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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

Άλζξσπνη, ζηάζεηο, παξαζηάζεηο 

Εθαπμογή ζεναπίος 

Παλαγηψηεο Καξακαλψιεο 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Παλαγηψηεο Καξακαλψιεο 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 

Τάξη 

Β΄ Λπθείνπ 

Χπονολογία:  

Ννέκβξηνο 2012 

Σσολική μονάδα 

2
ν
 ΓΔΛ εξξψλ. 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

νθνθιένπο, «Αντιγόνη»: Πξφινγνο, ζη. 39 - 77   

Διαθεμαηικό 

Ναη 

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα  

Η. Φηινινγηθήο Εψλεο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 

Νενειιεληθή Γιψζζα 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

ΗΗ. Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα 

Θεαηξνινγία 

Κνηλσληνινγία 
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Πνιηηηθή θαη Γίθαην 

Χπονική διάπκεια  

6 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki ηνπ καζήκαηνο (https://stapapak.pbworks.com). 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνο κε ηηο ΣΠΔ, ψζηε λα κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη ηνλ ςεθηαθφ ρψξν εξγαζίαο ησλ καζεηψλ θαη λα ρεηξίδεηαη κε 

επάξθεηα ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα. Ζ ζρνιηθή κνλάδα λα δηαζέηεη εξγαζηήξην 

ππνινγηζηψλ κε ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ηεξκαηηθά. Αλ δελ επαξθνχλ ηα ηεξκαηηθά 

ηνπ ζρνιείνπ, κπνξνχλ νη καζεηέο λα θέξλνπλ θνξεηνχο Ζ/Τ απφ ην ζπίηη. Σέινο, νη 

καζεηέο είλαη απαξαίηεην λα κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ θαη ινγηζκηθά παξνπζίαζεο, ελψ θαιφ είλαη νξηζκέλνη απφ απηνχο λα έρνπλ 

δεμηφηεηεο δεκηνπξγίαο βίληεν. Όινη νη καζεηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχλδεζε κε ην 

δηαδίθηπν ζην ζπίηη ηνπο.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

Παλαγηψηεο Καξακαλψιεο: «Άλζξσπνη, ζηάζεηο θαη παξαζηάζεηο», Αξραία 

Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία, Β΄ Λπθείνπ, 2012 

Το ζενάπιο ανηλεί  

- 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ, ην ζελάξην, κε αθνξκή ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηίρνπο ηνπ Πξνιφγνπ ηεο «Αντιγόνης», επηδηψθεη λα θσηίζεη δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο 

https://stapapak.pbworks.com/
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αλζξψπσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο θαηαζηάζεηο, ηα θίλεηξά ηνπο, ηελ θνηλσληθή 

ζέζε θαη ηελ αλακελφκελε δξάζε ησλ πξνζψπσλ, ηνλ ξφιν θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ 

φπσο ην δίθαην, ε ζξεζθεία θαη ε πνιηηηθή εμνπζία. ηνρεχεη, επίζεο, ζηελ αλάδεημε 

ηεο ζεαηξηθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηελ παξαγσγή θξηηηθνχ ιφγνπ εθ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο είλαη ε αιιαγή ηνπ παηδαγσγηθνχ 

θιίκαηνο θαη ε ελεξγφο εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ. 

Υξεηάδεηαη ζπλεπψο λα ζηνρεχζνπκε ( Σζάθνο, 2004):  

 ηε κεηάβαζε απφ ηελ πξνζιεπηηθή κάζεζε θαη ηελ παζεηηθή απνδνρή ζηε 

δηεξεχλεζε θαη ηε δηαηχπσζε πξνζσπηθήο άπνςεο απφ ηνπο καζεηέο. 

 ηελ αλάπηπμε αλαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο καζεηέο, πνπ ζα ηνπο 

νδεγήζνπλ ζηελ απηφλνκε παξαγσγή λνήκαηνο θαη παξάιιεια ζα ηνπο 

επηηξέςνπλ λα ελεξγνπνηνχλ ζηαδηαθά απαηηεηηθέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

Οη παξαπάλσ ζηφρνη απνηεινχλ αηηήκαηα ησλ θξηηηθψλ θπξίσο παηδαγσγψλ 

πνπ νξίδνπλ ηε δηδαζθαιία «σο έλα επηθνηλσληαθφ γεγνλφο, φπνπ εθπαηδεπηηθνί θαη 

καζεηέο επηρεηξνχλ λα νξγαλψζνπλ θαη λα δηεμαγάγνπλ δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ απφθηεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ απνδφκεζε αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη 

πξαθηηθψλ κέζα ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, κέζα ζε έλα δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή, ηελ επηινγή θαη ηελ απφθαζε. […] Ο εθπαηδεπηηθφο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο, νξγαλψλεη ην πεξηβάιινλ κε ζηφρν νη καζεηέο λα 

κάζνπλ κέζα ζε απηφ λα δξνπλ, λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ σο ελεξγά 

ππνθείκελα, σο πνιίηεο ηεο πφιεο θαη φρη απιά λα δέρνληαη ηελ επίδξαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ πξνεπηιεγκέλνπο απζηεξά ζηφρνπο πεξηερφκελα θαη 

πξαθηηθέο» (Κνζζπβάθε, 2003, 29-30). 
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Ζ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία σο θείκελν θαη δηδαθηηθφ αληηθείκελν 

πξνζθέξεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, θαζψο απνηειεί 

έλα ζχλζεην, «μερσξηζηφ θαη ζπλαξπαζηηθφ γξακκαηεηαθφ είδνο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο ινγνηερλίαο πνπ ζπλδπάδεη, ζε εληαίν ζέακα ή αλάγλσζκα, ηηο ηέρλεο ηνπ 

ιφγνπ, ηεο κνπζηθήο, ηεο φξρεζεο θαη ηεο ζθελνγξαθίαο κε ηε δξάζε επί ζθελήο ησλ 

ππνθξηηψλ πνπ ππνδχνληαη ηνπο ξφινπο ησλ εξψσλ ησλ δξακαηηθψλ έξγσλ» 

(ΤΠΔΠΘ, 2008, 38). Σν δξάκα κεηαθέξεη, επίζεο, ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηθφ 

πιαίζην, ηφζν ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία εμειίζζεηαη ν κχζνο, φζν θαη ηεο πεξηφδνπ 

πνπ γξάθηεθε. Οη καζεηέο κπνξνχλ, κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνηείλνληαη, λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ελεξγά θαη λα ζηνραζηνχλ δεκηνπξγηθά πάλσ ζηα ζεκαληηθά 

ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηε δηδαζθαιία.   

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο: 

 Να γλσξίζνπλ πψο νη θνηλσληθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο 

αληαλαθιψληαη ζην δξάκα θαη λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε αληίζηνηρεο ζχγρξνλεο. 

πγθεθξηκέλα λα δηαπηζηψζνπλ:  

o Σε ζέζε ηεο γπλαίθαο.  

o Σνλ ξφιν ηεο ζξεζθείαο. 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηνλ ξφιν ηεο πνιηηηθήο (ή θαη άιισλ κνξθψλ) εμνπζίαο. 

ηφηε θαη ζήκεξα. πγθεθξηκέλα λα αλαδεηήζνπλ: 

o Σηο αηηίεο, ηνπο ηξφπνπο θαη ην ηίκεκα ηεο ακθηζβήηεζεο θαη 

αληίζηαζεο ζηελ εμνπζία. 

o Σε ζεκαζία ηεο ζπζίαο θαη ηελ θαηαμίσζε πνπ, ηπρφλ, πξνζθέξεη. 

o Σα ηδαληθά γηα ηα νπνία αγσλίδνληαη νη άλζξσπνη. 

 Να γλσξίζνπλ άιιεο εθδνρέο θαη ρξήζεηο ηνπ κχζνπ απφ κεηαγελέζηεξνπο 

ινγνηέρλεο θαη κε. 
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Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο: 

 Να επηθνηλσλήζνπλ κε ην αξραίν θείκελν, λα μεπεξάζνπλ θφβνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελεο, ηπρφλ αξλεηηθέο, αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο θαη 

πηζαλφλ λα επαλαθαζνξίζνπλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ αξραία ειιεληθή 

γξακκαηεία. 

 Να εθηηκήζνπλ ηε ξεηνξηθή ησλ εξψσλ, ηα επηρεηξήκαηά ηνπο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζηνλ ζεαηξηθφ ιφγν. 

 Να απνηηκήζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο γλσκνινγίαο θαη ησλ ινηπψλ 

εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ θαη ζρεκάησλ ιφγνπ. 

 Να πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ ζην ζέαηξν, ηε 

γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ πξνζψπνπ. 

 Να γλσξίζνπλ ηα θεηκεληθά είδε ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο θαη ηεο 

ζεαηξηθήο θξηηηθήο, ην ηππηθφ θαη ηνλ ξφιν ηνπ θαζελφο. 

Γπαμμαηιζμοί 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο: 

 Να αζθεζνχλ ζηε κεηάθξαζε αξραίνπ θεηκέλνπ, λα πξνζεγγίζνπλ άιιεο 

κεηαθξαζηηθέο εθδνρέο ηνπ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα απηέο. 

 Να αζθεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε, ζηε ζπδήηεζε, ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ (κε αθνξκή ηα ζέκαηα πνπ 

ηίζεληαη ζηελ ηξαγσδία ή δηαθφξσλ εηδψλ θείκελα ζρεηηθά κε απηά). 

 Να θξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ζέζεηο θαη απφςεηο. 

 Να επαλεθηηκήζνπλ ηνλ ξφιν ησλ ζχγρξνλσλ εμνπζηαζηηθψλ κεραληζκψλ, 

ψζηε λα θαηαλννχλ ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο θαη λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ 

αλαιφγσο. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε θεηκέλσλ πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο αιιά θαη λα δηακνξθψζνπλ θξηηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζε απηά. 
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 Να εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην αξραίν ζέαηξν θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ 

επνρή καο. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

- 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Ζ ηξαγσδία ηνπ νθνθιή «Αντιγόνη» δηδάζθεηαη γηα πνιιά ρξφληα ζην Λχθεην θαη 

ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πην παξαδνζηαθά δηδαθηηθά αληηθείκελα. Παξαδνζηαθφο 

είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ 

ηδενινγηθνχ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεη. Ζ αληηκεηψπηζε απηή ζπρλά νδεγεί ζε 

θαζηεξσκέλα, πεπαιαησκέλα φζν θαη αληαξά ζρήκαηα θαη «αλακθηζβήηεηεο» 

παξαδνρέο, κέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ δηδαθηηζκνχ θαη ηεο θξνλεκαηηζηηθήο 

ρξήζεο ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ, ελψ ν ζεαηξηθή δηάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ απνζησπάηαη 

θαη ιεζκνληέηαη. Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην παξακέλεη θνληά ζην θείκελν, αιιά 

πξνηείλεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάγλσζήο ηνπ, πξνζπαζεί λα πξνβάιεη ηε 

ζεαηξηθφηεηά ηνπ θαη λα κεηαθέξεη ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

ηνπ, ψζηε λα απνθηήζνπλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

- 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Μέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ νη καζεηέο/ καζήηξηεο  

 πλεξγάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή θεηκεληθνχ θαη άιινπ ςεθηαθνχ πιηθνχ.  

 Γηαβάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ηηο ζρνιηάδνπλ θαη θαηαιήγνπλ 

ζε ζπκπεξάζκαηα. 

 Παξαθνινπζνχλ βίληεν ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ. 

 Μεηαθξάδνπλ απφ θνηλνχ αξραίν θείκελν ζηε λέα ειιεληθή θαη ζπγθξίλνπλ 

ηηο κεηαθξάζεηο ηνπο κε εθείλεο δφθηκσλ κεηαθξαζηψλ. 
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 Έξρνληαη ζε επαθή θαη αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά θείκελα δηαθφξσλ εηδψλ. 

 Δθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

 Καιιηεξγνχλ ηνλ πιεξνθνξηθφ θαη θξηηηθφ γξακκαηηζκφ. 

Κείμενα (  

Κείμενα ζσολικών εγσειπιδίων  

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

Κείμενα εκηόρ ζσολικών εγσειπιδίων  

 νθνθιήο, «Αντιγόνη» ζη. 1-99. ην Sophoclis Fabulae. 1967. Δd. A. C. Pearson. 

Oxford Clarendon Press. 

-νθνθιήο, «Αντιγόνη», ζη. 1-99, κεηάθξαζε Η. Ν. Γξππάξε. ην Οι ηπαγωδίερ ηος 

Σοθοκλέοςρ I: Ανηιγόνη, Ηλέκηπα, Αίαρ, Τπασίνιαι. [ρ.ρ.]. Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο 

«Δζηίαο». 

Υποζηηπικηικό/εκπαιδεςηικό ςλικό 

Βίνηεο   

Απφζπαζκα 1 θαη Απφζπαζκα 2 απφ ηελ «Αντιγόνη» ηνπ νθνθιή , Δζληθφ Θέαηξν 

2002, κεηάθξαζε: Νίθνπ Παλαγησηφπνπινπ, ζθελνζεζία: Νηθαίηεο Κνληνχξε [πεγή: 

Φεθηνπνηεκέλν Αξρείν Δζληθνχ Θεάηξνπ - YouTube]. 

«Επτά επί Θήβας» ηνπ Αηζρχινπ, Θέαηξν Μνζρνπνδίνπ Θήβαο 1982, κεηάθξαζε, 

ζθελνζεζία, θνζηνχκηα: Γηάλλεο Σζαξνχρεο [πεγή: YouTube].  

«Οιδίπους τύραννος» ηνπ νθνθιή, Δζληθφ Θέαηξν 1974, κεηάθξαζε: Φψηνο 

Πνιίηεο, ζθελνζεζία: Σάθεο Μνπδελίδεο [πεγή: YouTube].  

«Οιδίπους τύραννος» ηνπ νθνθιή, Δζληθφ Θέαηξν 2000, κεηάθξαζε-ζθελνζεζία: 

Βαζίιεο Παπαβαζηιείνπ [πεγή: Φεθηνπνηεκέλν Αξρείν Δζληθνχ Θεάηξνπ]. 

«Ση είλαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα;» (βηληενζθνπεκέλε ζπλέληεπμε) [πεγή: 

YouTube]. 

Τπαγούδια / Ησηηικά αποζπάζμαηα  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B121/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=559
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=559&m=1
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=24#videos
http://www.youtube.com/watch?v=u7wWYAKX2Mw
http://www.youtube.com/watch?v=4ETboOMyvkE
http://www.youtube.com/watch?v=uqvPrJS339Q
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=615#videos
http://www.youtube.com/watch?v=GSNEea00mx4
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«Γαλεηθά ηδαληθά» Μνπζηθή / ηίρνη / Δθηέιεζε: Κνπξηίδνπ νθία, Hidden Track 

Records, 2012 [πεγή: YouTube]. 

Ιζηοζελίδερ  

Βηηδειαίνο Βαγγέιεο, «Ζ ζχγθξνπζε ησλ πνιηηηζκψλ είλαη εδψ», ειεθηξνληθή 

εθεκεξίδα ―Newpost‖, 24/09/2012. 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ [πεγή: Πεξηθεξεηαθφ 

Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ]. 

Παγηαηάθεο πχξνο, «Έλαο Κξένληαο γεκάηνο κπζηήξην», εθεκ. «Ζ Καζεκεξηλή», 

12/08/2001. 

Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία: 

Ο θαζεγεηήο, πξψηα δεκηνχξγεζε ην Wiki ηνπ καζήκαηνο 

(stapapak.pbworks.com) θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε ζηελ αλάξηεζε ησλ Φχιισλ 

Δξγαζίαο, πνπ ζηηο πξψηεο Φάζεηο ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ θνηλά γηα φιεο ηηο νκάδεο θαη 

γηα ηηο ηειεπηαίεο Φάζεηο ήηαλ δηαθνξεηηθά γηα θάζε νκάδα. Παξάιιεια, 

δεκηνχξγεζε ρξήζηεο θαη θσδηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξφζβαζε ησλ 

καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ Wiki. Καη φηαλ ε χιε έθηαζε ζην ζηίρν 39, πνπ είλαη θαη ν 

ελαξθηήξηνο ζηίρνο ηνπ ζελαξίνπ, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνχλ ζε 

νκάδεο, αθνχ ελεκεξψζεθαλ λσξίηεξα γηα ην είδνο αιιά θαη ην εχξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πινπνηνχληαλ ζηε ζπλέρεηα. Ο ρσξηζκφο ζε νκάδεο δελ 

παξνπζίαζε θακηά ηδηαίηεξε δπζθνιία, αθνχ πηνζεηήζεθε ν ρσξηζκφο πνπ είραλ νη 

καζεηέο θαη ζε άιια καζήκαηα. 

Ζ δχλακε ηνπ ηκήκαηνο Β4 αλέξρεηαη ζε εηθνζηηέζζεξηο (24) καζεηέο. Έηζη, 

ινηπφλ, ζρεκαηίζηεθαλ πέληε νκάδεο (ηέζζεξηο ησλ πέληε θαη κία ησλ ηεζζάξσλ 

αηφκσλ) θαη ζπδεηήζεθε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην. 

http://www.youtube.com/watch?v=WwPmfbnGISs
http://newpost.gr/post/printable/id=155940
http://www.unric.org/html/greek/pdf/UDHR_simple_greek.pdf
http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_columns_2_12/08/2001_5000871
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Σν ζελάξην πινπνηήζεθε ζπλνιηθά ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ζην νπνίν 

κφλν νη ηέζζεξηο απφ ηνπο δψδεθα  ππνινγηζηέο είλαη ζχγρξνλνη θαη απνδνηηθνί. 

Έηζη, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα έρνπλ καδί ηνπο έλα- δχν θνξεηνχο ππνινγηζηέο 

γηα θάζε ελδερφκελν. Ζ πξψηε ψξα θξίζεθε ζθφπηκν λα αθηεξσζεί ζην κνίξαζκα ησλ 

θσδηθψλ θαη ζε πεηξακαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Wiki, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη ε επηζπκεηή γηα ηε ζπλέρεηα εμνηθείσζε θαη άλεζε ζηε ρξήζε ηνπ. Οη 

επφκελεο 6 ψξεο αθηεξψζεθαλ ζηελ πινπνίεζε ησλ πέληε Φχιισλ Δξγαζίαο θαη ε 

έθηε ζηελ παξνπζίαζε θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο 

πξνζπάζεηαο. 

Γηα εχινγνπο ιφγνπο θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο είηε ηξνπνπνηήζεθαλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηε θπζηνγλσκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο, είηε δελ 

πινπνηήζεθαλ, ελψ πξνζηέζεθαλ θάπνηεο άιιεο. 

Ζ πην ζεκαληηθή αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Φχιια Δξγαζίαο, φπσο ζα 

θαλεί θαη ζην επηζπλαπηφκελν πιηθφ ηεθκεξίσζεο, είλαη ε δηεχξπλζε ησλ ζηίρσλ 

ηνπο νπνίνπο αθνξνχζαλ ηα Φχιια Δξγαζίαο. Έηζη, ινηπφλ, ζεσξήζεθε αδφθηκν λα 

θαηαηκεζεί ν κνλφινγνο ηεο Ηζκήλεο κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο ειιεηκκαηηθήο θαηαλφεζεο, νπφηε ε πξψηε πξνζέγγηζε αθνξά ηνπο ζηίρνπο 

39- 69 θαη ε δεχηεξε ηνπο ζηίρνπο 70- ηέινο ηνπ πξννηκίνπ. 

Γηα ηελ πξψηε νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ην ζελάξην, 

αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ πξνηεηλφκελε απφ ηνλ ζπληάθηε ηνπ ζελαξίνπ 

αθφξκεζε: 

ηνπο ζηίρνπο πνπ πξνεγνχληαη ε Αληηγφλε έρεη γλσζηνπνηήζεη ην δηάηαγκα 

ηνπ Κξένληα θαη ζην ηέινο ηνπ κνλνιφγνπ ηεο αλαθνηλψλεη κε αηληγκαηηθφ ηξφπν 

ζηελ Ηζκήλε φηη κε ηε ζηάζε ηεο ζα απνδείμεη φηη είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ επγεληθή ηεο θαηαγσγή ή φρη.  

Ο δηδάζθσλ ξσηά ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ δηαηάγκαηνο 

ηνπ Κξένληα θαη ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο πνπ δείρλνπλ ηε ζέζε πνπ 

θξαηά ε Αληηγφλε ζηελ απφθαζε απηή. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ζηνπο ζηίρνπο κε 
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ηελ πξφθιεζε ηεο Αληηγφλεο ζηελ Ηζκήλε θαη ηνπο ξσηά ζε ηη θαηά ηε γλψκε ηνπο 

ζπλίζηαηαη απηή θαη πνηα αλακέλνπλ λα είλαη ε αληίδξαζε ηεο Ηζκήλεο.  

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ηα Φχιια Δξγαζίαο, φπσο δφζεθαλ ζηηο νκάδεο: 

1ε δηδαθηηθή ψξα: Γλσξηκία θαη εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ Wiki. 

2ε δηδαθηηθή ψξα: 1ν Φχιιν Δξγαζίαο ( θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο). 

3ε δηδαθηηθή ψξα: 2ν Φχιιν Δξγαζίαο (θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο). 

4ε δηδαθηηθή ψξα: 3ν Φχιιν Δξγαζίαο (θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο). 

5ε δηδαθηηθή ψξα: 4ν Φχιιν Δξγαζίαο (θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο). 

6ε δηδαθηηθή ψξα: 5ν Φχιιν Δξγαζίαο ( μερσξηζηφ γηα θάζε νκάδα). 

7
ε
 δηδαθηηθή ψξα: Παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ, πξνβνιή βίληεν, ζπδήηεζε. 

2
η
 διδακηική ώπα  

Αλνίμηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα φπνπ ππάξρεη ν 

πξφινγνο ηεο «Αντιγόνης». 

ηε ζπλέρεηα, λα κεηαθέξεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ην θείκελν ησλ ζηίρσλ 39-69 

ζηελ κεζαία ζηήιε, ηελ αληίζηνηρε κεηάθξαζε ηνπ Γηάλλε Γξππάξε ζηελ αξηζηεξή 

ζηήιε θαη ηελ αληίζηνηρε κεηάθξαζε ηεο ηέιιαο Μπαδάθνπ ζηε δεμηά ζηήιε. 

Γπςπάπηρ Ππωηόηςπο Μπαζάκος 

   

Αθνχ κειεηήζεηε ηηο δχν κεηαθξάζεηο, λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

εληνπίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνδίδνληαη νη παξαθάησ ιέμεηο ή θξάζεηο; 

Απσαία λέξη ή θπάζη Απόδοζή ηηρ από Γ. 

Γπςπάπη 

Απόδοζή ηηρ από η. 

Μπαζάκος 

λύουσ’ ἂν εἲθ’ ἅπτουσα   

ξυμπονήσεις   

κινδύνευμα   

κουφιεῖς   

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=559


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 
 Β΄Λπθείνπ: «Άλζξσπνη, ζηάζεηο, παξαζηάζεηο» 

 Σελίδα 13 από 33 
 

ἀπόρρητον πόλει   

σχετλία   

Κρέοντος ἀντειρηκότος   

οὐδέν μέτα (=μέτεστιν) αὐτῷ 

εἴργειν με τῶν ἐμῶν 

  

κασιγνήτη   

Οἴμοι   

ἀπεχθὴς   

δυσκλεής   

πρὸς αὐτοφώρων 

ἀμπλακημάτων 

  

ἀράξας   

ὄψεις   

λωβᾶται   

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι   

νόμου βίᾳ   

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη 

παρέξιμεν 

  

μόνα δή νώ λελειμμένα   

γυναῖχ’ ὅτι ἔφυμεν   

ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα   

κἄτι τῶνδ’ ἀλγίονα   
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χθονὸς   

ὡς βιάζομαι τάδε   

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι   

περισσὰ πράσσειν   

οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα.   

Γψζε κηα ζχληνκε απάληεζε ζην παξαθάησ εξσηήκαηα: 

Ση πξνηείλεη ε Αληηγφλε ζηελ Ηζκήλε; 

Πψο αληηδξά ζηελ πξφηαζε ε Ηζκήλε θαη ηη επηθαιείηαη; 

Πνηα ζέκαηα ζίγνληαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ζηελ ελφηεηα απηή; 

3
η
 διδακηική ώπα: 

Οη ζπδεηήζεηο λα θαηαγξαθνχλ ζην Wiki. 

Διάηε ζηε ζέζε ηεο Αληηγφλεο θαη ππνζηεξίμηε κε επηρεηξήκαηα ηελ απφθαζή ηεο.(2 

νκάδεο). 

Διάηε ζηε ζέζε ηεο Ηζκήλεο θαη ππνζηεξίμηε κε επηρεηξήκαηα ηελ απφθαζή ηεο.(2 

0κάδεο). 

πδεηήζηε ην ζέκα: ε εμνπζία σο θαηαπηεζηηθφο θαη θαηαζηαιηηθφο κεραληζκφο. (1 

νκάδα) 

4η διδακηική ώπα: 

Μέζα απφ ηα ιφγηα ηεο Ηζκήλεο (49-69) νδεγνχκαζηε ζηελ πξντζηνξία ηνπ έξγνπ. Ζ 

απηνηχθισζε ηνπ Οηδίπνδα θαη ε απηνθηνλία ηεο Ηνθάζηεο ζπλαληψληαη ζηελ 

ηξαγσδία ηνπ νθνθιή «Οιδίπους τύραννος», ελψ ν ακνηβαίνο ζάλαηνο Πνιπλείθε 

θαη Δηενθιή ζηελ ηξαγσδία «Επτά επί Θήβας» ηνπ Αηζρχινπ. ρεηηθά απνζπάζκαηα 

ζα παξαθνινπζήζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

1. Απφζπαζκα απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ «Οιδίποδα τυράννου» ηνπ νθνθιή, πνπ 

δφζεθε απφ ην Δζληθφ Θέαηξν ην 1974, ζε κεηάθξαζε ηνπ Φψηνπ Πνιίηε θαη 
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ζθελνζεζία ηνπ Σάθε Μνπδελίδε. πγθεθξηκέλα, πξνβάιινπκε απφ ηελ Έμνδν ηεο 

ηξαγσδίαο ηελ αθήγεζε ηνπ Δμάγγεινπ θαη ηελ εκθάληζε ηνπ ηπθισκέλνπ Οηδίπνδα. 

Σν βίληεν ηεο παξάζηαζεο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα απηή: Απφ εθεί πξνβάιινπκε 

ηηο ζθελέο πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 1.05΄.36΄΄ θαη 

1.12΄.50΄΄. 

2. Σν ίδην απφζπαζκα απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ ην 2000, ζε 

κεηάθξαζε θαη ζθελνζεζία ηνπ Βαζίιε Παπαβαζηιείνπ. Σν βίληεν ηεο παξάζηαζεο 

απηήο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα απηή. Απφ ηελ επηινγή «Σέηαξην ηάζηκν-Έμνδνο», 

πξνβάιινπκε ηηο ζθελέο κεηαμχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 4΄.30΄΄ θαη 12΄.36΄΄. 

3. Απφζπαζκα απφ ηελ παξάζηαζε ησλ «Επτά επί Θήβας» ηνπ Αηζρχινπ, πνπ 

αλέβεθε ην 1982 απφ ηνλ Γηάλλε Σζαξνχρε. Σν βίληεν ηεο παξάζηαζεο απηήο 

βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα απηή. Απφ εθεί πξνβάιινπκε ηε ζθελή κε ηνλ Άγγειν λα 

αλαθνηλψλεη ζηνλ Υνξφ ηνλ ζάλαην ηνπ Δηενθιή θαη ηνπ Πνιπλείθε (κεηαμχ ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 1.01΄.41΄΄ θαη 1.03΄.28΄΄). 

Αθνχ παξαθνινπζήζαηε ηα ζρεηηθά απνζπάζκαηα, λα πινπνηήζεηε ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο. Δάλ ν ρξφλνο δε θηάλεη, λα εξγαζηείηε θαη απφ ην ζπίηη. 

1. εκεηψζηε ηξία ζηνηρεία πνπ ζαο εληππσζίαζαλ απφ ηηο ζθελέο πνπ 

παξαθνινπζήζαηε πξηλ απφ ιίγν. 

2. εκεηψζηε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αηζζαλζήθαηε θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

απνζπαζκάησλ. 

3. Πνηα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ θαζηζηνχλ ηνλ Οηδίπνδα 

ηξαγηθφ ήξσα; 

4. Να ζπγθξίλεηε ηα απνζπάζκαηα απφ ηηο δχν παξαζηάζεηο ηεο ηξαγσδίαο 

«Οιδίπους τύραννος». Πνηεο δηαθνξέο παξαηεξήζαηε σο πξνο ηε κεηάθξαζε, ηελ 

εθθνξά ηνπ ιφγνπ θαη ηε γεληθφηεξε εηθφλα ησλ δχν παξαζηάζεσλ; Να θάλεηε έλαλ 

ζχληνκν θξηηηθφ ζρνιηαζκφ ησλ ζθελψλ ηεο παξάζηαζεο πνπ ζαο άξεζε ιηγφηεξν. 

5
η
 διδακηική ώπα: 

http://www.youtube.com/watch?v=uqvPrJS339Q
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=615#videos
http://www.youtube.com/watch?v=4ETboOMyvkE
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Αλνίμηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα φπνπ ππάξρεη ν 

πξφινγνο ηεο «Αντιγόνης». 

ηε ζπλέρεηα, λα κεηαθέξεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ην θείκελν ησλ ζηίρσλ 70 κέρξη 

ην ηέινο ηνπ πξνιφγνπ ζηελ κεζαία ζηήιε, ηελ αληίζηνηρε κεηάθξαζε ηνπ Γηάλλε. 

Γξππάξε ζηελ αξηζηεξή ζηήιε θαη ηελ αληίζηνηρε κεηάθξαζε ηεο ηέιιαο 

Μπαδάθνπ ζηε δεμηά ζηήιε. 

Γπςπάπηρ Ππωηόηςπο Μπαζάκος 

   

πκπιεξψζηε ηψξα ηνλ παξαθάησ πίλαθα, αθνχ εληνπίζεηε κε πνηνλ ηξφπν 

απνδίδνληαη απφ ηνπο δχν κεηαθξαζηέο νη ιέμεηο ή νη θξάζεηο ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο. 

Απσαία λέξη ή θπάζη   
 

Απόδοζή ηηρ από Γ. 

Γπςπάπη 

Απόδοζή ηηρ από η. 

Μπαζάκος 

Οὔτ' ἂν κελεύσαιμ'   

ἐμοῦ γ' ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.   

᾿Αλλ' ἴσθ'   

ὁποία σοι δοκεῖ,   

 Φίλη μετ' αὐτοῦ κείσομαι,   

 φίλου μέτα,   

ὅσια πανουργήσασ'·   

 ὃν δεῖ μ' ἀρέσκειν.   

᾿Εκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαi   

βίᾳ πολιτῶν δρᾶν   

ἔφυν ἀμήχανος.   

Σὺ μὲν τάδ' ἂν προὔχοι'   

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=559
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. Οἴμοι ταλαίνης,   

 ὡς ὑπερδέδοικά σου.   

 Μὴ 'μοῦ προτάρβει·   

τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.   

, κρυφῇ δὲ κεῦθε   

Οἴμοι, καταύδα   

οἶδ' ἀρέσκουσ'   

οἷς μάλισθ' ἁδεῖν με χρή.   

· ἀλλ' ἀμηχάνων ἐρᾷς.   

᾿Αρχὴν δὲ θηρᾶν οὐ πρέπει 

τἀμήχανα. 

  

προσκείσῃ δίκῃ.   

᾿Αλλ' ἔα με καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ 

δυσβουλίαν 

  

, στεῖχε·   

αλλ' ἴσθ'   

 

 

  

 

Γξάςηε ηψξα ηε δηθή ζαο κεηάθξαζε θαη ζπδεηήζηε πάλσ ζηηο επηινγέο ζαο 

ζπγθξίλνληαο ηε δηθή ζαο κεηάθξαζε κε ηηο κεηαθξάζεηο ηεο Πχιεο γηα ηελ 

Διιεληθή Γιψζζα. 

6η διδακηική ώπα: 
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Ομάδα 1η     

Να δηαβάζεηε ηξεηο απφ ηηο θξηηηθέο γηα ηελ παξάζηαζε ηεο «Αντιγόνης», πνπ 

δφζεθε ην 2001 απφ ην χγρξνλν Θέαηξν ηεο Αζήλαο, ζε ζθελνζεζία Γηψξγνπ 

Κηκνχιε. 

ηε ζπλέρεηα, α) λα εληνπίζεηε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο απφςεηο γηα ην έξγν, πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο θξηηηθέο, β) λα επηζεκάλεηε ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαη νη 

θξηηηθνί. Πνηεο γλψκεο εθθξάδνπλ; γ) Να ζρνιηάζεηε ηηο δηαθνξεηηθέο θξίζεηο πνπ 

δηαηππψλνληαη. Πνηα θξηηηθή πηζηεχεηε φηη ζα ζαο επεξέαδε πεξηζζφηεξν θαη γηαηί; 

Οη δχν πξψηεο θξηηηθέο δηαηίζεληαη εδψ θαη ε ηξίηε βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εθεκεξίδαο «Ζ Καζελεξηλή». 

Οκάδα 2ε 

Να δηαβάζεηε ηξεηο απφ ηηο θξηηηθέο γηα ηελ παξάζηαζε ηεο «Αντιγόνης», πνπ 

δφζεθε ην 2001 απφ ην χγρξνλν Θέαηξν ηεο Αζήλαο, ζε ζθελνζεζία Γηψξγνπ 

Κηκνχιε. 

ηε ζπλέρεηα, α) λα εληνπίζεηε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο απφςεηο γηα ην έξγν, πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο θξηηηθέο, β) λα επηζεκάλεηε ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαη νη 

θξηηηθνί. Πνηεο γλψκεο εθθξάδνπλ; γ) Να ζρνιηάζεηε ηηο δηαθνξεηηθέο θξίζεηο πνπ 

δηαηππψλνληαη. Πνηα θξηηηθή πηζηεχεηε φηη ζα ζαο επεξέαδε πεξηζζφηεξν θαη γηαηί; 

Οη δχν πξψηεο θξηηηθέο δηαηίζεληαη εδψ θαη ε ηξίηε βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εθεκεξίδαο «Ζ Καζελεξηλή».   

Ομάδα 3η 

1.Σν δξάκα απηφ ηνπ νθνθιή παξαζηάζεθε ζε κηα επνρή πνπ ζηελ Αζήλα 

ακθηζβεηνχληαλ έληνλα νη παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ε ζξεζθεπηηθή πίζηε. Με πνην 

ηξφπν πηζηεχεηε φηη ε ηξαγσδία ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα απηφ θαη πνηα ζέζε θαίλεηαη λα 

παίξλεη ν πνηεηήο ηεο; Πνηνλ ξφιν ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ζηελ επνρή καο 

παξνπζηάδεη ην άξζξν απηφ;  

2. Γείηε ην βίληεν-θιηπ ηνπ ηξαγνπδηνχ «Γαλεηθά ηδαληθά». ρνιηάζηε ζε έλα θείκελν 

10 γξακκψλ ηε βαζηθή αληίθαζε πνπ ηνλίδεη, ζε ζρέζε κε ηα δηαρξνληθά(;) κελχκαηα 

http://stapapak.pbworks.com/w/file/61381239/%CE%94%CF%8D%CE%BF%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7.pdf
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_565486_12/08/2001_5000871
http://stapapak.pbworks.com/w/file/61381239/%CE%94%CF%8D%CE%BF%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7.pdf
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_565486_12/08/2001_5000871
http://newpost.gr/post/155940/i-sygkroysi-ton-politismon-einai-edo/
http://www.youtube.com/watch?v=WwPmfbnGISs
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πνπ πξνβάιινληαη κέζα απφ ηελ ηξαγσδία πνπ κειεηάκε. Ζ πξνβνιή ηνπ βίληεν ζα 

γίλεη ηαπηφρξνλα γηα φιεο ηηο νκάδεο.  

Ομάδα 4η 

1.Γηαβάζηε εδψ δχν απνζπάζκαηα απφ ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ 

Ιζμήνη. Πψο ρεηξίδεηαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν κχζν ν πνηεηήο θαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξσηαγσληζηξηψλ ηνπ πξνβάιιεη;  

2. Γείηε ην βίληεν-θιηπ ηνπ ηξαγνπδηνχ «Γαλεηθά ηδαληθά». ρνιηάζηε ζε έλα θείκελν 

10 γξακκψλ ηε βαζηθή αληίθαζε πνπ ηνλίδεη, ζε ζρέζε κε ηα δηαρξνληθά(;) κελχκαηα 

πνπ πξνβάιινληαη κέζα απφ ηελ ηξαγσδία πνπ κειεηάκε. Ζ πξνβνιή ηνπ βίληεν ζα 

γίλεη ηαπηφρξνλα γηα φιεο ηηο νκάδεο. 

Ομάδα 5η 

Ο κνλφινγνο ηεο Ηζκήλεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο νινθιεξσκέλνο 

ζπκβνπιεπηηθφο ξεηνξηθφο ιφγνο. 

α) Να θαηαηάμεηε ηα επηρεηξήκαηα ζηηο ζηήιεο πνπ αθνινπζνχλ 

Α. πνπ ζηνρεχνπλ ζην ζπλαίζζεκα Β. πνπ βαζίδνληαη ζηε ινγηθή 

  

  

  

 

β) ηνλ ιφγν ηεο ε Ηζκήλε ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο γλσκνινγηθέο θξάζεηο. Πνηεο είλαη 

απηέο θαη πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπο, θαηά ηε γλψκε ζαο;  

γ) Θεσξείηε ηα επηρεηξήκαηα ηεο Ηζκήλεο πεηζηηθά ή φρη θαη γηαηί;  

2. Γείηε ην βίληεν-θιηπ ηνπ ηξαγνπδηνχ «Γαλεηθά ηδαληθά». ρνιηάζηε ζε έλα θείκελν 

10 γξακκψλ ηε βαζηθή αληίθαζε πνπ ηνλίδεη, ζε ζρέζε κε ηα δηαρξνληθά(;) κελχκαηα 

πνπ πξνβάιινληαη κέζα απφ ηελ ηξαγσδία πνπ κειεηάκε. 

 

http://stapapak.pbworks.com/w/file/61381241/%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%9F%CE%A3%20%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%97.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=WwPmfbnGISs
http://www.youtube.com/watch?v=WwPmfbnGISs
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Φύλλα Δπγαζίαρ ( ηος δημιοςπγού ηος ζεναπίος) 

Φύλλο Δπγαζίαρ (για κάθε μαθηηή σωπιζηά) 

1. Αλνίμηε ηελ ηζηνζειίδα κε ην θείκελν ηεο «Αληηγφλεο» θαη εληνπίζηε ηνπο 

ζηίρνπο 39-48.  

Ο θαζεγεηήο δηάβαζε ηνπο ζηίρνπο 39-48 κε ηε ζηηρνκπζία ησλ δχν θνξηηζηψλ 

θαη δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ:: 

1. Ση πξνηείλεη ε Αληηγφλε ζηελ Ηζκήλε;  

2. Πψο αληηδξά ζηελ πξφηαζε ε Ηζκήλε θαη ηη επηθαιείηαη; 

Οη καζεηέο απάληεζαλ ζρεηηθά.  

2. εκεηψζηε ηηο ιέμεηο/θξάζεηο πνπ ζαο δπζθνιεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

θαηαλφεζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, αλνίμηε απφ ηελ ίδηα ηζηνζειίδα ηε κεηάθξαζε 

ηνπ Η. Ν. Γξππάξε. Γηαβάζηε απφ ηε κεηάθξαζε ηνπ απνζπάζκαηνο θαη 

ζεκεηψζηε πψο απνδίδνληαη; Αλακέλεηαη λα επηζεκαλζνχλ νη ιέμεηο/θξάζεηο: 

ταλαῖφρον, λύουσ’ ἂν εἲθ’ ἅπτουσα, ξυμπονήσεις, κινδύνευμα, κουφιεῖς, 

ἀπόρρητον πόλει, σχετλία, Κρέοντος ἀντειρηκότος, οὐδέν μέτα (=μέτεστιν) 

αὐτῷ εἴργειν με τῶν ἐμῶν. 

3. εκεηψζηε πνηα ζέκαηα ζίγνληαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ζηελ ελφηεηα απηή. 

Οη καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζηελ απφθαζε ηεο Αληηγφλεο λα παξαβεί ηε δηαηαγή, ζηελ 

έθπιεμε ηεο Ηζκήλεο θαη ηε δηαθαηλφκελε νπδεηεξφηεηά ηεο θαη ζηελ επίθιεζε απφ 

ηελ Ηζκήλε ηεο απαγφξεπζεο ηεο ηαθήο απφ ηνλ Κξένληα. Έγηλε  ζχληνκε ζπδήηεζε 

επί ησλ ζεκάησλ απηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο θαη ζηα κέιε θάζε 

νκάδαο δφζεθε σο άζθεζε γηα ην ζπίηη ε εμήο:  

Να αλνίμεηε ζην ζπίηη ηνλ ηζηνρψξν ηνπ καζήκαηνο θαη ζηε ζειίδα ηεο νκάδαο ζαο 

λα γξάςεηε ηηο απφςεηο ζαο. 

ΟΜΑΓΑ Α:  

Διάηε ζηε ζέζε ηεο Αληηγφλεο θαη ππνζηεξίμηε κε επηρεηξήκαηα ηελ απφθαζή ηεο. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=559
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=559&m=1
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=559&m=1
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ΟΜΑΓΑ Β: 

Διάηε ζηε ζέζε ηεο Ηζκήλεο θαη ππνζηεξίμηε κε επηρεηξήκαηα ηελ απφθαζή ηεο. 

ΟΜΑΓΑ Γ: 

Να αλαθέξεηε ηξεηο πεξηπηψζεηο απφ ηε ζχγρξνλε δσή, ζηηο νπνίεο (νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο) εμνπζία ιεηηνπξγεί σο θαηαζηαιηηθφο κεραληζκφο. Πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο 

απέλαληη ζηελ εμνπζία, φηαλ ιεηηνπξγεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο; 

2η διδακηική ώπα 

Παξνπζηάδνληαη ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο νη εξγαζίεο θάζε νκάδαο. ηε 

ζπλέρεηα, νη καζεηέο αλνίγνπλ ηελ ηζηνζειίδα κε ην θείκελν ηεο «Αντιγόνης» θαη 

εληνπίδνπλ ηνπο ζηίρνπο 49 - 57, ηνπο νπνίνπο δηαβάδεη ν θαζεγεηήο. Εεηείηαη απφ 

ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ πξνθνξηθά ζηηο εμήο εξσηήζεηο:  

1. ε πνηα ρξνληθή βαζκίδα αλαθέξνληαη νη ζηίρνη 49 - 57;  

2. ε πνηα πξφζσπα θαη γεγνλφηα αλαθέξνληαη αληηζηνίρσο νη ζηίρνη 49 - 52, 53 - 54 

θαη 55 - 57;  

3. Πψο κεηαβαίλεη ε Ηζκήλε ζε άιιε ρξνληθή βαζκίδα;  

Αλακέλεηαη λα δηαπηζηψζνπλ νη καζεηέο φηη νη ζηίρνη 49 - 57 αλαθέξνληαη ζην 

πξνδξακαηηθφ παξειζφλ. Όζνλ αθνξά ηα πξφζσπα, νη ζηίρνη 49 - 52 αλαθέξνληαη 

ζηνλ Οηδίπνδα, νη 53 - 54 ζηελ Ηνθάζηε θαη νη ζηίρνη 55 - 57 ζηα δχν αδέιθηα, 

Δηενθιή θαη Πνιπλείθε.  

Γηα λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα ηα γεγνλφηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε Ηζκήλε θαη 

λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε λεφηεξεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κηαο άιιεο 

ηξαγσδίαο ηνπ νθνθιή θαη κηαο ηνπ Αηζρχινπ, πξνβάιινληαη ζηνλ δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα ή κέζσ βηληενπξνβνιέα ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα, αθνχ δεηεζεί απφ ηα 

παηδηά λα πξνζέμνπλ ηφζν ηε κεηάθξαζε, φζν θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ζεαηξηθή απφδνζε ησλ θεηκέλσλ:    

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=559
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1. Απφζπαζκα απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ «Οιδίποδα τυράννου» ηνπ νθνθιή, πνπ 

δφζεθε απφ ην Δζληθφ Θέαηξν ην 1974, ζε κεηάθξαζε ηνπ Φψηνπ Πνιίηε θαη 

ζθελνζεζία ηνπ Σάθε Μνπδελίδε. πγθεθξηκέλα, πξνβάιινπκε απφ ηελ Έμνδν ηεο 

ηξαγσδίαο ηελ ζθελή ηεο αθήγεζεο ηνπ Δμαγγέιινπ θαη ηελ εκθάληζε ηνπ 

ηπθισκέλνπ Οηδίπνδα, δειαδή ηηο ζθελέο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηαμχ 

1.05΄.36΄΄ θαη 1.12΄.50΄΄.  

2. Σν ίδην απφζπαζκα απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ ην 2000, ζε 

κεηάθξαζε θαη ζθελνζεζία ηνπ Βαζίιε Παπαβαζηιείνπ. Απφ ηελ επηινγή «Σέηαξην 

ηάζηκν - Έμνδνο» πξνβάιινπκε ηηο ζθελέο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηαμχ 

4΄30΄΄θαη 12΄36΄΄. 

3. Απφζπαζκα απφ ηελ παξάζηαζε ησλ «Επτά επί Θήβας» ηνπ Αηζρχινπ, πνπ 

αλέβεθε ην 1982 ζηε ζθελή απφ ηνλ Γηάλλε Σζαξνχρε. Πξνβάιινπκε ηε ζθελή κε 

ηνλ Άγγειν λα αλαθνηλψλεη ζηνλ Υνξφ ηνλ ζάλαην ηνπ Δηενθιή θαη ηνπ Πνιπλείθε, 

δειαδή ηε ζθελή ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηαμχ 1.01΄.41΄΄ θαη 1.03΄.28΄΄.  

Σν Φύλλο Δπγαζίαρ πνπ δίλεηαη, γηα λα ζπκπιεξσζεί απφ θάζε καζεηή ζην ζπίηη, 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

1. εκεηψζηε ηξία ζηνηρεία πνπ ζαο εληππσζίαζαλ απφ ηηο ζθελέο πνπ 

παξαθνινπζήζαηε. 

2. εκεηψζηε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αηζζαλζήθαηε θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

απνζπαζκάησλ. 

3. Πνηα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ θαζηζηνχλ ηνλ Οηδίπνδα 

ηξαγηθφ ήξσα;  

4. Να ζπγθξίλεηε ηα απνζπάζκαηα απφ ηηο παξαζηάζεηο ηεο ηξαγσδίαο «Οιδίπους 

τύραννος». Πνηεο δηαθνξέο παξαηεξήζαηε σο πξνο ηε κεηάθξαζε, ηελ εθθνξά ηνπ 

ιφγνπ θαη ηε γεληθφηεξε εηθφλα ησλ δχν παξαζηάζεσλ; Να θάλεηε έλαλ ζχληνκν 

θξηηηθφ ζρνιηαζκφ ησλ ζθελψλ ηεο παξάζηαζεο πνπ ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν. 

http://www.youtube.com/watch?v=uqvPrJS339Q
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=615#videos
http://www.youtube.com/watch?v=4ETboOMyvkE
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5. Γηαβάζηε ηε δεχηεξε ππνελφηεηα ηνπ κνλνιφγνπ ηεο Ηζκήλεο (ζη. 58-68) θαη 

πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε ηε ρξνληθή βαζκίδα ζηελ νπνία θηλείηαη ε Ηζκήλε.  

3η διδακηική ώπα  

Γηαβάδνληαη ελδεηθηηθά απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ψξαο θαη νη 

καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη αλνίγνπλ ην Φχιιν Δξγαζίαο πνπ 

πεξηέρεη ην θείκελν ησλ ζηίρσλ 58-77. Εεηείηαη απφ ηηο δχν πξψηεο νκάδεο λα 

γξάςνπλ, κε ηε βνήζεηα ιεμηινγίνπ πνπ ππάξρεη ζην ίδην Φχιιν, ηε δηθή ηνπο 

κεηάθξαζε/απφδνζε γηα ηνπο ζηίρνπο 58-68, θαη απφ ηηο άιιεο δχν ηε 

κεηάθξαζε/απφδνζε ησλ ζηίρσλ 69-77. Ο θαζεγεηήο ηνλίδεη φηη ηα παηδηά κπνξνχλ 

λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο ζηε κεηάθξαζε/απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ θαη φηη δελ 

ζα πξέπεη λα αηζζάλνληαη δεζκεπκέλνη αιιά ειεχζεξνη λα απνδψζνπλ ην θείκελν 

φπσο πηζηεχνπλ θαιχηεξα.  

ηε ζπλέρεηα, νη κεηαθξαζηηθέο απφπεηξεο ησλ καζεηψλ δηαβάδνληαη ή, αλ 

ππάξρεη ρξφλνο, απνδίδνληαη ζεαηξηθά απφ δχν κέιε θάζε νκάδαο ζηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο. Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηηο κεηαθξάζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ θεηκέλνπ απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα.  

Αθνινπζεί ζπδήηεζε, πνπ πξνηείλεηαη λα αθνξά ζέκαηα φπσο:  

 Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηε κεηάθξαζε, ηηο δπζθνιίεο πνπ ηπρφλ 

ζπλάληεζαλ.  

 Ζ δηαθνξεηηθή απφδνζε ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνπο ίδηνπο θαη απφ ηνπο 

δφθηκνπο κεηαθξαζηέο.  

 Οη δηαθνξέο ησλ «ζρνιηθψλ» απφ ηηο «κε ζρνιηθέο» κεηαθξάζεηο.  

 Ζ ζρέζε ηεο κεηάθξαζεο κε ην πξσηφηππν θείκελν.  

 Ζ εμέιημε ηεο γιψζζαο.  

Αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο ε εμήο νκαδηθή εξγαζία θαη ζπγθξνηείηαη νκάδα 

εξγαζίαο, γηα λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη: ε Αληηγφλε αγσλίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, γηα ην 

αλζξψπηλν δηθαίσκά ηεο λα ζάςεη ηνλ αδειθφ ηεο. Τπάξρνπλ αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=559
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πνπ θαηαπαηνχληαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία απφ ηελ θπξίαξρε (νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή) εμνπζία; Πνηα ζέζε ζθέθηεζηε λα πάξεηε σο λένη άλζξσπνη θαη πψο ζα 

αληηκεησπίζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα;  

Γηα λα απαληήζεηε δείηε ην ζρεηηθφ βίληεν «Ση είλαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα;» θαη 

δηαβάζηε ηνλ ζχληνκν θαηάινγν ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ηελ 

δηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ.  

Γεκηνπξγήζηε ην δηθφ ζαο ςεθηαθφ πιηθφ γηα ην ζέκα. Σν πιηθφ ζα πξνβιεζεί κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ. 

4η και 5η διδακηική ώπα  

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη ηνπο δίλεηαη ην αληίζηνηρν Φχιιν 

Δξγαζίαο. Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα (θνηλή γηα φιεο ηηο νκάδεο) κπνξεί λα μεθηλήζεη 

ηελ 4
ε
 θαη λα νινθιεξσζεί ηελ 5

ε
 δηδαθηηθή ψξα. 

ΟΜΑΓΑ Α 

1. Γηαβάζηε δχν απνζπάζκαηα απφ ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ 

«Ισμήνη» (δηαηίζεληαη ζην Wiki). Πψο ρεηξίδεηαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν κχζν ν πνηεηήο 

θαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξσηαγσληζηψλ πξνβάιιεη;  

2. Να δηαβάζεηε ηξεηο απφ ηηο θξηηηθέο γηα ηελ παξάζηαζε ηεο «Αντιγόνης», πνπ 

δφζεθε ην 2001 απφ ην χγρξνλν Θέαηξν ηεο Αζήλαο ζε ζθελνζεζία Γηψξγνπ 

Κηκνχιε. Οη δχν πξψηεο θξηηηθέο δηαηίζεληαη ζην Wiki θαη ε ηξίηε θξηηηθή εδψ.   

ηε ζπλέρεηα 

α) λα εληνπίζεηε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο απφςεηο γηα ην έξγν πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

θξηηηθέο 

β) λα επηζεκάλεηε ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαη νη θξηηηθνί. Πνηεο γλψκεο 

εθθξάδνπλ;  

γ) λα ζρνιηάζεηε ηηο δηαθνξεηηθέο θξίζεηο πνπ δηαηππψλνληαη. Πνηα θξηηηθή πηζηεχεηε 

φηη ζα ζαο επεξέαδε πεξηζζφηεξν θαη γηαηί;    

 

http://www.youtube.com/watch?v=GSNEea00mx4
http://www.unric.org/html/greek/pdf/UDHR_simple_greek.pdf
http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_columns_2_12/08/2001_5000871
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ΟΜΑΓΑ Β 

1. Ο κνλφινγνο ηεο Ηζκήλεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο νινθιεξσκέλνο 

ζπκβνπιεπηηθφο ξεηνξηθφο ιφγνο. 

α) Να θαηαηάμεηε ηα επηρεηξήκαηα ζηηο ζηήιεο πνπ αθνινπζνχλ  

Α. Δπηρεηξήκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζην 

ζπλαίζζεκα 
Β. Δπηρεηξήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε ινγηθή 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

β) ηνλ ιφγν ηεο ε Ηζκήλε ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο γλσκνινγηθέο θξάζεηο. Πνηνο είλαη 

ν ξφινο ηνπο, θαηά ηε γλψκε ζαο;  

γ) Θεσξείηε ηα επηρεηξήκαηα ηεο Ηζκήλεο πεηζηηθά ή φρη θαη γηαηί;   

2. Να δηαβάζεηε ηξεηο απφ ηηο θξηηηθέο γηα ηελ παξάζηαζε ηεο «Αντιγόνης», πνπ 

δφζεθε ην 2001 απφ ην χγρξνλν Θέαηξν ηεο Αζήλαο ζε ζθελνζεζία Γηψξγνπ 

Κηκνχιε. Οη δχν πξψηεο θξηηηθέο δηαηίζεληαη ζην Wiki θαη ε ηξίηε θξηηηθή εδψ.   

ηε ζπλέρεηα 

α) λα εληνπίζεηε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο απφςεηο γηα ην έξγν πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

θξηηηθέο 

β) λα επηζεκάλεηε ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαη νη θξηηηθνί. Πνηεο γλψκεο 

εθθξάδνπλ;  

γ) λα ζρνιηάζεηε ηηο δηαθνξεηηθέο θξίζεηο πνπ δηαηππψλνληαη. Πνηα θξηηηθή πηζηεχεηε 

φηη ζα ζαο επεξέαδε πεξηζζφηεξν θαη γηαηί;    

http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_columns_2_12/08/2001_5000871
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ΟΜΑΓΑ Γ 

1. Γείηε ην βίληεν - θιηπ ηνπ ηξαγνπδηνχ «Γαλεηθά ηδαληθά». ρνιηάζηε ζε έλα 

θείκελν δέθα γξακκψλ ηε βαζηθή αληίθαζε πνπ ηνλίδεη, ζε ζρέζε κε ηα δηαρξνληθά 

(;) κελχκαηα ηα νπνία πξνβάιινληαη κέζσ ηεο «Αντιγόνης». Ζ πξνβνιή ηνπ βίληεν 

ζα γίλεη ηαπηφρξνλα γηα φιεο ηηο νκάδεο. 

2. Να δηαβάζεηε ηξεηο απφ ηηο θξηηηθέο γηα ηελ παξάζηαζε ηεο «Αντιγόνης», πνπ 

δφζεθε ην 2001 απφ ην χγρξνλν Θέαηξν ηεο Αζήλαο ζε ζθελνζεζία Γηψξγνπ 

Κηκνχιε. Οη δχν πξψηεο θξηηηθέο δηαηίζεληαη ζην Wiki θαη ε ηξίηε θξηηηθή εδψ.   

ηε ζπλέρεηα 

α) λα εληνπίζεηε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο απφςεηο γηα ην έξγν πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

θξηηηθέο 

β) λα επηζεκάλεηε ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαη νη θξηηηθνί. Πνηεο γλψκεο 

εθθξάδνπλ;  

γ) λα ζρνιηάζεηε ηηο δηαθνξεηηθέο θξίζεηο πνπ δηαηππψλνληαη. Πνηα θξηηηθή πηζηεχεηε 

φηη ζα ζαο επεξέαδε πεξηζζφηεξν θαη γηαηί;    

ΟΜΑΓΑ Γ 

1. Σν δξάκα απηφ ηνπ νθνθιή παξαζηάζεθε ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ζηελ 

Αζήλα ακθηζβεηνχληαλ έληνλα νη παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ε ζξεζθεπηηθή πίζηε. Με 

πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ε ηξαγσδία ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα απηφ θαη πνηα ζέζε 

θαίλεηαη λα παίξλεη ν πνηεηήο ηεο; Πνην ξφιν ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ζηελ επνρή 

καο παξνπζηάδεη ην άξζξν «Ζ ζχγθξνπζε ησλ πνιηηηζκψλ είλαη εδψ»;   

2.  Να δηαβάζεηε ηξεηο απφ ηηο θξηηηθέο γηα ηελ παξάζηαζε ηεο «Αντιγόνης», πνπ 

δφζεθε ην 2001 απφ ην χγρξνλν Θέαηξν ηεο Αζήλαο ζε ζθελνζεζία Γηψξγνπ 

Κηκνχιε. Οη δχν πξψηεο θξηηηθέο δηαηίζεληαη ζην Wiki θαη ε ηξίηε θξηηηθή εδψ.   

ηε ζπλέρεηα 

α) λα εληνπίζεηε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο απφςεηο γηα ην έξγν πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

θξηηηθέο 

http://www.youtube.com/watch?v=WwPmfbnGISs
http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_columns_2_12/08/2001_5000871
http://newpost.gr/post/printable/id=155940
http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_columns_2_12/08/2001_5000871
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β) λα επηζεκάλεηε ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαη νη θξηηηθνί. Πνηεο γλψκεο 

εθθξάδνπλ;  

γ) λα ζρνιηάζεηε ηηο δηαθνξεηηθέο θξίζεηο πνπ δηαηππψλνληαη. Πνηα θξηηηθή πηζηεχεηε 

φηη ζα ζαο επεξέαδε πεξηζζφηεξν θαη γηαηί; 

7η διδακηική ώπα 

Αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ. Πξνβάιιεηαη ζε βίληεν 

ν πξφινγνο ηεο ηξαγσδίαο απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ ην 2002, ζε 

ζθελνζεζία Νηθαίηεο Κνληνχξε θαη κεηάθξαζε Νίθνπ Παλαγησηφπνπινπ. 

[απφζπαζκα 1 θαη απφζπαζκα 2: ε ζθελή ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηαμχ 7΄.15΄΄ 

θαη 15΄.20΄΄].    

Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί ην 

«αλέβαζκα» θαη ε παξαθνινχζεζε παξαζηάζεσλ αξραίνπ δξάκαηνο ζηελ επνρή καο, 

ηελ επηθαηξφηεηά ηνπ θαη ηνλ ξφιν ηνπ.  

Σέινο, πξνβάιιεηαη ην πιηθφ ηεο εξγαζίαο εθηφο ηάμεο, πνπ δφζεθε ηελ 3
ε
 

δηδαθηηθή ψξα, θαη γίλεηαη αμηνιφγεζε ηνπ ζελαξίνπ.  

Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

— 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ νινθιεξψζεθε ζε 7 δηδαθηηθέο ψξεο θαη απιψζεθε ζην 

δεχηεξν θαη ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ. Γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ρξεηάζηεθε λα 

δεηεζεί ρξφλνο θαη απφ άιια καζήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ζε έλα εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Γελ παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, αλ θαη νη καζεηέο δελ 

ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε παξφκνηεο πξαθηηθέο. Τπήξμε θάπνηα αξρηθή δπζηνθία ζην 

λρεηξηζκφ ηνπ Wiki θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ ζπλεξγαζίαο ησλ νκάδσλ, 

αιιά απηφ μεπεξάζηεθε εχθνια. Ο δηδάζθσλ, παξψλ δηαξθψο, έιπλε απνξίεο θαη 

έδηλε ιχζεηο ζε δηαξθψο αλαθχπηνληα κηθξνπξνβιήκαηα.  

http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=24#videos
http://www.youtube.com/watch?v=u7wWYAKX2Mw
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Σα απαληεκέλα Φχιια Δξγαζίαο κπνξεί ηα δεη θαλείο σο επηζθέπηεο ζηνλ 

εηθνληθφ ρψξν ηνπ Wiki https://stapapak.pbworks.com (φλνκα ρξήζηε: visitor1 θαη 

θσδηθφο πξφζβαζεο: 1visitor). 

Σν πξψην Φχιιν Δξγαζίαο, θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο, πνπ ζηφρεπε ζε κηα 

πξψηε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην θείκελν πεξηείρε δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο 

θεηκελνγισζζηθέο πνπ αμηνπνηνχζαλ ην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ηεο Πχιεο γηα ηελ 

Διιεληθή Γιψζζα θαη θπξίσο ηηο δχν κεηαθξάζεηο πνπ πιαηζηψλνπλ ην αξραίν 

θείκελν. Μηα ζχληνκε ππφδεημε ηνπ δηδάζθνληνο, θαζψο ην πεξηβάιινλ ήηαλ 

άγλσζην γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, ήηαλ αξθεηή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Όιεο νη νκάδεο απάληεζαλ ηθαλνπνηεηηθά ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή, θαη πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ δηαθνξεηηθνί κεηαθξαζηέο 

απέδηδαλ ηηο ίδηεο θξάζεηο, είρα θξνληίζεη λα έρσ ην θείκελν θσηνηππεκέλν ζε ηξεηο 

ζηήιεο θαη ην κνίξαζα ζηηο νκάδεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη άλεηα θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά. Αληίζεηα, ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο πνπ νινθιήξσλαλ ην 

πξψην Φχιιν ππήξμε θάπνην «κνχδηαζκα» θαη πνιχ ζχληνκεο απαληήζεηο κε 

απνηέιεζκα ν δηδάζθσλ λα ππνδείμεη θάπνηεο ελδεηθηηθέο νξζέο απαληήζεηο γηα 

αλαηξνθνδφηεηζε. 

Σν δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο, θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο πνπ ζηφρεπε θπξίσο 

ζηελ ελζπλαίζζεζε, ζπκπιεξψζεθε εμίζνπ θαιά θαη λνκίδσ φηη δηαθαίλεηαη θαη ε 

νπηηθή ησλ παηδηψλ. Σα κέιε ησλ νκάδσλ θαηέγξαςαλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο 

θαη αλαηξνθνδνηήζεθαλ δεκηνπξγηθά. Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη νη 

καζεηέο γλψξηδαλ (ελδερνκέλσο απφ ην Face Book) ηε κέζνδν ηνπ δηαδνρηθνχ 

ζρνιηαζκνχ θαη δελ δπζθνιεχηεθαλ ζρεδφλ θαζφινπ. Αληίζεηα, ππήξμε θάπνηα 

ζρεηηθή δπζθνιία κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε PowerPoint, γεγνλφο 

πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ζχλζεζεο, αιιά θαη ζηελ 

εμνηθείσζε κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο παξνπζηάζεσλ. ε επίπεδν ηδεψλ νη καζεηέο 

έδεημαλ θαηαλφεζε γηα ηελ αλζξψπηλε Ηζκήλε, δηθαηνινγψληαο ηνπο δηζηαγκνχο ηεο 

θαη εθθξάζηεθαλ δηζπξακβηθά γηα ηε γελλαηφθξνλε ζηάζε ηεο Αληηγφλεο. 

https://stapapak.pbworks.com/
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Σν ηξίην Φχιιν Δξγαζίαο, θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο, παξνπζίαζε θάπνηα 

δπζθνιία ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη νη πξνβνιέο πνπ έγηλαλ 

απαίηεζαλ κεγάιε πξνεηνηκαζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηδάζθνληνο, δεδνκέλνπ φηη ηα 

ςεθηαθά αξρεία δελ είραλ θαιή ερεηηθή απφδνζε. ρεδφλ 30 ιεπηά ηεο ψξαο 

δηαηέζεθαλ ζε πξνβνιέο θαη έηζη αλαπφδξαζηα έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ νκάδσλ κεηαθέξζεθε γηα ην ζπίηη, σζηφζν δελ ππήξμε θάπνηα 

δηακαξηπξία. Γφζεθε έηζη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ 

απνζπάζκαηα απφ παξαζηάζεηο ηεο «Αντιγόνης», ηνπ «Οιδίποδα τύραννου» θαη 

ησλ «Επτά επί Θήβας», ψζηε λα θαλεί ε  ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηηο ηξεηο απηέο 

δεκηνπξγίεο. Παξάιιεια, νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα ζπγθξίλνπλ ηηο 

παξαζηάζεηο, εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, φπσο κεηάθξαζε, ζθελνζεζία, 

εξκελεία, θνζηνχκηα θ.ιπ. Δθηηκψ φηη νη καζεηέο ζρεκάηηζαλ κηα έζησ θαη αδξνκεξή 

εηθφλα ζρεηηθά κε ηνλ θπζηθφ ρψξν ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ θαη ζπλέδεζαλ ηελ 

«Αντιγόνη» κε άιιεο λνεκαηηθά «φκνξεο» ηξαγσδίεο. 

Σν ηέηαξην Φχιιν Δξγαζίαο, θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο, ππήξμε νπζηαζηηθά κηα 

επαλάιεςε ηνπ πξψηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθνχο ζηίρνπο, δειαδή απφ ην 

ζηίρν 70 έσο θαη ην ηέινο ηνπ πξνιφγνπ. Με λσπή ηελ εκπεηξία θαη ηελ θαηνρή πιένλ 

θάπνησλ δεμηνηήησλ, απηή ηε θνξά νη καζεηέο θηλήζεθαλ πην γξήγνξα, ελψ ήηαλ 

θαλεξή ε δηάζεζε γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Καηεγξάθεζαλ αμηφινγεο 

κεηαθξαζηηθέο απφπεηξεο θαη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 

κεηαθξάζεσλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα κε ηε δηθή ηνπο κεηάθξαζε. 

Βέβαηα, θαη εδψ δφζεθε θσηνηππία κε ην θείκελν θαη ηηο δχν κεηαθξάζεηο, ψζηε λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε ζηίρν – ζηίρν πξνζπέιαζε ηνπ θεηκέλνπ, 

Δπεηδή ν ρξφλνο γηα ηα ζρνιηθά δεδνκέλα είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη γηα λα κελ 

ηξαβά ζε κάθξνο ην ζελάξην, έθξηλα ζθφπηκν, πξηλ θνπξαζηνχλ νη καζεηέο, ην 

ηειεπηαίν Φχιιν λα ην ηζνθαηαλείκσ ζηηο νκάδεο κε δχν δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

θάζε κία. Απηφ φκσο θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ χπαξμε θαη 7
εο

 ψξαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαρπζεί ζηελ νινκέιεηα ην πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νκάδσλ. Ζ 
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αιήζεηα είλαη φηη ζην Φχιιν απηφ, θαη κε δεδνκέλε ηελ παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα, 

ππήξμαλ πην πνηνηηθέο εξγαζίεο, ελδερνκέλσο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ππήξραλ κφλν 

δχν ( εθ ησλ νπνίσλ ε κία απιή) δξαζηεξηφηεηεο. Έγηλε ζχλδεζε ηνπ πξνιφγνπ κε ηε 

ξεηνξεία, δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε δξάκαηνο θαη ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, νη 

καζεηέο κπήζεθαλ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο θξηηηθήο ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ θαη,, ηέινο, 

αλαδήηεζαλ επηδξάζεηο θαη επηξξνέο ηεο «Αντιγόνης» ζηε ζχγρξνλε πνίεζε θαη 

κνπζηθή.  

Σελ έβδνκε ψξα νη καζεηέο παξνπζίαζαλ απφ κία δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

νινκέιεηα θαη αθνινχζεζε πξνβνιή βίληεν κε ηνλ πξφινγν ηεο «Αντιγόνης». Έγηλε 

θαη θάπνηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην αλ έρεη λφεκα ζήκεξα λα αλεβαίλνπλ νη αξραίεο 

ηξαγσδίεο θαη φινη απάληεζαλ θαηαθαηηθά, ηνλίδνληαο φηη ηηκνχκε ηνπο πξνγφλνπο 

καο θαη ηελ πνιηηηζκηθή καο θιεξνλνκηά.  

ε ζπδήηεζε πνπ έγηλε κε ην πέξαο ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο δήισζαλ 

ελζνπζηαζκέλνη κε ηελ φιε δξαζηεξηφηεηα, σζηφζν επηζήκαλαλ φηη ππήξμε κηα 

ζρεηηθή θφπσζε θαη φηη απηά ηα εγρεηξήκαηα δελ πξνζθέξνληαη γηα θαζεκεξηλή 

ρξήζε. Θεψξεζαλ φηη θέξδηζαλ ζε δηάθνξα επίπεδα θαη φηη ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ ην 

φηη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία θαη εθθξάζηεθαλ κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ. 

πκπεξάζκαηα: 

Αλ θαη αξρηθά ππήξρε κηα απξνζπκία ησλ καζεηψλ, ίζσο θαη σο απνηέιεζκα 

ηεο «αζρεηνζχλεο» γχξσ απφ παξφκνηεο πξαθηηθέο, ζηε ζπλέρεηα φια θχιεζαλ 

νκαιά θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δληχπσζε πξνθαιεί 

ην γεγνλφο φηη δηαθξίζεθαλ πεξηζζφηεξν γηα ηε ζπλέπεηά ηνπο νη «κέηξηνη» καζεηέο 

ζε αληίζεζε κε ηνπο «θαινχο» πνπ αξθέζηεθαλ ζηα ηππηθά θαη ζηα απνιχησο 

αλαγθαία. Σνπο άξεζε πάξα πνιχ ε εξγαζία ζην Wiki θαη λνκίδσ φηη κπήζεθαλ 

νπζηαζηηθά ζηε ζπιινγηθφηεηα. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα απφ ην ζπίηη ζπκπιήξσλαλ ή 

δηφξζσλαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.  Κάπνηεο κάιηζηα καζήηξηεο παξαθηλεκέλεο απφ 

ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κνπ δήηεζαλ λα αλεβάζνπκε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε 

αλ φρη φιν ην έξγν, ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο επηιεγκέλεο ζθελέο. 
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Βέβαηα, ζε έλα κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα, νη νπνίεο 

κπνξεί λα ραζνχλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, πνπ πξέπεη λα κπνπλ δηαγσλίζκαηα θ.ιπ. ε 

πινπνίεζε ζελαξίνπ δηάξθεηαο πέληε έσο έμη σξψλ είλαη αξθεηά δχζθνιε ππφζεζε, 

αλ ν θαζεγεηήο δελ πάξεη θαη ψξεο απφ άιια καζήκαηα. Πξνζσπηθά ρξεζηκνπνίεζα 

γηα ην ζελάξην απηφ επηά (7) ψξεο. Οη ηέζζεξηο (4) ήηαλ θαζαξά ηνπ καζήκαηνο, νη 

δχν (2) ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ε κία (1) ηεο Γπκλαζηηθήο. Βέβαηα, ε πξψηε ψξα, 

αθηεξψζεθε ζε νξγαλσηηθά θαη δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, απνθεχρζεθε φκσο ε ζχγρπζε 

θαη ε άζθνπε θαηαπφλεζε. 

Χζηφζν, ζεσξψ φηη ε πξνζπάζεηα άμηδε ηνλ θφπν θαη φηη ην καζεζηαθφ φθεινο 

δελ αλαδεηθλχεηαη κφλν απφ ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ, αιιά θαη 

απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ πνέθεξε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθφηεξε δπλακηθή θαη ψζεζε 

πνπ δφζεθε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 
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