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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

Ζ έλλνηα ηνπ ρξένπο θαη ηεο πξναίξεζεο ζηνλ άλζξσπν σο άηνκν θαη ζηνλ άλζξσπν σο πνιίηε:  

Εθαπμογή ζεναπίος 

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Παλαγηψηεο εξάλεο  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 

Τάξη 

Β΄ Λπθείνπ  

Χπονολογία 

Απφ 01-04-2013 έσο 26-04-2013. 

Σσολική μονάδα 

2ν Γεληθφ Λχθεην εξξψλ 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

Αλαθεθαιαησηηθή ελφηεηα ζηελ «Αντιγόνη» ηνπ νθνθιή 

Διαθεμαηικό 

Όρη 

Χπονική διάπκεια 

8 (νρηψ) δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ζρνιηθή βηβιηνζήθε.  

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο νχηε πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, απαηηείηαη φκσο ε νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο, φισλ ησλ 
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Δπεηζνδίσλ, έζησ θαη αδξνκεξψο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα έρνπλ νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα 

ηνπο ραξαθηήξεο ηνπο νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα ζα ζθηαγξαθήζνπλ. Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, παξά θάπνηνη ππνινγηζηέο κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαη θάπνηα 

εμνηθείσζε κε εθαξκνγέο γξαθείνπ θαη ινγηζκηθά θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε (bubbl.us / 

SmartDraw). Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πέξα απφ ηε 

ζπλεζηζκέλε. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

Παλαγηψηεο εξάλεο: «Ζ έλλνηα ηνπ ρξένπο θαη ηεο πξναίξεζεο ζηνλ άλζξσπν σο άηνκν θαη 

ζηνλ άλζξσπν σο πνιίηε», Παξαδεηγκαηηθφ ζελάξην, Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη 

Γξακκαηεία, νθνθιένπο «Αντιγόνη», Β΄ Λπθείνπ.  

Το ζενάπιο ανηλεί 

- 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα 

κειεηήζνπλ δχν απφ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο ηεο ηξαγσδίαο, απηέο ηνπ τρέοσς θαη ηεο 

προαίρεζης, φπσο απνηππψλνληαη ζηνπο ιφγνπο θαη ηηο πξάμεηο ησλ ηεζζάξσλ βαζηθψλ εξψσλ 

ηεο ηξαγσδίαο (Κξέσλ, Αληηγφλε, Αίκνλαο, Ηζκήλε). Μέζα απφ ηελ εξκελεία ηεο ελλνηψλ 

απηψλ, νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα γλσξίζκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο 

πνιίηε θαη σο αηφκνπ, λα αληηιεθζνχλ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο απηά ζπγθξνχνληαη, 

αιιά θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην έλα ζα κπνξνχζε λα ζπκπιεξψλεη ηνλ άιιν. Αθφκε, 

κπνξνχλ λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηνπ ρξένπο θαη ησλ πξνζσπηθψλ επηινγψλ 

ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ θαη ηνλ ξφιν πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ νη ίδηνη σο ελεξγνί πνιίηεο 

κεηά ην ζρνιείν κε ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 
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ηελ «Αντιγόνη» ηνπ νθνθιή, πνπ δηδάζθεηαη σο κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο ζηε Β΄ Λπθείνπ 

γηα έλα δίσξν ηελ εβδνκάδα, νη καζεηέο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΑΠ, πξέπεη (α) «λα 

απνθχγνπλ ηελ εξκελεία ηεο ηξαγσδίαο ζε επίπεδν ζρεκαηηθφ θαη αθεξεκέλν - ηδενινγηθφ, σο 

ζχγθξνπζε π.ρ. γξαπηψλ θαη άγξαθσλ λφκσλ, πνιηηείαο θαη νηθνγέλεηαο θ.ά.» (ζ.38) θαη (β) «λα 

αηζζαλζνχλ φηη ε ηξαγηθφηεηα ησλ πξνζψπσλ (ηδίσο Κξένληα θαη Αληηγφλεο) πξνθχπηεη απφ 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο βνχιεζε θαη επηινγή» (φ.π.). Αξθεηέο θνξέο, φκσο, παξαηεξείηαη κηα 

δηπνιηθή εξκελεία ησλ θηλήηξσλ, ηεο βνχιεζεο θαη ηνπ ραξαθηήξα ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο 

ηξαγσδίαο πνπ απιψο θαηαηάζζνληαη ζε «θαινχο» θαη «θαθνχο». Απηφ, αθελφο, δε ζπλάδεη κε 

ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηνλ πνιπ-επίπεδν ραξαθηήξα ηεο ζνθφθιεηαο ηξαγσδίαο θαη, αθεηέξνπ, 

ζηεξεί απφ ηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα αηζζαλζνχλ, φπσο αλαθέξεη θαη ν Αξηζηνηέιεο ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ ηνλ «έιεν» θαη ηνλ « θφβν» γηα ηα δξψληα πξφζσπα θαη ηηο επηινγέο ηνπο πνπ ηνπο 

νδεγνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηχρε ηνπο.  

Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο 

ηξαγσδίαο ν άλζξσπνο-άηνκν ζπγθξνχεηαη κε ηνλ άλζξσπν-πνιίηε αληηκεησπίδνληαο πξαθηηθά 

δηιήκκαηα. Ζ πνιηηηθή εμνπζία, ηελ νπνία αληηπξνζσπεχεη ν Κξένληαο, αληηπαξαηίζεηαη ζε κηα 

άιιε κνξθή ηζρχνο ηελ εζηθή, ηελ νπνία ππεξαζπίδεηαη έσο ζαλάηνπ ε Αληηγφλε. Δπνκέλσο, 

ηίζεηαη ζέκα εμνπζίαο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ άξρνληα. Πνηα, φκσο, ζηελ νπζία ήηαλ ηα θίλεηξα 

ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη ζε πνην βαζκφ κπνξνχλ απηά λα ζπλδεζνχλ κε ηελ 

εηθφλα ηνπ ζπνπδαίνπ πνιίηε; Μπνξεί ε αηνκηθή θαη ε θξαηηθή /πνιηηηθή εζηθή λα ζπκπίπηνπλ; 

Όηαλ ην θξάηνο θηλδπλεχεη, πνηεο απνθάζεηο θαη πνηα, ελ ηέιεη, εμνπζία ζα πξέπεη λα 

ππεξηζρχεη; Πνηνο ζπλδπαζκφο εζηθήο θαη πνιηηηθήο αξεηήο είλαη εθείλνο πνπ ζα δηαζθαιίζεη 

ηελ επδαηκνλία ηεο πφιεο; Τπάξρεη ηδαληθφο ηχπνο άξρνληα/ πνιίηε ζηελ «Αντιγόνη» (Ληφληα, 

2008); Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Ηζκήλε παξνπζηάδεηαη σο ν ραξαθηήξαο πνπ γλσξίδεη ην 

ζσζηφ, αιιά δηζηάδεη λα ην πξάμεη. Πνηα είλαη ηα θίλεηξά ηεο ή ηη αθξηβψο ηελ εκπνδίδεη λα 

ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ, φπσο ηηο αληηιακβάλεηαη ε αδεξθή ηεο, ε νπνία θαη ηελ 

πξνηξέπεη λα επηηειέζεη θαη εθείλε ην ρξένο ηεο απέλαληη ζηνλ λεθξφ αδεξθφ ηεο; Αθφκε, γηαηί 

ζηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ θαη ελψ έρεη απνθαζίζεη λα ππνθχςεη ζην δηάηαγκα ηνπ Κξένληα, 

αιιάδεη ζηάζε; Καη πνηνο είλαη ν πνιίηεο/ άξρνληαο Αίκσλ πνπ ζηελ πξψηε εκθάληζή ηνπ ζηε 
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ζθελή, δειψλεη ζηνλ παηέξα ηνπ/ άξρνληα φηη είλαη « δηθφο ηνπ», ελψ ζηε ζπλέρεηα μεδηπιψλεη 

έλαλ έληνλα πνιηηηθφ ιφγν, γηα λα ζπγθξνπζηεί ζην ηέινο θαλεξά κε ηνλ παηέξα (σο λένο 

άληξαο κε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο) θαη κε ηνλ άξρνληα (σο πνιίηεο πνπ δηαθσλεί γηα ηε ζηάζε 

ηνπ άξρνληα πνπ ηπραίλεη λα είλαη θαη ν παηέξαο ηνπ), γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί νπζηαζηηθά 

ηελ αξρή ηνπ ηέινπο γηα ηελ Αληηγφλε (Πνπιήο, 2003); Απηά είλαη εξσηήκαηα πνπ ζα 

απαζρνιήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα. Σέινο, έλα θνηλφ εξψηεκα 

πνπ αθνξά ζε φινπο ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ είλαη πνχ νδεγνχλ ηνπο ήξσεο νη αληηιήςεηο 

ηνπο γηα ην ρξένο πνπ νθείιεη λα επηηειέζεη ν θαζέλαο θαη πνπ νδεγνχληαη απφ ηηο επηινγέο πνπ 

ηειηθά θάλνπλ;  

Γηα απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν, ρξήζηκν θαη αλαγθαίν νη καζεηέο λα κειεηήζνπλ δχν απφ ηηο 

θεληξηθέο έλλνηεο ηεο ηξαγσδίαο, απηέο ηνπ τρέοσς θαη ηεο προαίρεζης, φπσο ηηο 

αληηιακβάλνληαη νη ηέζζεξηο θεληξηθνί ήξσεο ηνπ έξγνπ (Κξένληαο, Αληηγφλε, Ηζκήλε θαη 

Αίκσλ) θαη απνηππψλνληαη ζηνπο ιφγνπο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ απφ ηε ζπγγξαθηθή πέλα ηνπ 

νθνθιή. Μέζα απφ ηελ εξκελεία ηεο ελλνηψλ απηψλ, νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα ζπλζέζνπλ 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ ραξαθηήξσλ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα γλσξίζκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο 

πνιίηε θαη σο αηφκνπ, λα αληηιεθζνχλ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο απηά ζπγθξνχνληαη, 

αιιά θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην έλα ζα κπνξνχζε λα ζπκπιεξψλεη ηνλ 

άιιν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ ζπνπδαίν άξρνληα έλαλ «αγαζφ» άλζξσπν-πνιίηε (Ληφληα, 

2008). 

Απηφ βνεζά ηνπο καζεηέο ζην έξγν ηνπο «λα ζπιιάβνπλ ηα δηαρξνληθά παηδεπηηθά 

κελχκαηα ηεο ηξαγσδίαο θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε αηψληα ππαξμηαθά πξνβιήκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ, ψζηε λα ηα κεηνπζηψζνπλ ζε δπλακνγφλα ζπέξκαηα δσήο» (ζ. 37), έλαλ απφ ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηνπο καζεηέο. Σνχην απνηειεί, ηδηαίηεξα ζηηο 

κέξεο καο, βαζηθφ δεηνχκελν γηα ηνλ καζεηή ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ, λα αληηιεθζεί δειαδή 

ηε ζεκαζία ησλ πξνζσπηθψλ επηινγψλ θαη ηνπ ρξένπο πνπ νθείιεη λα επηηειεί ν θαζέλαο καο 

κέζα ζην πιαίζην πεξίπινθσλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηα φξηα ηεο 

θνηλσλίαο, ζηελ νπνία νη ίδηνη νη καζεηέο θαινχληαη λα δήζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

αλαπηπρζνχλ σο απηφλνκνη θαη αλεμάξηεηνη ελήιηθεο, σο πνιίηεο. πλνςίδνληαο, ην ζθεπηηθφ 
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ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο βαζίζηεθε ζηελ αμία ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ 

ηεο «Αντιγόνης» ηνπ νθνθιή πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο θνξπθαίν ζηελ αλάδεημε ησλ 

θηλήηξσλ θαη ησλ αηηίσλ πνπ θαζνδεγνχλ αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο κε δηαρξνληθή ζεκαζία. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο δε ελφηεηεο πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ζπληεινχλ ζηελ νιηζηηθή 

αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. Παξάιιεια, ε επηθαηξφηεηα θαη ε δηαρξνληθφηεηα ησλ ζεκάησλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη απνηεινχλ πξφθιεζε ηφζν γηα ηνλ δηδάζθνληα φζν θαη γηα ηνλ δηδαζθφκελν θαη 

ζα ήηαλ επρήο έξγνλ αλ κπνξνχζαλ νη καζεηέο, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα, λα 

εληνπίζνπλ ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ επνρή ζηελ νπνία δνπλ θαη θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο ελήιηθεο θαη σο πνιίηεο.  

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ρξένπο θαη ηεο πξναίξεζεο πνπ θηλνχλ ηα 

λήκαηα ηεο δξάζεο ζην έξγν.  

 Να παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ηεο αθήγεζεο, ηηο πξνζέζεηο, ηα θίλεηξα θαη ηηο 

ελέξγεηεο ησλ πξσηαγσληζηψλ εληφο ηνπ πνιηηηθνθνηλσληθνχ πιαηζίνπ πνπ 

εμειίζζνληαη.  

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ ραξαθηήξσλ θαη ηε ζεκαζία πνπ 

έρνπλ ηα θίλεηξα θαη νη ελέξγεηεο ηνπο γηα ηνπο άιινπο θαη γηα ηελ πφιε γεληθφηεξα. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην γεγνλφο φηη νη ζθέςεηο, ε δξάζε θαη νη επηινγέο ησλ 

ραξαθηήξσλ έρνπλ ζπλέπεηεο φρη κφλν γηα ηε δηθή ηνπο δσή αιιά θαη γηα ηε δσή ησλ 

άιισλ πξνζψπσλ ηνπ δξάκαηνο. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο ζπζρεηηζκνχο ησλ λνεκάησλ θαη κελπκάησλ πνπ ζηέιλεη 

ην ινγνηερληθφ έξγν κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη αληηιεθζνχλ φηη ζε κηα 

θνηλσλία νη ελέξγεηεο θαη νη αληηδξάζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν έρνπλ αληίθηππν ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο επζχλεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ 
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επηινγψλ γηα ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ελφο αηφκνπ κέζα ζην επξχηεξν 

θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Δπηδηψθεηαη, σο επξχηεξν απνηέιεζκα ηεο εκπινθήο ηνπο, νη καζεηέο:  

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

ζψκαηνο θαη ηνπ πξνζψπνπ.  

Γπαμμαηιζμοί 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

 Να αζθεζνχλ ζηελ θξηηηθή επεμεξγαζία θαη ζπλζεηηθή παξνπζίαζε ησλ γλψζεσλ πνπ 

απνθηνχλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ γηα ηελ δξάζε, ηηο απφςεηο θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ησλ εξψσλ ζην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. 

 Να ζπκκεηάζρνπλ ελεξγεηηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο εθαξκνγήο. 

 Να πάξνπλ κέξνο ζε κηα ζχλζεηε καζεζηαθή εκπεηξία, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηνλ 

ζπλδπαζκφ αλαδήηεζεο, θαηαλφεζεο πιεξνθνξηψλ, ιήςεο απνθάζεσλ, αληηκεηψπηζεο 

ελφο ζέκαηνο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, θξηηηθήο ζθέςεο θαη δεκηνπξγίαο. Ζ 

απφθηεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ δελ αθνξά κφλν ηε ζρνιηθή πξάμε, αιιά επεθηείλεηαη 

θαη ζηηο γλψζεηο πνπ θαινχληαη λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο γηα ηνλ θφζκν θαη ζηάζεηο, 

αμίεο πεπνηζήζεηο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη.  

 Να γλσξίζνπλ αλνηθηά πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη λα αληηιεθζνχλ ηε ρξεζηκφηεηά 

ηνπο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, ε εμνηθείσζε ηνπο κε ηε 

δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ηνπο βνεζά λα απνηππψλνπλ κε μεθάζαξν ηξφπν ζην 

ραξηί ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία ησλ πξσηαγσληζηψλ πνπ ξίρλεη θσο ζηα θίλεηξα θαη ηηο 
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δξάζεηο ηνπο, ζπκβάιινληαο έηζη ζην πεξηερφκελν θαη ζηελ εμέιημε ηνπ ινγνηερληθνχ 

έξγνπ. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πεγψλ θαη άιισλ ςεθηαθψλ πφξσλ σο 

λένπ πεξηβάιινληνο γλψζεο, πνπ ελζαξξχλεη ηελ θαηαλφεζε θαη έθθξαζε αηνκηθψλ 

ή/θαη ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ. 

 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία θαη ζπλζεηηθή 

παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ καζεζηαθφ 

ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη ΣΠΔ. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

θφπηκα έρεη επηιεγεί ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ψζηε νη καζεηέο θηλνχκελνη ζε έλα πεδίν 

ελαιιαζζφκελεο θαζνδήγεζεο λα ζπιιάβνπλ ηα δηαρξνληθά κελχκαηα ηνπ έξγνπ, 

παξαθνινπζψληαο ηα ιφγηα ηα έξγα ησλ ραξαθηήξσλ. Αλακέλεηαη ε ελίζρπζε ηνπ 

νκαδνζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ε πηνζέηεζε ζηάζεσλ θαη κεζφδσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

απηελέξγεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα σο βαζηθψλ ζπληζησζψλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

παξακέηξνπο ζπληείλνπλ ζηε δεκηνπξγία  θξηηηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη εζηθψλ πξνζσπηθνηήησλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ είλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή ζηάζε θαη δεκηνπξγηθή 

εζσηεξίθεπζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρξένπο θαη ηεο πξναίξεζεο.  

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη κε βάζε ηελ αθνινπζνχκελε δηδαθηηθή πξαθηηθή ε «Αντιγόνη» ηνπ 

νθνθιή θαη ε ηξαγσδία γεληθφηεξα, δηδάζθεηαη απνζπαζκαηηθά θαη κάιηζηα σο ηειεπηαία 

ζθελή νη καζεηέο ζεσξνχλ ηνλ δηάινγν Αίκνλα Κξένληα, αγλνψληαο ηε ζπλέρεηα. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα είλαη πξνβιεκαηηθή ε ζρέζε ηνπο κε ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ έξγνπ, ηφζν ζε 

επίπεδν πεξηερνκέλνπ φζν θαη ζε επίπεδν δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο. 

Υξεηάδεηαη, ινηπφλ, λα μεθχγνπκε απφ ηα παξαδνζηαθά πξφηππα θαη λα θηλεζνχκε ζε κηα 

δηαθνξεηηθή νπηηθή απαγθηζηξσκέλε απφ εγθαζηδξπκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη 

εκπεδσκέλεο δνκηζηηθέο αληηιήςεηο. Γηα λα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ, είλαη αλαγθαία κηα 
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δηαθνξεηηθή πξνζπέιαζε ηεο ηξαγσδίαο, κηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε, ζεαηξηθή θαηά βάζε, πνπ 

φκσο δελ μεκαθξαίλεη απφ ηε ιεθηηθή αλάγλσζε θαη δελ ζεσξεί μεθνκκέλν ην πεξηερφκελν απφ 

ηηο εθάζηνηε γισζζηθέο επηινγέο. Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε έξρεηαη λα επηιχζεη ηηο 

ππάξρνπζεο αδπλακίεο, πξνηείλνληαο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε, κέζα απφ ηελ ηρλειάηεζε ηεο 

δηαδξνκήο ησλ ηξαγηθψλ εξψσλ νη νπνίνη, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηψζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο 

είηε σο έθθξαζε ειεχζεξεο επηινγήο είηε σο πςειή έθθξαζε ρξένπο έξρνληαη ζπρλά 

αληηκέησπνη λα δπλάκεηο ππέξηεξεο ή κε ηξνκαθηηθά δηιήκκαηα θαη είηε ζπληξίβνληαη 

πξνθαιψληαο ηνλ έιεν είηε απνθξπζηαιιψλνληαη σο εζηθά πξφηππα ηηκήο, αλδξείαο θαη 

αγσληζηηθφηεηαο. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε δε απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηα ηζρχνληα ζην ζρνιείν, αθνχ 

πξφθεηηαη γηα κηα αλαθεθαιαησηηθή πξνζέγγηζε, πνιιαπιά ρξήζηκε, ηφζν γηα ηε ζπλνιηθή 

απνηίκεζε ηνπ έξγνπ, φζν θαη γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην 

εζηθνθνηλσληθφ πιαίζην ηνπ έξγνπ. Ζ πξφηαζε απηή πξνυπνζέηεη κηα επηηάρπλζε ζηε 

δηδαζθαιία ηεο χιεο κέζσ κηαο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο απαιιαγκέλεο απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηηο αγθπιψζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηφ κάιηζηα πξέπεη λα γίλεη 

ζηε βάζε ελφο ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη 8 (νρηψ) δηδαθηηθέο ψξεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Σν ζελάξην αμηνπνηεί ηα παξαθάησ εξγαιεία: δηαδίθηπν, θεηκελνγξάθν, ινγηζκηθφ 

παξνπζίαζεο, δηαδξαζηηθφ πίλαθαο, αλνηρηφ ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ 

(“mind-mapping”). Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ΣΠΔ ζην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην έρνπλ 

θαζαξά εξγαιεηαθή ρξήζε θαη δε θηινδνμνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζα πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη, θπξίσο, σο κέζα άληιεζεο ηαμηλφκεζεο, αλαδηάηαμεο θαη 

ζπλζεηηθήο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κε παξάιιειε άζθεζε ηεο αθαηξεηηθήο θαη 

θξηηηθήο ζθέςεο.  

Κείμενα 
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Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

νθνθιένπο Σξαγσδίαη: «Αντιγόνη» θαη «Φιλοκτήτης» (Β Γεληθνχ Λπθείνπ – Γεληθήο 

Παηδείαο). 

Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

νθνθιή «Αντιγόνη». ην A.C. Pearson, εθδ. 1967. Sophoclis Fabulae. Ομθφξδε: Clarendon 

Press. (κε ειάρηζηεο, θαηά πεξίπησζε, δηαθνξεηηθέο γξαθέο). [Πχιε γηα ηελ Διιεληθή 

Γιψζζα]. 

Υπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό 

Ιζηνζειίδεο  

Δθπαηδεπηηθή Δθαξκνγή Αληηγφλε, Θεαηξηθφ Μνπζείν 

Αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ «Αληηγφλε». 

bubble us [Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ]. 

SmartDraw [Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ]. 

Γελλάδεην πεηξακαηηθφ [Πξνζσπηθφο ρψξνο αλαξηήζεσλ ηνπ Λ. Πφιθα γηα ηα θηινινγηθά 

καζήκαηα]. 

Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ηνπ Παλαγηψηε εξάλε «Ζ έλλνηα ηνπ ρξένπο θαη ηεο πξναίξεζεο 

ζηνλ άλζξσπν σο άηνκν θαη ζηνλ άλζξσπν σο πνιίηε» ην ζπληαγκέλν ζελάξην έρεη 

ηξνπνπνηεζεί ζηα επφκελα ζεκεία:  

Δπεηδή απφ ην ζελάξην πξνβιέπνληαη ηέζζεξηο (4) νκάδεο (Κξένληαο, Αληηγφλε, Ηζκήλε, 

Αίκνλαο) θαη νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ήηαλ είθνζη ηέζζεξηο (24), δεκηνπξγήζεθε θαη κηα 

πέκπηε νκάδα (ρνξφο). 

Ωο ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε, απφ ηνλ ζπληάθηε ηνπ ζελαξίνπ 

πξνβιέπεηαη ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή «bubbl.us». Ωζηφζν, έπεηηα απφ πνιιέο δνθηκέο ηνπ 

θαζεγεηή πνπ εθάξκνζε ην ζελάξην, δηαπηζηψζεθε φηη παξνπζηάδεη θάπνηεο δπζθνιίεο ζηε 

ρξήζε ηνπ, ελψ θξίζεθε φηη θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ζα δπζθφιεπαλ ηνπο καζεηέο. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B121/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B121/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/contents.html?author_id=13#toc000
http://www.theatremuseum.gr/antigoni/index.html
http://www.nt-archive.gr/plays.aspx
https://bubbl.us/
http://www.smartdraw.com/
http://gennadeio.blogspot.de/2010/03/blog-post.html
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Έηζη γηα ηηο δπν νκάδεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζηηθή έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ SmartDraw 

2014. 

Κάπνηνη δηαδηθηπαθνί ζεκεησηηθνί πφξνη, αληίζεηα κε ηελ πξφβιεςε ηνπ ζελαξίνπ 

θξίζεθε ζθφπηκν λα δνζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, ψζηε λα απνηεινχλ κφληκν θα ζηαζεξφ 

ζεκείν αλαθνξάο, απνδεζκεπκέλν απφ ηηο ζπκβαηηθφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

Ποπεία επγαζίαρ 

Ο θαζεγεηήο πνπ εθάξκνζε ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην πηνζέηεζε ηα βήκαηα πνπ πξνηείλεη ν 

δεκηνπξγφο φπσο αλαθέξνληαη απηνιεμεί ζηε ζπλέρεηα. Καηά ηαθηά δηαζηήκαηα ζα 

παξεκβάιιεηαη κία ελφηεηα κε ηελ έλδεημε «πινπνίεζε» ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθνληαη ηα 

βήκαηα ηεο εθαξκνγήο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

«Αθνινπζείηαη θαηεμνρήλ ε θεηκελνθεληξηθή –εξκελεπηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο απφ ην πξσηφηππν κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία πξφζθηεζεο ηνπ κνξθσηηθνχ αγαζνχ (ζ.41).  

Ωο κέζα δηδαζθαιίαο νξίζηεθαλ, αθελφο, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην κε ηα εξκελεπηηθά 

ζρφιηα πνπ δηαζέηεη ζε θάζε ελφηεηα θαη, αθεηέξνπ, ην δηαδίθηπν ζε πξνθαζνξηζκέλεο, 

σζηφζν, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ δξαζηεξηφηεηεο κε ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία, θπξίσο, γηα 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζε αλνηρηά δηεξεπλεηηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο θαη αμηνπνίεζαλ ζψκαηα αξραίσλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ θαη άιιεο κειέηεο γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαγλσζηηθή, αιιά θαη εξκελεπηηθή δηαδηθαζία. Με ηελ πινήγεζε ζην 

αμηφπηζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα ζπληειέζηεθε κηα 

νινθιεξσκέλε επαθή ηνπο κε ην αξραηνειιεληθφ ινγνηερληθφ έξγν, ελψ ε ελαζρφιεζή ηνπο κε 

κηα ζχγρξνλε κεηάθξαζε φμπλε ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε (Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 2008). Πεξαηηέξσ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ινγηζκηθά 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (θεηκελνγξάθνο) θαζψο θαη ινγηζκηθά πνιπηξνπηθήο παξνπζίαζεο. Σα 

παξαπάλσ επηιέρηεθαλ, γηαηί επηηξέπνπλ ηε ζχληαμε απιψλ δηαγξακκάησλ, αλαδεηθλχνπλ ηε 

δνκή θαη ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ελφο θεηκέλνπ θαη ζπγρξφλσο, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 
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πεξάζνπλ απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ πξφζιεςε ζηε δεκηνπξγία (Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, 2008, Γηάλλνπ, 2008). Σέινο, αμηνπνηήζεθε έλα ινγηζκηθφ 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (“mind – mapping”), βάζεη ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο πξνζπαζνχλ 

λα ζπλδέζνπλ ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο ζθέςεηο, δξάζεηο θαη πξάμεηο ζπλαθείο κεηαμχ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ ηηο δεκηνπξγνχλ 

θαη ησλ αληηδξάζεσλ πνπ απηέο πξνθαινχλ. Με ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ (ην 

νπνίν επηιέρηεθε αλάκεζα ζε άιια γηα ηελ επθνιία ζην ρεηξηζκφ ηνπ) ν ππνινγηζηήο 

ιεηηνπξγεί σο έλα εξγαιείν πνπ αηζζεηνπνηεί ηε δηαδηθαζία αλαιπηηθήο ζθέςεο θαη βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα αλαπηχμνπλ πην ζχλζεηνπο ζπιινγηζκνχο (Γεκαξάθε, 2002). Ζ θαηαζθεπή δε 

δηαγξάκκαηνο σο επίθεληξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θξαηά ζην πξνζθήλην ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ πνπ ςάρλνπλ δηαξθψο λα βξνπλ ζπλδέζεηο θαηά ηε ζπγθέληξσζε θαη νξγάλσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ εμσηεξηθεχνληαο, ηαπηφρξνλα, ηε ζθέςε ηνπο, ψζηε λα είλαη νξαηή ζε φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο, έλα θνηλφ αληηθείκελν δηαιφγνπ θαη αλαζηνραζκνχ (Γεκαξάθε, 2002). 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο θάζεο πξνηείλεηαη λα γίλνπλ ζην ζρνιηθφ 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ζε δχν δίσξα. Αλ δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα, ρξεηάδεηαη λα 

γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ ρξνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ελδερνκέλσο θάπνηεο λα γίλνπλ θαη ζην 

ζπίηη. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο θάζεο γίλνληαη ζηελ ηάμε. ηελ ηάμε κπνξεί λα γίλεη θαη 

ε ηειηθή παξνπζίαζε-ζπδήηεζε (ηέηαξηε θάζε), εθφζνλ ππάξρεη δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ή 

βηληενπξνβνιέαο θαη Ζ/Τ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

Α΄ Φάζε: Πξνζαλαηνιηζκόο  

(1
ε
 δηδαθηηθή ώξα) 

ηελ παξνχζα θάζε ν δηδάζθσλ εμεγεί ζηνπο καζεηέο ηνπ φηη ζα αζρνιεζνχλ κε ην ζέκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ. Ο ξφινο 

ηνπ είλαη θαζνδεγεηηθφο, δηαζαθεηηθφο θαη είλαη ζεκαληηθφ λα βεβαησζεί φηη νη καζεηέο 

θαηαλννχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα επηηειέζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Δμεγεί ζηνπο καζεηέο 

φηη ζα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη ε θάζε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε έλα απφ ηνπο ηέζζεξηο 

βαζηθνχο ήξσεο ηεο ηξαγσδίαο (Αληηγφλε, Κξέσλ, Ηζκήλε, Αίκσλ) θαη ζα κειεηήζεη ηνπο 

ζηίρνπο εθείλνπο πνπ αθνξνχλ ζην πσο ν θάζε ραξαθηήξαο πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηνπ ρξένπο/ 
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θαζήθνληνο ζην πιαίζην άηνκν-πνιίηεο, ηηο ηδέεο ηνπ, ηα θίλεηξά ηνπ θαη ηηο πξάμεηο ζηηο 

νπνίεο πξνβαίλεη θαη ηηο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ πξάμεσλ γηα ηνλ ίδην θαη γηα ηνπο άιινπο ήξσεο. 

θφπηκν είλαη λα έρεη θάλεη ν δηδάζθσλ κηα πξνεξγαζία θαη λα έρεη ήδε επηζεκάλεη ηνπο 

αλάινγνπο ζηίρνπο γηα λα δηεπθνιπλζνχλ ρξνληθά νη καζεηέο θαη ε δηδαθηηθή-καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Άιισζηε, ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα αλαθεθαιαησηηθή ελφηεηα ζεκαίλεη φηη νη 

καζεηέο έρνπλ ήδε πξνζπειάζεη ην θείκελν θαη έρνπλ θαηαγξαθεί, ζε αδξέο γξακκέο ή πην 

ιεπηνκεξψο, ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηνπ θάζε ραξαθηήξα κέζα ζην έξγν. Δμεγεί 

αθφκε φηη ε θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη επηγξακκαηηθά ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλάο 

ηεο ζηελ ηάμε (ζε επφκελε θάζε) γηα λα αθνινπζήζεη ε ηειηθή θάζε, φπνπ ε ηάμε ζην ζχλνιφ 

ηεο ζα ζπδεηήζεη ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηκέξνπο παξνπζίαζε ησλ νκάδσλ. Ο 

δηδάζθσλ πξέπεη λα θξνληίζεη θάζε νκάδα λα πεξηιακβάλεη έλαλ ηνπιάρηζηνλ καζεηή πνπ ζα 

έρεη άλεζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, γηα λα ρεηξίδεηαη εθ κέξνπο ηεο νκάδαο ηνπ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ΣΠΔ θαη έλαλ καζεηή πνπ ζα αλαιάβεη εθ κέξνπο ηεο 

νκάδαο ηνπ ηελ παξνπζίαζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο ζηελ ηάμε. Αθφκε, ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ε 

θάζε νκάδα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθή γίλεηαη σο πξνο ην θχιν θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, γηα λα ππάξρεη ηζνηηκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 

Τλοποίηζη  

Μηα απφ ηηο πξψηεο δπζθνιίεο πνπ είρα λα αληηκεησπίζσ ήηαλ ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Πψο 

είλαη δπλαηφλ κε ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα λα απισζεί ζε ρξφλν πνπ απιψλεηαη ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ελφο κήλα ζηα πιαίζηα ελφο καζήκαηνο πνπ δηδάζθεηαη δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα κε 

ηνλ θίλδπλν θάπνηεο απφ απηέο λα ραζνχλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Σελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

απνθάζηζα απφ ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 2013 θαη έηζη ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε κέρξη ηελ 

έλαξμε ηνπ ζελαξίνπ θάιπςα ην ζχλνιν ηεο χιεο, μεθεχγνληαο απφ ηελ θαηά ιέμε πξνζπέιαζε 

ηνπ θεηκέλνπ πξνθξίλνληαο ηε ζεαηξηθή αλάγλσζε. Γλσζηνπνίεζα ζηνπο καζεηέο έγθαηξα ηηο 

βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ ζελαξίνπ θαη κπνξψ λα πσ φηη ε ζηάζε ηνπο ππήξμε εμφρσο ζεηηθή. 

Μάιηζηα ηνπο είπα φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ππέρεη ζέζε δηαγσλίζκαηνο β΄ 

ηεηξακήλνπ. Πξέπεη λα πσ φηη κε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα Β4 είρα πινπνηήζεη θαη έλα άιιν 

ζελάξην ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 θαη ππφ ην πξίζκα απηφ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ηκήκα ήηαλ 
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ήδε εμνηθεησκέλν κε παξφκνηεο πξαθηηθέο, νπφηε ην ζηνηρείν ηεο πεξηέξγεηαο εθ ησλ 

πξαγκάησλ απνπζίαδε. Τπήξρε ήδε έλαο πξσηνγελήο ρσξηζκφο ζε νκάδεο (πέληε νκάδεο, 

ηέζζεξηο ησλ πέληε θαη κία ησλ ηεζζάξσλ καζεηψλ), ν νπνίνο δηαηεξήζεθε θαη ζην παξφλ 

ζελάξην. Σν ζελάξην ζχκθσλα κε ην δεκηνπξγφ ηνπ πξνέβιεπε ηέζζεξηο νκάδεο, σζηφζν 

ζεσξψ φηη ζα ππήξραλ πνιιά πξνβιήκαηα, εάλ ρξεζηκνπνηνχζα νκάδεο ησλ έμη αηφκσλ, θάηη 

πνπ αληελδείθλπηαη. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ δεκηνχξγεζα θαη κίαα πέκπηε νκάδα θαη ηεο αλέζεζα 

λα δηεξεπλήζεη θαη λα παξνπζηάζεη ηνλ ξφιν ηνπ ρνξνχ, φπσο απηφο θαηαγξάθεηαη ζηελ πνξεία 

ηνπ έξγνπ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε θάζε νκάδα ππήξραλ ηα θαηάιιεια άηνκα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δε ρξεηάζηεθε λα θάλσ θάηη απφ απηά πνπ αλαθέξεη 

ν ζπληάθηεο ηνπ ζελαξίνπ. Ζ πξψηε απηή θάζε ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή. Με ελδηέθεξε λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε δηαδηθαζία αιιά θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Σνπο 

εμήγεζα θαηαιεπηψο φηη ε θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη επηγξακκαηηθά ηα πνξίζκαηα 

ηεο έξεπλάο ηεο ζηελ ηάμε (ζε επφκελε θάζε) γηα λα αθνινπζήζεη ε ηειηθή θάζε, φπνπ ε ηάμε 

ζην ζχλνιφ ηεο ζα ζπδεηήζεη ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηκέξνπο παξνπζίαζε ησλ 

νκάδσλ. ε θάζε νκάδα ππήξρε έλαο ηνπιάρηζηνλ καζεηήο κε άλεζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

γηα λα ρεηξίδεηαη εθ κέξνπο ηεο νκάδαο ηνπ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ΣΠΔ θαη έλαο 

καζεηή πνπ ζα αλαιάβεη εθ κέξνπο ηεο νκάδαο ηνπ ηελ παξνπζίαζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο ζηελ 

ηάμε. Ωο πξνο ην θχιν νη νκάδεο ήηαλ κηθηέο, εθηφο απφ κία πνπ απνηεινχληαλ ζην ζχλνιφ ηεο 

απφ θνξίηζηα. Οη καζεηέο έδσζαλ ηελ εληχπσζε φηη θαηαλφεζαλ απηά πνπ εηπψζεθαλ θαη 

δεζκεχηεθαλ λα ηεξήζνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή έιαβε ρψξα ηε 

Γεπηέξα, 1 Απξηιίνπ 2013. 

Β΄ Φάζε : Παξνπζίαζε ηνπ λένπ ζέκαηνο  

(2
ε
 δηδαθηηθή ώξα) 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη ηνπο δίλνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα νη ζηίρνη πνπ 

πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ε θάζε νκάδα. Οη νκάδεο έρνπλ σο αθνινχζσο: 
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Α΄ Οκάδα (Αληηγφλε) ζη. 1-99
1
, 441-525, 883-943, 

Β΄ Οκάδα (Κξέσλ) ζη. 162-331, 441-525, 631-780, 1329-1353 

Γ΄ Οκάδα (Ηζκήλε) ζη. 1-99, 536-581 

Γ΄ Οκάδα (Αίκσλ) 631-780. 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην εξγαιείν Αλζνιόγην Κεηκέλσλ Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο απφ ηνλ 

ηζηφηνπν Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, γηα λα εληνπίζνπλ ηνπο ζηίρνπο πνπ ελδηαθέξνπλ 

ηελ θάζε νκάδα θαη λα ηνπο ζπγθεληξψλνπλ ζε έλα αξρείν Word, γηα λα κπνξνχλ λα ηνπο 

επεμεξγαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα. Ο δηδάζθσλ βεβαηψλεηαη φηη νη καζεηέο έρνπλ επηιέμεη ηνπο 

αλάινγνπο ζηίρνπο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηνλ πίλαθα θαη έρνπλ απνζεθεχζεη ην αξρείν γηα 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.  

ε απηή ηε θάζε νη καζεηέο εληνπίδνπλ ηνπο ζηίρνπο εθείλνπο (καδί κε ηελ αληίζηνηρε 

κεηάθξαζε) πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη.» 

Τλοποίηζη 

Αξρηθά ξψηεζα ηηο νκάδεο αλ έρνπλ πξνηίκεζε ζε θάπνηνλ ήξσα ηεο ηξαγσδίαο, ψζηε λα ηνπο 

αλαζέζσ ην αληίζηνηρν Φχιιν. Σειηθά, δελ ππήξμε πξφβιεκα θαη λνκίδσ φηη νη νκάδεο 

επέιεμαλ κφλνη ηνπο, εθηφο απφ ηελ ηειεπηαία νκάδα ζηελ νπνία αλέζεζα, φπσο πξναλέθεξα, 

λα δηεξεπλήζεη ηνλ ξφιν ηνπ Υνξνχ. Πξέπεη λα πσ φηη βξηζθφκαζηε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

ε νπνία δηαζέηεη αζχξκαην δηαδίθηπν θαη βηληενπξνβνιέα. Αθνχ ηνπο κνίξαζα ηνπο ξφινπο, 

θάιεζα ηνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ θαη ηνπο έδσζα ηνπο ζηίρνπο πνπ έπξεπε λα κειεηήζνπλ. 

Όξηζα ν  «πιεξνθνξηθφο» θάζε νκάδαο λα κεηαβεί ζην εξγαζηήξην θαη λα ζπγθεληξψζεη ην 

πεξηερφκελν ησλ ζηίρσλ απηψλ απφ ηα Σώκαηα Κεηκέλσλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα 

ζε ηξεηο ζηήιεο. Ζ πξψηε ζα πεξηείρε ην θείκελν απφ ην πξσηφηππν θαη νη άιιεο δχν ζηήιεο ηηο 

αληίζηνηρεο κεηαθξάζεηο. Σνπο δήηεζα λα ην επεμεξγαζηνχλ θάπσο, ψζηε λα θαηαζηεί 

εθηππψζηκν. Σελ ίδηα ψξα νη ππφινηπνη καζεηέο απφ ην ζρνιηθφ ηνπο βηβιίν κειεηνχλ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζηίρνπο νη νπνίνη δελ ηνπο είλαη άγλσζηνη. ην δηάζηεκα απηφ εγψ θξφληηζα, 

ψζηε λα εθηππσζνχλ νη πίλαθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη «πιεξνθνξηθνί» ζε ηφζα αληίγξαθα, φζα 

                                                 
1

 Οη ζηίρνη κε ηελ πιάγηα γξαθή απνηεινχλ δηαινγηθά κέξε κεηαμχ δχν εξψσλ. Θα είλαη ελδηαθέξνλ λα 

δηαπηζηψζεη θαλείο κε πνην ηξφπν εξκελεχνληαη ηα ιφγηα ηνπ θάζε ήξσα απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη πσο 

εθιακβάλεη ε θάζε νκάδα ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ απηά ζην ζπλνκηιεηή ηνπ. 
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θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο κε ζθνπφ λα ππάξμεη απεμάξηεζε απφ ηα ςεθηαθά κέζα θαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ γηα ηε ζπλέρεηα θαη ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο 

πξνζπάζεηαο. Πξέπεη λα επηζεκάλσ φηη ελψ ηελ πξψηε ψξα ππήξρε άλεζε ρξφλνπ, ηε δεχηεξε 

ψξα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην δηάιεηκκα. Ζ δεχηεξε ψξα πινπνηήζεθε ηελ Σεηάξηε, 3 Απξηιίνπ 

2013. 

Γ΄ Φάζε: Γνκεκέλε εμάζθεζε 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζηίρσλ, πιαγηόηηηινη (3

ε
 δηδαθηηθή ώξα) 

ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ ηνπο ζηίρνπο πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξψζεη ζην αξρείν ηνπο θαη λα εληνπίζνπλ, κε ηε κνξθή πιαγηφηηηισλ, ηα θίλεηξα, ηηο 

απφςεηο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ δξάκαηνο. Ο δηδάζθσλ, γηα λα δηεπθνιχλεη 

ηνπο καζεηέο θαη λα θεξδίζεη ρξφλν, κπνξεί λα δψζεη ζε απηή ηε θάζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ/ 

ζεκάησλ, πάλσ ζηηο νπνία ζα ζηεξίμνπλ νη καζεηέο ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ (βι. θαη 

αληίζηνηρν Φχιιν Δξγαζίαο). Παξάιιεια, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκβνπιεχνληαη γηα ηελ 

εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ ηα εξκελεπηηθά ζρφιηα πνπ ππάξρνπλ ζην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην.  

Ζ ιεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ ζηίρσλ κέζα απφ κηα δφθηκε, λενειιεληθή κεηάθξαζε, δίλεη 

ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο γηα κηα εγγχο αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

παξαηεξήζνπλ πην ζηελά ηηο αληηδξάζεηο, ηα θίλεηξα, ηε ζπιινγηζηηθή θαη ην ραξαθηήξα ησλ 

εξψσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη ε Ηζκήλε δελ γλσξίδεη ηελ εμαγγειία ηνπ Κξένληα θαη 

ην πιεξνθνξείηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηελ αδεξθή ηεο, ηελ πηάλεη απξνεηνίκαζηε θαη δελ ηεο 

δίλεη θαζφινπ ρξφλν λα ζθεθηεί πην ςχρξαηκα γηα ην πψο ζα κπνξνχζε λα ρεηξηζηεί ην ζέκα. 

Δπηπξνζζέησο, ε άκεζε πξφηαζε ηεο Αληηγφλεο, κε ηελ φπνηα ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρνινγηθή 

θφξηηζε εκπεξηέρεη, ιεηηνπξγεί αθφκε πην πηεζηηθά γηα ηελ Ηζκήλε, πνπ θαιείηαη λα πάξεη 

άκεζα κηα απφθαζε γηα ην αλ ζα ζπλεξγαζηεί ε φρη κε ηελ αδεξθή ηεο. Απηφ (καδί κε ηηο 

ηχςεηο πνπ ηπρφλ ληψζεη) ζα κπνξνχζε, ίζσο λα εμεγήζεη ηε κεηαζηξνθή ηεο ζηνπο ζηίρνπο, 

φηαλ εκθαληδφκελε κπξνζηά ζηνλ Κξένληα επηζπκεί λα αλαιάβεη καδί κε ηελ Αληηγφλε ηελ 

επζχλε γηα ηελ ηαθή ηνπ Πνιπλείθε.  

Οη καζεηέο εμεηάδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο ππφ κηα ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία, 

έρνπλ λα επηηειέζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ θαζήθνλ (“task”) θαη θαινχληαη λα 
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αλαπηχμνπλ αλαιπηηθέο ζπλζεηηθέο θαη θξηηηθέο ηθαλφηεηεο, λα επηιέμνπλ ην νπζηψδεο θαη ην 

θαίξην θαη λα πξνβνχλ ζε έλα πξψην, επηγξακκαηηθφ, αιιά νπζηαζηηθφ ζρνιηαζκφ (κε ηε ρξήζε 

πιαγηφηηηισλ) ησλ πξνο επεμεξγαζία ζηίρσλ.» 

Τλοποίηζη 

χκθσλα κε ην ζελάξην έπξεπε νη καζεηέο λα κειεηήζνπλ ηα νηθεία απνζπάζκαηα θαη λα 

θξαηήζνπλ ζεκεηψζεηο κε ηε κνξθή πιαγηνηίηισλ, αμηνπνηψληαο παξάιιεια θαη ηα ζρφιηα ηνπ 

δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ. Οη πιαγηφηηηινη, φκσο, δελ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πάλσ ζηνλ 

ππνινγηζηή, αθνχ έπξεπε λα δηαβάδεη έλαο θαη νη άιινη λα ζθέθηνληαη θ.ιπ. Απηφ, εθηφο ησλ 

άιισλ είρα θαηά λνπ, φηαλ κεξίκλεζα γηα ηελ εθηχπσζή ηνπ, ψζηε φια ηα κέιε λα έρνπλ ην 

θείκελν ζε έληππε κνξθή θαη έηζη λα θαηαζηεί ε ζπλεξγαζία ηνπο εθηθηή. 

Γηα λα κπνξνχλ λα ζεκεηψλνπλ ηνπο πιαγηφηηηινπο θαη λα εηνηκάδνπλ ζηαδηαθά ηνλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε ηνπ ραξαθηήξα, ηνπο κνίξαζα ζε ραξηί Α3 έλα ζρεδηάγξακκα πνπ ην 

ζπκπιήξσλαλ κε ην ρέξη. ηνλ ράξηε ππήξραλ νη εμήο ζηήιεο. Γεο εηθφλα 1 ζην Παξάξηεκα 

πνπ απνδείρζεθαλ πνιχ απνηειεζκαηηθέο. 

 Όλνκα ραξαθηήξα 

 ηίρνη θεηκέλνπ 

 Δίπε ή απνθάζηζε 

 Απνδέθηεο 

 ηφρεπε ή επηδίσθε 

 Αλίρλεπζε ρξένπο ή πξναίξεζεο 

 Αληίθηππνο ζηνπο άιινπο ή ζηνλ ίδην 

 Υαξαθηεξηζκφο. 

Δδψ νη νκάδεο εξγάζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, θαζψο δηέθξηλα θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ 

θαη δηαθξηηνχο ξφινπο ζηα κέιε ησλ νκάδσλ. Δλδερνκέλσο ε πξνζπέιαζή ησλ ραξαθηήξσλ λα 

είλαη θάπσο ξερή, απηφ φκσο ζπλαξηάηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δελ είλαη αξθεηά 

εμνηθεησκέλνη κε ηνλ αθεξεκέλν ζηνραζκφ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζελαξίνπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή έιαβε ρψξα ηε Γεπηέξα 8 Απξίιηνπ 2013, ρσξίο φκσο λα 

νινθιεξσζεί  
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2
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Καηαζθεπή ελλνηνινγηθνύ ράξηε (4

ε
 δηδαθηηθή ώξα)  

Έρνληαο ζπιιέμεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο ησλ ζηίρσλ, νη καζεηέο θαινχληαη ηψξα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα ηνλ ραξαθηήξα πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Οη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ bubble.us γηα ηελ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ ράξηε θαη ηνλ 

απνζεθεχνπλ ην αξρείν ηνπο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνπζίαζεο ζηελ ηάμε. Ζ δηάηαμε κπνξεί λα αθνινπζεί ηνλ νξηδφληην θαη ηνλ θάζεην άμνλα. 

ηνλ θάζεην άμνλα κπνξεί λα ηίζεηαη ε αιιεινπρία ησλ δξάζεσλ, φπσο παξνπζηάδνληαη κέζα 

ζην θείκελν, ελψ ζηνλ νξηδφληην νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαζέηνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

ζθέςεσλ, ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ πξνο αλάιπζε ραξαθηήξα, ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν 

θαη γηα ηα ππφινηπα εκπιεθφκελα πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο 

ινγηθήο πνξείαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δέληξνπ-δηαγξάκκαηνο ην νπνίν απεηθνλίδεη κε 

εχγισηην, ζπλνπηηθφ θαη αλαπαξαζηαηηθφ ηξφπν έλα πνιχπιεπξν πιέγκα αληηιήςεσλ, 

δξάζεσλ θαη επηινγψλ. Οη καζεηέο μεηπιίγνπλ έηζη έλα ελλνηνινγηθφ θνπβάξη πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζεη λα εξκελεχζνπλ θίλεηξα θαη ζπκπεξηθνξέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα αληηιεθζνχλ ηε 

ζεκαζία ηνπο γηα ηελ πινθή, ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, ηελ ηξνπή πνπ παίξλνπλ ηα 

πξάγκαηα, ηελ θνξχθσζε θαη ηε ιχζε ηνπ δξάκαηνο.  

Γηα λα βνεζήζνπκε ηνλ ζπλάδεξθν, παξαζέηνπκε ζην Παξάξηεκα, δεηγκαηηθά, έλαλ 

πηζαλφ ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηίρσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ Ηζκήλε.  

ε απηή ηε θάζε, νη καζεηέο αθνινπζνχλ πάιη κηα θξηηηθή πνξεία, αθνχ αλαιχνπλ ηηο 

ζηάζεηο, ηε δξάζε θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ εξψσλ θαη θαηαλννχλ ηηο απνθάζεηο πνπ 

παίξλνπλ θάζε θνξά (πεξλψληαο κέζα απφ αληηθάζεηο, δηιήκκαηα, αδηέμνδα), κειεηνχλ ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα άιια δξψληα πξφζσπα ηνπ έξγνπ, αμηνινγνχλ ηηο ζηάζεηο απηέο γηα 

ηελ πνξεία ησλ ίδησλ σο ηξαγηθψλ εξψσλ κέζα ζην έξγν δηαπηζηψλνπλ πνπ δηέπξαμαλ θάπνηα 

ινγηθά ζθάικαηα ή μεπέξαζαλ αλζξψπηλα φξηα αιιά θαη κε πνην ηξφπν νη πξάμεηο ηνπο 

ζπκπαξαζχξνπλ ηελ ηχρε θαη ησλ άιισλ εξψσλ θαη πσο ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ηεο 

δξάζεο.» 

Τλοποίηζη 
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Σν γεγνλφο φηη θξάηεζαλ ηηο ζεκεηψζεηο κε ηε κνξθή πιαγηνηίηισλ ζε έληππε κνξθή 

ιεηηνχξγεζε σο ζπλδεηηθφο θξίθνο γηα ηε κεηάβαζε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. 

ρεηηθά κε ην ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε bubbl.us, λνκίδσ φηη δελ ήηαλ ην 

θαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε, δεδνκέλνπ, φηη ηα πιαίζηα πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη αθαλφληζηα 

θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρνπλ, ελψ δελ 

είλαη εχθνινο ν έιεγρνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο κε ηηο απμνκεηψζεηο ηνπ zoom. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζηελ ηζηνζειίδα απηή θάλεηο εγγξαθή θαη επηηξέπνληαη κφλν ηξεηο ράξηεο. Σνλ 

έλα ηνλ δεκηνπξγείο κέρξη λα θαηαιάβεηο πσο ιεηηνπξγεί, ηνλ άιιν γηα λα θάλεηο θάπνηεο 

δνθηκέο θαη ζηνλ ηξίην πνπ ζα είλαη θαη ν ζσζηφο έξρνληαη ελνριεηηθά κελχκαηα γηα αθαίξεζε 

πεξηερνκέλνπ. Μπνξεί, βέβαηα λα δηακνηξαζηεί, αιιά θιεηδψλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ θάζε 

ρξήζηε θαη δελ επηηξέπεηαη νκαδηθή εξγαζία. Γελ ην απαμηψλσ σο ινγηζκηθφ, σζηφζν νη 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ δελ είλαη δσξεάλ. Πξνζσπηθά ζεσξψ φηη ην 

θαηαιιειφηεξν ινγηζκηθφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είλαη ην SmartDraw.  

Ζ νκάδα Αληηγφλε θαη Ηζκήλε ρξεζηκνπνίεζε ην SmartDraw γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ελψ ε νκάδα Κξένληαο θαη Αίκνλαο ηελ ηζηνζειίδα bubbl.us. 

Ζ κεηαθνξά απφ ην ραξηί ζηνλ ππνινγηζηή θαη ε ζσζηή κνξθνπνίεζε απνδείρζεθε 

επίπνλε δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα γηα ηνλ Κξένληα ηνπ νπνίνπ ε παξνπζία ζηελ ηξαγσδία είλαη 

θαηαιπηηθή. Απαηηήζεθαλ δχν δηδαθηηθέο ψξεο, ελψ γηα θάπνηεο πεξηπηψζεηο απαηηήζεθε θαη 

εξγαζία απφ ην ζπίηη. Ζ Γξαζηεξηφηεηα απηή έιαβε ρψξα ηελ Σεηάξηε 10 Απξηιίνπ θαη ηε 

Γεπηέξα 15 Απξηιίνπ. 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Γεκηνπξγία παξνπζίαζεο γηα ηελ ζπδήηεζε ζηελ ηάμε (5

ε
 δηδαθηηθή ώξα) 

Ζ θάζε νκάδα θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή ηεο παξνπζίαζε, βαζηζκέλε ζηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Ζ νπηηθνπνίεζε 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα βνεζήζεη ηηο ππφινηπεο νκάδεο λα αληηιεθζνχλ ηνλ ππξήλα ηεο θάζε 

παξνπζίαζεο θαη ηνλ καζεηή θάζε νκάδαο πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ηελ πξνθνξηθή 

παξνπζίαζε ζηελ ηάμε γηα ράξε ηεο νκάδαο ηνπ.  

ηελ ηξίηε θάζε, ν καζεηήο ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπ επηηειεί ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

δηαβάδεη σο θξηηηθφο αλαγλψζηεο ην θείκελν, απνθσδηθνπνηεί ηα βαζηθά ηνπ ζεκεία, αλαιχεη 
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θαη εξκελεχεη ηνπο ιφγνπο θαη ηηο πξάμεηο ησλ εξψσλ, ζπλζέηεη, κε βάζε ηε αλάιπζε θαη ηελ 

εξκελεία πνπ πξνεγήζεθε, ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ απνθάζεσλ θάζε 

πξνζψπνπ ρσξηζηά, παξνπζηάδεη ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο κπξνζηά ζηελ ηάμε, αιιειεπηδξά 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. Σέινο, αλ 

ππάξρεη ε ρξνληθή δπλαηφηεηα, αλαζηνράδεηαη ηε ζεκαζία ησλ πνξηζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ζπδήηεζε ζηηο επηκέξνπο νκάδεο θαη ζηελ ηάμε ζην ζχλνιφ ηεο γηα ηελ θνηλσλία ζηελ 

νπνία εθείλνο δεη θαη αλαπηχζζεηαη, εληνπίδεη αλαινγίεο, νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο θαη 

ζπλεηδεηνπνηεί ηελ δηαρξνληθφηεηα ησλ κελπκάησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θείκελν ηεο 

«Αντιγόνης», θαηαλνψληαο έηζη πηζαλφλ θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηά ηα θείκελα 

εκπεξηέρνληαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζε 

εθήβνπο.»  

Τλοποίηζη 

Μεηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, νη νκάδεο αλέιαβαλ λα ζπληάμνπλ κία 

δηάιεμε (πξνθνξηθή παξνπζίαζε) γηα ηελ νινκέιεηα, πξνζπαζψληαο λα αηηηνινγνχλ ηα 

ιεγφκελα ή ηηο πξάμεηο ηνπ ήξσα πνπ κειέηεζαλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κία απφ ηηο αδπλακίεο 

ηνπ ζελαξίνπ είλαη φηη δελ ππάξρεη έλαο ηζνξξνπεκέλνο θαηακεξηζκφο, θαζψο ν ξφινο ηνπ 

Κξένληα απαηηεί δηπιάζην ή ηξηπιάζην κφρζν ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ξφινπο. Γηα ηε 

δεκηνπξγία απηήο ηεο παξνπζίαζεο εξγάζηεθαλ ζπιινγηθά κε νδεγφ ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε 

πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη. Πξέπεη λα ηνλίζσ φηη ε ηζηνζειίδα Γελλάδεην Πεηξακαηηθφ φπνπ ην 

ζελάξην ηνπο παξέπεκπε γηα αλαδήηεζε ζεκεησηηθψλ πφξσλ απέβε εμαηξεηηθά ρξήζηκε. Σα 

απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν ηνπ Bowra ηα ζπγθέληξσζα ηα θσηνηχπεζα θαη ηα έδσζα ζηνπο 

καζεηέο γηα κειέηε πξηλ απφ ηελ νπζηαζηηθή εκπινθή ηνπο ζην ζελάξην. Δπίζεο, πνιινί 

καζεηέο είδαλ θαη ζπγθεθξηκέλεο ζθελέο ηεο ηξαγσδίαο ηηο νπνίεο ε ηζηνζειίδα κε πνιχ 

φκνξθν ηξφπν παξνπζηάδεη. 

Ζ Γξαζηεξηφηεηα απηή έιαβε ρψξα ηελ Σεηάξηε 17 Απξηιίνπ θαη ηε Γεπηέξα 22 

Απξηιίνπ. 

Γ΄ Φάζε : Παξνπζίαζε ησλ νκάδσλ-Σπδήηεζε ζηελ ηάμε  

http://gennadeio.blogspot.de/2010/03/blog-post.html
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(6
ε
 θαη 7

ε
 δηδαθηηθή ώξα) 

ηε θάζε απηή, ν ππεχζπλνο θάζε νκάδαο παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νκάδαο ηνπ ζηελ 

ηάμε θαη επηζεκαίλεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήξσα ζην πιαίζην ρξένο πξναίξεζε. Καιφ 

ζα είλαη νη καζεηέο λα έρνπλ θαη κηα θσηνηππία κπξνζηά ηνπο απφ ηελ παξνπζίαζε γηα λα 

ζπλζέζνπλ ζην ηέινο ηε θπζηνγλσκία φισλ ησλ ραξαθηήξσλ ζε φηη αθνξά απηφ ην δίπνιν. 

Ο δηδάζθσλ έρεη εδψ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν, απηφλ ηνπ ζπληνληζηή ηεο δηαδηθαζίαο, θαη 

πξνζέρεη ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ θάζε νκάδα λα είλαη ηζφηηκε, λα παξνπζηαζηνχλ φια 

ηα βαζηθά ζεκεία ηεο θάζε νκάδαο θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά απφ ηηο άιιεο νκάδεο. ηε 

ζπλέρεηα, κπνξεί λα θαηεπζχλεη έλαλ δηάινγν αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, είηε ζέηνληαο ν ίδηνο 

ζρεηηθέο εξσηήζεηο είηε ζπληνλίδνληαο εξσηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο. Δίλαη ζθφπηκν ζε απηή ηε θάζε ν δηδάζθσλ λα ζέζεη εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζχλδεζε ησλ λνεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ «Αντιγόνη» κε θαηλφκελα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζήκεξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία δνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο (θαηάρξεζε 

εμνπζίαο, παξάβαζε θαλφλσλ έλαληη ηνπ εζηθνχ ρξένπο, δηιήκκαηα αλάκεζα ζην πξαθηέν θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξνζσπηθνί θψδηθεο ηηκήο), λα αλαδεηήζνπλ ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο 

ραξαθηήξεο ζε πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξίδνπλ νη ίδηνη θαη ζήκεξα 

ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (ζρνιηθφ, νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ). Σν θείκελν 

κειεηάηαη έηζη θαη ζηε ζπγρξνληθή ηνπ δηάζηαζε θαη γίλνληαη ζπζρεηηζκνί κε ην ζήκεξα, πνπ 

ίζσο νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζε πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ πάλσ ζηα ζεκειηψδε εξσηήκαηα 

πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ηξαγσδία.» 

Τλοποίηζη 

Ζ ζχγθιεζε ηεο νινκέιεηαο θαη ε παξνπζίαζε έγηλε ηελ Σεηάξηε 24 Απξηιίνπ ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο ην νπνίν φιν απηφ ην δηάζηεκα επηζθέπηνληαλ πνιχ ζπρλά νη καζεηέο. Κάζε 

νκάδα είρε ζηε δηάζεζή ηεο 7 ιεπηά, ελψ ε νκάδα πνπ αζρνιήζεθε κε ηνλ Υνξφ δελ 

παξνπζίαζε πξνθνξηθά ην έξγν ηεο, γηαηί εθείλε ηε κέξα απνπζίαδαλ δχν κέιε ηεο. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο αληηκεηψπηζαλ σο πξφθιεζε ην φιν εγρείξεκα θαη απηφ θάλεθε θαη 

ζηελ νινκέιεηα, θαζψο ππήξμαλ πνιιέο γλψκεο θαη ζπλεηζθνξέο ζηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινχζεζε. 
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ην ηέινο, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο εθηππψζεθαλ θαη κνηξάζηεθαλ ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε δηάρπζε ησλ εξγαζηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηελ ψξα ηεο 

νινκέιεηαο θάπνηνο δελ πξφζερε. Βέβαηα, ην επίπεδν ησλ παξνπζηάζεσλ δελ ήηαλ πςειψλ 

αμηψζεσλ, σζηφζν φκσο ππήξμε απφ θάζε άπνςε αμηφινγν. 
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

Φύλλο εργαζίας 1 (για όλες ηις ομάδες) 

 Πεγαίλεηε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζην εξγαιείν 

γηα ηα θείκελα ηεο αηηηθήο πεδνγξαθίαο, βξείηε ην φλνκα ηνπ νθνθιή, παηήζηε πάλσ 

ζηελ «Αληηγφλε». Βιέπεηε ηνλ ρσξηζκφ ηνπ θεηκέλνπ ζε Δπεηζφδηα. Παηψληαο πάλσ 

ζην θάζε Δπεηζφδην εκθαλίδεηαη ην αξραίν θείκελν θαη δίπια δχν λενειιεληθέο 

κεηαθξάζεηο. Κάληε θιηθ πάλσ ζηε δεχηεξε κεηάθξαζε ηεο η. Μπαδάθνπ-

Μαξαγθνπδάθε θαη επηιέμηε ηνπο ζηίρνπο πξνο επεμεξγαζία πνπ αθνξνχλ ηελ νκάδα 

ζαο.  

o Γηα ηελ Α΄ Οκάδα (Αληηγφλε) ζη. 1-99, 441-525, 883-943, 

o Γηα ηε Β΄ Οκάδα (Κξέσλ) ζη. 162-331, 441-525, 631-780, 1329-1353 

o Γηα ηε Γ΄ Οκάδα (Ηζκήλε) ζη. 1-99, 536-581 

o Γηα ηε Γ΄ Οκάδα (Αίκσλ) 631-780.  

 Αλνίμηε έλα εξγαιείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη δεκηνπξγήζηε έλα λέν αξρείν, ζην 

νπνίν ζα απνζεθεχζεηε ηνπο νηθείνπο ζηίρνπο. Με ην εξγαιείν Δηζαγσγή Πίλαθα 

δεκηνπξγήζηε έλαλ πίλαθα κε δχν ζηήιεο, κία γηα ηνπο ζηίρνπο πνπ ζα εηζαγάγεηε θαη 

κία γηα ηα ζρφιηα πνπ ζα θάλεηε κε ηε κνξθή πιαγηφηηηισλ. Σα ζρφιηα απηά ζα ζαο 

βνεζήζνπλ ζηε ζχληαμε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, κε ηνλ νπνίν ζα αζρνιεζείηε ζηελ 

επφκελε θάζε.  

 Οη παξαθάησ επηζεκάλζεηο ζηφρν έρνπλ λα ζαο βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία 

πιαγηφηηηισλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε δεκηνπξγία ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. 

1. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηα ιφγηα ηνπ ήξσα πνπ ζαο έρεη αλαηεζεί.  

2. Καηαγξάςεηε ηηο απφςεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζε ζρέζε κε ην δεχγνο ελλνηψλ ρξένο-

πξναίξεζε, άηνκν-πνιίηεο.  

3. Λάβεηε ππφςε ζαο ηνλ ρσξν-ρξφλν, ζηνλ νπνίν ιέγνληαη απηά ηα ιφγηα. 

4. Καηαγξάςηε ηηο ζπλέπεηεο ησλ ιφγσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ απηψλ: 

i. Γηα ηνλ ίδην ηνλ ήξσα. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/contents.html?author_id=13#toc000
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ii. Γηα ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ/ άιια πξφζσπα ηνπ έξγνπ (ιεθηηθέο αληηδξάζεηο 

πνπ νδεγνχλ ζε ζχγθξνπζε, απνθάζεηο θηφ). 

iii. Γηα ηελ εμέιημε ηεο ππφζεζεο. 

 Γηα λα βνεζεζείηε ζηελ αλάιπζή ζαο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ζρφιηα ηνπ 

βηβιίνπ θαη ηελ ηζηνζειίδα Γελλάδεην Πεηξακαηηθφ, φπνπ ζα βξείηε ζρφιηα γηα ηνπο 

επηκέξνπο ζηίρνπο ηεο ηξαγσδίαο θαζψο θαη αλάιπζε ησλ ραξαθηήξσλ ηεο. 

  

http://gennadeio.blogspot.de/2010/03/blog-post.html
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Φύλλο εργαζίας 2 (για όλες ηις ομάδες) 

Σηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ελλνηνινγηθνύ ράξηε πνπ ζα παξνπζηάδεη κε επζύλνπην ηξόπν ηηο 

ηδέεο, ηηο απόςεηο, ηε δξάζε ηνπ ήξσα πνπ έρεηε επηιέμεη θαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ ηα 

παξαπάλσ ζηνπο ππόινηπνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ δξάκαηνο θαη ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο. 

 Αλνίμηε ηνλ θπιινκεηξεηή θαη πιεθηξνινγήζηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.bubbl.us, ζηελ νπνία ζα βξείηε έλα ινγηζκηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ.  

 Με βάζε ηνπο πιαγηφηηηινπο θαη ηηο ζεκεηψζεηο πνπ θξαηήζαηε ζην αξρείν ζαο, 

δεκηνπξγήζηε ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα ηνλ ήξσα πνπ αλαιάβαηε λα παξνπζηάζεηε 

ζηελ ηάμε.  

 ηνλ θάζεην άμνλα κπνξείηε λα ζεκεηψζεηε ηα γεγνλφηα, ηηο απφςεηο θαη ηηο πξάμεηο 

ηνπ ήξσα κε ηε ζεηξά πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηνπο πξνο αλάιπζε ζηίρνπο 

(ζεκεηψλνληαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηίρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν πνπ ζρνιηάδεηε 

θάζε θνξά). 

 ηνλ νξηδφληην άμνλα ζα αλαπηχμεηε: 

o Σνπο πηζαλνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ήξσαο κηιά, αληηδξά ή παίξλεη ηελ 

απφθαζε πνπ παίξλεη ηε δεδνκέλε ζηηγκή. 

o Πνηα βαζηθή έλλνηα πξνθξίλεη κέζα απφ ηνπο ιφγνπο ή ηηο πξάμεηο θαη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ (άηνκν/ πνιίηεο, ρξένο/ πξναίξεζε). 

o Σηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα παξαπάλσ γηα ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ ή γηα 

ηα άιια εκπιεθφκελα πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο. 

o Σν εάλ θαη θαηά πφζν ε ζηάζε ηνπ ήξσα ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή βνεζά 

ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο. 

http://www.bubbl.us/
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Φύλλο εργαζίας 3 (για όλες ηις ομάδες) 

Σηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο κε ηε ρξήζε δηαθαλεηώλ γηα λα 

παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε ηα βαζηθά πνξίζκαηα ηεο δηεξγαζίαο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ε νκάδα 

ζαο κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε. 

 Υξεζηκνπνηψληαο έλα ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, δεκηνπξγήζηε ζεηξά δηαθαλεηψλ, νη 

νπνίεο απνηππψλνπλ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξείηε λα εμαγάγεηε απφ ηε 

κειέηε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε.  

 ηηο δηαθάλεηέο ζαο ζα κπνξνχζαηε λα ζπκπεξηιάβεηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

o ην φλνκα ηνπ ήξσα ηνλ νπνίν αλαιχεηε 

Ζ θάζε δηαθάλεηα κπνξεί λα πεξηέρεη ηελ πξψηε γξακκή απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα 

ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζαηε, δειαδή ηα ιφγηα/ πξάμε ηνπ 

ήξσα ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ηα θίλεηξά ηνπ, ηελ ςπρνινγηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ ηα ιφγηα ηνπ γηα ηα άιια εκπιεθφκελα 

πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο. Ζ θάζε δηαθάλεηα απνηειεί δειαδή έλα ζηηγκηφηππν απφ 

ηελ παξνπζία ηνπ ήξσα ζην έξγν θαη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζε απηφ.  

o πλνπηηθφ ζρνιηαζκφ ζην ηέινο κε ηε δηθή ζαο θξηηηθή γηα ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ήξσα. 

Σελ άπνςή ζαο γηα ην θαηά πφζνλ απηφο ν ήξσαο απηφο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

εζείο ηνπ απνδψζαηε είλαη αλαγλσξίζηκνο (ίζσο θαη κέζα απφ παξαδείγκαηα) ζηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία εζείο δείηε. Γηα παξάδεηγκα, ε Ηζκήλε κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ άλζξσπν πνπ, ελψ έρεη επίγλσζε ηνπ ηη πξέπεη λα πξάμεη θαη 

έρεη εζηθέο αληηζηάζεηο, δελ ζηέθεηαη αληάμηνο ησλ πεξηζηάζεσλ, είηε απφ θφβν είηε 

απφ δεηιία είηε επεηδή πξνηάζζεη ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ έλαληη ηνπ εζηθνχ, φηαλ 

θαιείηαη λα πάξεη κηα δχζθνιε ή θαίξηαο ζεκαζίαο απφθαζε ή λα εθθξάζεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ζέζε γηα έλα ζέκα πνπ ηνλ αθνξά άκεζα.  

 Απνζεθεχεζηε ην αξρείν ζαο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο δίλνληάο ηνπ ην φλνκα ηνπ ήξσα ηνλ 

νπνίν αλαιχεηε. Σν αξρείν απηφ ζα απνηειέζεη ην βαζηθφ επνπηηθφ εξγαιείν γηα λα 

παξνπζηάζεηε αξγφηεξα πξνθνξηθά ηελ αλάιπζε ηνπ ήξσα ζαο ζην πιαίζην ηεο 
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ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν 

ζαο. … 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Ζ θαηάθηεζε ησλ παξαπάλσ κπνξεί λα επηηεπρζεί (ζε κηα επέθηαζε ηνπ παξφληνο δηδαθηηθνχ 

ζελαξίνπ) θαη απφ ηε κειέηε παξάιιεισλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη κεηαγελέζηεξνπο 

ζπγγξαθείο θαη βξίζθνληαη ζην Δπίκεηξν ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Μέζα απφ ηελ αλάγλσζε θαη 

ηελ εξκελεία ησλ νκφηηηισλ έξγσλ ησλ δξακαηνπξγψλ Μπέξηνιλη Μπξέρη (Berthold Brecht) 

θαη Εαλ Αλνπίγ (Jean Anouilh) νη καζεηέο κπνξνχλ αθφκε «λα δηαπηζηψζνπλ ηηο επηδξάζεηο 

πνπ άζθεζε ην αξραίν ειιεληθφ δξάκα ζε κεηαγελέζηεξνπο δξακαηνπξγνχο, αμηνπνηψληαο 

θαηάιιεια παξάιιεια θείκελα. 

Θα κπνξνχζε, γηα παξάδεηγκα, λα δεκηνπξγεζεί έλα ηζηνιφγην κε ηνλ ηίηιν «Αληηγφλεο» 

(δαλεηδφκελνη ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ηνπ George Steiner, Antigones) ζην νπνίν νη καζεηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνβνχλ ζηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ έξγσλ ηνπ νθνθιή, ηνπ Αλνπίγ θαη ηνπ 

Μπξέρη, λα γξάςνπλ κηθξέο ζπγθξηηηθέο εξγαζίεο ή παξνπζηάζεηο, λα αλαξηήζνπλ 

πξνγξάκκαηα απφ αληίζηνηρεο παξαζηάζεηο θαζψο θαη αληίζηνηρν θσηνγξαθηθφ πιηθφ, θξηηηθέο 

απφ εθεκεξίδεο θαη ινγνηερληθά πεξηνδηθά.  

Υξήζηκα εξγαιεία γηα ηηο αλαδεηήζεηο απηέο είλαη θαη νη ηζηνζειίδεο ηνπ αξρείνπ ηνπ 

Δζληθνχ Θεάηξνπ κε πιεζψξα αληίζηνηρνπ πιηθνχ  θαζψο επίζεο θαη ε ηζηνζειίδα ηνπ 

Θεαηξηθνχ Μνπζείνπ κε ερεηηθά αξρεία θαη πινχζην νπηηθφ πιηθφ.  

Σέινο, ζα κπνξνχζαλ λα πξνβνχλ ζε παξαιιειηζκνχο εκπλεφκελνη απφ ζχγρξνλα 

παξαδείγκαηα θαηάρξεζεο ηεο εμνπζίαο ή επηινγήο ελφο πξνζσπηθνχ εζηθνχ θψδηθα ηηκήο πνπ 

αληηηίζεηαη ζηα εησζφηα, ζπιιέγνληαο απνθφκκαηα απφ εθεκεξίδεο ή άξζξα, γλψκεο πνπ 

εληνπίδνπλ ζην δηαδίθηπν θαη λα αλαξηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο ζην νηθείν ηκήκα ηνπ 

ηζηνινγίνπ πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο ρψξνο αληαιιαγήο απφςεσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ.  

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, δελ ππήξμε θάπνηα ηδηαίηεξε πξφβιεςε, σζηφζν 

ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζηηο απαηήζεηο θαη 

ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ ζελαξίνπ, δείρλεη φηη ε φιε πξνζπάζεηα δελ έπεζε ζην θελφ. Θεσξψ φηη 

ππήξμαλ «κεηξήζηκα» καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηα ηξία επίπεδα ηεο ζηνρνζεζίαο κε 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B121/627/4048,18285/
http://www.nt-archive.gr/plays.aspx
http://www.theatremuseum.gr/antigoni/index.html
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βάζε ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαρζέληνο πιηθνχ. Θεσξψ, επίζεο, φηη νη καζεηέο έκαζαλ πψο λα 

καζαίλνπλ θαη παξάιιεια έδεημαλ ηθαλνί λα αλαηξέμνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνξεία ηνπο 

πξνο ηε γλψζε (κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο), αιιά θαη λα αλαζηνραζηνχλ γηα ην ηειηθφ πξντφλ 

ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά νρηψ  (8) δηδαθηηθέο ψξεο, 

μεπεξλψληαο θαηά κία ηελ πξφβιεςε ηνπ ζελαξίνπ. Σν ηειηθφ πξντφλ (θαηαζθεπή 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε γηα θάζε βαζηθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ) θαη πξνθνξηθή εηζήγεζε ζηελ 

νινκέιεηα, θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ δεδνκέλνπ φηη κε ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο (ρξένο - 

πξναίξεζε θ.ιπ.) νη καζεηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη θαη δελ δηαζέηνπλ, βέβαηα, θαη 

ηελ αλάινγε ζεαηξηθή παηδεία. Δδψ πξέπεη λα ηνλίζσ φηη ν ζπληάθηεο ηνπ ζελαξίνπ δελ 

πεξηέιαβε θαζφινπ ηε ζθελή Κξένληα θαη Σεηξεζία, πνπ λνκίδσ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε 

κεηαζηξνθή ηνπ Κξένληα. Δγψ ζα πξφηεηλα κηα δηεχξπλζε ησλ εξψσλ ηνπ έξγνπ πξνζζέηνληαο 

ηνλ θχιαθα θαη ηνλ κάληε Σεηξεζία. 

Απνηηκψληαο ηελ πξνζπάζεηα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη δφζεθε ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο 

λα ηθαλνπνηήζνπλ κηα πνιχ θαιή επαλάιεςε θαη αλαζεσξήζνπλ ηελ νπηηθή ηνπο, βιέπνληαο 

πην ζθαηξηθά (νιηζηηθά) ηα πξάγκαηα. Βέβαηα, φπσο αλέθεξα θαη άιινηε, ν ζπληάθηεο ηνπ 

ζελαξίνπ πξνζπαζεί γηα φζν ιηγφηεξε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, φπσο ν νθνθιήο θάλεη πξνζπάζεηα γηα 

φζν ιηγφηεξε «Αντιγόνη» ζην έξγν ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηείηαη ε Πχιε γηα ηελ 

Διιεληθή Γιψζζα γηα ηελ κεηαθνξά ζηνλ ππνινγηζηή ησλ καζεηψλ ησλ ζηίρσλ εθείλσλ πνπ 

αλαινγνχλ ζε θάζε νκάδα. Δδψ πξέπεη λα ηνλίζσ φηη ε αληζνκέξεηα (ε νκάδα πνπ αζρνιήζεθε 

κε ηελ Ηζκήλε θαη ηνλ Αίκνλα είρε ζρεδφλ ην κηζφ έξγν απφ ηηο άιιεο νκάδεο) δεκηνχξγεζε 

θάπνηα πξνβιήκαηα, θαζψο αθνχζηεθαλ θάπνηνη ςίζπξνη φηη άιιεο νκάδεο είραλ πνιχ ιηγφηεξν 

έξγν. 

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Kalantzis, M. & B. Cope. 2008. Νέα Μάζεζε. Μεηαζρεκαηηζηηθνί Σρεδηαζκνί γηα ηελ 

Παηδαγσγηθή θαη ηελ Αμηνιόγεζε.  

http://neamathisi.com/learning-by-design/ (31/07/2012). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Δηθφλα 1: Γηάγξακκα θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε.  
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Δηθφλα 2: Δλλνηνινγηθφο ράξηεο γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο Ηζκήλεο (δεηγκαηηθά) 
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