Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο,
ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε
30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε

Απσαία Δλληνική Γλώζζα και Γπαμμαηεία
Β΄ Λςκείος
Θεμαηική ενόηηηα:
οθοκλέοςρ, «Αντιγόνη»: Διζαγυγή ζηο απσαίο ελληνικό
θέαηπο, ηο δπάμα και ηην ηπαγυδία
Σίηλορ:
«ύνηαξη παποςζίαζηρ βινηεογπαθημένηρ θεαηπικήρ
παπάζηαζηρ ηηρ Αντιγόνης ηος οθοκλή ζε πεπιβάλλον
Wiki»
ΛΑΜΠΡΟ ΠΟΛΚΑ
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Κνζκάο Σνπινχκεο
ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

Τίηινο
χληαμε παξνπζίαζεο βηληενγξαθεκέλεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ηεο «Αντιγόνης»
ηνπ νθνθιή ζε πεξηβάιινλ Wiki
Γεκηνπξγόο
Λάκπξνο Πφιθαο
Γηδαθηηθό αληηθείκελν
Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία Γεληθήο Παηδείαο
(Πξνηεηλόκελε) Τάμε
Β΄ Λπθείνπ
Χξνλνινγία
Γεθέκβξηνο 2012
Γηδαθηηθή/Θεκαηηθή Δλόηεηα
νθνθιένπο, «Αντιγόνη»: Δηζαγσγή ζην αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν, ην δξάκα θαη ηελ
αξραία ειιεληθή ηξαγσδία
Γηαζεκαηηθό
Όρη
Δκπιεθόκελα γλσζηηθά αληηθείκελα

—

Χξνληθή δηάξθεηα
± 9 δηδαθηηθέο ψξεο
Χώξνο
Η. Φπζηθφο ρψξνο:
Δληφο ζρνιείνπ: ζρνιηθή ηάμε, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο
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Δθηφο ζρνιείνπ: ζπίηη
ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: δηαδίθηπν, Wiki ηνπ καζήκαηνο, ηζηνιφγην ηεο ηάμεο
Πξνϋπνζέζεηο πινπνίεζεο γηα δάζθαιν θαη καζεηή
Ο δηδάζθσλ ζα πξέπεη:


Να έρεη ζπζηεκαηηθή γλψζε ηεο «Αντιγόνης» ηνπ νθνθιή ζην ζχλνιφ ηεο
θαη λα κπνξεί λα επνπηεχεη ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ηεο επαξθψο.



Να γλσξίδεη δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζιεςε ηεο «Αντιγόνης»
ζηε λεφηεξε θαη ζχγρξνλε γξακκαηεία θαη, εηδηθφηεξα, ζην ζέαηξν.



Να δηαζέηεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο
ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο ιφγνπ ζην πεξηβάιινλ Wiki.



Να έρεη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο επεμεξγαζίαο βίληεν θαη δηαρείξηζήο ηνπ ζην
δηαδίθηπν θαη ζηα πεξηβάιινληα Web 2.0.

Ο καζεηήο ζα πξέπεη:


Να θαηέρεη γεληθέο εηζαγσγηθέο γλψζεηο γηα ην αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν, ην
δξάκα θαη, εηδηθφηεξα, ηελ ηξαγσδία.



Να έρεη αθνκνηψζεη ηα πεξηερφκελα ηεο ελφηεηαο «Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή
κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο» ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ «Έθθξαζε - Έθζεζε»
Β΄ Λπθείνπ.



Να είλαη ζε ζέζε λα ζπληάζζεη θείκελα ζε δνκεκέλεο παξαγξάθνπο.



Να έρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή ιφγνπ ζην
πεξηβάιινλ Wiki θαη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ.

Τπνδνκέο - πφξνη:
ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο: έλαο θεληξηθφο εμππεξεηεηήο (server) ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη -κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ (LAN)- έμη
ππνινγηζηηθνί ζηαζκνί ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ. Όινη νη ππνινγηζηέο (κε
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows XP) έρνπλ -κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ- πξφζβαζε ζην
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Wiki ηνπ καζήκαηνο (vitaena.pbworks.com) κε πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο (User ID
& Password).
ηε ζρνιηθή ηάμε: ππνινγηζηήο κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη βηληενπξνβνιέαο.
ην ζπίηη: πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο ησλ καζεηψλ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.
Δθαξκνγή ζηελ ηάμε
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο.
Τν ζελάξην ζηεξίδεηαη
—
Τν ζελάξην αληιεί
—
Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ην ζελάξην απηφ, νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ πξψηα νιφθιεξε βηληενγξαθεκέλε
ζεαηξηθή παξάζηαζε ηεο «Αντιγόνης» ηνπ νθνθιή, κε ζθνπφ, πξνηνχ δηδαρηνχλ
ζπζηεκαηηθά ηε ζρεηηθή ηξαγσδία απφ ην αξραίν θείκελν, λα γλσξίζνπλ επνπηηθά θαη
κε παξαζηαηηθφ ηξφπν ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά, θαζψο θαη βαζηθά ζηνηρεία
ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κνξθήο ηνπ. Παξάιιεια, ην ζελάξην απνηειεί κηα πξψηε
δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ θαηέρνπλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ην
αξραίν ζέαηξν, κε ην δξάκα θαη κε αληηπξνζσπεπηηθά -θαηά πνζόλ θαη, θπξίσο, θαηά
πνηόλ- κέξε ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο
παξαθνινπζνχλ ηκήκαηα ηεο βηληενγξαθεκέλεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ηεο
«Αντιγόνης» θαη αζθνχληαη ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή ιφγνπ ζην πεξηβάιινλ Wiki

σο πξνο ηέζζεξα κφξηα ηεο βηληενγξαθεκέλεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο: α) ηνλ ηξφπν
δξακαηνπνίεζεο ηνπ κχζνπ β) ην ήζνο - ραξαθηήξα ησλ εζνπνηψλ γ) ηηο ηδέεο δηαλνήκαηα ηνπ έξγνπ θαη δ) ηηο εθαξκνζκέλεο ζηε βηληενγξαθεκέλε παξάζηαζε
εθδνρέο ηεο όςεσο (ζθελνζεζία, ζθεληθά, θνζηνχκηα, θηι). Σειηθφ πξντφλ ησλ
ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Wiki είλαη ε

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ
& Αζιεηηζκνχ

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ
Β΄ Λυκείου «Σφνταξθ παρουςίαςθσ βιντεογραφθμζνθσ κεατρικισ παράςταςθσ τθσ
Αντιγόνης του Σοφοκλι ςε περιβάλλον Wiki»
Σελίδα 5 από 33

δεκηνπξγία κηαο παξνπζίαζεο ηεο βηληενγξαθεκέλεο παξάζηαζεο ηεο «Αντιγόνης»
ζην Wiki κε έκθαζε ζηα ηέζζεξα πξνεγνχκελα κφξηά ηεο. Ζ παξνπζίαζε - θξηηηθή
δεκνζηεχεηαη ζην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο.
Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ

Σύιιεςε θαη ζεσξεηηθό πιαίζην
Χο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην ζελάξην δίλεη έκθαζε ζηελ επηηειεζηηθή
δηάζηαζε “performance” ηεο «Αντιγόνης» ηνπ νθνθιή, ζην βαζκφ πνπ ην
ζπληαγκέλν θείκελφ ηεο πξννξηδφηαλ ηφζν γηα αθξφαζε φζν θαη, θπξίσο, γηα
παξάζηαζε (Halleran, 2005 / Wiles, 2009: 15-18). Ο «παξαζηαζηαθφο» ιφγνο ηεο
αξραίαο ηξαγσδίαο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο «Αντιγόνης», ζπλαξηάηαη
άκεζα κε ηε δηαθνξεηηθή, αλάινγα κε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν, πξφζιεςή ηεο απφ ην
θνηλφ (Steiner, 2001 / Mee & Foley, 2011). Ζ ζεαηξηθή πξφζιεςε ηεο «Αντιγόνης»
είλαη κία απφ ηηο επηηειεζηηθέο ηεο εθδνρέο, κε ηελ νπνία έξρνληαη ζε επαθή κέζσ
ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο.
Σν ίδην, εμάιινπ, ην έξγν ηνπ νθνθιή δηαζέηεη εμαηξεηηθά επιχγηζην
δπλακηζκφ, ψζηε λα κπνξεί λα δηαβαζηεί γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη απφ
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Σα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη επηηξέπνπλ δηαθνξεηηθέο
απαληήζεηο θάζε θνξά πνπ ην πξνζεγγίδνπκε, θαζψο ν ζηφρνο ηνπ νθνθιή είλαη λα
δηεξεπλήζεη ην λφεκα ηεο ζλεηφηεηαο, αθελφο, θαη ηνπ αλζξψπηλνπ, αθεηέξνπ, κέζα
ζηνλ αιιειεμαξηψκελν θφζκν ησλ ζεψλ, ηεο πφιεο θαη ηεο θχζεο (Segal, 1995: 15).
Ζ ζεκαζία ηεο «Αντιγόνης», ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δελ απνβιέπεη ζηελ
αλαπαξαγσγή θαη ηελ κεηάδνζε ελφο κπζνινγηθνχ πιηθνχ, αιιά ζηελ αλάιπζε θαη
ηελ εξκελεία ηνπ κε ηελ παξνπζίαζε θηλήηξσλ δξάζεο θαη επηθαηξηθνχ
πξνβιεκαηηζκνχ (Ηαθψβ, 1998: 62). Γηα ηνπο καζεηέο, θαη’ επέθηαζε, ε «Αντιγόνη»
είλαη έλα παξαδεηγκαηηθφ έξγν “play”, κε ην νπνίν κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ ειεχζεξα
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ηα φξηα θαη ηα ζχλνξα ηεο δηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο επίζεο ησλ ζρέζεψλ ηνπο
κε ηνπο άιινπο θαη ηνλ θφζκν γεληθφηεξα.
ε απηφ ην εξκελεπηηθφ πιαίζην, αλ «ην ζπλνιηθφ λφεκα έξγνπ δηακνξθψλεηαη
θαη ελεξγνπνηείηαη ζην ζεκείν ηεο πξφζιεςήο ηνπ» (Martindale, 1993: 3),
ππνθηλψληαο δηαθνξεηηθέο θαη ζπλάκα ππεχζπλεο αληαπνθξίζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ
αλαγλψζηε (Rosenblatt, 1978: ix), ε ζεαηξηθή ηνπ πξφζιεςε, κε δηάκεζν πφξν ην
βίληεν, πξνυπνζέηεη ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηξφπνλ ψζηε
λα επηηεπρζεί ε θαηάιιειε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ θαη σο ζεαηψλ (Teasley &
Wilder, 1997: 48). Ζ ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ παξαγσγή ιφγνπ, φζνλ αθνξά
αληηπξνζσπεπηηθά κφξηα ηεο «παξαζηαζηαθήο» εθδνρήο ηεο ηξαγσδίαο, είλαη κηα
εηζαγσγηθή πξφζθιεζε ελίζρπζεο ηεο επηθείκελεο θξηηηθήο ηνπο αλάγλσζεο κέζσ
ηεο πξνεγνχκελεο ελεξγεηηθήο ζέαζεο.
Χο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, ζην ζελάξην εθαξκφδεηαη ην ζρήκα ηεο
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππνινγηζηή “Computer Supported
Collaborative Learning” -απφ ηα πην πξφζθαηα εξεπλεηηθά παξαδείγκαηα γηα ηελ
πξναγσγή ηεο ζπλεξγαηηθήο γλψζεο, ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη
δηεξεχλεζεο, θαη ηελ θαιιηέξγεηα ζχλζεηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ κε ηε βνήζεηα ησλ
ΣΠΔ (Dillenbourg, 1999 / Stahl et al. 2006). Δθαξκφδεηαη, εηδηθφηεξα, παξαιιαγκέλε
ε καζεζηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ζπλεξγαηηθήο ζπλαξκνιόγεζεο “jigsaw method”
(Aronson & Patnoe, 1997). Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ, ζην ζελάξην νη νκάδεο
ησλ «εηδηθψλ» καζεηψλ δε ζρεκαηίδνληαη θαζ’ νδφλ, φπσο ηζρχεη ζηελ θαλνληθή
ηξνπή jigsaw, αιιά αλαιακβάλνληαη εμαξρήο κε ξφινπο ζηηο νκάδεο (παξαιιαγκέλε
εθδνρή) [Δηθφλα 1]:
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Δηθφλα 1: Καλνληθή ηξνπή (1) θαη παξαιιαγκέλε εθδνρή (2) ηεο ζηξαηεγηθήο jigsaw

Λακβάλνληαη, ηέινο, ππφςε ζην πξνθείκελν ζελάξην νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην γξάςηκν
ζεσξείηαη δπλακηθή θαη φρη ζηαηηθή δηαδηθαζία (Κνπηζνγηάλλεο, 1998: 19-20, 68).
Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θείκελα πνπ ζπληάζζνπλ νη καζεηέο δε ζεσξνχληαη νξηζηηθά,
ηειεησκέλα πξντφληα πνπ γξάθνληαη άπαμ, αιιά κπνξνχλ λα επαλειέγρνληαη θαη λα
βειηηψλνληαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επαλαγξαθήο θαη αλαζεψξεζεο κε βάζε
ηηο δηνξζψζεηο/ππνδείμεηο φρη κφλν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ
καζεηψλ.
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ην πιαίζην ηνπ ζελαξίνπ, ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο ππνζηεξηθηήο εκςπρσηήο ηεο κάζεζεο, πνπ βνεζάεη ζηελ ηαρχηεξε πλεπκαηηθή σξίκαλζε ησλ
καζεηψλ (δώλε ηεο εγγύηεξεο αλάπηπμεο), ελζαξξχλεη θαη δεκηνπξγεί θίλεηξα, σο
κέινο, αθελφο, ησλ νκάδσλ, πνπ δηαηππψλεη ηζφηηκα ηελ άπνςή ηνπ, σο ζχκβνπινο,
αθεηέξνπ, θαη «ηξίηνο» αλαγλψζηεο, πνπ είλαη δηαξθψο δηαζέζηκνο γηα ππνζηήξημε
θαη ζπκβνπιέο.
Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ

Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν, αμίεο, πεπνηζήζεηο, πξόηππα, ζηάζεηο δσήο
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο:


Να εκβαζχλνπλ νη καζεηέο ζε βαζηθέο έλλνηεο θαη κέξε (θαηά πνζόλ θαη θαηά
πνηόλ) ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο, παξαθνινπζψληαο ηνλ εθαξκνζκέλν
κεηαζρεκαηηζκφ

ηνπο

ζε

κηα

ζχγρξνλε

βηληενγξαθεκέλε

ζεαηξηθή

παξάζηαζε ηεο «Αντιγόνης» ηνπ νθνθιή.


Να πξνβιεκαηηζηνχλ ζε ζεκειηψδεηο, ζεκαηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο, άμνλεο
ηεο ζρεηηθήο ηξαγσδίαο, πνπ αλαθέξνληαη: ζηε δηακάρε αλάκεζα ζην γξαπηφ
δίθαην ησλ αλζξψπσλ θαη ην άγξαθν εζηκηθφ ησλ ζεψλ· ζηηο ζχλζεηεο
δηαπινθέο αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα - νίθν θαη ζηε δεκφζηα - πνιηηηθή δσή·
ζηνλ ζπγθξνπζηαθφ ξφιν ησλ θχισλ θαη ησλ ειηθηψλ· ζηελ αληηπαιφηεηα, κε
ηα ζπλεπαθφινπζά ηεο, αλάκεζα ζηνπο θνξείο ηεο αδπλακίαο θαη ηεο
δχλακεο.



Να ζπγθξίλνπλ ηηο πξνεγνχκελεο ζεκειηψδεηο αξρέο κε ηε ζεκεξηλή
πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα, αλαζηνραδφκελνη ηε
δηαρξνληθή ηνπο παξνπζία, ηελ εμαθάληζε ή θαη ηε κεηάιιαμή ηνπο.



Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην δηαρξνληθφ λφεκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο
ηξαγσδίαο δελ είλαη νχηε ζηαζεξφ νχηε απηαπφδεηθην, αιιά φηη εμαξηάηαη απφ
ηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο πξφζιεςήο ηεο απφ ην θνηλφ, πνπ ην
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αλαπαξηζηάλεη θαη ην δηαζθεπάδεη/κεηαθξάδεη, γηα λα εθθξάζεη δηθέο ηνπ
αλάγθεο θαη αμίεο.
Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο:


Να εθαξκφδνπλ νη καζεηέο ζρεηηθέο κε ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία έλλνηεο
θαη νξνινγία, ηηο νπνίεο γλψξηζαλ ζηελ Δηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ ηνπο
εγρεηξηδίνπ.



Να

αζθεζνχλ

ζηελ

αθξφαζε

θαη

ηε

ζέαζε

ηνπ

κεηαθξαζκέλνπ

«παξαζηαζηαθνχ» ιφγνπ ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο.


Να πξνζιάβνπλ ηνλ κεηαθξαζκέλν «παξαζηαζηαθφ» ιφγν ηνπ έξγνπ σο
δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία εκπινπηηζκνχ ηνπ πξσηφηππνπ ιφγνπ κε λέα
ζηνηρεία, πνπ ην εληζρχνπλ θαη ην αλαδεηθλχνπλ εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ
επηβίσζή ηνπ.



Να εληζρχζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε ζπλεξγαηηθή, πξνθνξηθή θαη γξαπηή,
έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο απφςεσλ κε αθνξκή ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά,
ηδενινγηθά θαη ζεαηξηθά δεηήκαηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο.

Γξακκαηηζκνί
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο:


Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο ησλ νπηηθψλ ηζνδπλάκσλ
ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ αμηνπνηψληαο πφξνπο ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο.



Να επηιέγνπλ, λα ζπλδπάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ζηνηρεία απφ εηθνληζηηθέο
θαη θεηκεληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο.



Να αζθεζνχλ ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή ιφγνπ δνπιεχνληαο ζε νκάδεο θαη
αμηνπνηψληαο εξγαιεία θαη ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ Web 2.0.
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Να επεμεξγάδνληαη θαη λα ζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο λα κπνξνχλ λα
εκπινπηίδνπλ, λα βειηηψλνπλ θαη λα αλαζεσξνχλ κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο
«αιιεινδηφξζσζεο».



Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηνλ ηερλεηφ, ηζηνξηθά θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθά
πξνζδηνξηζκέλν, ραξαθηήξα ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ.

Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο
Με ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέο ζην πξνθείκελν
ζελάξην, επηδηψθεηαη:


Ζ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζην ζπλεξγαηηθφ γξάςηκν.



Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο ζηε δνκεκέλε γξαθή, πνπ βαζίδεηαη ζε
πξνεγνχκελε, αλαιπηηθή θαη ζπζηεκαηηθή, νπηηθή παξαηήξεζε.



Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ
ην νπνίν παξαηεξνχλ, ζπιιέγνπλ, θαηαγξάθνπλ θαη δεκνζηεχνπλ.



Ζ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε γλψκε θαη ηελ θξηηηθή ησλ άιισλ.



Ζ ελίζρπζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο απηνπεπνίζεζεο θαη πξνζιεπηηθήο
δεμηνζχλεο ηνπο φζνλ αθνξά ηα «πςειά» λνήκαηα ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ.



Ζ βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο ζηελ θαηάιιεια εζηηαζκέλε δηαρείξηζε
πβξηδηθψλ κέζσλ παξνπζίαζεο, φπσο ην βίληεν, ελφςεη ηεο παξαγσγήο
καζεζηαθνχ έξγνπ.

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ

Αθεηεξία
Σν ζελάξην αθνξκάηαη απφ ην δηαπηζησκέλν γεγνλφο φηη ζηα καζήκαηα γεληθήο
παηδείαο νη καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ, εμαηηίαο ηνπ εμεηαζηηθνθεληξηθνχ θφξηνπ
εξγαζηψλ ηνπο ζηηο θαηεπζχλζεηο, αδηαθνξνχλ. Δηδηθφηεξα, ε δηδαζθαιία
αξραηνγλσζηηθψλ καζεκάησλ, φπσο ε «Αντιγόνη» ηνπ νθνθιή, πξνζεγγίδεηαη
θεηκελνθεληξηθά θαη ινγνθεληξηθά θαη πνιχ ιίγν σο δξακαηηθφ πιηθφ (Παπάδνγινπ,
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2001: 143). Ζ πξψηε ζεψξεζε πεξηζσξηνπνηεί ηε ζεαηξηθή δηάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ,
αληηκεησπίδνληάο ην σο ινγνηερληθφ θαη, γεληθφηεξα, σο γξακκαηεηαθφ είδνο. Ζ
δεχηεξε, ε ινγνθεληξηθή, ζπκπιεξψλνληαο ηελ πξψηε, ζεσξεί φηη ε ζεαηξηθή
παξάζηαζε θαη ε δσληαλή παξνπζία ηνπ εζνπνηνχ θαη ηνπ ζεαηή απνηεινχλ
ζπκπιήξσκα κφλν ή αηειέο ππνθαηάζηαην ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ θαη ηνπ
αλαγλψζηε. Όπσο έρεη επηζεκαλζεί (Μηρειάθεο, 2008: 624), ζηε δεχηεξε πεξίπησζε
ππφθεηηαη «ε κεηαθπζηθή ηεο απνπζίαο, ε νπνία πξνηάζζεη ηελ ππεξνρή ηνπ γξαπηνχ
ιφγνπ έλαληη ηνπ πξνθνξηθνχ, ηνπ θεηκέλνπ έλαληη ηνπ ζεάκαηνο, ηνπ δξάκαηνο
έλαληη ηεο παξάζηαζεο, ηνπ κέξνπο πνπ επηβηψλεη αλαιινίσην έλαληη εθείλνπ πνπ
ράλεηαη σο εθήκεξν».
Οη ηζρχνπζεο απηέο ζεσξήζεηο/πξνζεγγίζεηο, κεηαθέξνληαο ζηε δηδαζθαιία
ελφο καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο πξαθηηθέο ηνπ αθπδαησκέλνπ αξραηνθεληξηζκνχ
ηεο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο, παξαγλσξίδεη θαηαζηαηηθέο αξρέο ηνπ αξραίνπ
δξάκαηνο, φπσο απηή ηεο ππνθξηηηθήο εθηέιεζεο - παξάζηαζήο ηνπ κπξνζηά ζε
θνηλφ, ζηεξψληαο απφ ηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα απνιαχζνπλ ην έξγν θαη,
παξάιιεια, βιέπνληάο ην, λα ην θξίλνπλ παίξλνληαο ζέζε γηα ηηο ηδέεο, ηηο θφξκεο
θαη ηηο αμίεο ηνπ. ηελ απνθαηάζηαζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο απνζθνπεί κε ηηο
πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ην ζελάξην απηφ.
Σύλδεζε κε ηα ηζρύνληα ζην ζρνιείν
Ζ πεξηζσξηνπνηεκέλε ρξήζε ηεο «παξαζηαζηαθήο» πξφζιεςεο ηεο «Αντιγόνης» ζηε
δηδαζθαιία ππνβάιιεηαη, θαηαξράο, απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, ην νπνίν κφλν ζην
ηέινο ηεο Δηζαγσγήο αλαθέξεη, ζε κία ζχληνκε παξάγξαθν, ηελ επίδξαζε πνπ
άζθεζε ε αξραηνειιεληθή ηξαγσδία ζην λεφηεξν ζέαηξν, θαη ε νπνία παξνπζηάδεηαη,
εληειψο απνζπαζκαηηθά, ζην Δπίκεηξν κε ηηο «Αντιγόνες» ηνπ Αλνπίγ θαη ηνπ
Μπξερη. Όζν γηα ηηο εηθφλεο, πνπ εκθαλίδνληαη πεξηνδηθά ζην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην,
ζηνλ βαζκφ πνπ δε ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ησλ παξαζηάζεσλ
απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη, δηαθνζκνχλ απιψο ηα θείκελα. Ύζηεξα, ζηηο ζρεηηθέο
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Οδεγίεο δηδαζθαιίαο γηα ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζην ιχθεην ζπζηήλεηαη
«ζε πξναηξεηηθή πάληνηε βάζε, [νη καζεηέο λα] κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ
πξνεηνηκαζία κηαο παξάζηαζεο ηξαγσδίαο ή άιινπ ζεαηξηθνχ έξγνπ, ζην πιαίζην
εκπξάγκαηεο ζπνπδήο ηεο ζεαηξηθήο δηάζηαζεο θαη ηεο ζθεληθήο νηθνλνκίαο ησλ
δηδαζθνκέλσλ δξακαηηθψλ έξγσλ».
Οη πξνεγνχκελεο ζπζηάζεηο πξνυπνζέηνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε
νπνία, σζηφζν, δχζθνια ζηελ πξάμε νινθιεξψλεηαη, ιφγσ έιιεηςεο επαξθνχο
δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη νη καζεηέο φρη κφλν λα αγλννχλ βαζηθέο
ζπληζηψζεο εμέιημεο θαη ηξνπήο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κνξθήο ηνπ ηξαγηθνχ
έξγνπ, αιιά θαη λα ζηεξνχληαη ηελ απφιαπζή ηνπ ζηε ζπλνιηθφηεηα/θαζνιηθφηεηά
ηνπ, ζην βαζκφ πνπ νη ζπληειεζηέο θαη ηα ζεαηξηθά ζεκεία ηεο παξάζηαζεο κε ηνπο
ζεαηέο ζπγθξνηνχλ έλα αδηάζπαζην φινλ (Σζαξκπνπνχινπ, 2000: 302). Σν
πξνθείκελν ζελάξην, θαζψο ηνπνζεηεί ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ θξίζε ηεο
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο Δηζαγσγήο, θέξλεη ηελ «παξαζηαζηαθή» εθδνρή ηεο ηξαγσδίαο απφ
ην πεξηζψξην ζην θέληξν ηεο δηδαζθαιίαο. Έηζη, εθαξκφδεη ηφζν ηηο αδξαλείο σο
πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο δηαηππψζεηο ηεο ζθνπνζεζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
ζεαηξηθή ηεο δηάζηαζε φζν θαη ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο γηα ζχληαμε κηαο
παξνπζίαζεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, νη νπνίεο ππάξρνπλ ηφζν ζην ζρνιηθφ
εγρεηξίδην ηεο Έθθξαζεο – Έθζεζεο Β΄ Λπθείνπ φζν θαη ζην εγρεηξίδην αμηνιφγεζεο
ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (1999: 319) γηα ην ίδην κάζεκα.
Δπηπξφζζεηα, ε πξφηαμε ηεο βηληενγξαθεκέλεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ζηελ
αξρή ηεο δηδαζθαιίαο δελ αληηδηαζηέιιεη ηε ζεαηξηθφηεηα έλαληη ηεο θεηκεληθφηεηαο
(Taplin, 1996), αιιά ππνζηεξίδεη επαγσγηθά ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο
δεχηεξεο κέζσ ηεο πξψηεο. Γάζθαινο θαη καζεηέο, ζην πιαίζην ηεο εξκελείαο ηνπ
θεηκέλνπ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηνπ γξαπηνχ
θεηκέλνπ θαη ηεο ζεαηξηθήο ηνπ απφδνζεο θαη λα ζπδεηήζνπλ ηζηνξηθέο, πνιηηηζηηθέο
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θαη θαιιηηερληθέο παξακέηξνπο ηνπ έξγνπ φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή θαη ηελ
πξφζιεςή ηνπ. Γεκηνπξγνχληαη, έηζη, αζθαιέζηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
ελεξγεηηθφηεξε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε ζχιιεςε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο
πξνζσπηθήο ηνπο έθθξαζεο φζνλ αθνξά ηε ζεκαζία θαη ην λφεκα ηνπ έξγνπ.
Αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ
Σν ζελάξην αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ζήκεξα ηα ςεθηαθά νπηηθά κέζα
θαη νη ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ σο πξνο ηηο πνιχηξνπεο αλαπαξαζηαηηθέο εθδνρέο
(θηλνχκελεο θαη αθίλεηεο) ησλ γξακκηθψλ θεηκέλσλ. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, νη
δπλαηφηεηεο απηέο, κεηαζρεκαηίδνληαο ηε δηεπηθάλεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή ζε
ζέαηξν, φπσο εχζηνρα έρεη επηζεκάλεη ε Laurel ζηελ θιαζηθή ηεο κειέηε
«Computers as Theatre» (1993: 36 θ.ε.), δε δηαξξεγλχνπλ ηφζν ηηο παξαδνζηαθέο καο
ζρέζεηο κε ηα θείκελα φζν αλαδεηθλχνπλ ηηο παξαγλσξηζκέλεο νπηηθέο/εηθνληζηηθέο
ηνπο δηαζηάζεηο πνπ αλάγνληαη ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα. Οη καζεηέο, ελφςεη ηεο
αλάγλσζεο

ηνπ

θεηκέλνπ

ηεο

«Αντιγόνης»,

πξνζιακβάλνπλ

κηα

εθδνρή

βηληενγξαθεκέλεο παξάζηαζεο αθνχγνληάο ην θαη βιέπνληάο ην σο ζχγρξνλνη
ζεαηέο.
Σν νπηηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ, ην βίληεν, ιεηηνπξγεί σο
πξνθαηαβνιηθόο νξγαλσηήο “advance organizer”: σο, δειαδή, ζρεηηθφ θαη θαηάιιεια
πξνζαξκνζκέλν επνπηηθφ κέζν, πνπ εηζάγεηαη ελφςεη ηεο δηδαζθαιίαο λένπ
θεηκεληθνχ πιηθνχ, κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζή ηνπ
(Ausubel, et al. 1978: 170-171). Γελ αγλνείηαη, σζηφζν, φηη ην βίληεν έρεη ηνλ δηθφ
ηνπ θψδηθα θαη φηη, θαη’ επέθηαζε, ε «γιψζζα» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε
βηληενγξαθεκέλε «Αντιγόνη» δελ κπνξεί λα κειεηεζεί κε ηελ ίδηα «γξακκαηηθή» ηεο
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Ζ άζθεζε ησλ καζεηψλ κε ηε «γιψζζα» ηνπ θαη ηηο
ηερληθέο, κέζσ ησλ νπνίσλ ην αξραίν έξγν παξηζηάλεηαη, δελ απαζρνιεί ζπζηεκαηηθά
ζην ζελάξην απηφ. Τπελζπκίδεηαη, σζηφζν, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνπο καζεηέο,
φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, φηη
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ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ πβξηδηθφ πφξν, ην βίληεν, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην
ίδην σο κέζν (κε ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ) αιιά φηη ιεηηνπξγεί σο φρεκα
άιισλ κέζσλ (Willems, 2007: 36), φπσο είλαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε
ζεαηξηθή παξάζηαζε ηεο «Αντιγόνης».
Σν γεγνλφο, βέβαηα, φηη ην βίληεν δελ είλαη έλα πιήξεο θαη εληειψο αλεμάξηεην
κέζν (φπσο ι.ρ. ε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία, ε ζεαηξηθή παξάζηαζε ή κηα ηειενπηηθή
ζεηξά) δε ζεκαίλεη φηη ν αλψλπκνο ζθελνζέηεο δελ έρεη, κε ηηο επηινγέο ηνπ,
«θξχςεη» φςεηο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, εθφζνλ εζηηάδεη θάζε θνξά ζε
ζπγθεθξηκέλνπο εζνπνηνχο ή ζε κέξε ηεο ζθελήο, θαηεπζχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν
ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. Οη καζεηέο, έηζη, πξνεηδνπνηνχληαη
ζην ζελάξην γηα ην φηη ε θάκεξα δείρλεη ιηγφηεξα απφ φ,ηη κπνξεί λα δεη ην κάηη ηνπ
ζεαηή ζηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηεο «Αντιγόνης». Δπίζεο, φηη ν ηερλνινγηθφο
εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ιήςε θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο
βηληενγξαθεκέλεο παξάζηαζεο επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ ηερληθή ηεο πνηφηεηα θαη
αξηηφηεηα, θαη’ επέθηαζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο πξφζιεςε απφ ηνπο ζεαηέο.
Παξά ηα αλαπφθεπθηα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη ε παξαθνινχζεζε ηεο
βηληενγξαθεκέλεο «Αντιγόνης» έλαληη ηεο ζεαηξηθήο ηεο παξάζηαζεο, ηα νθέιε απφ
ηελ αμηνπνίεζή ηεο ζην ζελάξην είλαη ελ δπλάκεη αξθεηά: ν καζεηήο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο βηληενγξαθεκέλεο παξάζηαζεο, θηλψληαο
ηελ κπξνο - πίζσ ή ζηακαηψληαο ηελ εμέιημή ηεο, γηα λα ζπλερίζεη ηελ
παξαθνινχζεζή ηεο αξγφηεξα, φπνηε θαη φπνπ ν ίδηνο επηζπκεί. Ο έιεγρνο απηφο,
φηαλ δελ είλαη κεραληζηηθφο, δίλεη ηελ πξφζζεηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα
αλαιχζνπλ αθξηβέζηεξα ηελ παξάζηαζε ή λα ηε κειεηήζνπλ ζπζηεκαηηθφηεξα ζηηο
ιεπηνκέξεηέο ηεο. Ζ ιεηηνπξγία, εμάιινπ, ηεο βηληενγξαθεκέλεο παξάζηαζεο ζηε
δηδαζθαιία κπνξεί λα απνδεηρζεί εμαηξεηηθά επιχγηζηε, έλαληη ηεο κνληκφηεηαο ηεο
ζεαηξηθήο ηεο εθδνρήο, ελζαξξχλνληαο ηνπο καζεηέο λα πξνζζέζνπλ ηε δηθή ηνπο
εξκελεία ζην νχησο ή άιισο ξεπζηφ λφεκά ηεο. Ο ζπλδπαζκφο νιφθιεξεο, πξψηα,
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ηεο βηληενγξαθεκέλεο παξάζηαζεο κε ηελ απνζπαζκαηηθή, ζηε ζπλέρεηα,
παξαθνινχζεζή ηεο, ζην εζσηεξηθφ ησλ νκάδσλ ησλ καζεηψλ, ζθνπφ έρεη ηελ
ππέξβαζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ δηιεκκάησλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
βίληεν γεληθφηεξα ζηε δηδαζθαιία (King, 2002: 513-514 / Seferoğlu, 2008: 2).
Χο πξνο ην ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ παξαγσγήο ιφγνπ, ην Wiki, νη καζεηέο
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θξίλνπλ κία αλάκεζα ζε πνιιέο άιιεο αλαπαξαζηαηηθή
εθδνρή ηεο ηξαγσδίαο. Σα Wikis πξνζθέξνληαη θαηεμνρήλ γηα ην ζπλεξγαηηθφ
γξάςηκν θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ, εμαηηίαο δχν εγγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο: ηελ
απιφηεηα θαη ηελ επιπγηζία ηνπο (Meishar–Tal & Gorsky, 2010 / Kessler, 2009 /
Lundin, 2008: 435). Με βάζε ην πξψην ραξαθηεξηζηηθφ, ηελ απιφηεηα, παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δνκήζνπλ νη ίδηνη ηφζν ηνλ ηξφπν ηεο θεηκεληθήο ηνπο
εξγαζίαο φζν θαη ην πψο ζα ιεηηνπξγήζεη ην ίδην ην Wiki, πξνζαξκφδνληαο έηζη ηνπο
δχν απηνχο ηξφπνπο ζηηο δηθέο ηνπο θαηαζηαζηαθέο αλάγθεο, ηα ζηηι κάζεζεο θαη
γξαςίκαηνο. Όζν γηα ηελ επιπγηζία, ην Wiki ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία
ζπλεξγαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην γξάςηκν, επηηξέπνληαο ζηα κέιε ησλ νκάδσλ λα
δηαπξαγκαηεπηνχλ ηνπο δηακνηξαζκέλνπο ρψξνπο, πνπ βαζίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο
ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ (Kittle & Hicks, 2009). Παξάιιεια, ζηνλ βαζκφ πνπ νη
ζπλεξγαδφκελνη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηνπο δηακνηξαζκέλνπο
ρψξνπο θαη λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ην ζχζηεκα
λα δνπιέςεη, παίξλνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο θαη ληψζνπλ ππεχζπλνη γηα ην
θείκελν πνπ γξάθνπλ. H ελ δπλάκεη ζπκβνιή, θαη’ επέθηαζε, ηνπ Wiki ζηελ αξρή
ηεο απηόλνκεο γισζζηθήο κάζεζεο είλαη ζεκαληηθή (Kessler, 2009: 81).
Σέινο, νη καζεηέο, θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ζελάξην λα πξνζζέηνπλ, λα
ηξνπνπνηνχλ ή λα δηαγξάθνπλ πεξηερφκελα ησλ θεηκέλσλ ηνπο ζην Wiki, κπνξνχλ λα
δηακνηξαζηνχλ κε πην ηζφηηκν ηξφπν ηα θείκελα απφ φ,ηη ζπκβαίλεη ζηελ
παξαδνζηαθή ηάμε, φπνπ, θαηά θαλφλα, ν δάζθαινο παξέρεη ηα ππφ εμέηαζε θείκελα
θαη νη καζεηέο, πξνθνξηθά ή γξαπηά, απαληνχλ (Lundin, 2008: 443-445). Απηή ε
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εληειψο «αλνηρηή» δνκή ηνπ Wiki δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο, ππεξβαίλνληαο
ηνπο παξαδνζηαθνχο ηχπνπο γξαςίκαηνο, λα δηεπηδξάζνπλ κε θξηηηθφ ηξφπν ζηελ
εθπφλεζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ ην θείκελν
πνπ παξάγνπλ (Lundin, 2008: 437-438, 440). Καη’ επέθηαζε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά
ζεκεηψλνπλ νη Maxwell & Felczak (2011: 103), αλ είλαη λα πάξνπκε ηελ ηδέα ηεο
θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο ζηα ζνβαξά, ην Wiki, επηηξέπνληαο ηε ζπλδηακφξθσζε ησλ θεηκέλσλ, βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα ζπγθξνηήζνπλ κηα θνηλόηεηα
έξεπλαο “community inquiry”.
Κείκελα
Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ
Γξακαηηθή Πνίεζε Β΄ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο:
νθνθιένπο, Τξαγσδίαη: «Αντιγόνη».
Έθθξαζε - Έθζεζε Β΄ Λπθείνπ
Υπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό
Βίληεν
«Αντιγόνη» ηνπ νθνθιή, Δζληθφ Θέαηξν, Κεληξηθή θελή 1995, κεηάθξαζε:

Μίλσο Βνιαλάθεο, ζθελνζεζία: Μίλσο Βνιαλάθεο, κνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο,
ζθελνγξαθία: Μίλσο Βνιαλάθεο - Νίθνο Καζαπάθεο [πεγή: Φεθηνπνηεκέλν Αξρείν
Δζληθνχ Θεάηξνπ]
Ιζηνζειίδεο
RealPlayer [Διεχζεξν ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο βίληεν]
Windows Live Movie Maker [Διεχζεξν ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο παξνπζηάζεσλ,
ηαηληψλ θαη ήρνπ]
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Γηδαθηηθή πνξεία/ζηάδηα/θάζεηο
Α΄ Φάζε: Πξνβνιή ηεο βηληενγξαθεκέλεο «Αληηγόλεο» ζε νινκέιεηα
Γπαζηηπιόηηηα 1η: Σύζηαζε ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο
ηελ ηάμε ν εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ηεο «Αντιγόνης» απφ ην Δζληθφ Θέαηξν ην 1995 ζε
ζθελνζεζία Μ. Βνιαλάθε. Δπεηδή ην πιηθφ απηφ ηεο παξάζηαζεο ηνπ Δζληθνχ
Θεάηξνπ πξφθεηηαη λα ην αμηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ε
ζχζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξάζηαζεο γίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε απεπζείαο
δηαρείξηζε ηεο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο. Ζ παξνπζίαζε κνηξάδεηαη: α) ζε φζα
πξνεγνχληαη ηεο παξάζηαζεο -αληηπξνζσπεχεηαη κε ηα ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο
«Πξφγξακκα» θαη κέξνο ησλ «Γεκνζηεπκάησλ» β) ζηελ ίδηα ηελ παξάζηαζε δειψλεηαη κε ηα ζηνηρεία «Θεαηξηθφ έξγν», «πληειεζηέο», «Γηαλνκή», «Σφπνο θαη
Υξφλνο» θαη γ) ζε φζα αθνινπζνχλ ηελ παξάζηαζε, φπνπ θαη νη δεκνζηεπκέλεο ζηνλ
Σχπν θξηηηθέο ζηα «Γεκνζηεχκαηα». Ο εθπαηδεπηηθφο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο
«πληειεζηέο», ηε «Γηαλνκή», ζηνλ «Σφπν θαη Υξφλν» θαη ηηο θξηηηθέο ζηα
«Γεκνζηεχκαηα». Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ζηηο
επφκελεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. ην πιαίζην ηεο ζχζηαζεο αληηκεησπίδνληαη ηπρφλ
απνξίεο ησλ καζεηψλ, πνπ θξαηνχλ ζεκεηψζεηο.
Γπαζηηπιόηηηα 2η: Παξαθνινύζεζε βίληεν
ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ζηελ ηάμε νιφθιεξε ηε
βηληενγξαθεκέλε παξάζηαζε ηεο «Αντιγόνης». Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θξνληίζεη λα
ζπλδέζεη ηα επηά απνζπάζκαηα ηεο παξάζηαζεο ηνπ Δζληθνχ ζε έλα βίληεν, ψζηε λα
κε δηαζπάηαη ε παξαθνινχζεζή ηεο απφ ηνπο καζεηέο1: ην ζελάξην ν εθπαηδεπηηθφο
έρεη θαηεβάζεη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ, κε ηνλ Real Player, ηα επηά

1

Απνθεχρζεθε ε απεπζείαο ρξήζε ηνπ βίληεν απφ ην YouTube, δεδνκέλνπ φηη δελ πεξηιακβάλεη
νιφθιεξε ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηεο «Αντιγόνης».
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απνζπάζκαηα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, θαη ηα έρεη κεηαηξέςεη, ζηε ζπλέρεηα, ζε κηα
κνξθή ζπκβαηή πξνο επεμεξγαζία ζην Windows Live Movie Maker, φπνπ ελψλεη φια
ηα απνζπάζκαηα. Σέινο, αλεβάδεη ην εληαίν βίληεν ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ Google
Drive θαη απφ εθεί, αληηγξάθνληαο ηνλ θψδηθά ηνπ, αλαξηά νιφθιεξε ηε
βηληενγξαθεκέλε παξάζηαζε ζε εηδηθή ζειίδα ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο. Απφ ηε
ζειίδα απηή ηνπ Wiki γίλεηαη ε πξνβνιή ηεο βηληενγξαθεκέλεο παξάζηαζεο ζηνπο
καζεηέο.
Γπαζηηπιόηηηα 3η: Σπδήηεζε
Με θαηεπζπληήξηεο εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη καζεηέο εθθξάδνληαη ειεχζεξα
θαη πξνθνξηθά, δηαηππψλνληαο ηηο εληππψζεηο θαη ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο ηνπο απφ ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο βηληενγξαθεκέλεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Παξάιιεια, νη
καζεηέο αλαθαινχλ θαη εθαξκφδνπλ, κέζσ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηηο
ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ έρνπλ γηα ην αξραίν ζέαηξν, ην δξάκα θαη ηελ ηξαγσδία απφ
ηελ Δηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζεο απηήο εμειίζζνληαη ζε ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο.
Β΄ Φάζε: Σπλεξγαηηθή παξαγσγή ιόγνπ
Γπαζηηπιόηηηα 1η: Σπγθξόηεζε νκάδσλ εξγαζίαο
ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ν εθπαηδεπηηθφο, δηαρεηξηδφκελνο ζειίδεο ηνπ Wiki
ηνπ καζήκαηνο, εμεγεί ζηνπο καζεηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πψο ζα ηηο επηηειέζνπλ.
Οη είθνζη ηέζζεξηο (24) καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο Β1 ρσξίδνληαη ζε έμη (6) νκάδεο. Οη
νκάδεο απηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ πξψηα θαη ζα δηαηππψζνπλ χζηεξα ζπλεξγαηηθά,
ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο, ζρφιηα - θξίζεηο γηα ηα επφκελα κέξε ηεο ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο ηεο «Αντιγόνης» ηνπ Δζληθνχ,2 ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ
πξνεγνπκέλσο νιφθιεξε ζηελ νινκέιεηα:

2

Σεξνχληαη ζην ζελάξην νη ηίηινη ησλ επηά απνζπαζκάησλ ηνπ Δζληθνχ. Ο Πξφινγνο, σζηφζν, έρεη
ελσζεί κε ηελ Πάξνδν θαη ην Α΄ Δπεηζφδην.
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1. Ομάδα 1η: παξαθνινπζεί θαη δηαηππψλεη ζρφιηα - θξίζεηο γηα ηνλ Πξφινγν,
ηελ Πάξνδν θαη ην Α΄ Δπεηζφδην.
2. Ομάδα 2η: παξαθνινπζεί θαη δηαηππψλεη ζρφιηα - θξίζεηο γηα ην Α΄ ηάζηκν
θαη ην Β΄ Δπεηζφδην.
3. Ομάδα 3η: παξαθνινπζεί θαη δηαηππψλεη ζρφιηα - θξίζεηο γηα ην Β΄ ηάζηκν
θαη ην Γ΄ Δπεηζφδην.
4. Ομάδα 4η: παξαθνινπζεί θαη δηαηππψλεη ζρφιηα - θξίζεηο γηα ην Γ΄ ηάζηκν
θαη ηνλ Κνκκφ (Γ΄ Δπεηζφδην).
5. Ομάδα 5η: παξαθνινπζεί θαη δηαηππψλεη ζρφιηα - θξίζεηο γηα ην Γ΄ ηάζηκν
θαη ην Δ΄ Δπεηζφδην.
6. Ομάδα 6η: παξαθνινπζεί θαη δηαηππψλεη ζρφιηα - θξίζεηο γηα ην Δ΄ ηάζηκν
θαη ηελ Έμνδν.
Κάζε νκάδα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέιε. ην εζσηεξηθφ, ινηπφλ, θάζε
ηεηξακεινχο νκάδαο θαζνξίδνληαη νη εμήο ξφινη [Δηθφλα 2]:
α) οι ζεναπιογπάθοι: ζρνιηάδνπλ - θξίλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
δξακαηνπνηείηαη ζηε βηληενγξαθεκέλε ζεαηξηθή παξάζηαζε ν κχζνο ππφζεζε ηνπ έξγνπ.
β) οι τςσολόγοι: ζρνιηάδνπλ - θξίλνπλ ην ήζνο - ραξαθηήξα ησλ πξνζψπσλ
πνπ αλαδεηθλχνπλ νη εζνπνηνί κε ηε ζεαηξηθή ηνπο ππφθξηζε.
γ) οι θιλόζοθοι: ζρνιηάδνπλ - θξίλνπλ ηα δηαλνήκαηα - ηδέεο πνπ αλαδχνληαη
κέζα απφ ηελ ππφθξηζε ησλ εζνπνηψλ.
δ) οι ζκηνογπάθοι: ζρνιηάδνπλ - θξίλνπλ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ (ηὸλ ηῆο
ὄςεσο θόζκνλ) κε ηα νπνία «ζεαηξηθνπνηείηαη» ε ηξαγσδία (ζθελνζεζία,
ππφθξηζε, ζθελνγξαθία, αληηθείκελα θαη ελδπκαζία ησλ εζνπνηψλ).
Οη καζεηέο, ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ηνπο, εληάζζνληαη ζηηο νκάδεο
ηνπο αλαιακβάλνληαο, παξάιιεια, ηνπο ξφινπο ηνπο. ε θάζε νκάδα νξίδεηαη έλαο
ζπληνληζηήο, πνπ έρεη ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ νκάδσλ.
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Σα απνζπάζκαηα ηεο παξάζηαζεο έρνπλ απνζπαζηεί απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Δζληθνχ Θεάηξνπ θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζε ζειίδεο ηνπ Wiki κε ηνλ ηξφπν πνπ
πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηεβάδεη κε ηνλ Real Player ζηνλ
ππνινγηζηή ηνπ ηα απνζπάζκαηα, ηα θνξηψλεη, ζηε ζπλέρεηα, ζηoλ Google Drive θαη,
κε αληηγξαθή ηνπ θψδηθά ηνπο, ηα αλαξηά ζε εηδηθέο ζειίδεο ηνπ Wiki ηνπ
καζήκαηνο. ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ηνπ Wiki, φπνπ ππάξρνπλ ηα απνζπάζκαηα
ηεο παξάζηαζεο, νη καζεηέο ζα ζπληάμνπλ, κε βάζε ζρεηηθή νδεγία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, ηηο πξψηεο εληππψζεηο ηνπο γηα ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε. Ο ηίηινο ζε
θάζε ηκήκα ηνπ βίληεν ιεηηνπξγεί σο ππεξδεζκφο, πνπ βγάδεη ζην αξρείν ηνπ Δζληθνχ
Θεάηξνπ γηα ηελ παξάζηαζε ηεο «Αντιγόνης» (1995). Ο εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ηα
αλαξηεκέλα ζην Wiki βηληενγξαθεκέλα απνζπάζκαηα ζηνπο καζεηέο, ηα νπνία ηνπο
θαηεπζχλνπλ ζηηο εηδηθέο ζειίδεο, φπνπ θαη ζα ζπληάμνπλ ηα πξψηα κηθξνθείκελά
ηνπο. Οη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηα ζρεηηθά πεξηερφκελα ζην Wiki.

Δηθφλα 2: Ρφινη ζην εζσηεξηθφ ησλ έμη νκάδσλ
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Ζ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα εμειίζζεηαη ζε κία δηδαθηηθή ψξα.
Γπαζηηπιόηηηα 2η: Παξαθνινύζεζε βίληεν κε γξάςηκν
Σα ηέζζεξα κέιε ησλ έμη νκάδσλ, αθνινπζψληαο ζρεηηθή νδεγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,
παξαθνινπζνχλ πξψηα θαη δηαηππψλνπλ χζηεξα ηα ζρφιηα - θξίζεηο ηνπο γηα ηα κέξε
ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ ζηηο ζειίδεο ηνπ Wiki, φπσο έρεη
θαζνξηζηεί ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα. Σα θείκελα πνπ παξάγνπλ ζην
ζπγγξαθηθφ απηφ ζηάδην νη καζεηέο δελ είλαη νξηζηηθά, αιιά απνηεινχλ έλα είδνο
«πξφβαο» θαη επηδέρνληαη δηνξζψζεηο θαη βειηηψζεηο.
Γπαζηηπιόηηηα 3η: Αιιεινδηόξζσζε
ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο, αθνινπζψληαο ππνδείμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,
δηνξζψλνπλ ηα ζρφιηα - θξίζεηο ηνπο γηα ηα κέξε ηεο βηληενγξαθεκέλεο ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο. Ζ δηφξζσζε εμειίζζεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ νκάδσλ αλά δεχγε, κε
βάζε ην επφκελν ζρήκα [Δηθφλα 3]: ν ζελαξηνγξάθνο δηνξζψλεη ην θείκελν ηνπ
ςπρνιφγνπ θαη αληίζηξνθα· ν θηιφζνθνο δηνξζψλεη ην θείκελν ηνπ ζθελνγξάθνπ θαη
αληίζηξνθα.

Δηθφλα 2: Οκάδεο αιιεινδηφξζσζεο

Καηά ηελ αιιεινδηφξζσζε ησλ θεηκέλσλ, ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο δηνξζσηέο
- καζεηέο ην πιαίζην describe your changes, πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο
ζρεηηθήο ζειίδαο ηνπ Wiki, ψζηε ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ δέρνληαη ηηο αιιαγέο λα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφ ην Page History φρη κφλν λα ηηο βιέπνπλ, αιιά θαη λα ηηο
θαηαλννχλ. Ο εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο Page History ηνπ
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Wiki, ηηο δηνξζψζεηο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ νη καζεηέο θαη ηηο ζεκεηψλεη. Δμάιινπ,
ν εθπαηδεπηηθφο εηδνπνηείηαη απηφκαηα ζην ειεθηξνληθφ ηνπ ηαρπδξνκείν γηα ηηο
εθάζηνηε αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζχζηεκα απφ ηνπο καζεηέο ηνπ.
Γπαζηηπιόηηηα 4η: Βειηίσζε ησλ θεηκέλσλ
ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ηα κέιε ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ δερηεί δηνξζψζεηο βιέπνπλ
απφ ην Page History ην δηνξζσηηθφ ζρφιην πνπ ηνπο έγηλε. ηε ζπλέρεηα,
ελεξγνπνηψληαο ην θνπκπί Compare κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ ην δηθφ ηνπο θείκελν κε
ην θείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο δηφξζσζεο. Έηζη, επαλεμεηάδνπλ ην θείκελφ ηνπο,
απνδερφκελνη ή θαη απνξξίπηνληαο, ελ κέξεη ή ελ φισ, ηηο δηνξζσηηθέο πξνηάζεηο.
Βειηηψλνπλ, επνκέλσο, αλάινγα κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηνξζψζεηο ην θείκελφ ηνπο.
Οη πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο 2 έσο 4 εθηεινχληαη απφ ηα κέιε ησλ νκάδσλ
ζην ζπίηη ηνπο. Καζνξίδεηαη νη καζεηέο λα έρνπλ νινθιεξψζεη φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο κέρξη ηελ επφκελε ζπλάληεζή ηνπο ζηελ ηάμε.
Γ΄ Φάζε: Αλαηξνθνδόηεζε
Γπαζηηπιόηηηα 1η: Κξίζεηο - ζρόιηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ν εθπαηδεπηηθφο εθθξάδεη ηηο πξψηεο αμηνινγηθέο ηνπ
θξίζεηο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ησλ θεηκέλσλ ηα νπνία ζπλεμέηαζαλ ηα
κέιε ησλ νκάδσλ. πλνπηηθά, δηαηππσκέλεο νη θξίζεηο απηέο έρνπλ εληαρζεί ήδε σο
ζρφιηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην θάησ κέξνο ησλ ζειίδσλ ηνπ Wiki φπνπ νη καζεηέο
έρνπλ ζπληάμεη ηα θείκελά ηνπο, ζην πιαίζην Add a comment. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ
παξεκβαίλεη σο αμηνινγεηήο αιιά σο έλαο «ηξίηνο» αλαγλψζηεο πνπ εθθέξεη ηε
γλψκε ηνπ ζηα θείκελα ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, κε ηε «ζρνιηαζηηθή» παξέκβαζή ηνπ ν
εθπαηδεπηηθφο απνθεχγεη λα πξνηείλεη πνιιέο θαη εηεξφθιεηεο βειηησηηθέο πξνηάζεηο
πνπ λα δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ζηνπο καζεηέο. Οη δηαηππψζεηο ησλ αμηνινγηθψλ
θξίζεσλ - ζρνιίσλ, επεηδή απνβιέπνπλ ζηνλ επαλέιεγρν ηνπ θεηκέλνπ, εθθξάδνληαη
κε δηαθξηηηθφ ηξφπν, ψζηε λα ππνθηλνχλ ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ καζεηψλ θαη λα
απνηξέπνπλ ηελ απνζάξξπλζε ησλ καζεηψλ.
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Γπαζηηπιόηηηα 2η : Δπαλέιεγρνο ησλ θεηκέλσλ από ηνπο καζεηέο
ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ηα κέιε ησλ νκάδσλ αληηδξνχλ ζηηο θξίζεηο - ζρφιηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. ην πιαίζην απηφ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηε ζπκθσλία ή ηε
δηαθσλία ηνπο κε ηε γλψκε ηνπ «ηξίηνπ» αλαγλψζηε - θξηηή θαη λα δηαηππψζνπλ
απνξίεο, ζηηο νπνίεο απαληά ν εθπαηδεπηηθφο. Πξνβαίλνπλ ζηνλ ηειηθφ επαλέιεγρν
ησλ θεηκέλσλ ηνπο, έρνληαο ιάβεη ζαθείο ππνδείμεηο γηα ηηο αιιαγέο ζηηο νπνίεο
πξνβαίλνπλ.
Οη δχν πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο εμειίζζνληαη ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο.
Γ΄ Φάζε: Σύλδεζε θεηκέλσλ ζηηο νκάδεο «εηδηθώλ»
Γπαζηηπιόηηηα 1η: Γηακόξθσζε θεηκέλσλ
ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ηα κέιε ησλ έμη αξρηθψλ νκάδσλ αλαζπληίζεληαη
ζπγθξνηψληαο ηέζζεξηο νκάδεο «εηδηθψλ»: α) ζελαξηνγξάθσλ β) ςπρνιφγσλ γ)
θηινζφθσλ δ) ζθελνγξάθσλ. Κάζε νκάδα «εηδηθψλ» ζα ηνπνζεηήζεη ηα ζρφιηα θξίζεηο πνπ ήδε έρεη ζπληάμεη ζε κία λέα μερσξηζηή ζειίδα ηνπ Wiki. Οη ζειίδεο
απηέο πεξηέρνληαη ζε δηακνξθσκέλν ζην Wiki θάθειν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Δπνκέλσο, ζε ηέζζεξηο μερσξηζηέο ζειίδεο ηνπ Wiki ζα θηινμελεζνχλ ηψξα ηα έμη
θείκελα ησλ ζελαξηνγξάθσλ, ησλ ςπρνιφγσλ, ησλ θηινζφθσλ, θαη ησλ
ζθελνγξάθσλ. Οη νκάδεο «εηδηθψλ» κεηαθέξνπλ ηα θείκελά ηνπο ζηηο λέεο ζειίδεο
ηνπ Wiki, ηνπνζεηψληαο ηα κε ηε ζεηξά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα έμη κέξε ηεο ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο [Δηθφλα 4]:
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Δηθφλα 4: Σέζζεξηο ζειίδεο ζην Wiki κε ηα έμη θείκελα ησλ «εηδηθψλ»

Ζ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα εμειίζζεηαη ζε κία δηδαθηηθή ψξα.
Γπαζηηπιόηηηα 2η: Βειηίσζε θεηκέλσλ
ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη νκάδεο «εηδηθψλ» επεμεξγάδνληαη ηα πεξηερφκελα ησλ
ηεζζάξσλ ζειίδσλ ηνπο (νη ζελαξηνγξάθνη ηε ζειίδα γηα ηε δξακαηνπνίεζε ηνπ
κχζνπ, νη ςπρνιφγνη ηε ζειίδα γηα ην ήζνο - ραξαθηήξα ησλ εζνπνηψλ, νη θηιφζνθνη
γηα ηηο ηδέεο ηνπ έξγνπ θαη νη ζθελνγξάθνη γηα ηε ζθεληθή παξάζηαζή ηνπ), ψζηε
απηά λα απνθηήζνπλ ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα. Δπίζεο, θαζψο ηψξα νη εηδηθνί έρνπλ
κπξνζηά ηνπο ηηο θξίζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο κπνξνχλ λα αλαζεσξήζνπλ/
βειηηψζνπλ ηα θείκελά ηνπο.
Γπαζηηπιόηηηα 3η: Έλσζε θεηκέλσλ
ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη νκάδεο «εηδηθψλ» ζπγθξνηνχλ ηηο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο
ζειίδεο ηνπο ζε κία. Πξνθχπηεη έηζη έλα θείκελν κε ηέζζεξηο θαηά ζεηξά ελφηεηεο
(ηνλ κχζν, ην ήζνο, ηε δηάλνηα, ηελ φςε) [Δηθφλα 5], ην νπνίν ζα απαξηίζεη ην θχξην
κέξνο ηεο παξνπζίαζεο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο.
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Δηθφλα 5: ειίδα ζην Wiki κε ηηο ηέζζεξηο ελφηεηεο ηεο Παξνπζίαζεο ηεο «Αντιγόνης».

Οη δξαζηεξηφηεηεο 2 θαη 3 εθηεινχληαη απφ ηνπο καζεηέο εμ απνζηάζεσο, ζην ζπίηη.
Σηο νινθιεξψλνπλ κέρξη ηε λέα ζπλάληεζή ηνπο ζηελ ηάμε.
Δ΄ Φάζε: Έθδνζε ηεο παξνπζίαζεο
Γπαζηηπιόηηηα 1η: Τειηθή επηκέιεηα ηεο παξνπζίαζεο
ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο νη καζεηέο εξγάδνληαη ζην πιαίζην ησλ αξρηθψλ ηνπο
έμη νκάδσλ. ε πξνδηακνξθσκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ςεθηαθφ έγγξαθν νη νκάδεο
αλαιακβάλνπλ ηελ ηειηθή επηκέιεηα ησλ επφκελσλ κεξψλ ηεο ζεαηξηθήο
παξνπζίαζεο:
1. Ζ 1ε νκάδα ζπκπιεξψλεη ηα πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηεο παξνπζίαζεο (ηίηιν
ζεαηξηθνχ έξγνπ, ζπγγξαθέαο, ζθελνζέηεο, ηφπνο θαη ρξφλνο παξάζηαζεο,
φλνκα θξηηηθνχ).
2. Ζ 2ε νκάδα ζπληάζζεη ηελ εηζαγσγηθή θαη ηελ επηινγηθή παξάγξαθν ηεο
παξνπζίαζεο.
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3. Ζ 3ε νκάδα πξνβαίλεη ζηελ ηειηθή επεμεξγαζία ηεο παξνπζίαζεο, φπσο απηή
δηακνξθψζεθε απφ ηηο νκάδεο «εηδηθψλ».
4. Ζ 4ε νκάδα ηνπνζεηεί ζηελ παξνπζίαζε έλα ηίηιν θαη πιαγηφηηηινπο ζηηο
ηέζζεξηο ελφηεηεο ηεο παξνπζίαζεο - θξηηηθήο (ηνλ κχζν, ην ήζνο, ηε δηάλνηα
θαη ηελ φςε).
5. Ζ 5ε νκάδα ηνπνζεηεί ζηελ παξνπζίαζε ηξεηο θσηνγξαθίεο απφ ηελ ζεαηξηθή
παξάζηαζε κε δχν ιεδάληεο.
6. Ζ 6ε νκάδα ηνπνζεηεί, φπνπ θξίλεη απηή αλαγθαίν, ππεξζπλδέζκνπο.
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή εμειίζζεηαη ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο.
Γπαζηηπιόηηηα 2η: Έθδνζε ηεο παξνπζίαζεο
ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ν εθπαηδεπηηθφο αλαξηά ηελ παξνπζίαζε ζην ηζηνιφγην ηεο
ηάμεο. [ΓΔΝΝΑΓΔΗΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ  ΤΛΗΚΟ Β ΛΤΚΔΗΟΤ  Παξνπζίαζε
«Αντιγόνης»].

Αμηνιόγεζε:
Με ην ηέινο ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο αμηνινγνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε
ξνπκπξίθα πνπ πεξηιακβάλεη θξηηήξηα αληαπφθξηζεο ζηα πξντφληα κάζεζεο (αλά
νκάδα) θαη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο (αλά καζεηή), [βι. ηνλ επφκελν πίλαθα].
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Πίλαθαο: Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ

Ορθότητα
κρίσεων
ΠΡΟΪΟΝΣΑ
ΜΑΘΗΗ
ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
Πληρότητα

Xρονική
διάρκεια
ολοκλήρωσης
ζργου

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΜΑΘΗΗ
ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ

υμμετοχή στο
Wiki

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΗ
3
Τα μζλθ τθσ ομάδασ
διατφπωςαν ςωςτζσ και
τεκμθριωμζνεσ κρίςεισεντυπώςεισ (κατά 80-100%)
Τα μζλθ τθσ ομάδασ
ανταποκρίκθκαν ςε όλα (κατά
80-100%) τα ηθτοφμενα των
εργαςιών και δραςτθριοτιτων
Τα μζλθ τθσ ομάδασ
ολοκλιρωςαν ζγκαιρα (μζςα
ςτο προβλεπόμενο χρονικό
διάςτθμα) τισ εργαςίεσ και
δραςτθριότθτζσ τουσ

Ο μακθτισ ζδειξε προκυμία
για ςυμμετοχι ςτο Wiki.
Πρότεινε τουλάχιςτον 2
ςθμαντικζσ διορκώςεισ
(Ενεργθτικι ςυμμετοχι)

ΜΕΣΡΙΑ
ΕΠΙΔΟΗ
2
Τα μζλθ τθσ ομάδασ διατφπωςαν
ςωςτζσ και τεκμθριωμζνεσ
κρίςεισ-εντυπώςεισ (κατά 5080%)
Τα μζλθ τθσ ομάδασ
ανταποκρίκθκαν ςε ποςοςτό 5080% ςτα ηθτοφμενα των
εργαςιών και δραςτθριοτιτων
Τα μζλθ τθσ ομάδασ δεν
ολοκλιρωναν ςυνεχώσ ζγκαιρα
τισ εργαςίεσ και δραςτθριότθτζσ
τουσ. Η παραβίαςθ πάντωσ του
προβλεπόμενου χρονικοφ ορίου
δεν εμπόδιηε ςθμαντικά τθν
εξζλιξθ του ζργου
Ο μακθτισ ζδειξε μερικι
προκυμία για ςυμμετοχι ςτο
Wiki. Πρότεινε 1 ςθμαντικι
διόρκωςθ (Μζτρια ςυμμετοχι)

ΧΑΜΗΛΗ
ΕΠΙΔΟΗ
1
Τα μζλθ τθσ ομάδασ διατφπωςαν
ςωςτζσ και τεκμθριωμζνεσ κρίςεισεντυπώςεισ ςε ποςοςτό κάτω του
50%
Τα μζλθ τθσ ομάδασ
ανταποκρίκθκαν ςε ποςοςτό κάτω
του 50% ςτα ηθτοφμενα των
εργαςιών και δραςτθριοτιτων
Τα μζλθ τθσ ομάδασ δεν
ολοκλιρωςαν ζγκαιρα πολλζσ από
τισ εργαςίεσ και δραςτθριότθτζσ
τουσ. Η παραβίαςθ του
προβλεπόμενου χρονικοφ ορίου
εμπόδιςε ςθμαντικά τθν εξζλιξθ
του ζργου
Ο μακθτισ ζδειξε αδιαφορία και
δεν πρότεινε καμία διόρκωςθ
(Πακθτικι ςυμμετοχι)

ΒΑΘΜΟΙ

ΤΝΟΛΟ

Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ

ην ζελάξην απηφ δε δίλνληαη Φχιια Δξγαζίαο (έληππα ή ειεθηξνληθά) πξνο
ζπκπιήξσζε ζηνπο καζεηέο. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη ζην πεξηβάιινλ
ηνπ Wiki. Ο εθπαηδεπηηθφο δίλεη εμεγήζεηο θαη νδεγίεο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο (ζην
Wiki) γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ.
Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ

Σν ζελάξην ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί κε δηαθνξεηηθφ ζρεκαηηζκφ ησλ νκάδσλ, ζηελ
νξζφδνμε κνξθή ηεο ζπλεξγαηηθήο ζπλαξκνιόγεζεο “jigsaw”, θαη κε ηνλ εκπινπηηζκφ
ηεο θαηαλνκήο ησλ ξφισλ ζηα κέιε ησλ νκάδσλ, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ πξφζζεηα
κφξηα ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, φπσο ν κεηαθξαζηηθφο ιφγνο ή θαη ε κνπζηθή. Ζ
κεηαηφπηζε, θπζηθά, ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ ζην νξηζηηθφ πέξαο ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ θεηκέλνπ ηεο ηξαγσδίαο, ελ είδεη ζπλνιηθήο ζεψξεζεο (εξάλεο,
2009), ζα επέβαιε πνιιαπιάζηεο θαη πην ζπζηεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ

Απφ ηηο κέρξη ηψξα δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζην ζελάξην απηφ,
δηαπηζηψλεηαη φηη νη καζεηέο ζπγρένπλ εχθνια ην θείκελν ηεο «Αντιγόνης» κε ηε
ζπγθεθξηκέλε ζεαηξηθή ηεο εθδνρή. Γπζθνιεχνληαη, εμάιινπ, λα δηαηππψζνπλ
πξνζσπηθέο θξίζεηο ή ζρφιηα επί ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, επηκέλνληαο ζε
πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ δηαηππψζεηο. Ζ πνηφηεηα ηνπ βίληεν δε βνήζεζε απνηειεζκαηηθά
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, φπσο απηή ησλ ζθελνγξάθσλ, ζηε δηαηχπσζε ησλ θξίζεσλ ζρνιίσλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη καζεηέο έδεηρλαλ φηη αληηιακβάλνληαλ ηα
δεηνχκελα ησλ εξγαζηψλ ηνπο, σζηφζν, ζηελ πξάμε, δηαπηζησλφηαλ φηη δελ είραλ
θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο.
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