζαο απφ ην γπκλάζην. Απηφ, σζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα θαηαξγήζεη ή 

λα ππνζθειίζεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ, θπξίσο σο πξνο ηελ 

κειέηε θαη θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ελαξγή αλαδήηεζε κεζφδσλ πνπ ζα 

θαζηζηνχλ ηνπο καζεηέο ηνπ ελεξγεηηθνχο απνδέθηεο ηεο γλψζεο, ηθαλνχο λα 

δηεξεπλήζνπλ θαη λα απηελεξγήζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, 

λα απνηηκήζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ηφηε θαη ηψξα θαη, ηέινο, λα ελαξκνλίζνπλ ηε 

δηδαθηηθή επηηειεζηηθφηεηα κε ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο δσήο, ηε δηεχξπλζε ηεο 

εκπεηξίαο ηνπο θαη ηελ εκβάζπλζε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο θαιιηέξγεηαο.  

Οη Σ.Π.Δ. επηζηξαηεχνληαη γηα λα πινπνηεζνχλ αλάινγνη ζηφρνη βησκαηηθήο 

κάζεζεο, ε νπνία ζα ζηεξίδεη ηε ζπλεξγαηηθή καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ζα 
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αλαζέηεη ζηνλ δηδάζθνληα ηνλ ξφιν ηνπ ππνζηεξηθηή – εκςπρσηή, θπξίσο φκσο έλαλ 

ξφιν ηζφηηκνπ αλαγλψζηε - «εξγάηε» γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

γξακκαηηζκψλ. Οη Σ.Π.Δ. εληζρχνπλ, κέζσ ησλ δηαδηθηπαθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ 

δεδνκέλσλ, ηελ παξαγσγή θξηηηθψλ θεηκέλσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ζπκκεηέρνληεο σο νκάδεο. Απηφ δελ εμππαθνχεηαη ηνλ 

παξακεξηζκφ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ καζεηηθνχ ιφγνπ, εληζρχεη 

πεξηζζφηεξν ηε βειηίσζε θαη απφδνζε θεηκέλσλ ζηα νπνία παξεκβαίλνπλ θξηηηθά θαη 

δεκηνπξγηθά καζεηέο θαη δηδάζθσλ.  

Έηζη, θαηαξγείηαη ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ρσξίο λα θαηαξγείηαη ν ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ ν νπνίνο έρεη ηνλ έιεγρν θαη ηε γεληθή επνπηεία ησλ θεηκέλσλ φισλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ. αθψο παξαγθσλίδεηαη ν ξφινο ηνπ «απφ θαζ’ έδξαο» θαη ην 

ηδενιφγεκα ηεο απζεληίαο, εθφζνλ ζηφρνο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηζνηηκίαο θαη 

ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηάμεο, κε ζαθή αλάζεζε ξφισλ θαη δηαθνξνπνίεζε, 

αιιά ρσξίο αμηνινγηθνχο δηαρσξηζκνχο πνπ δηαησλίδνπλ ηηο παξαδνζηαθέο ηάμεηο 

θαιψλ – θαθψλ καζεηψλ, θαη δαζθάισλ εμεηαζηνθεληξηθήο πξαθηηθήο.   

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ επηδηψθεηαη νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο:  

 Να αλαγλσξίζνπλ ηελ άκεζε ζθηαγξάθεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ δχν 

αδεξθψλ – ππνθξηηψλ πνπ εκθαλίδνληαη επί ζθελήο, ηνλ ραξαθηήξα θαη ην 

ήζνο ηνπο, κέζσ ησλ ιεθηηθψλ επηινγψλ ηνπ ηξαγηθνχ πνηεηή. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ιεθηηθή επηινγή ζε ζπλάξηεζε κε ηε δνκή ηνπ έξγνπ πνπ 

θαηαηάζζεη ηνπο ζηίρνπο ζηνλ πξφινγν ηεο ηξαγσδίαο. 

 Να εληνπίζνπλ ηελ παξαζηαζηαθή ιεηηνπξγία ησλ άλσζελ επηινγψλ πνπ 

πξνζδίδνπλ ζην θείκελν ηε δξακαηηθή ηνπ δπλακηθή θαη ζεαηξηθφηεηα. 
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 Να αλαγλψζνπλ ην ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ πξνδίδεηαη απφ ηνλ ιφγν ησλ 

πξνζψπσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ κχζν ησλ Λαβδαθηδψλ.  

 Να δηεξεπλήζνπλ ηηο ηδενινγηθέο αμίεο πνπ ελέρεη ν ιφγνο ησλ αδειθψλ θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ εμνπζία, ηελ ηηκσξία, ηνλ ζάλαην. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ επηδηψθεηαη νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο:  

 Να αληηιεθζνχλ ηε γιψζζα σο πνιπδηάζηαην κέζν αληίιεςεο θαη 

επηθνηλσλίαο. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηηο ιεπηέο θαη πνιπζρηδείο απνρξψζεηο πνπ ζπλππάξρνπλ 

ζε ιέμεηο – έλλνηεο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ (πρ. ρξήζε δπτθνχ αξηζκνχ θαη 

αηζζεηνπνίεζε ηεο αδειθνθηνλίαο κε πιενλαζκφ). 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηε ξεηνξηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πνηεηηθφ δξακαηηθφ 

ιφγν γηα λα απνδνζεί ην ήζνο θαη ην πάζνο ησλ ραξαθηήξσλ.  

 Να είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ζε γξαπηφ ιφγν ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηεξεχλεζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο γισζζηθήο εμνκάιπλζεο.  

 Να ζπληάζζνπλ ζεαηξηθφ θείκελν πξνηείλνληαο ηελ γισζζηθή εθδνρή πνπ 

ηνπο είλαη νηθεία θαη παξάιιεια αμηνπνηεί ηηο παξαπάλσ γλψζεηο. 

Γπαμμαηιζμοί 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ επηδηψθεηαη νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο:  

 Να πξνζαξκφδνπλ ηελ πξνζσπηθή ινγνηερληθή αλάγλσζε αξραίνπ πνηεηηθνχ 

θεηκέλνπ ζηελ νκαδηθή αλαπαξαζηαηηθή – ζθελνζεηηθή αλάγλσζε.  

 Να ζπιιέγνπλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαζεκαηηθέο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο, 

ψζηε λα πξνρσξνχλ ζηελ παξαγσγή θξηηηθνχ ιφγνπ θαη ζρνιηαζκνχ ζην 

πιαίζην εξκελείαο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ.  
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 Να ρεηξίδνληαη ηνλ γξαπηφ ιφγν σο κέζν δηαιφγνπ θαη αληαιιαγήο απφςεσλ 

εληφο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Να αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηελ θαζ’ απηήλ δηδαθηηθή πξάμε σο κέηνρνη θαη 

ζπλδηακνξθσηέο ηεο.  

 Να απειεπζεξσζνχλ απφ ην γισζζηθφ δίιεκκα ηνπ πξσηφηππνπ θαη ηεο 

«έγθπξεο» κεηάθξαζεο πνπ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ θαη’ νπζίαλ 

θαηαλφεζε ηεο ηξαγσδίαο.   

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ επηδηψθεηαη νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο:  

 Να αλαπηχμνπλ ηηο απαηηνχκελεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχεη ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία.  

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζνπ 

εξγαζίαο, έξεπλαο θαη επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ.  

 Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο δφθηκεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ γηα ηελ 

παξαγσγή ιφγνπ, ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα δεδνκέλσλ.  

 Να δηαπηζηψζνπλ πσο ε πνιπηξνπηθφηεηα ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ 

ζηεξίδεηαη θαη δελ θαηαξγεί ην ίδην ην θείκελν αιιά θαη ηα επηζηεκνληθά 

ζπγγξάκκαηα πνπ ην ζπλνδεχνπλ.  

 Να αλαιακβάλνπλ ξφινπο θαη ιφγν εληφο ησλ νκάδσλ.  

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Ζ αλνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία νθείιεηαη ζπλήζσο 

ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κεησπηθά: αλάγλσζε, αλαγλψξηζε 

θαηλνκέλσλ, ιεμηιφγην, κεηάθξαζε, ζρφιηα. Ζ δηαδηθαζία απηή απνμελψλεη ηνπο 
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καζεηέο απφ νπνηαδήπνηε νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη 

θαηαδηθάδεη ην κάζεκα ζε κηα επψδπλε πξάμε πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο. Έρεη 

δηαπηζησζεί πσο νη απφπεηξεο δξακαηνπνίεζεο επηηπγράλνπλ βαζχηεξεο πξνζεγγίζεηο 

ζε θάζε κνξθή θεηκέλνπ. Δκπεηξηθά, δηαπίζησζα πσο νη καζεηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζε 

ζεαηξηθή νκάδα αλαγθάζηεθαλ λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηηο απνρξψζεηο ελφο 

ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα ην ππνδπζνχλ. Παξάιιεια, ε ζεαηξηθή πξάμε 

έγηλε αθφξκεζε κειέηεο, εκπεηξηθήο εμνηθείσζεο κε ην ζεαηξηθφ θείκελν θαη 

ζπλνιηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ζε ζέκαηα πξφζιεςεο θαη ηαπηνηήησλ. Ηδηαίηεξα γηα ην 

ζέκα ησλ ηαπηνηήησλ νη καζεηέο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη εμαηηίαο ηεο ηαχηηζεο – 

απνηαχηηζεο κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο. Ζ δηδαζθαιία ηεο «Αντιγόνης» κε 

Σ.Π.Δ. πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε δηδάζθνληεο θαη καζεηέο λα πξνζπειάζνπλ ην 

ράζκα απφ ηελ θεηκελνθεληξηθή ζηε ζεαηξηθή – ζθελνζεηηθή δηδαζθαιία. Ζ, αξρηθά, 

επνπηηθή γλψζε ηεο ππφζεζεο κέζσ παξαθνινχζεζεο ηεο παξάζηαζεο ηεο 

«Αντιγόνης» κε ςεθηαθά κέζα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηδαζθαιία ηεο Δηζαγσγήο, 

δεκηνπξγνχλ έλα ζηέξεν ππφβαζξν δηδαζθαιίαο κε ζηφρν ηελ αληίιεςε ηεο 

ηξαγσδίαο σο έξγνπ δσληαλνχ, αλαπαξαζηαηηθνχ, επίθαηξνπ, πξνθιεηηθνχ. Ζ 

πξνζέγγηζε επνκέλσο ησλ πξψησλ θηφιαο ζηίρσλ κέζα απφ ξφινπο ιεμηθνγξάθσλ, 

εξεπλεηψλ, ζρνιηαζηψλ, κεηαθξαζηψλ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ επηρεηξεί κηα πην 

νινθιεξσκέλε αιιά θαη ειθπζηηθή δηδαθηηθή απφπεηξα, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ηελ πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο 

επηδησθφκελνπο γξακκαηηζκνχο.   

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ αλάζεζε ελεξγεηηθψλ ξφισλ ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πξνζβιέπνληαο ζε κηα ξεαιηζηηθή εηθνληθή παξάζηαζε, 

θαζηζηά ηελ πξφζιεςε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο σο ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ. Σν ζεαηξηθφ 

θείκελν, σο ινγνηερληθφ είδνο απνβιέπεη αξρηθά ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε ηνπ 
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απνδέθηε, θαηά ζπλέπεηα ηνπ καζεηή. Ζ ζπζηεκαηηθή απνκάθξπλζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ αξραίσλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ απφ ηνλ ζηφρν απηφ ηζνπεδψλεη ηελ θαζεαπηή 

αηζζεηηθή αιιά θαη παηδαγσγηθή ηνπο αμία ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν. Σν άιινζη ηεο 

έιιεηςεο δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαιχπηεηαη ζήκεξα απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

πνιππξηζκαηηθήο δηδαζθαιίαο κε Σ.Π.Δ., θάηη πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο σο θεηκέλνπ πξννξηζκέλνπ γηα λα παξαζηαζεί. «Οη ιέμεηο, ηα 

γεγνλφηα “αζθπθηηνχλ” ζην θείκελν, δεηνχλ λα απνθηήζνπλ θσλή θαη ζθεληθή 

ππφζηαζε, λα θαηαζηνχλ κάρηκα, λα πεξάζνπλ ζην ήζνο, ζηνπο ραξαθηήξεο ησλ 

δξψλησλ εξψσλ.» (ηνηρεία Θεαηξνινγίαο, Α΄ Δληαίνπ Λπθείνπ, βηβιίν καζεηή 

ζει.72 ΟΔΓΒ 2003) 

Δπνκέλσο, επηδηψθεηαη κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ λα 

αμηνπνηεζεί ε ηζρχνπζα δηδαθηηθή πξφζεζε, παξάιιεια κε ηε ζπλνιηθή έληαμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζηε γξακκαηνινγηθή ηνπ δηάζηαζε. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Οη δπλαηφηεηεο ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 

δηεπθνιχλνπλ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο θαζίζηαηαη 

απαξαίηεηνο γξακκαηηζκφο ηνπ ζρνιείνπ. ην παξφλ ζελάξην, ν ξφινο ηνπ 

Λεμηθνγξάθνπ αμηνπνηεί ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ ζηελ αλάγλσζε ηνπ 

αξραίνπ θεηκέλνπ. Δπίζεο, νη επηζηεκνληθέο ςεθηαθέο ηζηνζειίδεο πξνυπνζέηνπλ ηελ 

πιεξέζηεξε κειέηε ηνπ.  

Σν πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο Wiki πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο παξαγσγήο 

θαη δηφξζσζεο θεηκέλσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηεο πιεηνςεθίαο 

ηεο ηάμεο. Παξέρεη ζηνλ δηδάζθνληα ηελ επειημία λα αλαηξνθνδνηεί ηζφηηκα θαη κε 

δηαθάλεηα ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία ησλ νκάδσλ θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε δηδαθηηθή πξάμε δελ έρεη δηνξζσηηθφ αιιά δηαινγηθφ 
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ραξαθηήξα θαη ζπλεηζθέξεη ζηε δηαιεθηηθή πξνζέγγηζε θάζε γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

Σέινο, ε παξαγσγή θεηκέλσλ ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ απνθηά «δεκφζην» 

ραξαθηήξα ζηα φξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ψζηε ν καζεηήο λα θαζίζηαηαη ελεξγφο 

πνιίηεο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κε ηε ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ. Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν παξάγεηαη έλα «αλνηρηφ» θείκελν κε πνιινχο απνδέθηεο εθηφο απφ ηνλ 

δηδάζθνληα, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε ζρνιηαζκφ, δηφξζσζε θαη θξίζε ησλ ζπκκαζεηψλ 

– ζπλεξγαηψλ. 

Κείμενα   

Κείμενα ζσολικών εγσειπιδίων  

νθνθιένπο, Τπαγωδίαι Β΄ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο: «Αντιγόνη» 

 Έθθξαζε - Έθζεζε Β΄ Λπθείνπ 

Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ 

Σν ζελάξην απεπζχλεηαη ζε ζρνιηθή ηάμε κε δχλακε απφ δεθαέμη έσο ηξηάληα ην 

πνιχ καζεηψλ. ην Wiki ηνπ καζήκαηνο, ν δηδάζθσλ δεκηνπξγεί ηέζζεξηο ελφηεηεο, 

νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ην αξραίν θείκελν θαη ηηο δχν κεηαθξάζεηο ηνπ, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. εκεηψλεηαη φηη ζην 

πξσηφηππν θείκελν ππνγξακκίδνληαη γηα θάζε νκάδα ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο απφ ηνλ 

δηδάζθνληα, αλάινγα κε ην πεδίν έξεπλαο ηεο νκάδαο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ην 

θέληξν βάξνπο ζην ζρνιηαζκφ απηψλ. Παξάιιεια, ζην Wiki δίλεηαη σο ππεξζχλδεζε 

ε ςεθηνπνηεκέλε κνξθή ηνπ ιεμηθνχ Liddel - Scott - Jones. 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο, νη νπνίεο ζηειερψλνληαη απφ 

ιεμηθνγξάθνπο, κειεηεηέο, εξεπλεηέο, ζθελνζέηεο θαη ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο 

αλαζέζεηο απφ ηνλ δηδάζθνληα. Οη ιεμηθνγξάθνη θαιχπηνπλ ην επίπεδν γισζζηθήο 

θαη ζπληαθηηθήο εμνκάιπλζεο θαη θαηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ απφ ην 

ιεμηθφ γηα ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο. Οη κειεηεηέο επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B121/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSB105/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=559&m=1
http://www.lsj.gr/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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ησλ ιεμηθνγξάθσλ θαη πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο κεηαθξαζηηθέο απνδφζεηο. Οη 

εξεπλεηέο δηεηζδχνπλ ζηε ξεηνξηθή ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ, εληνπίδνπλ 

ζρήκαηα ιφγνπ, ζπλαηζζεκαηηθέο απνρξψζεηο θαη πξνηείλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο 

δηθέο ηνπο ελαιιαθηηθέο κεηαθξαζηηθέο απνδφζεηο. Οη ζθελνζέηεο πξνρσξνχλ ζε κηα 

ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ήζνπο ησλ πξνζψπσλ, πξνζπαζνχλ λα 

ζθηαγξαθήζνπλ ηνπο δχν ραξαθηήξεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νκάδαο ηνπο πξνηείλνπλ ην ηειηθφ θείκελν ηεο εηθνληθήο ζεαηξηθήο ηνπο παξάζηαζεο, 

θαζψο επίζεο θαη έλα θείκελν πνπ πεξηέρεη ζθελνζεηηθέο νδεγίεο θαη ζρφιηα. Σελ 

εξγαζία απηή αλαιακβάλεη ε πξψηε θαη ε δεχηεξε νκάδα γηα ηνπο ζηίρνπο 1-19 θαη 

20-38. Γηα ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε νκάδα, ε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην φηη νη 

ιεμηθνγξάθνη ζρνιηάδνπλ ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ ζπλνιηθνχ απνζπάζκαηνο 

(1-38), νη κειεηεηέο θαη νη εξεπλεηέο ππεξεηνχλ ηνλ ίδην ξφιν γηα δηαθνξεηηθά ρσξία, 

ελψ νη ζθελνζέηεο δηεξεπλνχλ ζηελ ηξίηε νκάδα ηνλ ζάλαην, ηα ηαθηθά έζηκα, ηηο δηά 

ζάλαηνλ ηηκσξίεο αλά επνρή θαη ζηελ ηέηαξηε ηηο πνιηηεηαθέο κεηαβνιέο πνπ ππνλνεί 

ε ξεηνξηθή ηνπ απνζπάζκαηνο.   

ΟΜΑΓΑ Α:  

Αλαιακβάλεη ηε κειέηε ησλ ζηίρσλ 1-19. Έξγν ησλ ιεμηθνγξάθσλ ε κειέηε θαη 

γισζζηθή εμνκάιπλζε ησλ ιέμεσλ: αὐτάδελφον, κάρα, ἀλγεινὸν, ἄτης, ὄπωπα 

κακῶν, κήρυγμα θεῖναι (τίθημι κήρυγμα), σε λανθάνει, στείχοντα κακά (ξ. στείχω). 

Οη εξεπλεηέο πξνρσξνχλ ζε εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

κεηαθνξηθά ή κε ηελ επξχηεξε ζεκαζία ηνπο. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλνχλ ηελ 

εηξσλεία – πξντδεαζκφ ηνπ ξήκαηνο λανθάνω, ην ζχζηνηρν κήρυγμα θεῖναι, ηε 

κεηαθνξά στείχοντα κακά. Δληνπίδνπλ ην δξακαηηθφ, ππεξβνιηθφ θαη απφιπην 

ραξαθηήξα ηεο ξεηνξηθήο ηεο Αληηγφλεο, ην ζρήκα απνζηξνθήο θαη ηελ εθηελή 

εξψηεζε ησλ ζη. 2-3. Οη κειεηεηέο δηεξεπλνχλ ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «κχζνο» ζε 

ζρέζε κε ηελ απφδνζε είδεζε / θήκε θαη πξνθεηκέλνπ λα ζρνιηάζνπλ ηη απνηειεί 
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«πξαγκαηηθή είδεζε» γηα ηελ Ηζκήλε εθηφο απφ ηνλ ζάλαην ησλ αδειθψλ ηεο. 

Δληνπίδνπλ ηνλ πιενλαζκφ ησλ ζηίρσλ 13-14, ηηο αληηζέζεηο ἡδὺς - ἀλγεινὸς, 

εὐτυχοῦσα - ἀτωμένη θαη ζρνιηάδνπλ ηελ εηξσλεία ᾔδη καλῶς. Οη ζθελνζέηεο 

δηεξεπλνχλ ην ήζνο ησλ δχν θνξηηζηψλ. Αξρηθά, εληνπίδνπλ ηελ θαηλνκεληθά 

αδηάθνξε θαη ςπρξή αληίδξαζε ηεο Ηζκήλεο ζε ζρέζε κε ηελ νξκεηηθφηεηα ηεο 

Αληηγφλεο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, απνθαιχπηνπλ ηελ εζσζηξέθεηα απηνχ πνπ έρεη 

δερζεί ηα αιγεηλά θαη δελ αληηδξά πιένλ (ελαιιαθηηθά, πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ 

πψο ν ιφγνο απνδίδεη ηελ ςπρηθή απφρξσζε ηνπ πέλζνπο κέζα απφ ηε δηαθνξεηηθή 

πξφζιεςε ηεο Αληηγφλεο θαη ηεο Ηζκήλεο). 

ΟΜΑΓΑ Β: 

Αλαιακβάλεη ηε κειέηε ησλ ζηίρσλ 20-38. Έξγν ησλ ιεμηθνγξάθσλ είλαη ν 

ζρνιηαζκφο ησλ: ἔπος, δηλοῖς ἔπος τι καλχαίνουσα, ἔκρυψε ἔντιμον (γηα ηνλ 

Δηενθιή), μὴ τάφῳ καλύψαι (γηα ηνλ Πνιπλείθε) θαη ε ζπληαθηηθή εμνκάιπλζε ησλ: 

δεῦρο νεῖσθαι, προκηρύξοντα ταῦτα, τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγεινοὐχ ὡς παρ᾽ οὐδέν. Οη 

εξεπλεηέο παξαζέηνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ ζαλάησλ ηνπ 

Δηενθιή θαη ηνπ Πνιπλείθε (βι. Δηζαγσγή ζ. 30-31 θαη βηβιηνγξαθία Paul Diel – 

κπζνινγηθέο απνδφζεηο ζηηο αιιαγέο θαζεζηψησλ: δίδπκνη / αιιεινζθνησκφο, 

αξηζκφο 3/ θαηάξα ηξηψλ γελεψλ, «Επτά επί Θήβας» / εκέξεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

Καθξηδήο – ρξήζε καγηθψλ αξηζκψλ ζηε κπζνινγία, θαηάξεο / ζθαγέο σο 

επηζθξάγηζε – νξηζηηθνπνίεζε αιιαγψλ). Οη κειεηεηέο θαηαγξάθνπλ ην ζρήκα 

ιηηφηεηαο ηνπ ζη. 15, θαζψο θαη ηελ απζηεξφηεηα ηεο πνηλήο ηελ νπνία δηαθήξπμε ν 

Κξέσλ. Οη ζθελνζέηεο εξκελεχνληαο ηνπο ζηίρνπο 8 θαη 15 ζρνιηάδνπλ ηελ αληίζεζε 

ηεο ξεηνξηθήο ηεο Αληηγφλεο («τὸν στρατηγὸν») θαη ηεο Ηζκήλεο (Ἀργείων στρατὸς). 

Δπηδηψθεηαη κέζα απφ απηήλ ηελ αληίζεζε λα ραξαθηεξηζηεί ε Αληηγφλε, λα θαλεί ε 

παξνξκεηηθφηεηα ηεο Αληηγφλεο, πνπ δε ζηέθεηαη ζην ηζηνξηθφ ζπκβάλ, αιιά 
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απνδίδεη επζχλεο ζηνλ Κξένληα, ν νπνίνο ζε πξψηε αλάγλσζε έζσζε ηελ πφιε. 

Αληίζηνηρα, ε Ηζκήλε σο «ινγηθή» ή ζνθή (;) γλσξίδεη απηά πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ, 

απαιιαγκέλε απφ θάζε δηάζεζε δηεθδίθεζεο. 

ΟΜΑΓΑ Γ: 

Οη ιεμηθνγξάθνη ζα εληνπίζνπλ ζην απφζπαζκα ζη. 1-38 φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ 

ζάλαην ιέμεηο, δίλνληαο έκθαζε ζηνπο ζηίρνπο 13-14 θαη 21-22. Οη εξεπλεηέο ζα 

κειεηήζνπλ ην δεχγνο πξνυπφζεζε – πξάμε (πξάμε α΄: ἔκρυψε κατὰ χθονὸς ἔντιμον 

τοῖς ἔνερθεν νεκροῖς & πξνυπφζεζε: σὺν δίκῃ χρήσει δικαίᾳ καὶ νόμου, πξάμε β΄: 

τὸν δε νέκυν Πολυνείκους  (φασιν) ἐκκεκηρῦχθαι (ἀστοῖσί) ἀθλίως τὸ μὴ τάφῳ 

καλύψαι μηδὲ κωκῦσαί τινα & πξνυπφζεζε: ἐᾶν δ᾽ ἄκλαυτον, ἄταφον γλυκὺν 

θησαυρὸν πρὸς χάριν βορᾶς οἰωνοῖς εἰσορῶσι. Οη κειεηεηέο (ηαπηίδεηαη ην 

αληηθείκελφ ηνπο εδψ κε απηφ ησλ εξεπλεηψλ) ζρνιηάδνπλ αληίζηνηρα ηνπο ζηίρνπο 

33-36, ζρεηηθά κε ηελ ηηκσξία δηά ιηζνβνιηζκνχ. Οη ζθελνζέηεο κειεηνχλ ηα ηαθηθά 

έζηκα θαη ηηο ηηκσξίεο, αθελφο σο ηηκσξίεο κεηά ζάλαηνλ θαη αθεηέξνπ σο ζαλαηηθή 

πνηλή κε ιηζνβνιηζκφ. Αλαδεηνχλ ζην δηαδίθηπν ηηο δηά ζάλαηνλ ηηκσξίεο, 

παξαηεξνχλ ηηο δηαθνξέο – νκνηφηεηεο αλά επνρή, επηζεκαίλνπλ ηηο αηηίεο – αθνξκέο 

αλά επνρή. Παξάιιεια, δηεξεπλνχλ κε παξαπνκπέο απφ ζενινγηθά θείκελα ηα ηαθηθά 

έζηκα δηαρξνληθά απφ ην ρζεο ζην ζήκεξα θαη απφ ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε ζηε 

γξαπηή, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηαθήο – ακαξηίαο. Σειηθφο ζηφρνο είλαη ν ζρνιηαζκφο 

ηνπ ζαλάηνπ ζηε ινγνηερλία (ζάλαηνο σο παξαδεηγκαηηζκφο, σο πξάμε εληηκφηεηαο – 

γελλαηφηεηαο, σο κνίξα θ.ν.θ.). 

ΟΜΑΓΑ Γ: 

Οη ιεμηθνγξάθνη αλαδεηνχλ ζε φιν ην απφζπαζκα ιέμεηο δεισηηθέο ηεο εμνπζίαο. Οη 

εξεπλεηέο – κειεηεηέο ζρνιηάδνπλ κία πξνο κία ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπο, δηεξεπλψληαο 

ηηο αιιαγέο ησλ πνιηηεπκάησλ θαη επηζεκαίλνληαο ηνπο φξνπο βαζηιεία - 
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αξηζηνθξαηία – ηπξαλλίδα. Ζ κειέηε ηνπο ζηεξίδεηαη ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ 

απνζπάζκαηνο καὶ δείξεις τάχα εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή. Οη 

ζθελνζέηεο αλαδεηθλχνπλ επηκέξνπο φςεηο ηεο Αληηγφλεο, θαζψο ην δεχηεξν επίπεδν 

πέλζνπο αθνξά ην ρακέλν πνιίηεπκα θαη ην θαζεζηψο αλειεπζεξίαο πνπ ηεο 

επηβάιιεηαη. Οη ζθελνζέηεο απηήο ηεο νκάδαο αλαιακβάλνπλ ηε γξακκαηνινγηθή 

ππνζηήξημε ηεο ζέζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο παξάζηαζεο ζηελ 

αξραηφηεηα (πφηε παίρζεθε, ζε πνηνπο θαη ηη απήρεζε είρε). 

ηε δεχηεξε θάζε ηνπ ζελαξίνπ, νη νκάδεο ζα δνπιέςνπλ αλά εηδηθφηεηα θαη 

ζα ελψζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ε ηειηθή παξνπζίαζε: νη 

ιεμηθνγξάθνη ζπγθεληξψλνπλ ηα ζρφιηά ηνπο, νη κειεηεηέο θαη νη εξεπλεηέο 

πξνηείλνπλ θξηηηθή κεηάθξαζε, πνπ πξννξίδεηαη γηα ζεαηξηθφ θείκελν, θαη νη 

ζθελνζέηεο δίλνπλ ζαθείο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ηηο ζθεληθέο νδεγίεο, αιιά 

θαη ηηο ελδπκαηνινγηθέο πξνηάζεηο, θαζψο θαη ην ζθελνγξαθηθφ πεξηβάιινλ. Σέινο, 

νη νκάδεο ειέγρνπλ εάλ νη νξηζηηθέο ηνπο εξγαζίεο είλαη πιήξεηο θαη ξεαιηζηηθέο γηα 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πξαγκαηηθνχο ππνθξηηέο ζε κηα εηθνληθή παξάζηαζε 

ζχγρξνλνπ ραξαθηήξα. 
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

Κνηλή πνξεία θαη γηα ηα 4 Φχιια Δξγαζίαο: (2 διδακηικέρ ώπερ, καηά πποηίμηζη, 

ζςνεσόμενερ, ζηο επγαζηήπιο πληποθοπικήρ). 

1. Δηζέιζεηε ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο θαη θαηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο 

ζηελ ππνελφηεηα ηεο νκάδαο ζαο. 

2. Πεξηεγεζείηε ζηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο 

Γιψζζαο θαη εληνπίζηε ηηο δχν κεηαθξάζεηο ηεο «Αντιγόνης» πνπ 

ζπλνδεχνπλ ην πξσηφηππν θείκελν. 

1
Ο
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ - Α΄ ΦΑΖ 

ΟΜΑΓΑ Α΄ (ζη. 1-19) 

ΛΔΞΗΚΟΓΡΑΦΟ 

1. Παξαηεξείζηε ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ πξσηφηππνπ ζηε ζειίδα ηεο 

νκάδαο ζαο: 

αὐτάδελφον, κάρα, ἀλγεινὸν, ἄτης, ὄπωπα κακῶν, κήρυγμα θεῖναι (τίθημι 

κήρυγμα), σε λανθάνει, στείχοντα κακά (ρ. στείχω). ην ειεθηξνληθφ ιεμηθφ 

Lidel Scott Jones αλαδεηείζηε ηηο εξκελείεο ησλ ελλνηψλ. Οη ιέμεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξηνιεθηηθά ή κεηαθνξηθά;  

ΔΡΔΤΝΖΣΖ 

1. Βξείηε ηηο ζεκαζίεο ησλ εμήο ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ ζην ειεθηξνληθφ 

ιεμηθφ Lidel Scott Jones: λανθάνω, κήρυγμα θεῖναι, στείχοντα κακά.   

2. Θεσξείηε πσο ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ιέμεσλ απνδίδεη εηξσλεία; Πψο 

θξίλεηε ην χθνο ηεο Αληηγφλεο; 

ΜΔΛΔΣΖΣΖ 

1. ην ειεθηξνληθφ ιεμηθφ Lidel Scott Jones αλαδεηείζηε ηελ έλλνηα ηεο ιέμεσο 

«μύθος». Πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο απνδφζεηο; 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=559&m=1
http://www.lsj.gr/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://www.lsj.gr/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://www.lsj.gr/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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2. Πνηα αληηζεηηθά δεχγε ιέμεσλ εληνπίδεηε ζην πξσηφηππν; Πψο ζρνιηάδεηε 

ηελ εηξσλεία «ᾔδη καλῶς»;  

ΚΖΝΟΘΔΣΖ 

1. Πνηα ε δηαθνξά ζηε δπλακηθή ησλ ιφγσλ Αληηγφλεο – Ηζκήλεο; Πψο 

εθθξάδεηαη γισζζηθά ε ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε; 
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2
Ο
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ - Α΄ ΦΑΖ 

Β΄ ΟΜΑΓΑ (ζη. 20-38) 

ΛΔΞΗΚΟΓΡΑΦΟ 

1. Παξαηεξείζηε ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ πξσηφηππνπ ζηε ζειίδα ηεο 

νκάδαο ζαο: ἔπος, δηλοῖς ἔπος τι καλχαίνουσα, ἔκρυψε ἔντιμον (γηα ηνλ 

Δηενθιή), μὴ τάφῳ καλύψαι (γηα ηνλ Πνιπλείθε). ην ειεθηξνληθφ ιεμηθφ 

Lidel Scott Jones αλαδεηείζηε ηηο εξκελείεο ησλ ελλνηψλ θαη ζρνιηάζηε 

ζεκαζηνινγηθά ηηο παξαπάλσ ιέμεηο / θξάζεηο.  

2. Δμνκαιχλεηε ζπληαθηηθά ηελ ππόηαζη δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν 

σαφῆ προκηρύξοντα,  καὶ τὸ πρᾶγμ ̓ ἄγειν οὐχ ὡς παρ ̓ οὐδέν. 

ΔΡΔΤΝΖΣΖ 

1. Αλαηξέμηε ζηελ αλάξηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνπ Wiki θαη παξαζέζηε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνπο ζαλάηνπο ησλ Δηενθιή θαη Πνιπλείθε, θαζψο 

θαη ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπο. 

ΜΔΛΔΣΖΣΖ 

1. Μειεηείζηε ηνπο ζηίρνπο 34 – 35 ηνπ πξνιφγνπ: καὶ τὸ πρᾶγμ ̓ ἄγειν οὐχ ὡς 

παρ ̓ οὐδέν. Πνην ζρήκα ιφγνπ εληνπίδεηε; 

2. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο σο πξνο ηελ πνηλή πνπ επηβάιιεη ν Κξέσλ; 

ΚΖΝΟΘΔΣΖ 

1. Μειεηείζηε ηε αληίζεζε ζηε ξεηνξηθή ηεο Αληηγφλεο θαη ηεο Ηζκήλεο ζηηο 

αλαθνξέο ηνπο ζηνλ Κξένληα (τὸν στρατηγὸν - Ἀργείων στρατὸς). Ση 

επηδηψθεηαη κέζα απφ απηήλ ηελ αληίζεζε σο πξνο ην ήζνο ησλ εξσίδσλ; 

http://www.lsj.gr/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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3
Ο
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ - Α΄ ΦΑΖ 

Γ΄ ΟΜΑΓΑ 

ΛΔΞΗΚΟΓΡΑΦΟ 

1. Δληνπίζηε ζην απφζπαζκα ζη. 1-38 φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ ζάλαην ιέμεηο. 

πκβνπιεπηείηε ηα απνηειέζκαηα ησλ ιεμηθνγξάθσλ απφ ηηο νκάδεο Α θαη Β. 

ΔΡΔΤΝΖΣΖ 

1. Μειεηείζηε ην δεχγνο ηεο πξάμεο θαη ηεο πξνυπφζεζήο ηεο. 

α΄ πξάμε: κατὰ χθονὸς ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς 

πξνυπφζεζε: σὺν δίκῃ χρήσει δικαίᾳ καὶ νόμου 

β΄πξάμε: τὸν δε νέκυν Πολυνείκους  (φασιν) ἐκκεκηρῦχθαι (ἀστοῖσί) ἀθλίως 

τὸ μὴ τάφῳ καλύψαι μηδὲ κωκῦσαί τινα 

πξνυπφζεζε: ἐᾶν δ᾽ ἄκλαυτον, ἄταφον γλυκὺν θησαυρὸν πρὸς χάριν βορᾶς 

οἰωνοῖς εἰσορῶσι 

ΜΔΛΔΣΖΣΖ 

1. ρνιηάζηε ηνπο ζηίρνπο 33-36 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκσξία δηά 

ιηζνβνιηζκνχ (καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν σαφῆ 

προκηρύξοντα, καὶ τὸ πρᾶγμ ̓ ἄγειν οὐχ ὡς παρ ̓ οὐδέν, ἀλλ̓ ὃς ἂν τούτων τι 

δρᾷ, φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει). 

2. Γηα ηελ ηηκσξία δηα ιηζνβνιηζκνχ δείηε:  

o Ληζνβνιηζκφο ζην Ηξάλ 

o Λεπηηηθφλ 

o Έμνδνο 

o Απφ ηελ αξραηφηεηα ζηνλ 20
ν
 αη. 

ΚΖΝΟΘΔΣΖ 

http://www.paraskhnio.gr/thanatos-dia-lithovolismoy-sto-neo-poin/
http://www.paterikiorthodoxia.com/2012/10/2348-b.html
http://www.paterikiorthodoxia.com/2012/10/2358.html
http://www.istoria.gr/index.php?mod=articles&action=disArcArt&issue=97&id=1202
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1. Αλαδεηείζηε ζην δηαδίθηπν ηηο δηά ζάλαηνλ ηηκσξίεο, ηηο πνηλέο θαη ηε 

ζχλδεζή ηνπο κε αληίζηνηρα εγθιήκαηα αλά επνρή. Γηα ηελ ηαθή θαη ηα 

ηαθηθά έζηκα δείηε:  

o Βαζηθέο ζέζεηο ηεο νξζφδνμεο ζξεζθείαο 

o Μηα ζενινγηθή πξνζέγγηζε 

o Σαθηθέο ηειεηέο ζηνλ Υξηζηηαληζκφ 

http://www.orthmad.gr/faq
http://proskynitis.blogspot.gr/2011/07/blog-post_1354.html
http://iamatikos.gr/files.php?cid=28
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4
Ο

 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ – Α΄ ΦΑΖ 

Γ΄ ΟΜΑΓΑ 

ΛΔΞΗΚΟΓΡΑΦΟ 

1. ην απφζπαζκα 1-38 αλαδεηήζηε ηηο ιέμεηο πνπ δειψλνπλ εμνπζία. 

ΔΡΔΤΝΖΣΖ & ΜΔΛΔΣΖΣΖ  

1. Αλαδεηείζηε ζην δηαδίθηπν ηελ ηζηνξία ηεο εμέιημεο ησλ πνιηηεπκάησλ θαη ηηο 

πνηνηηθέο αιιαγέο απφ ην έλα ζην άιιν. Δηδηθφηεξα, επηζεκάλεηε ηνπο φξνπο: 

βαζηιεία, αξηζηνθξαηία, ηπξαλλίδα, κε αθνξκή ηνλ ζηίρν καὶ δείξεις τάχα 

εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή. Πιεξνθνξίεο γηα ην Πνιίηεπκα θαη 

ηελ εξέλιξη ηων πολιηεςμάηων κπνξείηε λα βξείηε ζηε Βηθηπαίδεηα. 

ΚΖΝΟΘΔΣΖ 

1. Ζ Αληηγφλε πελζεί ζε πξψην επίπεδν ηα ρακέλα αδέξθηα ηεο, ελψ ζε δεχηεξν 

επίπεδν πελζεί ην ρακέλν πνιίηεπκα. Τπνζηεξίμηε απηή ηε ζέζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ ρξφλνπ παξάζηαζεο ηεο 

«Αντιγόνης» ζηελ αξραηφηεηα (πφηε παίρζεθε, ζε πνηνπο θαη ηη απήρεζε 

είρε). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1


 

 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

Β’ Λυκείου «Πρώτη επαφή με την αρχαία τραγωδία: Πώσ ο μαθητικόσ λόγοσ 
αποδίδει την τραγική ποίηςη» 

ελίδα 25 από 26 
 

Β΄ ΦΑΖ (1 διδακηική ώπα, ζηην ηάξη, σπήζη διαδπαζηικού πίνακα) 

ΚΟΗΝΖ ΠΟΡΔΗΑ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΟΜΑΓΔ:  

1. Έιεγρνο ησλ αξρείσλ πνπ αλέβαζαλ νη νκάδεο ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο. 

2. Απφπεηξα κεηάθξαζεο απφ θάζε καζεηή. 

3. Γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ Toondoo (νδεγίεο γηα ην πεξηβάιινλ Toondoo). 

4. Αλάζεζε θαη ζρεδηαζκφο ηεχρνπο. 

5
Ο

 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ / ΚΑΘΔΣΟ ΥΧΡΗΜΟ ΟΜΑΓΧΝ (2-3 διδακηικέρ ώπερ,  

ζηο επγαζηήπιο πληποθοπικήρ, ανάθεζη επγαζιών ζηο ζπίηι) 

 ΛΔΞΗΚΟΓΡΑΦΟΗ θαη ΔΡΔΤΝΖΣΔ: Μεηαηξέπνπλ ην θείκελν ηεο 

κεηάθξαζεο ζε ιεθηηθά εθθσλήκαηα. 

 ΜΔΛΔΣΖΣΔ: Αλαιακβάλνπλ ηηο εηζαγσγηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

ζειίδεο, επηιέγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κχζν ησλ Λαβδαθηδψλ, ηνλ 

ζάλαην, επηκεινχληαη ηελ αθίζα Glog γηα ην ιηζνβνιηζκφ ή γηα ηελ εμέιημε 

ησλ πνιηηεπκάησλ ζηελ αξραηφηεηα.  

 ΚΖΝΟΘΔΣΔ: Γεκηνπξγνχλ ηηο κνξθέο ησλ εξψσλ ζην traitR ηνπ 

Toondoo. 

http://www.toondoo.com/
http://galaxy.hua.gr/~it20727/toondoo/images/pdf/toondoo.pdf
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Οη νκάδεο ζα κπνξνχζαλ λα ρσξηζηνχλ πην απιά ζε ηέζζεξηο: ζηνπο ιεμηθνγξάθνπο - 

κεηαθξαζηέο πνπ ζα αλαιάβνπλ φιε ηε γισζζηθή εμνκάιπλζε, ζηνπο εξεπλεηέο ηνπ 

πνιηηεχκαηνο, ζηνπο εξεπλεηέο ηνπ ζαλάηνπ δηα ιηζνβνιηζκνχ κε παξνπζίαζε Glog 

αθίζαο γηα ην θάζε ζέκα θαη ζηνπο θαξηνπλίζηεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ ηειηθή 

κνξθή ζε comic. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σν ζελάξην ππεξβάιιεη σο πξνο ηελ εξεπλεηηθή πνξεία πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο. Δλδέρεηαη ε απφδνζε ησλ καζεηψλ λα είλαη πεξηνξηζκέλε 

εμαηηίαο ηεο κειέηεο θεηκέλσλ εμσδηδαθηηθνχ πιηθνχ. Δλδερνκέλσο, ζα ππάξρεη 

πξφβιεκα κε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο, γηα απηφ είλαη ζπλεηφ λα κεξηκλήζεη ν 

δηδάζθσλ ψζηε λα κελ μερλνχλ θσδηθνχο, λα κπαίλνπλ κε κία δηεχζπλζε ηα κέιε 

κίαο νκάδαο, θπξίσο θαηά ηε δεκηνπξγία ζην Toondoo.  

Καηά ηελ εθαξκνγή, νη καζεηέο ήηαλ ππνηνληθνί ζε φιν ην πξψην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο θαη πνιχ δεκηνπξγηθνί, φηαλ άξρηζαλ λα αζρνινχληαη κε ηελ νπηηθνπνίεζε 

ζην comic. Ίζσο ζα έπξεπε, ινηπφλ, λα πξνεγεζεί ε γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ 

Toondoo θάηη πνπ ελέρεη, σζηφζν ηνλ θίλδπλν λα κελ αληηκεησπηζηεί κε ζνβαξφηεηα 

ζελάξην ζπλνιηθά. 

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

_ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

_  

 


