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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΑΞΖ: «Γεκηνπξγία πξσηόηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΤΠΔ θαη 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη 

Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο 
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

Γξακαηνπνίεζε πξσηφηππνπ δηαιφγνπ κε αθνξκή ηε ζηηρνκπζία Αληηγφλεο - 

Ηζκήλεο  

Εθαπμογή ζεναπίος 

Όιγα Σζαληζάλνγινπ 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Όιγα Σζαληζάλγινπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 

Τάξη 

 Β΄ Λπθείνπ   

Χπονολογία 

Απφ 12-3-2014 έσο 2-4-2014  

Σσολική μονάδα 

Ηδησηηθφ Γεληθφ Λχθεην «Αξηζηνηέιεην Κνιιέγην» Θεζζαινλίθεο  

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

νθνθιένπο, «Αντιγόνη»: Πξφινγνο, ζηρ.77-99 

Διαθεμαηικό 

Ναη  

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα  

Η. Φηινινγηθήο Εψλεο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία [Λχθεην] 

Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία (απφ κεηάθξαζε) 

ΗΗ. Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα 

Θεαηξνινγία 
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ΗΗΗ. Ζκηηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο 

Θεαηξηθή Αγσγή 

Χπονική διάπκεια  

7 δηδαθηηθέο ψξεο (ζε ειεχζεξν ρξφλν 1-2 ψξεο παξνπζίαζε ζε θνηλφ). 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, αίζνπζα 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ή αίζνπζα εθδειψζεσλ. 

Δθηφο ζρνιείνπ: θηλεκαηνγξάθνο. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki ηνπ καζήκαηνο. 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

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

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, ν 

δηδάζθσλ ρξεηάδεηαη λα είλαη ηφζν ζεσξεηηθά θαηαξηηζκέλνο φζν θαη εμνηθεησκέλνο 

κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε.  

πγθεθξηκέλα ν δηδάζθσλ νθείιεη: 

 Να ζπληνλίδεη θαη λα θαζνδεγεί ηηο επηκέξνπο καζεηηθέο νκάδεο, ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο. 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο ζηε δηδαζθαιία ηνπ (δεκηνπξγία θαη ρεηξηζκφο ςεθηαθνχ ρψξνπ 

εξγαζίαο – Wiki, εμνηθείσζε κε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα). 

 Να έρεη γλψζεηο ζπγθξηηνινγηθήο κειέηεο ηεο ζχγρξνλεο δξακαηνπξγίαο 

θαζψο θαη ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ κεηαθνξψλ.. 

 Να παξαθνινπζεί ηε ζχγρξνλε θηικνγξαθία (θξηηηθέο έξγσλ, ζπλεληεχμεηο, 

παξνπζηάζεηο ζθελνζεηψλ). 



 

 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5 Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ 

 Β΄Λυκείου «Δραματοποίηςη πρωτότυπου διαλόγου με αφορμή τη 
ςτιχομυθία Αντιγόνησ - Ιςμήνησ» 

ελίδα 5 από 21 
 

 Να γλσξίδεη ζηνηρεηψδεηο ηερληθέο δξακαηνπξγίαο θαη δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 

Οη καζεηέο νθείινπλ: 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. 

 Να έρνπλ ζηνηρεηψδε εκπεηξία (απφ ζρνιηθέο γηνξηέο ή ζρνιηθέο 

παξαζηάζεηο) ζηελ αλάζεζε ξφισλ: εξκελεπηηθψλ, ζθελνζεηηθψλ, 

ζθελνγξαθηθψλ. 

 Να έρνπλ επαθή κε εξγαζηήξην δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 

 Να κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα θξαηψληαο ζεκεηψζεηο απφ 

ηαηλίεο θαη δεκηνπξγψληαο θνηλνχο άμνλεο αλαθνξάο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ππνινγηζηψλ κε 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο κε πέληε ή έμη ππνινγηζηέο), ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ππνινγηζηήο κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν ζηελ ηάμε κε 

βηληενπξνβνιέα (ελαιιαθηηθά δηαδξαζηηθφο πίλαθαο). 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

Όιγα Σζαληζάλνγινπ: «Γξακαηνπνίεζε πξσηφηππνπ δηαιφγνπ κε αθνξκή ηε 

ζηηρνκπζία Αληηγφλεο - Ηζκήλεο», Αξραία Διιεληθή Γιψζαα θαη Γξακκαηεία; 

νθνθιένπο «Αντιγόνη», Β΄ Λπθείνπ. 

Το ζενάπιο ανηλεί  

__ 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζελάξην αμηνπνηεί ηνπο ζηίρνπο 77-99 ηνπ Πξνιφγνπ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηε 

ζηηρνκπζία Αληηγφλεο – Ηζκήλεο. Θεσξείηαη ρσξίν εχθνια πξνζπειάζηκν εμαηηίαο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B121/627/4043,18195/
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ηνπ γξήγνξνπ ξπζκνχ ηνπ δηαιφγνπ, πνπ αθνξά θαη ηελ ζχληνκε εμέιημε ηεο ζθελήο 

θαζψο θαη ηελ ειάρηζηε δξάζε ζηνλ πξαγκαηηθφ δξακαηηθφ/ ζεαηξηθφ ρξφλν. Ωο εθ 

ηνχηνπ αθήλεη πεξηζψξηα ελαιιαθηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ λα αθνξά ζηνλ εηδνινγηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ζηηρνκπζίαο θαζψο θαη ζηνλ ξφιν ηεο ζην δξάκα. Δίλαη εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνλ φηη νη αλά δχν ζπγθξνπζηαθέο ζηηρνκπζίεο δηαθξίλνληαη ζε φια ζρεδφλ ηα 

ζεαηξηθά έξγα. Ζ αμία ηνπο δελ αθνξά ηφζν ζηε ζθηαγξάθεζε ραξαθηήξσλ φζν ζηνλ 

ηδενινγηθφ άμνλα πνπ αληηπξνζσπεχεη θάζε ραξαθηήξαο. Καηά θαλφλα, δχν ζέζεηο, 

εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο, πξνβάιινληαη κε ζαθήλεηα, μεθάζαξε, ζρεδφλ 

απνθζεγκαηηθή δηαηχπσζε, ζαθείο δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο. Ωο πξνο ηε κνξθή θαη 

ηελ εθθνξά παξνπζηάδνπλ αμηνπξφζεθηεο νκνηφηεηεο: αληηζεηηθέο εθθνξέο εληζρχνπλ 

ην ζπγθξνπζηαθφ χθνο, επαλαιήςεηο εληείλνπλ ζθηαγξάθεζε ηεο ςπρηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ ήξσα θ.ά. Δπνκέλσο, ε εηδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζηηρνκπζίαο κε 

παξάιιειε κειέηε ρσξίσλ απφ ην αξραίν θαη ζχγρξνλν δξακαηνπξγηθφ ξεπεξηφξην, 

πέξα απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο, απνδεηθλχεηαη ρξήζηκε, 

επράξηζηε αιιά θαη δηδαθηηθά δφθηκε κέζνδνο γηα ηελ βαζχηεξε κειέηε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ζνθφθιεηαο ηξαγσδίαο ζηε Β΄ Λπθείνπ ελέρεη πάληα ηνλ θίλδπλν 

λα πεξηνξηζηεί φρη κφλν ζηε γισζζηθή θαη κνξθνζπληαθηηθή εμνκάιπλζε, αιιά θαη 

λα εγθισβηζηεί ηεξκαηηθά ζηε κεηάθξαζε ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ. Απηφ, σζηφζν, 

δελ ζα πξέπεη λα είλαη απψηεξνο ζηφρνο ηνπ δηδάζθνληνο. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα 

αθήλεη πεξηζψξηα εξκελείαο αιιά θαη απηελέξγεηαο ζηνπο καζεηέο. Κάηη ηέηνην 

γίλεηαη εθηθηφ κε ηελ παξάζεζε παξφκνησλ θεηκέλσλ, ηα νπνία δηαβάδνληαη 

παξάιιεια κε ηε δηδαθηηθή ελφηεηα θαη ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζεκαηηθή ζπλάθεηα 
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κε απηήλ φζν θαη δηαθνξέο. Ζ ζπλαλάγλσζε άιινπ αξραίνπ δξάκαηνο είλαη κηα 

αζθαιήο επηινγή, παξάιιεια ε δηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε κε έξγα άιισλ επνρψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ ζπκθξαδφκελσλ κπνξεί λα απνβεί ελδηαθέξνπζα θαη ειθπζηηθή γηα 

ηνπο καζεηέο φζν θαη ρξήζηκε γηα ηε ζπλαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο. Έηζη, νη καζεηέο δελ αληηκεησπίδνπλ ην ζνθφθιεην 

δξάκα σο «κνπζεηαθφ» είδνο θαη απειεπζεξψλνληαη απφ ηε δέζκηα λννηξνπία ηεο 

ηππηθήο ηνπ δηδαζθαιίαο. 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Δπηδησθφκελνη ζηφρνη είλαη: 

 Να εμαζθεζνχλ ζηε δηάθξηζε ησλ αληηζεηηθψλ ραξαθηήξσλ ππφ ηελ έλλνηα 

ηεο αληηζπκβαηηθήο θαη ζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

 Να εληνπίζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαζψο θαη ηεο 

ζπλαθφινπζεο ελζσκάησζεο ή πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπο ζην θνηλσληθφ ζψκα. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ ςπρνγξαθηθή αλάγλσζε ραξαθηήξσλ, φπσο 

δηακνξθψλνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.  

 Να αληηιεθζνχλ ηε δηάθξηζε ηξαπκαηηθψλ ή ζπκπιεγκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ νθείινληαη ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη πεξαηηέξσ θνηλσληθνπνιηηηθέο 

παξακέηξνπο. 

 Να παξαθνινπζήζνπλ ηελ απηνβνπιία, ηελ αλεμαξηεζία, ηελ απηνεθηίκεζε 

ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζε έλα θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Να κειεηήζνπλ ην θχιν θαη ηελ ηαπηφηεηα, ηηο αληηζεηηθέο εθθνξέο θαη 

ζπγθξνχζεηο. 

 Να εξεπλήζνπλ ην νηθνγελεηαθφ ζχλδξνκν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ νκφθπισλ 

αδειθψλ. 
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Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Δπηδησθφκελνη ζηφρνη είλαη: 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε θεηκεληθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζηηρνκπζίαο (εθθνξά, δνκή 

θ.η.ι.). 

 Να αληηιεθζνχλ ηνλ ξφιν ηνπ ζχληνκνπ/ απνζπαζκαηηθνχ δηαιφγνπ ζηελ 

εμέιημε θαη πινθή ελφο έξγνπ. 

 Να αληηιεθζνχλ ηε ζηηρνκπζία σο ξπζκηζηηθφ παξάγνληα θνξχθσζεο ζην 

δξάκα. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ αηζζεηηθφ ραξαθηήξα ηεο πξνθνξηθφηεηαο, φπσο 

αλαδεηθλχεηαη απφ ηα δηαινγηθά κέξε ηνπ δξάκαηνο.  

Γπαμμαηιζμοί 

Δπηδησθφκελνη ζηφρνη είλαη: 

 Να κειεηήζνπλ θαη λα εκβαζχλνπλ ζηελ ηερληθή κηαο ζηηρνκπζίαο.  

 Να εληνπίζνπλ θνηλνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο αλαθνξάο κέζα απφ ηε ζχγθξηζε 

παξαπιήζησλ δηαινγηθψλ κεξψλ. 

 Να εληνπίζνπλ ηνπο θνηλνχο ιεθηηθνχο θαη θξαζηηθνχο ηξφπνπο ζε έλαλ 

δηάινγν ζχγθξνπζεο ραξαθηήξσλ. 

 Να εμαζθεζνχλ ζηελ απφδνζε ραξαθηεξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κέζα 

απφ ηα δηαινγηθά κέξε. 

 Να εμαζθεζνχλ ζηνλ ηξφπν απφδνζεο ηεο ςπρνζχλζεζεο, ηδηνζπγθξαζίαο, 

ζπκπεξηθνξάο ελφο ραξαθηήξα κέζα απφ ηελ πξνθνξηθή ηνπ ιεθηηθή 

παξέκβαζε ζε κηα δηαθσλία. 

 Να εμαζθεζνχλ ζηελ πξσηφηππε δεκηνπξγία δηαιφγνπ κε αθεηεξία 

αληηθξνπφκελεο ηδενινγηθέο απφςεηο. 

 Να κειεηήζνπλ ηε ζθελνζεηηθή απφδνζε ζηελ εθθνξά δηαιφγσλ. 
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Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην απαηηεί πξσηίζησο θαη ίζσο απνθιεηζηηθά ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Οη καζεηέο πξέπεη λα δνπιεχνπλ ζπκπξάηηνληαο θαη 

λα αληαιιάζζνπλ ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ ζελαξίνπ. Σν ελδηαθέξνλ έγθεηηαη ζην φηη νη νκάδεο δνπιεχνπλ πξσηίζησο ζηελ 

ηάμε, ειάρηζηα ζην ζπίηη θαη πεξηνξηζκέλα ζηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ. Ζ ζπδήηεζε 

ελζαξξχλεηαη θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ, νη νκάδεο αζθνχληαη ζηελ θξηηηθή 

αθνκνίσζε ζεαηξηθψλ έξγσλ (θαη κεκνλσκέλα ησλ δηαιφγσλ), θξαηνχλ ζεκεηψζεηο 

θαη πξνρσξνχλ ζε πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο ηδενινγηθέο ή θνηλσληθέο ή 

πνιηηηθέο απφςεηο πνπ αλαθαίλνληαη. Οη καζεηέο επηρεηξνχλ ηε ζπγγξαθή 

πξσηφηππνπ δηαιφγνπ θαη ηε δξακαηνπνίεζή ηνπ. Σέινο, ε απηελέξγεηα 

αλαδεηθλχεηαη κε ηελ αλάιεςε ξφισλ φπσο απηνί ηνπ ζθελνζέηε, ηνπ ππνθξηηή, ηνπ 

ζπγγξαθέα, ηνπ ζθελνγξάθνπ. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Οη ζπνπδέο θχινπ δηδάζθνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Α΄ Λπθείνπ ζην κάζεκα 

ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Ζ λεσηεξηθή εηζαγσγή ηεο ελφηεηαο αληηκεησπίδεηαη 

νινθιεξσκέλα, εθφζνλ απνηειέζεη ην ζεσξεηηθφ πιέγκα θαη ζε άιια δηδαθηηθά 

αληηθείκελα ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ ζην Λχθεην. πγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή 

ησλ ζπνπδψλ θχινπ ζην ζνθφθιεην δξάκα παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, 

θαζψο απνηειεί αθεηεξία φισλ ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ αλαγλψζεσλ θαη θαη’ 

επέθηαζε ησλ ζεαηξηθψλ απνδφζεσλ ηεο «Αντιγόνης» ζηελ πξφζθαηε παξαγσγή. 

Παξάιιεια, ε πξνζέγγηζε απηή αθήλεη εμαηξεηηθφ πεξηζψξην εξκελεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη γίλνληαη αλαγλψζηεο πνπ αλαγλσξίδνπλ 
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ζπκπεξηθνξηθά κνηίβα κε βάζε ην θχιν θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα ζε θάζε 

επνρή.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ δηδαζθαιία αθνξά ζηε κειέηε ηεο ζηηρνκπζίαο ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηδαθηηθέο 

νδεγίεο γηα ην αξραίν δξάκα (νξνινγία, ξφινο, κνξθή). Δπηπιένλ, ην ζελάξην 

πξνυπνζέηεη ηελ παξαθνινχζεζε δχν θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. Ζ κία κπνξεί λα 

γίλεη απνζπαζκαηηθά κέζα ζηελ ηάμε θαη ε δεχηεξε ζηελ αίζνπζα πξνβνιψλ ηνπ 

ζρνιείνπ ή θαη εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηφ ζπκπίπηεη κε ηε ζρνιηθή 

πεξίνδν ιίγν πξηλ ή κεηά ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηεζεί θαη σο  πνιηηηζηηθή εθδξνκή.   

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη αξρεηνζέηεζε ηεο θιαζζηθήο 

ηαηλίαο Λεσθνξείνλ ν Πόζνο ηνπ Ζιία Καδάλ. Δπίζεο, νη καζεηέο αλαδεηνχλ απφ 

ηνπο δηαδηθηπαθνχο πφξνπο ηελ ηξαγσδία «Ηλέκτρα» ηνπ νθνθιή θαζψο θαη ηε 

κεηάθξαζή ηεο. πληάζζνπλ θείκελα, παξνπζηάδνπλ ηα ζπγθξηηνινγηθά δεδνκέλα ζε 

πξνβνιή παξνπζίαζεο, αλαδεηνχλ πιηθφ θσηνγξαθηθφ ή άιιν γηα ηηο ηαηλίεο ζην 

δηαδίθηπν. Γεκηνπξγνχλ θαηάινγν ηαηληνζήθεο, βηληενζθνπνχλ δξακαηνπνηεκέλν 

απνζπαζκαηηθφ δηάινγν.  

Κείμενα   

Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

νθνθιένπο Σξαγσδίαη, Αληηγφλε – Φηινθηήηεο, Β΄ Λπθείνπ.  

Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

Σέλεζζε, Οπίιηακο,. 2012. Λεσθνξείν ν Πόζνο. Μηθξ. Δξξίθνο Μπειηέο. Αζήλα:εθδ. 

Ζξηδαλφο.   

νθνθιή, «Ηλέκτρα». Μηθξ. Γηψξγνο Υεηκσλάο. 1984. Αζήλα: εθδ. Καζηαληψηε. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B121/627/4041,18186/
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νθνθιή, «Ζιέθηξα» [πεγή: «Μηθξφο Απφπινπο». Δπηκέιεηα: Άγγεινο Πεξδηθνχξεο]  

Υπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό  πιηθό 

Ταηλίεο  

Λεσθνξείν Ο Πφζνο Μπζνπιαζία, Ζ.Π.Α.. 1951. Γηάξθεηα: 122΄. Πξσηφηππνο 

ηίηινο: A Street Car Named Desire. θελνζεζία: Διία Καδάλ. Ζζνπνηνί: Βίβηαλ Λη, 

Μάξινλ Μπξάλην. ελάξην: Tennessee Williams, Oscar Saul (βαζηζκέλν ζην 

νκψλπκν ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Tennessee Williams). Γηεχζπλζε θσηνγξαθίαο: Harry 

Stradling. Μνπζηθή: Alex North. Παξαγσγή: Charles K. Feldman Group, Warner 

Bros) [πεγή: YouTube.]. 

Θιηκκέλε Σδάζκηλ  Ακεξηθαληθή Σαηλία. 2013. Πξσηφηππνο ηίηινο: Blue Jasmin. 

Γηάξθεηα: 98΄. θελνζεζία θαη ζελάξην Γνχληη Άιελ. Ζζνπνηνί: Κέηη Μπιάλζεη, 

Άιεθ Μπάιληνπηλ, άιη Υφθηλθο. [πεγή: YouTube].  

Ζ αλακνλή [Σαηλία. 2013. Πξσηφηππνο ηίηινο: The Wait. θελνζεζία: M. Blash, 

Ζζνπνηνί: Jena Malone, Chloë Sevigny, Luke Grimes[πεγή: YouTube]. 

Τξαγνύδηα-Ηρεηηθά απνζπάζκαηα 

Μειίλα Μεξθνχξε, Υάξηηλν ην θεγγαξάθη. 1969. Δξκελεία: Μειίλα Μεξθνχξε. 

ηίρνη: Νίθνο Γθάηζνο. Μνπζηθή: Μάλνο Υαηδηδάθηο [πεγή: YouTube]. 

Λεσθνξείν ν Πφζνο, θσλεηηθφ αξρείν. Γηάξθεηα: 1: 00: 36. Σέλλεζζπ Οπίιιηακο 

Λεσθνξείνλ ν Πόζνο. Δξκελεία: Μειίλα Μεξθνχξε, θελνζεζία: Κάξνινο Κνπλ, 

Μεηάθξαζε: Νίθνο Γθάηζνο, Μνπζηθή: Μάλνο Υαηδηδάθηο. Ζρνγξάθεζε: 1954. 

Παίδνπλ: Μειίλα Μεξθνχξε, Βαζίιεο Γηακαληφπνπινο, Σφληα Καξαιή, Γεκήηξεο 

Υαηδεκάξθνο, Δθάιε ψθνπ [πεγή: YouTube]. 

Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ 

http://www.mikrosapoplous.gr/texts1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bmQcX8hE33w
https://www.youtube.com/watch?v=4KHcCLJFUHY
https://www.youtube.com/watch?v=Kak4nTPCe8g
https://www.youtube.com/watch?v=4y_JbxGIjEk
https://www.youtube.com/watch?v=7tB5FYozoYg
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Α΄ Φάζε  

(εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, 2 δηδαθηηθέο ώξεο) 

ηελ πξψηε θάζε, νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπλαλαγλψζνπλ ην Α΄ Δπεηζφδην ηεο 

«Ηλέκτρας» ηνπ νθνθιή θαη λα απνκνλψζνπλ ηελ ζηηρνκπζία Ζιέθηξαο – 

Υξπζνζέκηδνο (Α΄ Δπεηζφδην, ζηίρνη 251-471, ζπγθεθξηκέλα ζηίρνη 372-416). Έρεη 

πξνεγεζεί ε δηδαζθαιία ησλ ζηίρσλ 77-99 ηεο «Αντιγόνης» θαη έρνπλ αλαιπζεί ηα 

επηκέξνπο ρσξία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ δηάινγν (ζηάδηα θνξχθσζεο, δίζηηρα 

αληηπαξάζεζεο, εθθνξέο ξεκάησλ θιπ). ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλψληαο ην ζρεηηθφ 

ρσξίν απφ ηελ «Ηλέκτρα», θαηαγξάθνπλ θνηλά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ζηηο 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο, θαη ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα απφδνζεο ηηκήο ζηνπο λεθξνχο, 

ην ηζηνξηθφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ αζέβεηα πνπ βαξαίλεη ηηο εξσίδεο. Παξάιιεια, 

ζπγθξίλνληαη θαη κε βάζε ην πξσηφηππν αιιά θαη ην κεηαθξαζκέλν απφζπαζκα 

ζηνηρεία γισζζηθήο εθθνξάο. Οη καζεηέο απνκνλψλνπλ ηα δηαινγηθά κέξε απφ ην 

πξσηφηππν θείκελν ζε δχν αξρεία ηα νπνία επεμεξγάδνληαη (αθαηξνχλ ηηο ζπληκήζεηο 

νλνκάησλ ησλ δηαιφγσλ) ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην πξφγξακκα Wordle 

(ελαιιαθηηθά ζην πξφγξακκα Tagxedo). Με ηελ εθαξκνγή απηή, εκθαλίδνληαη νη 

ιέμεηο πνπ απαληψληαη πην ζπρλά. Καηαγξάθνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα, ζπληάζζνπλ θείκελν ζπγθξίλνληαο ηα δχν ρσξία κε βάζε ηνπο ζεκαηηθνχο 

άμνλεο: 1) Απφδνζε ηηκήο ζηνπο λεθξνχο 2) Ηζηνξηθφ νηθνγέλεηαο (Λαβδαθηδψλ / 

Αηξεηδψλ) πνπ βαξαίλεη ηηο δχν αδεξθέο.  

Β΄ Φάζε  

(αίζνπζα κε βηληενπξνβνιέα, 2-3 δηδαθηηθέο ώξεο) 

ηε θάζε απηή, ε νινκέιεηα ηεο ηάμεο παξαθνινπζεί  ηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

κεηαθνξά ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ ηνπ Σέλλεζε Οπίιηακο Λεσθνξείνλ ν Πόζνο (1951) 

(A Streetcar named desire). Πξνεγείηαη κηα πξψηε γλσξηκία κε ην πξσηφηππν έξγν, 

http://www.wordle.net/
http://www.tagxedo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5vPEs_r5Nts
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γίλεηαη εηζαγσγή ζρεηηθά κε ηα πξφζσπα θαη ηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ 

νη καζεηέο θαηά ηελ πξνβνιή. Καιφ είλαη λα θξαηήζνπλ ζεκεηψζεηο ζχκθσλα κε ηα 

εηζαγσγηθά ζηνηρεία πνπ έρεη δψζεη ν δηδάζθσλ, ελψ ε πξνβνιή κπνξεί λα 

δηαθφπηεηαη γηα λα ζεκεηψλνπλ ή λα ζπδεηνχλ θάπνηα ζεκεία. Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή, ζπδεηήζεθαλ νη εμήο ζεκαηηθνί άμνλεο: 1) Οη δχν αδειθέο έρνπλ κείλεη 

κφλεο (νηθνγελεηαθφο αθαληζκφο ιφγσ ρξεψλ), γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηαθή ησλ 

γνληψλ ηνπο. 2) Οηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο μεπεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο. Οη καζεηέο 

παξαηεξνχλ ηνπο δχν βαζηθνχο γπλαηθείνπο ραξαθηήξεο θαη αλαινγνχλ ηα δεχγε: 

Αληηγφλε / Ζιέθηξα / Μπιάλο θαη Ηζκήλε / Υξπζφζεκηο / ηέιια. Δίλαη, επίζεο, 

ελδηαθέξνπζα ε παξάιιειε αλάγλσζε Αληηγφλεο – Κξένληα θαη Μπιάλο – 

Κνβάιζθη, φζνλ αθνξά ηελ εκκνλή ηεο αλδξηθήο παξνπζίαο ζηνπο λφκνπο θαη ηα 

θιεξνλνκηθά – νηθνλνκηθά δεηήκαηα (πέξα απφ ην ζπγθξνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δηέπεη 

ηηο ζρέζεηο ηνπο νχησο ή άιισο). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνβνιήο, γίλεηαη 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα θνηλά ζεκεία πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν 

γπλαηθείσλ ραξαθηήξσλ θαη πξνηείλεηαη γηα ην ζπίηη ε παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο 

ηνπ Γνχληη Άιελ, Θιηκκέλε Τδάζκηλ. ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, έγηλε πξνβνιή ηεο 

ηαηλίαο ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ γηα φιε ηε Β΄ Λπθείνπ. Έηζη, νη 

καζεηέο είραλ ην ρξφλν θαη παξαθνινχζεζαλ ζην ζπίηη ηελ ηαηλία ηνπ Μ.Blash, The 

Wait, ε νπνία ηνπο θάλεθε ελδηαθέξνπζα θαη δηάβαζαλ ζηελ ηάμε ηα θείκελά ηνπο κε 

ηα νπνία δηεπθξίληδαλ θνηλά ζεκεία. Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε ηνπο θάλεθε ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα θαη, αλ θαη αλαιψζεθε αξθεηφο ρξφλνο, επίζπεπζαλ ηε δηαδηθαζία γηα 

ηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο πξσηφηππσλ δηαιφγσλ.  

Γ΄ Φάζε  

(αίζνπζα ππνινγηζηώλ ή ηάμε θαη ππνινγηζηήο κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη 

πξνβνιέαο / δηαδξαζηηθόο πίλαθαο, 2 δηδαθηηθέο ώξεο) 
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Οη καζεηέο ζηε θάζε απηή ρσξίδνληαη ζε νκάδεο: νη πγγξαθείο αλαιακβάλνπλ ηελ 

δεκηνπξγία δηαιφγνπ, νη Τπνθξηηέο ηε δξακαηνπνίεζε θαη νη θελνζέηεο – 

θελνγξάθνη ηελ επηκέιεηα ηεο δξακαηνπνίεζεο απηήο. ην ηκήκα φπνπ 

εθαξκφζηεθε ην ζελάξην νη καζεηέο, αλ θαη αλέιαβαλ ηνπο ξφινπο ηνπο, δήηεζαλ λα 

ζπδεηήζνπλ ζε νινκέιεηα θάπνηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ εξσίδσλ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηε ζπγγξαθή ησλ δηαιφγσλ, ηνπο θνηλνχο άμνλεο αλαθνξάο. 

Δπηιέρζεθαλ, έηζη, απφ θνηλνχ δχν δεχγε αδειθψλ, δφζεθε ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζήο 

ηνπο θαη αλαδεηήζεθαλ νη ςπρνγξαθηθέο ηνπο απνρξψζεηο. Σα θείκελα δηαβάζηεθαλ 

ζηελ ηάμε (σο πξφβα) έγηλαλ δηνξζψζεηο θαη μεθίλεζε ε δηαδηθαζία παξνπζίαζεο ηεο 

δξακαηνπνίεζεο. Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ κε πξνζπκία ζην ζελάξην απηφ. 

Οξίζηεθε σο εκεξνκελία παξνπζίαζεο ηεο δνπιεηάο ηνπο θάπνηα κέξα κεηά ην πέξαο 

ησλ ζεξηλψλ ηνπο εμεηάζεσλ 

Γ΄ Φάζε 

(αίζνπζα εθδειώζεσλ ή ηάμε, 1 δηδαθηηθή ώξα) 

Ζ ηειηθή θάζε, ε νπνία αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ εθαξκνγήο πνπ πξνεγήζεθε κπνξεί 

λα παξαιεθζεί ή λα έρεη ηε κνξθή ζρνιηθήο εθδήισζεο, είλαη ειεχζεξε θαη 

εμαξηάηαη απφ ηελ απηνβνπιία θαη επηζπκία ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηελ ζχζηαζε ή 

πξφζεζε ηνπ δηδάζθνληνο. ην ηκήκα πνπ εθάξκνζε ην ζελάξην δηαηππψζεθε εμ 

αξρήο ε επηζπκία ηεο ζπλνιηθήο εθδήισζεο. Δπνκέλσο, νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ην 

ζελάξην ζε PowerPoint θαη, παξάιιεια, δηαβάζηεθαλ ηα θείκελα ησλ πξσηφηππσλ 

δηαιφγσλ. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη παξά ην γεγνλφο φηη ε εθδήισζε έγηλε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο ήηαλ κάιινλ αλχπαξθηε, δέρηεθαλ 

λα βηληενζθνπήζσ ηελ παξνπζίαζε, αλ θαη είραλ ηξαθ, παξέκεηλαλ ζηελ ηάμε παξά 

ηε δέζηε θαη θάιεζαλ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο. ηε θάζε απηή απνθάζηζαλ φηη ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα νιηζηηθή 

εθδήισζε φπνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο απφ ηελ 
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αξρή ηεο ρξνληάο, εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα κηιήζνπλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

«Αντιγόνης» κε ΣΠΔ ζχκθσλα κε ηα ζελάξηα ζηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη κάιηζηα 

πξνζπκνπνηήζεθαλ λα βνεζήζνπλ θαη λα παξνηξχλνπλ ηνπο ππνςήθηνπο καζεηέο ηεο 

Β΄ Λπθείνπ λα ζπλερίζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Ζ εθδήισζε νξίζηεθε γηα ηηο αξρέο 

επηεκβξίνπ. 
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

1
Ο

 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: 

 Δηζέιζεηε ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο θαη απφ ηελ πιεπξηθή εξαιεηνζήθε 

παηήζηε ην Pages and Files.  

 Δπηιέμηε ηα δχν αξρεία κε ηνλ ηίηιν «ζηηρνκπζία Αληηγφλεο – Ηζκήλεο», 

«ζηηρνκπζία Ζιέθηξαο – Υξπζνζέκηδνο» απφ ην πξσηφηππν. 

 Αθαηξέζηε ηηο ζπληκήζεηο ησλ αξρηθψλ νλνκάησλ θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ 

ζηίρσλ. 

 Δηζέιζεηε ζηελ ηζηνζειίδα Wordle θαη εηζάγεηε ηα θείκελα έηζη φπσο 

δηακνξθψζεθαλ. Ση παξαηεξείηε; Καηαγξάςηε ηηο ιέμεηο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν θαη ζρνιηάζηε ελ ζπληνκία. Ση 

παξαηεξείηε; 

 Μειεηήζηε ην ηζηνξηθφ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Αηξεηδψλ θαη ησλ 

Λαβδαθηδψλ. Παξαθνινπζψληαο ηνλ θχθιν ηνπ «αίκαηνο» σο πξνο ηνπο 

θφλνπο λα ζπγθξίλεηε ηελ πξφζεζε γηα απφδνζε ηηκήο ζηνπο λεθξνχο απφ 

ηελ Ζιέθηξα θαη ηελ Αληηγφλε.   

http://www.wordle.net/
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/atreides/page_001.html?prev=true
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/lavdakides/page_001.html
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2
Ο

 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 Έρεηε παξαθνινπζήζεη ηηο ηαηλίεο A Streetcar named desire θαη Blue Jasmin.  

Κξαηήζηε ζεκεηψζεηο απφ ηηο ηαηλίεο κε άμνλεο ζχγθξηζεο ηνπο αθφινπζνπο: 

o Οηθνγελεηαθφο αθαληζκφο εμαηηίαο ησλ ρξεψλ. 

o Μνηίβν λεθξψλ (νη εξσίδεο έρνπλ κείλεη κφλεο). 

o Οηθνλνκηθφο μεπεζκφο (θαη μεπεζκφο αξηζηνθξαηηθήο θνηλσληθήο 

ηάμεο). 

 Αμηνπνηήζηε ηα δεδνκέλα ηνπ 1
νπ

 Φχιινπ Δξγαζίαο θαη ηηο ζεκεηψζεηο πνπ 

θξαηήζαηε απφ ηηο ηαηλίεο ζχκθσλα κε ηνπο άμνλεο αλαδήηεζεο πνπ ζαο 

δφζεθαλ θαη ζπκπιεξψζηε ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 

Αληηγφλε Ηζκήλε 

  

  

  

  

 

Ζιέθηξα Υξπζφζεκηο 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=5vPEs_r5Nts
http://www.imdb.com/title/tt2334873/
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Μπιαλο ηέιια 

  

  

  

  

 

Σδάζκηλ Σδίληδεξ 

  

  

  

  

 



 

 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5 Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ 

 Β΄Λυκείου «Δραματοποίηςη πρωτότυπου διαλόγου με αφορμή τη 
ςτιχομυθία Αντιγόνησ - Ιςμήνησ» 

ελίδα 19 από 21 
 

3
Ο 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ  

Δπηιέμηε δχν δεχγε νλνκάησλ πνπ ζα έρνπλ νη εξσίδεο ζαο.  

Α΄ Ομάδα (θελνζέηεο – θελνγξάθνη) 

Να απνδψζεηε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία – ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσίδσλ. 

Β΄ Ομάδα (πγγξαθείο – Τπνθξηηέο) 

πλζέζηε δχν μερσξηζηνχο δηαιφγνπο κεηαμχ ησλ εξσίδσλ πνπ έρνπλ ζθηαγξαθεζεί 

απφ ηελ Α΄ Οκάδα. 

Παξνπζηάζηε ηε δνπιεηά ζαο ζηελ ηάμε 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Σν ζελάξην αθήλεη πεξηζψξην γηα δηαθνξνπνηήζεηο θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

δηδάζθνληεο λα επηιέμνπλ θείκελα ζχγθξηζεο απφ ην αξραίν ειιεληθφ ή λενειιεληθφ 

ή θαη ζχγρξνλν ξεπεξηφξην. Ζ ζπγγξαθή πξσηφηππνπ δηαιφγνπ εληάζζεηαη εμίζνπ 

θαη  ζε νκίινπο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ε νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ κπνξεί λα έρεη  

κνξθή, βαξχηεηα θαη δηάξθεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο θαη ηελ επηζπκία 

ηνπ δηδάζθνληνο.  

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σν ζελάξην δηαθνξνπνηείηαη εληειψο απφ ηελ έσο ηψξα δηδαθηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζνθφθιεηνπ δξάκαηνο. Απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ακεραλία ζε πξψηε θάζε θαη λα 

ακθηζβεηεζεί ε δηδαθηηθή ή θαη ε παηδαγσγηθή ηνπ αμία. Πξνζσπηθά ην ζεσξψ ην 

επηηπρέζηεξν ζελάξην πνπ εθάξκνζα (εθάξκνζα πέληε ζην ίδην ηκήκα). Αλ θαη νη 

εξγαζίεο (γξαπηά θείκελα) δελ ήηαλ εληππσζηαθά, ην ζελάξην δελ ήηαλ απζηεξφ ή 

δχζθνιν, ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ μεπέξαζε ηηο πξνζδνθίεο κνπ. Καη ελψ ζε 

άιια ζελάξηα νη ΣΠΔ θιήζεθαλ «λα ηξαβήμνπλ ηε πξνζνρή ηνπο», εδψ νη καζεηέο 

ηηο δηαρεηξίζηεθαλ απηνβνχισο γηα λα  παξαγάγνπλ θάηη δηθφ ηνπο, αλαιακβάλνληαο 

ηνλ ξφιν ελφο ζπγγξαθέα. Σν θιίκα ήηαλ ηδηαίηεξα επράξηζην αιιά θαη ζνβαξφ, 

ρσξίο λα είλαη ζνβαξνθαλέο.  
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