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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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Τπεύζπλνο ππν-νκάδαο εξγαζίαο ινγνηερλίαο: Βαζίιεο Βαζηιεηάδεο 

ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

http://www.greeklanguage.gr  

Καξακανύλα 1 – Πιαηεία θξα Σ.Κ. 55 132 Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε 

Σει.: 2310 459101 , Φαμ: 2310 459107, e-mail: centre@komvos.edu.gr 

http://www.greeklanguage.gr/
mailto:centre@komvos.edu.gr


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ 

& Αζιεηηζκνύ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

 Α΄ Λπθείνπ «Μνξθέο εμνπζίαο ζην ζέαηξν. ρέζε ππνηαγήο ή αλαηξνπή;» 

 

ειίδα 3 από 35 

 

Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Μνξθέο εμνπζίαο ζην ζέαηξν. ρέζε ππνηαγήο ή αλαηξνπή; 

Εθαπμογή ζεναπίος 

Μαξηάλλα Βελνύηζνπ 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Μαξηάλλα Βελνύηζνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

Τάξη 

Α΄ Λπθείνπ 

Σσολική μονάδα 

2
ν
 Γεληθό Λύθεην Αραξλώλ  

Χπονολογία 

Από 29-03-2013 έσο 23-04-2013. 

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

Θέαηξν θαη ινγνηερλία 

Διαθεμαηικό 

Όρη  

Χπονική διάπκεια 

8 ώξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθόο ρώξνο: 

Δληόο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, αίζνπζα 

πξνβνιώλ. 

ΗΗ. Δηθνληθόο ρώξνο: ηζηνιόγην ηάμεο. 
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο ζελαξίνπ εθπαηδεπηηθόο θαη καζεηέο ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. Οη νκάδεο ησλ 

καζεηώλ γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ δελ δηακνξθώζεθαλ εθ λένπ, αιιά 

δηαηεξήζεθαλ, σο πξνο ηε ζύλζεζή ηνπο, ίδηεο κε εθείλεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί 

ζηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο, όηαλ ε ίδηα ηάμε είρε εξγαζηεί πάιη 

νκαδνζπλεξγαηηθά. Έηζη, εμνηθνλνκήζεθε πνιύηηκνο ρξόλνο, αθνύ ηα κέιε ησλ 

νκάδσλ γλσξίδνληαλ κεηαμύ ηνπο θαη δελ ρξεηάζηεθε ε αλαθαηαλνκή ζε θαηλνύξγηεο 

νκάδεο.  

Δπηπιένλ, νη καζεηέο γλώξηδαλ ην ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ από 

ζρεηηθή παξνπζίαζε πνπ ηνπο είρε γίλεη ζην παξειζόλ, ελώ ήηαλ πιήξσο 

εμνηθεησκέλνη κε ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word), ην ινγηζκηθό 

δεκηνπξγίαο παξνπζίαζεο (PowerPoint) θαζώο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ 

(Internet) γηα ηελ αλαδήηεζε θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ. 

Σέινο, δελ παξνπζηάζηεθε θαλέλα πξόβιεκα ζηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ έμη Ζ/Τ –αξηζκόο 

αληίζηνηρνο ησλ νκάδσλ–, ελώ ππήξμε θαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ερείσλ. Δπηπιένλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν βηληενπξνβνιέαο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ νκαδηθώλ 

εξγαζηώλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Μαξηάλλα Βελνύηζνπ, Μνξθέο εμνπζίαο ζην ζέαηξν. ρέζε ππνηαγήο ή αλαηξνπή; 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία Α΄ Λπθείνπ, 2012. 

Το ζενάπιο ανηλεί 

— 
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Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο ζελαξίνπ έιαβε ρώξα ην δεύηεξν κηζό ηνπ β΄ ηεηξακήλνπ 

ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2012-13 θαη θάιπςε ηε ζεκαηηθή ελόηεηα «Θέαηξν» πνπ, 

ζύκθσλα κε ην Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ, απνηειεί ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία ελόηεηα πνπ 

πξνηείλεηαη λα δηδαρζεί. 

Οη καζεηέο κειέηεζαλ απνζπάζκαηα ζεαηξηθώλ έξγσλ πνπ ηνπο δόζεθαλ, 

ζρνιίαζαλ ηνπο ζεαηξηθνύο ραξαθηήξεο θαη ζηάζεθαλ θπξίσο ζηελ αλίρλεπζε 

θάπνηαο κνξθήο εμνπζίαο ζηα ζεαηξηθά έξγα. Δπηπιένλ, εξκήλεπζαλ ηε ζηάζε, ηα 

αίηηα θαη ηα θίλεηξα πνπ νδεγνύλ θάπνηνπο ζεαηξηθνύο ήξσεο ζηελ επηβνιή ηεο 

δύλακεο θαη ηεο εμνπζίαο, αιιά θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη απνδέθηεο ηεο 

εμνπζίαο απηήο άιινηε ππνηάζζνληαη ζηε δύλακε ηνπ ηζρπξνηέξνπ θαη άιινηε 

επαλαζηαηνύλ. 

Γηα ηελ εμέηαζε όισλ ησλ παξαπάλσ αλαηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο νκαδηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν βαζκόο ζπλεξγαζίαο όισλ θαη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ζηελ νκάδα, ελώ νη αηνκηθέο εξγαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαλ αληηθαηαζηάζεθαλ από νκαδηθέο, ύζηεξα από επηζπκία ησλ ίδησλ ησλ 

καζεηώλ. Παξά ηαύηα, ε αηνκηθή αμηνιόγεζε επηηεύρζεθε, θαηά έλαλ βαζκό, ζηελ 

Α΄ θάζε εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ, θαηά ηελ νπνία ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ ε κεησπηθή δηδαζθαιία θαη ν θάζε καζεηήο ζπλέβαιε αηνκηθά, απαληώληαο ζηα 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ. 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

ηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ ήηαλ αθελόο ε αλίρλεπζε από ηνπο καζεηέο ησλ 

αηηίσλ επηβνιήο θάζε κνξθήο εμνπζίαο θαη, παξάιιεια, ε αλίρλεπζε ηεο ζηάζεο πνπ 

πηνζεηνύλ νη άιινη απέλαληη ζε απηήλ θαη αθεηέξνπ, ε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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νπνίν όια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζηε ινγνηερλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 

ζεαηξηθά έξγα δηαθνξεηηθώλ ζεαηξηθώλ ζπγγξαθέσλ, δηαθνξεηηθώλ επνρώλ ηεο 

Νενειιεληθήο αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Λνγνηερλίαο.  

Οη καζεηέο δελ ζηάζεθαλ κόλν ζηελ αλίρλεπζε ησλ αηηίσλ επηβνιήο θάζε 

κνξθήο εμνπζίαο, αλάινγα κε ην θείκελν πνπ ηνπο δόζεθε πξνο κειέηε, αιιά, 

επηπιένλ, εληόπηζαλ, εξκήλεπζαλ θαη ζρνιίαζαλ ηνπο εθθξαζηηθνύο θαη 

αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο, ηηο ιεθηηθέο επηινγέο, ην ύθνο πνπ επέιεμε ν εθάζηνηε 

ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο γηα λα απνδώζεη κε δσληαλό θαη παξαζηαηηθό ηξόπν ηε 

δύλακε θαη ηελ εμνπζία θάπνησλ εξώσλ θαη ηελ ηάζε ππνηαγήο ή αλαηξνπήο ησλ 

απνδεθηώλ ηεο εμνπζίαο απηήο.  

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο πσο, γηα ηελ ελαζρόιεζε κε θάπνηεο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ θύιισλ εξγαζίαο, νη καζεηέο ρξεηάζηεθε λα αμηνπνηήζνπλ ηελ 

θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη λα πξνβνύλ ζε κία ζπλεηξκηθή ή κε ζύλδεζε ησλ κνξθώλ 

εμνπζίαο, όπσο απηέο πξνβάιινληαη ζηα ζεαηξηθά έξγα πνπ δηάβαζαλ, κε ηηο δηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο θαη βηώκαηα, θάηη πνπ απνδείρζεθε αξθεηά ελδηαθέξνλ, θαζώο νη ίδηνη 

νη καζεηέο σο έθεβνη, όπσο δήισζαλ, ζπρλά ληώζνπλ όηη γίλνληαη απνδέθηεο 

δηαθόξσλ κνξθώλ εμνπζίαο (γνλετθή θιπ). 

Ο νκαδηθόο, ηέινο, ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλέβαιε ζηε 

δηακόξθσζε θιίκαηνο νηθεηόηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, ελώ ε αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηώλ έδσζε κία άιιε ώζεζε ζην ζελάξην, θαζηζηώληαο ην πην ειθπζηηθό θαη 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο. 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηώμακε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 

 λα γλσξίζνπλ Έιιελεο θαη μέλνπο ζεαηξηθνύο ζπγγξαθείο, 
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 λα θαηαλνήζνπλ πσο ζε θάζε ζεαηξηθό έξγν, όπσο θαη ζε θάζε ινγνηερληθό 

θείκελν, παξνπζηάδνληαη απνθξπζηαιισκέλεο νη πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θιπ. 

απόςεηο θάζε επνρήο, 

 λα αληηιεθζνύλ ηε δηαρξνληθόηεηα ηνπ ππό εμέηαζε ζέκαηνο, δειαδή ηεο 

επηβνιήο νπνηαζδήπνηε κνξθήο εμνπζίαο θαη ηε ζηάζε πνπ δηακνξθώλνπλ νη 

άιινη απέλαληη ζε απηήλ. 

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηώμακε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 

 λα γλσξίζνπλ ηε δνκή ελόο ζεαηξηθνύ έξγνπ, 

 λα γλσξίζνπλ ηε δνκή δηαθνξεηηθώλ θεηκεληθώλ εηδώλ (εκεξνιόγην, ζεαηξηθή 

θξηηηθή, ζεαηξηθό κνλόπξαθην), 

 λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη αθεγεκαηηθνί ηξόπνη, ηα 

εθθξαζηηθά κέζα, ην ύθνο θαη ε γιώζζα ηνπ θεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνδνζεί κέζσ ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ ν ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε εμνπζία 

ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ . 

Γπαμμαηιζμοί 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηώμακε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 

 λα γλσξίζνπλ, κέζα από ηα ζεαηξηθά έξγα πνπ κειέηεζαλ, ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο εμνπζίαο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηα 

ζεαηξηθά έξγα ηα εμσγισζζηθά θαη ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία, ην ύθνο, ν 

επηηνληζκόο θιπ., 

 λα αζθεζνύλ ζηε γξαθή δηαθνξεηηθώλ θεηκεληθώλ εηδώλ, εληαγκέλσλ ζε 

επηθνηλσληαθό πιαίζην (ζεαηξηθή θξηηηθή, ζεαηξηθό κνλόπξαθην θιπ.), 

 λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ην 

κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο κπνξεί λα γίλεη πην ελδηαθέξνλ κε ηε ζπκβνιή ηνπο, 

είηε πξόθεηηαη γηα ηελ απιή εξγαιεηαθή ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word) θαη ινγηζκηθνύ δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ 
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(PowerPoint), είηε γηα ηελ αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ ζην ειεθηξνληθό 

πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ θαη ηνλ ζρνιηαζκό ησλ εξγαζηώλ ησλ άιισλ 

νκάδσλ. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Ζ ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ κε θάπνηεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο νδήγεζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηάο ηνπο, κέζσ ησλ πξσηνβνπιηώλ, ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο, 

ηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ, ελώ ε εξγαζία ζε 

νκάδεο ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηε δηακόξθσζε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο ησλ κειώλ ησλ 

νκάδσλ, νη νπνίεο εξγάζηεθαλ από θνηλνύ γηα ηελ επίηεπμε ελόο θνηλνύ ζηόρνπ. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Σν παξόλ ζελάξην ζηόρεπε ζηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ ηειεπηαία ελόηεηα 

ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ κε ηίηιν «Θέαηξν», 

ηελ νπνία πξάγκαηη νη καζεηέο γλώξηζαλ κειεηώληαο ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα 

ζεαηξηθώλ έξγσλ θαη παξαθνινπζώληαο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ησλ ππό εμέηαζε 

θεηκέλσλ ζην δηαδίθηπν.  

Δπηπιένλ, ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ πξνθάιεζε έληνλν ελδηαθέξνλ ζηνπο καζεηέο, 

νη νπνίνη ηαπηίζηεθαλ κε θάπνηνπο ζεαηξηθνύο ραξαθηήξεο, θπξίσο κε εθείλνπο πνπ 

γίλνληαλ απνδέθηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο εμνπζίαο, ηεο γνλετθήο (ζεαηξηθά 

έξγα: Βαζηιηάο Λεξ, Σηέιια Βηνιάληε). 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία ελόηεηα ηνπ 

Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ 

Λπθείνπ, ε νπνία έρεη ηίηιν «Θέαηξν». Πξάγκαηη, ην ζελάξην πνπ εθαξκόζηεθε 

θάιπςε έλα κέξνο ηεο ελόηεηαο θαη, ηαπηνρξόλσο, ήηαλ ζην γεληθόηεξν πλεύκα ησλ 

ζηόρσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη από ην Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1918,6393/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14830/
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ αμηνπνηήζεθαλ νη Νέεο Σερλνινγίεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξνηείλνληαλ ζηα θύιια εξγαζίαο, αλαδήηεζαλ, αμηνιόγεζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ από δηάθνξεο πεγέο ζην δηαδίθηπν (Internet). 

Αζθήζεθαλ ζηε παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word) θαη ην ινγηζκηθό δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ 

(PowerPoint), αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία πνιπκεζηθώλ θεηκέλσλ. Σαπηνρξόλσο, ε 

αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ ζην ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ έδσζε ηελ 

επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο εξγαζίεο ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ θαη 

ιεηηνύξγεζε σο ρώξνο ζπλάληεζεο. 

Κείμενα 

Λνγνηερληθά θείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ 

ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ:  

Βηηζέληδνο Κνξλάξνο, «Ζ Θπζία ηνπ Αβξαάκ» (απόζπαζκα, ζ. 97-100). 

Μνιηέξνο, «Ο αξρνληνρσξηάηεο» (απόζπαζκα, ζ. 386-388). 

Λάκπξνο Πνξθύξαο, «Σν ζέαηξν» (ζ. 460). 

Οπίιιηακ αίμπεξ, «Βαζηιηάο Λεξ» (απόζπαζκα, ζ. 390-396).  

ΚΝΛ Β΄ Λπθείνπ:  

Γηώξγνο Θενηνθάο, «Σν ηίκεκα ηεο ιεπηεξηάο» (ζ. 362-371). 

Γξεγόξηνο Ξελόπνπινο, «Σν κπζηηθό ηεο Κνληέζζαο Βαιέξαηλαο» (απόζπαζκα, ζ. 

107-118). 

Γξεγόξηνο Ξελόπνπινο, «ηέιια Βηνιάληε» (απόζπαζκα, ζ. 103-106).  

ΚΝΛ Γ΄ Λπθείνπ:  

Μπέξηνιη Μπξερη, «Ο ζπηνύλνο» (ζ. 416-426).  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1914,6336/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1918,6392/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6421/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1918,6393/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3564,14921/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14831/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14830/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3931,17414/
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Κείκελα άιισλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ: 

Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Γεληθήο Παηδείαο Γ΄ Λπθείνπ 

Θνπθπδίδε, Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο, θεθ. 37-38, 40 (από ηε κεηάθξαζε ηνπ ζρνιηθνύ 

εγρεηξηδίνπ). 

Λνγνηερληθά θείκελα εθηόο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

Βηηζέληδνο Κνξλάξνο, Δξσηόθξηηνο. Δπηκ. Γ.Π. αββίδεο, ελόηεηα Γ΄, ζη. 277-298, 

309-360. Αζήλα: Δξκήο, 1998. 

Υπνζηεξηθηηθό πιηθό  

Βίληεν 

Απόςε απηνζρεδηάδνπκε ηνπ Luigi Piradello, Γεκήηξεο Μπξάη, Θέαηξν Αζελώλ, 

1961 (κνπζηθή: Μάλνο Υαηδεδάθηο, εξκελεία: Γεκήηξεο Μπξάη) [πεγή: 

www.youtube.com]. 

Η ζπζία ηνπ Αβξαάκ ηνπ Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ, Αιέμεο Μηλσηήο, Δζληθό Θέαηξν, 

1990 (ζεαηξηθή παξάζηαζε) [πεγή: Φεθηνπνηεκέλν Αξρείν Δζληθνύ Θεάηξνπ].  

Μαληάκ Σνπζνύ ηνπ Γεκήηξε Φαζά, Γηώξγνο Αξκέλεο, Κξαηηθό Θέαηξν Βνξείνπ 

Διιάδνο, 2012 (ζεαηξηθή παξάζηαζε) [πεγή: Φεθηνπνηεκέλν Αξρείν Κξαηηθνύ 

Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο]. 

Ο Βαζηιηθόο ηνπ Αληώληνπ Μάηεζε, Βαγγέιεο Θενδσξόπνπινο, Δζληθό Θέαηξν, 

1999 (ζεαηξηθή παξάζηαζε) [πεγή: Φεθηνπνηεκέλν Αξρείν Δζληθνύ ζεάηξνπ].  

Σηέιια Βηνιάληε του Γξεγόξηνπ Ξελόπνπινπ, Πάλνο Γιπθνθξύδεο, ηειενπηηθή 

εθπνκπή «Σν ζέαηξν ηεο Γεπηέξαο», 1976 (ζεαηξηθή παξάζηαζε) [πεγή: 

www.youtube.com]. 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17809/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17810/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17812/
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C129/document/4e588a7893b6/4e71a354uyku/4e71a37eptke.pdf
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=438&author_id=20
http://www.youtube.com/watch?v=9xTyPvHMhVA
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=636#sounds
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=2&production=38908&mode=27
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=296#videos
http://www.youtube.com/watch?v=odk4z5LskRQ
http://www.youtube.com/
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Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ θάζε: πξηλ ηελ αλάγλσζε (1 ώξα) 

1
ε
 ώξα (αίζνπζα πξνβνιώλ) 

Οη καζεηέο θαηά ηελ 1
ε
 απηή ώξα ηεο Α΄ θάζεο κεηέβεζαλ ζηελ αίζνπζα πξνβνιώλ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη αξρηθά ελεκεξώζεθαλ πσο ζα αζρνιεζνύλ κε ηελ ηξίηε ζεκαηηθή 

ελόηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο κε ηίηιν «Θέαηξν». ηε 

ζπλέρεηα, ελεκεξώζεθαλ γηα ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ πνπ αθνξά ζηελ θάζε κνξθή 

εμνπζίαο θαη ζηε ζηάζε πνπ πηνζεηνύλ νη άιινη απέλαληη ζηε δύλακε ηνπ 

ηζρπξνηέξνπ. ην άθνπζκα ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο έδεημαλ ακέζσο 

κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ζρνιίαζαλ πσο θαη νη ίδηνη είηε ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, είηε 

ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο, είηε ζην ζηελό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ έρνπλ θαηά θαηξνύο 

δνθηκάζεη ηηο ηζνξξνπίεο απηήο ηεο ζρέζεο εμνπζίαο. 

ηε ζπλέρεηα, αλαθνηλώζεθε ζηνπο καζεηέο πσο θάπνηεο από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο, θαηά ηε δηάξθεηα όισλ ησλ θάζεσλ ηνπ ζελαξίνπ, ζα ήηαλ 

νκαδηθέο, επνκέλσο, ζα έπξεπε, όηαλ ηνπο δεηνύληαλ, λα ζπζηαζνύλ ζε νκάδεο θαη λα 

εξγαζηνύλ νκαδνζπλεξγαηηθά. Μνινλόηη ηνπο πξνηάζεθε λα γίλεη εθ λένπ ζύζηαζε 

ησλ νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηνύλ θαη κε άιινπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα επηζθξαγίζνπλ ην θιίκα νηθεηόηεηαο ζηελ ηάμε, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο δήηεζαλ λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηα ίδηα άηνκα κε ηα νπνία είραλ 

ζπλεξγαζηεί θαη ζην παξειζόλ, θαζώο ππήξμε κεηαμύ ηνπο ν κεγαιύηεξνο βαζκόο 

ζπλελλόεζεο. Έηζη, νη νκάδεο παξέκεηλαλ σο είραλ, έμη ζηνλ αξηζκό, εθηόο από κία ε 

νπνία από πεληακειήο έγηλε ηεηξακειήο, δηόηη έλα από ηα κέιε ηεο δηέθνςε ηε 

θνίηεζε ζην ζρνιείν. Εεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα θξαηνύλ αηνκηθό θαη νκαδηθό 

θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα θύιαζζαλ ηπρόλ εξγαζίεο ή πιηθό πνπ ζα αμηνπνηνύζαλ, θάηη 

ην νπνίν ζε γεληθέο γξακκέο ηεξήζεθε κε ζπλέπεηα. 

Λόγσ ηεο νθηάσξεο δηάξθεηαο ηνπ ζελαξίνπ πνπ εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε, 

έλαληη δώδεθα σξώλ πνπ πξνβιέπνληαλ ζην ζπληαγκέλν ζελάξην, ε Α΄ θάζε 

δηήξθεζε κία ώξα θαη μεθίλεζε ζηελ νπζία κε κία εξώηεζε πνπ ηέζεθε σο αθόξκεζε 
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ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Οη καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

πξνζθάησο ή ζην παξειζόλ θάπνηα ζεαηξηθή παξάζηαζε ή αλ έρνπλ 

πξσηαγσληζηήζεη ζε θάπνηα, ζην πιαίζην πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπο. Αθνύζηεθαλ πνιιέο απαληήζεηο θαη ζπκκεηείραλ ζρεδόλ όινη νη καζεηέο ζηε 

ζπδήηεζε. Γύν, κάιηζηα, δήισζαλ πσο ζην Γπκλάζην είραλ ζπκκεηάζρεη ζηε 

ζεαηξηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο είραλ 

αλεβάζεη κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε. Αθνινύζσο, δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα 

αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο πξνγελέζηεξεο γλώζεηο θαη ξσηήζεθαλ αλ ζπκνύληαη 

ζηελ ηξαγσδία ηνπ Δπξππίδε Διέλε, ηελ νπνία δηδάρζεθαλ ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ, πνηνο 

ήηαλ ν βαζηιηάο πνπ θξαηνύζε αηρκάισηε ηελ Διέλε, επηβάιινληαο ηελ εμνπζία ηνπ 

θαη πώο αληέδξαζε εθείλε. Οη καζεηέο ρσξίο δπζθνιία απάληεζαλ ζην εξώηεκα θαη 

νδεγήζεθαλ ζην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ πνπ ήηαλ νη κνξθέο εμνπζίαο. 

Λόγσ ηεο ζπκπύθλσζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο Α΄ θάζεο ζε κία ώξα, δελ 

πξνβιήζεθαλ ζηνπο καζεηέο νη θσηνγξαθίεο κε ηα θπξηόηεξα ζηνηρεία κηαο 

παξάζηαζεο, όπσο ηα ζεαηξηθά θνζηνύκηα, νη αθίζεο ησλ παξαζηάζεσλ, ηα 

πξνζσπεία θιπ. Γηα ηνλ ίδην ιόγν παξαιείθζεθε θαη ε πξνβνιή ηνπ βίληεν κε ηνλ 

πξόινγν ηνπ έξγνπ Απόςε απηνζρεδηάδνπκε ηνπ Luigi Piradello (κνπζηθή: Μάλνπ 

Υαηδεδάθη, εξκελεία: Γεκήηξε Μπξάη). 

Μεηά ηελ αθόξκεζε θαη ηελ αλάθιεζε παιαηνηέξσλ γλώζεσλ, αλαγλώζζεθε 

ζηελ ηάμε ην πνίεκα «Σν ζέαηξν» ηνπ Λάκπξνπ Πνξθύξα (Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Α΄ Λπθείνπ, ζ. 460). Αθνινύζεζε, κε αθνξκή ην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα, 

ζύληνκε ζπδήηεζε θαη όρη γξαπηή αηνκηθή εξγαζία –γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ–

θαη νη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην εξώηεκα αλ ην ζέαηξν απνηειεί κία 

κηθξνγξαθία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξώπσλ θαη κε πνηα ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ 

παξνκνηάδεη ν πνηεηήο ηε δσή ησλ ηειεπηαίσλ. Οη καζεηέο απάληεζαλ, αλ θαη ζε 

απηό ην εξώηεκα δελ ππήξμε καδηθή ζπκκεηνρή, αιιά αθνύζζεθαλ ζπλνιηθά δύν-

ηξεηο απαληήζεηο. 

http://www.youtube.com/watch?v=9xTyPvHMhVA
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6421/
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ην ηέινο ηεο ώξαο, έγηλε πξνβνιή, κε ηε βνήζεηα βηληενπξνβνιέα θαη δύν 

ερείσλ, ελόο κηθξνύ αληηπξνζσπεπηηθνύ απνζπάζκαηνο πέληε ιεπηώλ από ηελ Γ΄ 

πξάμε ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ Ο βαζηιηθόο ηνπ Αλη. Μάηεζε από ην Φεθηνπνηεκέλν 

Αξρείν ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ.  

Μεηά ην ηέινο ηεο πξνβνιήο, δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα αληρλεύζνπλ ηε 

κνξθή εμνπζίαο πνπ εληόπηζαλ ζην απόζπαζκα πνπ πξνβιήζεθε θαη λα επηζεκάλνπλ 

ηπρόλ εμσγισζζηθά ζηνηρεία, λα ζρνιηάζνπλ ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ησλ ζεαηξηθώλ 

εξώσλ, ην ύθνο ηνπο θιπ., ελώ, ηαπηόρξνλα, λα αλαθέξνπλ αλ ηα πξόζσπα πνπ ήηαλ 

απνδέθηεο ηεο εμνπζίαο επαλαζηαηνύλ ή ππνηάζζνληαη ζε απηήλ. Καζώο δελ ππήξρε 

πεξηζζόηεξνο ρξόλνο, νη καζεηέο δελ θαηέγξαςαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε κία 

νκαδηθή εξγαζία, όπσο πξνβιεπόηαλ ζην ζπληαγκέλν ζελάξην, αιιά ππήξμε δσεξή 

ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ αξθεηνί καζεηέο, δειώλνληαο, 

κάιηζηα, πσο ηνπο άξεζε ην απόζπαζκα ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ πνπ παξαθνινύζεζαλ, 

ελώ θάπνηνη από απηνύο δήηεζαλ θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζήζνπλ κεγαιύηεξν κέξνο ηεο παξάζηαζεο. 

ηε ζπλέρεηα, ηα δύν ηειεπηαία ιεπηά ηεο ώξαο κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο 

έλαο πίλαθαο αμηνιόγεζεο ηεο Α΄ θάζεο ηνπ ζελαξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβιεκαηηζηνύλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηόο ηνπ θαη ηελ πξνζέιθπζε 

ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο. Από ηνλ πίλαθα αμηνιόγεζεο πνπ πξνηεηλόηαλ ζην 

ζπληαγκέλν ζελάξην αθαηξέζεθαλ ηα δύν ηειεπηαία θξηηήξηα, πνπ αθνξνύζαλ ζηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ ζπλεξγαζίαο κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο, θαζώο, ιόγσ 

ηεο δηάξθεηαο ηεο Α΄ θάζεο, δελ ππήξμε ρξόλνο λα ζπληάμνπλ νη καζεηέο θάπνηα 

γξαπηή νκαδηθή εξγαζία, αιιά απάληεζαλ ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο ηέζεθαλ 

πξνθνξηθά. Οη καζεηέο πνιύ γξήγνξα ζπκπιήξσζαλ ηνλ πίλαθα αμηνιόγεζεο
1
 θαη 

έηζη ηειείσζε ε πξώηε απηή ώξα θαη, ηαπηόρξνλα, θαη ε Α΄ θάζε εθαξκνγήο ηνπ 

ζελαξίνπ. 

                                                           
1
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ην αξρείν axiologisi_a_fasi. 

http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=296#videos
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Β΄ θάζε: θπξίσο αλάγλσζε (5 ώξεο) 

Καηά ηε Β΄ θάζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο πξνζήιζαλ ζην κάζεκα 

κε δσεξό ελδηαθέξνλ θαη αλέκελαλ ηελ επηινγή ησλ θεηκέλσλ, ηα νπνία ζα 

επεμεξγάδνληαλ. Γηα λα έρνπλ όινη γλώζε ησλ θεηκέλσλ ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ, 

κνηξάζηεθε έλα αλζνιόγην θεηκέλσλ κε ηα έξγα πνπ δελ αλζνινγνύληαλ ζην 

εγρεηξίδην ηεο Α΄ Λπθείνπ, αιιά πξνέξρνληαλ από βηβιία άιισλ ηάμεσλ. Γηα ιόγνπο 

νηθνλνκίαο, ην αλζνιόγην θεηκέλσλ δελ κνηξάζηεθε αηνκηθά αλά καζεηή, αιιά 

νκαδηθά, έλα ζε θάζε νκάδα. 

Δπεηδή ην ζελάξην εθαξκόζηεθε ζε 8 δηδαθηηθέο ώξεο, ρξεηάζηεθε λα γίλεη 

ζπκπύθλσζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Β΄ θάζεο από επηά ώξεο, πνπ πξνέβιεπε ην 

ζπληαγκέλν ζελάξην, ζε πέληε. πλεπώο, παξαιείθζεθε ε πξώηε δξαζηεξηόηεηα ησλ 

θύιισλ εξγαζίαο θαη νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηηο δύν από ηηο ηξεηο πξνηεηλόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο. Σνπο ηνλίζηεθε, ηέινο, πσο ζα εξγάδνληαλ νκαδηθά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Β΄ θάζε εθαξκόζηεθε σο αθνινύζσο: 

2
ε
 ώξα (ζρνιηθή αίζνπζα) 

Οη καζεηέο ελεκεξώζεθαλ γηα ηα θείκελα κε ηα νπνία ζα αζρνινύληαλ εξγαδόκελνη 

νκαδηθά. ηελ θαηαλνκή ησλ θεηκέλσλ ζπκκεηείραλ θαη νη ίδηνη νη καζεηέο, νη νπνίνη 

εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα επηιέμνπλ νη ίδηνη ην ζεαηξηθό έξγν κε ην νπνίν ζα 

αζρνινύληαλ. Μάιηζηα, ην έξγν ηνπ Οπίιιηακ αίμπεξ κε ηίηιν Βαζηιηάο Λεξ ππήξμε 

αληηθείκελν δηεθδίθεζεο δύν νκάδσλ, αιιά ηειηθώο ε κία ππνρώξεζε θαη αλέιαβε λα 

κειεηήζεη ην έξγν Ο ζπηνύλνο ηνπ Μπέξηνιη Μπξερη. Έηζη, ελεκεξώζεθαλ ηα παηδηά 

γηα ηα ππό εμέηαζε θείκελα θαη ηνπο δόζεθε ην αλζνιόγην θεηκέλσλ, όπσο 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, αλά νκάδα. πγθεθξηκέλα, ηα θείκελα Σηέιια Βηνιάληε θαη 

Τν κπζηηθό ηεο Κνληέζζαο Βαιέξαηλαο ηνπο ηνλίζηεθε πσο ζα δηαβάδνληαλ σο 

παξάιιεια. Έηζη, ηα ζεαηξηθά έξγα πνπ κειέηεζαλ ζπλνιηθά ήηαλ ηα αθόινπζα: 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1918,6393/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3931,17414/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSB106&id=1935
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSB106&id=1935
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Λνγνηερληθά θείκελα  

Κείκελα:  

Από ηα ζρνιηθά Αλζνιόγηα Λνγνηερλίαο: 

ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ:  

Βηηζέληδνο Κνξλάξνο, «Ζ Θπζία ηνπ Αβξαάκ» (απόζπαζκα, ζ. 97-100). 

Μνιηέξνο, «Ο αξρνληνρσξηάηεο» (απόζπαζκα, ζ. 386-388). 

Οπίιιηακ αίμπεξ, «Βαζηιηάο Λεξ» (απόζπαζκα, ζ. 390-396).  

ΚΝΛ Β΄ Λπθείνπ:  

Γηώξγνο Θενηνθάο, «Σν ηίκεκα ηεο ιεπηεξηάο» (ζ. 362-371). 

Γξεγόξηνο Ξελόπνπινο, «Σν κπζηηθό ηεο Κνληέζζαο Βαιέξαηλαο» (απόζπαζκα, ζ. 

107-118). 

ΚΝΛ Γ΄ Λπθείνπ:  

Μπέξηνιη Μπξερη, «Ο ζπηνύλνο» (ζ. 416-426).  

ηε ζπλέρεηα, πξνηάζεθε ζηνπο καζεηέο λα αλαγλσζζεί ζηελ ηάμε ην θείκελν 

ηεο Α΄ νκάδαο κε ηίηιν Η Θπζία ηνπ Αβξαάκ ηνπ Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ, ιόγσ ηεο 

δπζθνιίαο ηεο γιώζζαο, θαζώο ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν αλήθεη ζηελ Κξεηηθή 

ινγνηερλία. Οη καζεηέο δελ έθεξαλ αληίξξεζε, θαηαλόεζαλ ηε δπζθνιία ηεο νκάδαο 

πνπ αλέιαβε λα ην κειεηήζεη, ελζπκνύκελνη, όπσο είπαλ, θαη άιια θείκελα ηεο 

Κξεηηθήο ινγνηερλίαο πνπ κειέηεζαλ ζην Α΄ ηεηξάκελν, ζην πιαίζην ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ελόηεηαο «Σα θύια ζηε ινγνηερλία». Σαπηόρξνλα, ηνπο κνηξάζηεθε 

θαη ην δειηίν αλάγλσζεο, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ
2
 κεηά ηελ παξνρή θάπνησλ 

δηεπθξηλίζεσλ. Οη δηεπθξηλίζεηο αθνξνύζαλ ζηα πξόζσπα ηνπ έξγνπ, αθνύ γηα ην 

πεξηερόκελν είραλ ελεκεξσζεί θαη από ηελ αλάγλσζε ηνπ εηζαγσγηθνύ ζεκεηώκαηνο 

ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ πνπ πξνεγείηαη ηνπ θεηκέλνπ. 

                                                           
2
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ην αξρείν deltia_anagnosis. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1914,6336/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1918,6392/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1918,6393/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3564,14921/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14831/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3931,17414/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-A111&id=1928
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Γηα ηα ππόινηπα θείκελα ηνπο δεηήζεθε λα γίλεη ε αλάγλσζε θαη’ νίθνλ, αθνύ 

πξώηα έγηλε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ην πεξηερόκελό ηνπο, έηζη ώζηε όια ηα παηδηά 

λα έρνπλ γλώζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζεαηξηθώλ έξγσλ κε ηα νπνία 

αζρνιήζεθαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο. Απηό κάιινλ ιεηηνύξγεζε ζεηηθά, θαζώο πνιύ 

ιίγνη καζεηέο, όπσο απνδείρζεθε από ηε ζπλέρεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ, 

αλέγλσζαλ θαη ηα ππόινηπα ππό κειέηε θείκελα.  

3
ε
 ώξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

Καηά ηε δεύηεξε ώξα ηεο Β΄ θάζεο, νη καζεηέο ξσηήζεθαλ γηα ηελ πνξεία ηεο 

αλάγλσζεο ησλ θεηκέλσλ πνπ ηνπο ππνδείρζεθαλ ηελ πξνεγνύκελε ώξα θαη κόλν 

δύν-ηξεηο καζεηέο αλέθεξαλ όηη ηα είραλ δηαβάζεη. Οη ππόινηπνη δήισζαλ όηη δελ 

είραλ πξνιάβεη λα ηα δηαβάζνπλ ή όηη, ιόγσ ηνπ όγθνπ ησλ ζειίδσλ ησλ θεηκέλσλ, 

εγθαηέιεηςαλ ηελ πξνζπάζεηα. Έηζη, δόζεθε ν ιόγνο ζηνπο καζεηέο πνπ είραλ 

νινθιεξώζεη ηελ αλάγλσζε θαη’ νίθνλ, γηα λα ελεκεξώζνπλ ελ ηάρεη ηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο γηα ηηο εληππώζεηο πνπ ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο γηα ηελ επνρή ζηελ νπνία γξάθζεθε ην θαζέλα, πξάγκα ην νπνίν έπξαμαλ 

ζπκβνπιεπόκελνη ηα αλαγλσζηηθά δειηία πνπ είραλ ζπκπιεξώζεη.  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο, νη νπνίνη ήδε είραλ κεηαβεί ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο
3
, ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη ηνπο δόζεθαλ ηα θύιια εξγαζίαο. Κάζε 

νκάδα ρξεζηκνπνηώληαο από έλαλ Ζ/Τ αζρνιήζεθε κε ηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

θύιινπ εξγαζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο όιεο νη νκάδεο εξγάζηεθαλ κε δήιν, 

πεξηζζόηεξν από ό,ηη ζπλέβε θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ δύν πξνεγνύκελσλ ελνηήησλ, 

ζύκθσλα πάληα κε ην Ν.Π.. γηα ηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία ηεο Α΄ Λπθείνπ. Οη 

καζεηέο γεληθόηεξα θαηαλόεζαλ ηε θηινζνθία ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δελ δήηεζαλ 

δηεπθξηλίζεηο θαη απάληεζαλ ζην πξώην εξώηεκα πνπ ηνπο ηέζεθε
4
. Δμαίξεζε 

απνηέιεζε ε Α΄ νκάδα πνπ παξά ην γεγνλόο πσο ε επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

                                                           
3
 Βι. ό.π. ην αξρείν foto_b_fasi_ergasthrio. 

4
 Βι. ό.π. ην αξρείν b_omada_b_fasi. 
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είραλ λα κειεηήζνπλ (Η Θπζία ηνπ Αβξαάκ) έγηλε ζηελ ηάμε, δπζθνιεύηεθαλ ζηε 

κεηαηξνπή ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ ζε αθεγεκαηηθό θαη ρξεηάζηεθε λα επέκβσ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζνύλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο
5
. 

Με ηε ιήμε απηήο ηεο ώξαο όιεο νη νκάδεο πξόιαβαλ λα νινθιεξώζνπλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο, εθηόο από κία πνπ δήηεζε λα κείλεη εληόο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

πιεξνθνξηθήο θαη ην δηάιεηκκα, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεη ό,ηη ηεο είρε αλαηεζεί. 

ην ηέινο ηεο ώξαο, επίζεο, δεηήζεθε από ηηο νκάδεο λα αλαξηήζνπλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο ζην ηζηνιόγην ηεο ηάμεο, γηα λα κπνξέζνπλ θαη νη ππόινηπεο νκάδεο λα έρνπλ 

γλώζε ηεο εξγαζίαο ηνπο αιιά θαη γηα λα πξνβνύλ ζε ζρνιηαζκό θαη 

αλαηξνθνδόηεζε, θάηη ην νπνίν ελ ηέιεη δελ έγηλε θαη δήηεζαλ, πξνθεηκέλνπ λα κε 

δηαζέζνπλ ην δηάιεηκκά ηνπο, λα ην θάλνπλ θαη’ νίθνλ. 

4
ε
-5

ε
 ώξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

Σελ επόκελε εβδνκάδα, νη νκάδεο κεηέβεζαλ εθ λένπ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

θαη αζρνιήζεθαλ κε ηε δεύηεξε θαη ηειεπηαία δξαζηεξηόηεηα ηεο Β΄ θάζεο. Ζ 

δξαζηεξηόηεηα απηή απαηηνύζε ηελ αλαδήηεζε, ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνπνίεζε 

πιεξνθνξηώλ από ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Οη καζεηέο αληηκεηώπηζαλ έλα 

πξόβιεκα ιόγσ ηεο αξγήο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν, αιιά ελ ηέιεη κπόξεζαλ λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κάιηζηα όζεο νκάδεο έπξεπε 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αθίζα ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ, ην νπνίν δηάβαζαλ, έδεημαλ 

κεγάιν ελδηαθέξνλ, αλαδεηώληαο θσηνγξαθίεο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή αθίζα
6
. 

Οη νκάδεο γεληθόηεξα εξγάζηεθαλ ρσξίο λα δεηήζνπλ επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο. 

Μόλν ε Α΄ νκάδα γηα άιιε κία θνξά ρξεηάζηεθε ηε βνήζεηά κνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα θιήζεθε, αθνύ παξαθνινπζήζεη απόζπαζκα από ηελ παξάζηαζε ηνπ έξγνπ Η 

Θπζία ηνπ Αβξαάκ θαη δηαβάζεη ηηο θξηηηθέο από ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ 

                                                           
5
 Βι. ό.π. ην a_omada_b_fasi. 

6
 Βι. ό.π. ην afisa_parastasis. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-A111&id=1928
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-A111&id=1928
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-A111&id=1928
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-A111&id=1928
http://www.nt-archive.gr/
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Δζληθνύ ζεάηξνπ, λα γξάςεη ηε δηθή ηεο ζεαηξηθή θξηηηθή. Οη καζεηέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο δήηεζαλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη 

λα δίλεη κηα ζεαηξηθή θξηηηθή, νη νπνίεο θαη ηνπο δόζεθαλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

ελζαξξύλζεθαλ λα ζπλερίζνπλ θαη λα νινθιεξώζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Έηζη, 

ηειεηώζε ην δίσξν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη νκάδεο εξγάζηεθαλ ζην 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ελόο ζπλερόκελνπ δηώξνπ έγηλε κία 

αιιαγή ζην πξόγξακκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εβδνκάδαο θαη δαλεηζηήθακε ηηο 

ζπλερόκελεο ώξεο ηνπ καζήκαηνο ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο. 

6
ε
 ώξα (αίζνπζα πξνβνιώλ) 

Σελ επόκελε εβδνκάδα πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ησλ νκαδηθώλ εξγαζηώλ 

ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Οη καζεηέο κεηέβεζαλ ζηελ αίζνπζα πξνβνιώλ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη κε ηε βνήζεηα βηληενπξνβνιέα θαη ερείσλ παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθό ππήξμε ην γεγνλόο πσο όινη νη καζεηέο ελζνπζηάζηεθαλ από 

ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ηνπο, ελώ είπαλ πσο ζπλεξγάζηεθαλ όινη θαη έδσζαλ 

ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα. 

Οη νκάδεο παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κε ηε ζεηξά, μεθηλώληαο από ηελ Α΄ 

σο ηε η΄. Γηα λα κπνξέζνπλ λα παξνπζηαζηνύλ νη εξγαζίεο όισλ ησλ νκάδσλ, 

κεηαθέξζεθαλ ζε έλα ινγηζκηθό παξνπζίαζεο, αθόκα θαη απηέο πνπ είραλ γξαθεί ζε 

αξρείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word). Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο θάζε 

νκάδαο, δόζεθε ρξόλνο 1-2 ιεπηώλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ όινη νη καζεηέο ζε κία 

ζύληνκε αμηνιόγεζε ησλ νκαδηθώλ εξγαζηώλ. Πξέπεη εδώ λα εηπσζεί πσο θάηη ηέηνην 

ππήξμε αλαγθαίν, κηαο πνπ ηειηθά νη νκάδεο δελ αλήξηεζαλ ζην ηζηνιόγην ηεο ηάμεο 

ηηο εξγαζίεο ηνπο, όπσο είραλ ππνζρεζεί ζε πξνεγνύκελε δηδαθηηθή ώξα, θαη 

επνκέλσο, δελ ππήξμε ε δπλαηόηεηα αλαηξνθνδόηεζεο θαη ζρνιηαζκνύ ησλ 

πξνζπαζεηώλ ησλ άιισλ νκάδσλ, θάηη ην νπνίν, ηειηθά επηηεύρζεθε ηελ ώξα ηεο 

παξνπζίαζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζηεθαλ δηάθνξα ζρόιηα, ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά, γηα όιεο ηηο εξγαζίεο.  
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πλεπώο, ε αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ ησλ παηδηώλ ζην ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ 

ηνπ ηζηνινγίνπ έγηλε από ηελ εθπαηδεπηηθό ζηελ ηζηνζειίδα 

www.marvenous.blogspot.com θαη δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο αζύγρξνλα, έζησ θαη 

κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ, λα πξνβνύλ ζηνλ ζρνιηαζκό ησλ πξνζπαζεηώλ 

ησλ άιισλ νκάδσλ, θάηη ην νπνίν νη καζεηέο πάιη παξακέιεζαλ λα θάλνπλ. 

Γ΄ θάζε: κεηά ηελ αλάγλσζε (2 ώξεο)  

7
ε
 ώξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

Καηά ηελ πξώηε απηή ώξα ηεο Γ΄ θάζεο νη καζεηέο κεηέβεζαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ελαζρόιεζήο ηνπο κε νπνηαδήπνηε 

εξγαζία, ηνπο έγηλε ππελζύκηζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπο λα κεηαβνύλ ζην ηζηνιόγην ηεο 

ηάμεο θαη λα πξνβνύλ ζε ζρνιηαζκό ησλ εξγαζηώλ ησλ άιισλ νκάδσλ. Οη καζεηέο 

αλέθεξαλ σο δηθαηνινγία πσο δελ έβξηζθαλ ηνλ ρξόλν, πσο έλησζαλ κεγάιε πίεζε 

από ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα κειεηήζνπλ, ιόγσ ησλ ηειεπηαίσλ δηαγσληζκάησλ κε ηε 

ιήμε ηνπ Β΄ ηεηξακήλνπ ή ιόγσ ησλ εμεηάζεσλ πνπ επέθεηλην ζε κηθξό ρξνληθό 

δηάζηεκα γηα ηελ απόθηεζε πηζηνπνηεηηθώλ γισζζνκάζεηαο. 

ηε ζπλέρεηα, ηνπο ππνδείρζεθε ε δξαζηεξηόηεηα, κε ηελ νπνία έπξεπε λα 

αζρνιεζνύλ. Λόγσ ηεο νθηάσξεο δηάξθεηαο ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ δύν αληί ηξηώλ 

σξώλ πνπ πξνέβιεπε ην αξρηθό ζελάξην γηα ηε Γ΄ θάζε, έπξεπε λα γίλεη παξάιεηςε 

θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, επηιέρζεθε λα αζρνιεζνύλ νη καζεηέο κε ηε Β΄ 

δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία έδηλε ηε δπλαηόηεηα απηελέξγεηαο θαη πξσηνβνπιηώλ, θαζώο 

απαηηνύζε ηε ζπγγξαθή από ηνπο καζεηέο δηθώλ ηνπο ζεαηξηθώλ κνλόπξαθησλ κε 

ζέκα «Μνξθέο εμνπζίαο. ρέζε ππνηαγήο ή αλαηξνπή;» 

Πξνηάζεθε ζηνπο καζεηέο λα εξγαζηνύλ αηνκηθά ζε απηήλ ηε θάζε, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αηνκηθή αμηνιόγεζε, αιιά ζην ζύλνιό ηνπο εμέθξαζαλ 

ηελ επηζπκία λα εξγαζηνύλ νκαδηθά, θαζώο ζπλεηδεηνπνίεζαλ, όπσο είπαλ, όηη κέζσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, κπνξνύλ λα έρνπλ θαιύηεξα 

http://www.marvenous.blogspot.com/
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απνηειέζκαηα, θάηη ην νπνίν έγηλε δεθηό. Δπνκέλσο, ακέζσο ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ 

ζε νκάδεο θαη θάζε κία ρξεζηκνπνίεζε από έλαλ Ζ/Τ.  

Οη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ελαζρόιεζεο κε απηήλ ηε δξαζηεξηόηεηα δελ 

εμέθξαζαλ θακία απνξία θαη εξγάζηεθαλ κε πνιύ δήιν. Κάπνηεο από απηέο είραλ 

ηόζν ελζνπζηαζηεί πνπ έγξαςαλ κεγαιύηεξα ζε έθηαζε ζεαηξηθά κνλόπξαθηα. 

Δπεηδή, κάιηζηα, δελ πξόιαβαλ λα ηα νινθιεξώζνπλ κέζα ζε απηήλ ηε δηδαθηηθή 

ώξα, ζέιεζαλ λα ζπλερίζνπλ ζην δηάιεηκκα, θάηη ην νπνίν έθαλαλ θαη ηήξεζαλ ηελ 

ππόζρεζή ηνπο, δίλνληάο κνπ ηελ επόκελε ώξα, θαηά ηελ νπνία είραλ κάζεκα κε 

άιινλ ζπλάδειθν, νινθιεξσκέλε ηε δνπιεηά ηνπο
7
. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, ε νκάδα πνπ είρε 

λα κειεηήζεη ζηε Β΄ θάζε ην θείκελν ηνπ Γεσξγίνπ Θενηνθά, Τν ηίκεκα ηεο 

ιεπηεξηάο, δελ ζπκθσλνύζε σο πξνο ηνπο ζεαηξηθνύο ραξαθηήξεο πνπ ζα 

απνηεινύζαλ ηνπο ήξσεο ηνπ ζεαηξηθνύ κνλόπξαθηνπ πνπ ζα δεκηνπξγνύζαλ, θαζώο 

έλα κέινο ηεο νκάδαο επηζπκνύζε λα γξάςνπλ έλα κνλόπξαθην κε ηζηνξηθό 

ελδηαθέξνλ, θάηη πνπ έβξηζθε αληίζεηα ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Απηό ην 

γεγνλόο είρε σο απνηέιεζκα ε νκάδα λα ρσξηζηεί θαη λα πεξηνξηζηεί ζηα ηξία κέιε, 

ηα νπνία εξγάζηεθαλ νκαδηθά θαη ν καζεηήο πνπ απνηεινύζε ην ηέηαξην κέινο ηεο 

νκάδαο, κεηά ηε δηαθσλία πνπ πξνεγήζεθε, εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα εξγαζηεί 

αηνκηθά θαη λα ζπγγξάςεη ην δηθό ηνπ ζεαηξηθό κνλόπξαθην
8
, θάηη γηα ην νπνίν 

ελζαξξύλζεθε, θαζώο ζεσξήζεθε πνιύ ζεκαληηθή ε εκπινθή ηνπ κε θάζε ηξόπν ζηε 

δηαδηθαζία ηεο Γ΄ θάζεο θαη όρη ε πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ. 

Αο ζεκεησζεί εδώ πσο ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα ε ηεηξακειήο η΄ νκάδα δελ 

ζπλέγξαςε ην δηθό ηεο ζεαηξηθό κνλόπξαθην, θαζώο ηξία από ηα κέιε ηεο 

απνπζίαδαλ, ιόγσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζρνιηθνύο αζιεηηθνύο αγώλεο ζηίβνπ. Έηζη, 

ην κέινο ηεο νκάδαο απηήο πνπ έκεηλε ελώζεθε κε ηελ Δ΄ νκάδα, κεηά ηελ 

                                                           
7
 Βι. ό.π. ην g_fasi_theatrika. 

8
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ηνλ ππνθάθειν atom_theatriko. 
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απνρώξεζε ηνπ καζεηή πνπ εξγάζηεθε αηνκηθά, εμαηηίαο ηεο δηαθσλίαο πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ
9
.  

Καη θαηά ηε Γ΄ θάζε, νη καζεηέο παξακέιεζαλ, γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο πνπ 

είραλ αλαθέξεη θαη ηελ πξνεγνύκελε δηδαθηηθή ώξα, ηελ αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ 

ηνπο ζην ηζηνιόγην ηεο ηάμεο, θάηη ην νπνίν ηειηθά έγηλε από εκέλα. Σνπο 

ππελζύκηζα, σζηόζν, λα εηζέιζνπλ ζην ηζηνιόγην, γηα λα ζρνιηάζνπλ ηηο εξγαζίεο 

ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ, θάηη πνπ δελ έγηλε θαη πάιη. 

Υαξαθηεξηζηηθό, ηέινο, ππήξμε ην γεγνλόο πσο όιεο ζρεδόλ νη νκάδεο 

ζπλέγξαςαλ ζεαηξηθά κνλόπξαθηα κε ζέκα ηε γνλετθή εμνπζία θαη κάιηζηα ηελ 

παηξηθή. Μόλν κηα νκάδα αλαθέξζεθε ζηε ζρέζε εμνπζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ παηδηώλ, θάηη ην νπνίν 

θαλεξώλεη πσο νη καζεηέο αμηνπνίεζαλ, ελδερνκέλσο, ηπρόλ εκπεηξίεο ηνπο ή 

αθνύζκαηά ηνπο γηα λα αλαθεξζνύλ ζε κηα κνξθή εμνπζίαο πνπ ίζσο λα έρνπλ 

αθνύζεη, δεη ή γλσξίζεη θαη ηνπο θάλεθε πην εύθνιν λα πεξηγξάςνπλ. Αληηζέησο, 

θακηά νκάδα δελ αλαθέξζεθε ζε άιιεο κνξθέο εμνπζίαο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε 

πνιηηηθή. Δπηπιένλ, ιόγσ ίζσο ηεο επαλαζηαηηθήο θύζεο ησλ εθήβσλ, ζρεδόλ όινη νη 

καζεηέο επέιεμαλ λα αλαθεξζνύλ ζηελ αλαηξνπή πξνο θάζε κνξθή εμνπζίαο θαη όρη 

ηελ ππνηαγή ζε απηήλ. 

8
ε
 ώξα (αίζνπζα πξνβνιώλ) 

Σελ επόκελε ώξα νη καζεηέο κεηέβεζαλ ζηελ αίζνπζα πξνβνιώλ ηνπ ζρνιείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ νκαδηθώλ εξγαζηώλ ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ βηληενπξνβνιέα παξνπζηάζηεθαλ νη εξγαζίεο κε ηε ζεηξά. 

Οη νκάδεο έπξεπε λα παξνπζηάζνπλ ηα ζεαηξηθά κνλόπξαθηα πνπ ζπλέγξαςαλ 

δξακαηνπνηώληαο ηα. Κάπνηνη καζεηέο είραλ ήδε πξνεηνηκάζεη ηε δξακαηνπνίεζή 

ηνπο, ζρεδόλ είραλ κάζεη ηνπο ξόινπο ηνπο, ηνπο νπνίνπο εκπινύηηζαλ κε 

                                                           
9
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ην αξρείν g_fasi_theatrika. 
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εμσγισζζηθά ζηνηρεία, κε ην θαηάιιειν ύθνο θαη ραξαθηεξηζηηθνύο επηηνληζκνύο, 

θαζηζηώληαο ηε δξακαηνπνίεζε ελδηαθέξνπζα θαη παξαζηαηηθή. 

Γύν από ηηο νκάδεο, όκσο, ιόγσ ηνπ ζπλεζηαικέλνπ ραξαθηήξα ησλ κειώλ 

ηνπο, δελ επηζπκνύζαλ λα δξακαηνπνηήζνπλ ην δηθό ηνπο ζεαηξηθό κνλόπξαθην. Ζ 

κία εθ ησλ δύν πεξηνξίζηεθε ζηε παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο, κέζσ κηαο αλάγλσζεο κε 

δηακνηξαζκό ξόισλ, ελώ ε άιιε νκάδα δελ έβξηζθε ην ζάξξνο νύηε απηό λα πξάμεη 

ελώπηνλ ηεο νινκέιεηαο θαη έηζη πξνζθέξζεθαλ ηα κέιε άιιεο νκάδαο λα 

δξακαηνπνηήζνπλ ην κνλόπξαθην. Όιεο νη εξγαζίεο θέξδηζαλ ην ρεηξνθξόηεκα, ελώ 

ππήξμε ρξόλνο, κεηά ηελ παξνπζίαζε θαζεκηάο, λα ζρνιηάζνπλ νη καζεηέο ζύληνκα 

ηε κνξθή ηεο εμνπζίαο πνπ πξνβάιιεηαη θαη αλ ππάξρεη αλαηξνπή ή ππνηαγή ζε 

απηήλ. 

Με ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο ησλ νκαδηθώλ εξγαζηώλ, ν καζεηήο πνπ θαηά ηελ 

πξνεγνύκελε δηδαθηηθή ώξα απνζπάζηεθε, ιόγσ δηαθσλίαο, από ηελ νκάδα ηνπ 

ζέιεζε λα παξνπζηάζεη θαη εθείλνο ην ζεαηξηθό κνλόπξαθην πνπ ζπλέγξαςε, ην 

νπνίν, θαζώο είρε θξαηήζεη ζε ρεηξόγξαθε κνξθή, δηάβαζε από ην ηεηξάδηό ηνπ. 

Μεηά ηελ αλάγλσζε, όινη νη καζεηέο ελζνπζηάζηεθαλ, ηνλ ρεηξνθξόηεζαλ γηα ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ θαη έθαλαλ πνιύ ζεηηθά ζρόιηα. 

ηα 2-3 ηειεπηαία ιεπηά ηεο ώξαο κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο έλαο πίλαθαο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζε αμηνιόγεζε πεξί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ 

ζελαξίνπ, ηνπ βαζκνύ ζπλεξγαζίαο κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο θιπ.
10

 

                                                           
10

 Βι. ό.π. ην axiologisi_g_fasi. 
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

Φύλλο επγαζίαρ Α΄- Α΄ ομάδα 

Κείμενο: Κνξλάξνο, Βηηζέληδνο, Η Θπζία ηνπ Αβξαάκ, απόζπαζκα, Κείκελα 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α΄ Λπθείνπ, ζει. 97-100. 

 

Β΄ θάζη- δπαζηηπιόηηηερ 

 

1
η
 ώπα . σολική ηάξη. 

Ξεθηλά ε αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ζηελ ηάμε. 

2
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

1.ην ζξεζθεπηηθό απηό δξάκα ηνπ Β. Κνξλάξνπ ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη κε 

αξηζηνηερληθό ηξόπν ηνλ αλζξώπηλν πόλν, ςπρνγξαθώληαο ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ. 

Μεηαηξέςηε ην απόζπαζκα ηνπ ζεαηξηθνύ απηνύ έξγνπ (ζει. 97-98) ζε αθεγεκαηηθό, 

γξάθνληάο ην ζε έλα αξρείν Word. (10-12 γξακκέο). ηε ζπλέρεηα, λα ζπγθξίλεηε ηηο 

δύν απνδόζεηο, ηε ζεαηξηθή θαη ηελ αθεγεκαηηθή, σο πξνο: α. ηε ζπγθίλεζε ησλ 

εξώσλ, β. ηελ απόδνζε ηεο ππνηαγήο ηνπο ζην ζξεζθεπηηθό αίζζεκα. Πνηα από ηηο 

δύν παξαπάλσ απνδόζεηο θαηαθέξλεη λα δείμεη θαιύηεξα ηα πξναλαθεξζέληα θαη 

γηαηί, θαηά ηε γλώκε ζαο; (νκαδηθή εξγαζία). 

 

3
η
 -4

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

2. Μεηαβείηε ζην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ Δζληθνύ ζεάηξνπ θαη δηαβάζηε ηηο 

θξηηηθέο πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηηο παξαζηάζεηο ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ Θπζία ηνπ 

Αβξαάκ. ηε ζπλέρεηα, αθνύ παξαθνινπζήζεηε απόζπαζκα από ηελ παξάζηαζε, ζε 

έλα αξρείν Word γξάςηε ηε δηθή ζαο θξηηηθή θαη αλαξηήζηε ηελ ζην ειεθηξνληθό 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-A111&id=1928
http://www.nt-archive.gr/
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=636#publications
http://www.nt-archive.gr/viewsounds.aspx?playID=636&soundFile=0045-01-01


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ 

& Αζιεηηζκνύ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

 Α΄ Λπθείνπ «Μνξθέο εμνπζίαο ζην ζέαηξν. ρέζε ππνηαγήο ή αλαηξνπή;» 

 

ειίδα 24 από 35 

 

πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο (ηζηνιόγην), ώζηε νη ζπκκαζεηέο ζαο λα κπνξνύλ λα 

αθήζνπλ ηα ζρόιηά ηνπο. (νκαδηθή εξγαζία). 

 

5
η 

ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ θάζη- δπαζηηπιόηηηερ 

 

1
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Γξάςηε ην δηθό ζαο ζεαηξηθό κνλόπξαθην, ζύληνκν ζε έθηαζε, κε ζέκα «Μνξθέο 

εμνπζίαο. ρέζε ππνηαγήο ή αλαηξνπή;» 

2
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών. 

Παξνπζηάζηε ηα δξακαηηθά κνλόπξαθηα πνπ δεκηνπξγήζαηε ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο, πξνβαίλνληαο ζε δξακαηνπνίεζή ηνπο.  
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Φύλλο επγαζίαρ Β΄- Β΄ ομάδα 

Κείμενο: Μνιηέξνο, Ο αξρνληνρσξηάηεο, απόζπαζκα, Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Α΄ Λπθείνπ, ζει. 386-388 

 

 

 

1
η
 ώπα . σολική ηάξη. 

Ξεθηλά ε αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ζηελ ηάμε. 

2
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ.  

1.Ο θ. Γηνιδάλεο ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ Ο Αξρνληνρσξηάηεο πεξηγξάθεηαη σο 

λεόπινπηνο αζηόο πνπ πξνζπαζεί λα κνηάζεη ζε αξηζηνθξάηε ηεο επνρήο ηνπ. Χο εθ 

ηνύηνπ ε ππνηαγή ηνπ ζηελ «εμνπζία ηνπ πινύηνπ» είλαη ηέηνηα πνπ πξνζπαζεί 

αθόκε λα αιιάμεη ηελ ηύρε ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Πώο αληηδξά ζε απηό ε 

θα. Γηνιδάλε θαη γηαηί; πκκεξίδεηαη ηελ άπνςή ηνπ ή «ζπγθξνύεηαη» καδί ηνπ ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα ηνπ αιιάμεη γλώκε; Καηαγξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζε έλα αξρείν 

Word (8-10 γξακκέο, νκαδηθή εξγαζία). ηε ζπλέρεηα, κεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Κξαηηθνύ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο θαη δηαβάζηε απόζπαζκα από ηελ Α΄ πξάμε 

ηεο θσκσδίαο ηνπ Γεκήηξε Φαζά Μαληάκ Σνπζνύ. Δηνηκάζηε 2-3 δηαθάλεηεο ζε έλα 

ινγηζκηθό παξνπζίαζεο, ζηηο νπνίεο ζα πξνβαίλεηε ζε κία ζύγθξηζε: α. ηνπ θ. 

Γηνιδάλε κε ηε Μαληάκ νπζνύ θαη β. ηεο θαο Γηνιδάλε κε ηνλ Παλαγησηάθε. 

Αλαξηήζηε ηηο εξγαζίεο ζαο ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο, γηα λα δερζείηε 

αλαηξνθνδόηεζε θαη από ηηο άιιεο νκάδεο ησλ ζπκκαζεηώλ ζαο. 

 

 

Β΄ θάζη- δπαζηηπιόηηηερ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-A111&id=1932
http://www.ntng.gr/default.aspx?iang=el-GR&page=2&production=38908&mode=23&item=39327
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3
η
- 4

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

2. Αλαδεηήζηε ζην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ Δζληθνύ ζεάηξνπ πξνγξάκκαηα γηα ηε 

ζεαηξηθή παξάζηαζε Ο αξρνληνρσξηάηεο θαη δεκηνπξγήζηε ην δηθό ζαο πξόγξακκα 

γηα ηελ παξάζηαζε. 

ηε ζπλέρεηα, θαιείζηε λα ηαπηηζηείηε κε ηνλ θεληξηθό ραξαθηήξα ηεο θσκσδίαο Ο 

Αξρνληνρσξηάηεο, δει. ηνλ θ. Γηνιδάλε θαη από ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία λα 

θαηαγξάςεηε ζε έλα αξρείν Word ηηο θπξηόηεξεο ζθέςεηο ηνπ ζε κία ζειίδα 

εκεξνινγίνπ ηνπ. (8-10 γξακκέο, νκαδηθή εξγαζία). Αλαξηήζηε ηηο εξγαζίεο ζαο ζην 

ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δερζείηε αλαηξνθνδόηεζε θαη από ηηο 

άιιεο νκάδεο. 

5
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ θάζη- δπαζηηπιόηηηερ 

 

1
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Γξάςηε ην δηθό ζαο ζεαηξηθό κνλόπξαθην, ζύληνκν ζε έθηαζε, κε ζέκα «Μνξθέο 

εμνπζίαο. ρέζε ππνηαγήο ή αλαηξνπή;» 

2
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών. 

Παξνπζηάζηε ηα δξακαηηθά κνλόπξαθηα πνπ δεκηνπξγήζαηε ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο, πξνβαίλνληαο ζε δξακαηνπνίεζή ηνπο.  

http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=290#programs
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=290#programs
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=290#programs
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=290#programs


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ 

& Αζιεηηζκνύ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

 Α΄ Λπθείνπ «Μνξθέο εμνπζίαο ζην ζέαηξν. ρέζε ππνηαγήο ή αλαηξνπή;» 

 

ειίδα 27 από 35 

 

Φύλλο επγαζίαρ Γ΄- Γ΄ομάδα 

Β΄θάζη- δπαζηηπιόηηηερ 

 

Κείμενο: αίμπεξ, Οπίιιηακ, Βαζηιηάο Λεξ, απόζπαζκα, Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Α΄ Λπθείνπ, ζει 390-396  

 

1
η
 ώπα . σολική ηάξη. 

Ξεθηλά ε αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ζηελ ηάμε. 

2
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ.  

1. ηελ Α΄ Πξάμε, θελή 1 (Β΄ απόζπαζκα) ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ πνπ 

πξαγκαηεύεζηε παξνπζηάδεηαη, κέζσ ηεο ζθηαγξάθεζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ 

βαζηιηά Λεξ, ε παηξηθή εμνπζία πνπ επηβάιιεη ν παηέξαο Λεξ ζηηο θόξεο ηνπ.  Πώο 

αληηδξά ε θάζε κία ζηελ πίεζε ηνπ παηέξα ηεο λα απνδείμεη ηελ αγάπε ηεο ζην 

πξόζσπό ηνπ; Γεκηνπξγήζηε έλα ινγηζκηθό παξνπζίαζεο κε ηέζζεξεηο δηαθάλεηεο, 

ζηηο νπνίεο: α. ζα ζθηαγξαθήζεηε ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ παηέξα Λεξ, 

παξνπζηάδνληαο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εθείλνο επηβάιιεη ηελ εμνπζία ηνπ θαη β. 

ζα αλαθεξζείηε ζηελ αληίδξαζε θαη ηηο ελέξγεηεο θάζε κίαο από ηηο ηξεηο θόξεο 

απέλαληη ζηελ εμνπζία ηνπ παηέξα, αιιά θαη ηηο αηηίεο, πνπ, θαηά ηε γλώκε ζαο, 

ππαγνξεύνπλ απηή ηνπο ηε ζηάζε. (νκαδηθή εξγαζία). 

3
η
 -4

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

2. Ξαλαγξάςηε ζε έλα αξρείν Word ηελ Α΄ πξάμε, ζθελή 1 ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ πνπ 

ζαο δόζεθε λα δηαβάζεηε, αθαηξώληαο, όκσο, ηνπο ραξαθηήξεο ησλ δύν ζπγαηέξσλ 

ηνπ βαζηιηά, ηεο Γνλεξίιεο θαη ηεο Ρεγάλεο. Πηζηεύεηε όηη ν βαζηιηάο-παηέξαο 

απεπζπλόκελνο κόλν ζηε κία θόξε ηνπ ζα επηδείθλπε ηελ ίδηα ζθιεξόηεηα θαη πώο ζα 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-A111&id=1932
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αληηδξνύζε εθείλε; Γξακαηνπνηήζηε ην κνλόπξαθην πνπ ζα ζπγγξάςεηε. ηε 

ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζηε ζε έλα αξρείν Word ή ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο έλα 

πξόγξακκα γηα ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ ζα κπνξνύζαηε λα αλεβάζεηε, 

ζηεξηδόκελνη ζην κνλόπξαθην πνπ δεκηνπξγήζαηε, αθνύ πξώηα παξαηεξήζεηε ηα 

πξνγξάκκαηα ησλ ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ Βαζηιηάο Λεξ από 

ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ (νκαδηθή εξγαζία). Αλαξηήζηε ηηο 

εξγαζίεο ζαο ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο, γηα λα κπνξέζνπλ νη ζπκκαζεηέο ζαο λα 

πξνβνύλ ζε ζρόιηα θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. 

 

5
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών  

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ θάζη- δπαζηηπιόηηηερ 

 

1
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Γξάςηε ην δηθό ζαο ζεαηξηθό κνλόπξαθην, ζύληνκν ζε έθηαζε, κε ζέκα «Μνξθέο 

εμνπζίαο. ρέζε ππνηαγήο ή αλαηξνπή;» 

2
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών. 

Παξνπζηάζηε ηα δξακαηηθά κνλόπξαθηα πνπ δεκηνπξγήζαηε ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο, πξνβαίλνληαο ζε δξακαηνπνίεζή ηνπο.  

http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=694#programs
../AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/ww.nt-archive.gr
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Φύλλο επγαζίαρ Γ΄- Γ΄ομάδα 

Κείμενο: Ξελόπνπινο, Γξεγόξηνο, Σηέιια Βηνιάληε, απόζπαζκα, Κείκελα 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Β΄ Λπθείνπ, ζει. 103-106. 

 

Β΄ θάζη-δπαζηηπιόηηηερ 

 

1
η
 ώπα . σολική ηάξη. 

Ξεθηλά ε αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ζηελ ηάμε. 

2
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

1. ην απόζπαζκα ηνπ έξγνπ Σηέιια Βηνιάληε πνπ ζαο δόζεθε είλαη έληνλε ε παηξηθή 

εμνπζία πνπ θνξπθώλεηαη κε ηε θξάζε «Όρη. Ο παηέξαο ζνπ ζε νξίδεη», ηελ νπνία 

απεπζύλεη ε Βηνιάληαηλα ζηελ θόξε ηεο (ζει 104 ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ). Πώο 

βηώλνπλ απηήλ ηελ εμνπζία ηνπ παηέξα ε κάλα Βηνιάληαηλα θαη πώο ε θόξε; Πνηα 

ππνηάζζεηαη θαη πνηα επαλαζηαζηεί; Γεκηνπξγήζηε ζε έλα ινγηζκηθό παξνπζίαζεο 

δύν δηαθάλεηεο. ηε κία ζα ζθηαγξαθείηε ηελ πξνζσπηθόηεηα ηεο κάλαο θαη ηελ 

αληίδξαζή ηεο απέλαληη ζηελ απόθαζε ηνπ παηέξα θαη ζηελ άιιε ηελ αληίδξαζε ηεο 

θόξεο. 

ηε ζπλέρεηα, κεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνύ θαη 

δηαβάζηε ηνπ ζηίρνπο 277-298 θαη 309-360 ηεο Γ΄ ελόηεηαο ηνπ Δξσηόθξηηνπ ηνπ Β. 

Κνξλάξνπ. Πξνβείηε ζε κία ζύγθξηζε ηεο ηέιιαο Βηνιάληε θαη ηεο Αξεηνύζαο σο 

πξνο ηνλ ηξόπν πνπ νη δύν απηνί ινγνηερληθνί ραξαθηήξεο βηώλνπλ ηελ εμνπζία ηνπ 

παηέξα ηνπο. Πνηεο είλαη νη νκνηόηεηεο; Τπάξρνπλ δηαθνξέο; Παξνπζηάζηε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ζαο ζε έλα ινγηζκηθό παξνπζίαζεο (2-4 δηαθάλεηεο, 

νκαδηθή εξγαζία). Αλαξηήζηε ηελ εξγαζία ζαο ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο, γηα λα 

αθήζνπλ νη ππόινηπνη ζπκκαζεηέο ζαο ηα ζρόιηά ηνπο. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSB106&id=1935
http://www.snhell.gr/
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=438&author_id=20
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3
η
 -4

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

2. Μεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα http://www.youtube.com/watch?v=KMNSN197tJ0 θαη 

δείηε ηελ ζεαηξηθή απόδνζε ηεο Σηέιιαο Βηνιάληε (ζθελνζεζία Πάλνπ Γιπθνθξύδε 

από ηελ εθπνκπή Τν ζέαηξν ηεο Γεπηέξαο. Πξώηε πξνβνιή: 24/5/1976). 

Παξαθνινπζήζηε θπξίσο ηελ ηειεπηαία ζθελή ηεο παξάζηαζεο, ζηελ νπνία ε ηέιια 

Βηνιάληε ζπλνκηιεί κε ηε κεηέξα ηεο (από ην 1.03΄έσο θαη ην 1.11΄ηνπ βίληεν). 

Πξνζπαζήζηε λα ζπγθξίλεηε ην απόζπαζκα ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ Σηέιια Βηνιάληε 

κε ηε ζεαηξηθή απόδνζή ηνπ. Ση παξαηεξείηε; Ζ ζθιεξόηεηα ηνπ παηέξα θαη ε κε 

ππνηαγή ηεο θόξεο απνδίδνληαη ην ίδην παξαζηαηηθά θαη ζηα δύν; Παξνπζηάζηε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ζαο ζε έλα ινγηζκηθό παξνπζίαζεο πνπ ζα πεξηέρεη 2-4 

δηαθάλεηεο. (νκαδηθή εξγαζία). Αλαξηήζηε ηελ εξγαζία ζαο ζην ηζηνιόγην ηνπ 

καζήκαηνο, γηα λα κπνξνύλ νη ζπκκαζεηέο ζαο λα πξνβνύλ ζε αλαηξνθνδόηεζε. 

 

 5
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ θάζη- δπαζηηπιόηηηερ 

 

1
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Γξάςηε ην δηθό ζαο ζεαηξηθό κνλόπξαθην, ζύληνκν ζε έθηαζε, κε ζέκα «Μνξθέο 

εμνπζίαο. ρέζε ππνηαγήο ή αλαηξνπή;» 

2
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών. 

Παξνπζηάζηε ηα δξακαηηθά κνλόπξαθηα πνπ δεκηνπξγήζαηε ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο, πξνβαίλνληαο ζε δξακαηνπνίεζή ηνπο.  

http://www.youtube.com/watch?v=KMNSN197tJ0
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Φύλλο επγαζίαρ Δ΄- Δ΄ Ομάδα 

 

Κείμενο: Θενηνθάο, Γεώξγηνο, Τν ηίκεκα ηεο ιεπηεξηάο, απόζπαζκα Κείκελα 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Β΄ Λπθείνπ, ζει. 362-371. 

 

Β΄ θάζη-δπαζηηπιόηηηερ 

 

1
η
 ώπα . σολική ηάξη. 

Ξεθηλά ε αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ζηελ ηάμε. 

2
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

1. Με πνηεο ελέξγεηεο, πξάμεηο ή ιόγηα ν Αιή Παζάο επηβάιιεη ηελ εμνπζία ζηνπο 

ππεθόνπο ηνπ; Βξείηε ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα κέζα από ην θείκελν πνπ λα 

επηβεβαηώλνπλ ηελ παξαπάλσ ξήζε. Πώο αληηδξνύλ νη ππήθννί ηνπ; Τπνηάζζνληαη ή 

αληηδξνύλ; Τπάξρεη κία ζθελή πνπ θάπνηνο ππήθννο ηνπ Αιή Παζά ζπγθξνύεηαη 

έζησ θαη πξνζσξηλά καδί ηνπ. Δληνπίζηε ηελ θαη ζρνιηάζηε ηνλ ξόιν ηεο ζηελ 

εμέιημε ηεο πινθήο. Καηαγξάςηε ηα παξαπάλσ ζε έλα αξρείν Word. 

ηε ζπλέρεηα, εηνηκάζηε 5 δηαθάλεηεο ζε έλα ινγηζκηθό παξνπζίαζεο, ζηηο νπνίεο ζα 

ζθηαγξαθήζεηε ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ Αιή Παζά, ησλ ηξηώλ ππεθόσλ ηνπ (Βειή 

Γθέθαο, Μάλζνο Οηθνλόκνπ θαη Θαλάζεο Βάγηαο), αιιά θαη ηνπ ήξσα Καηζαληώλε. 

Αλαξηήζηε ζην ηζηνιόγην ηηο εξγαζίεο ζαο, γηα λα δερζείηε αλαηξνθνδόηεζε από ηηο 

άιιεο νκάδεο (νκαδηθή εξγαζία). 

 

3
η
 -4

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

2. Σν απόζπαζκα ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ Τν ηίκεκα ηεο ιεπηεξηάο ζηεξίδεηαη ζε 

πξαγκαηηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα. Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ην 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSB106&id=1938
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ηζηνξηθό πιαίζην, ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ Αιή Παζά, ηνπ Καηζαληώλε, θαζώο θαη 

θσηνγξαθηθό πιηθό ησλ 2 απηώλ πξνζώπσλ θαη παξνπζηάζηε ηα επξήκαηά ζαο ζε 

έλα ινγηζκηθό παξνπζίαζεο (PowerPoint). Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν κεινπνηεκέλα 

ηξαγνύδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζύιιεςε θαη ηνλ ζάλαην ηνπ Καηζαληώλε (π.ρ 

YouTube), ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεηε σο κνπζηθό ραιί ζην ινγηζκηθό 

παξνπζίαζεο πνπ δεκηνπξγήζαηε. Αλαξηήζηε ηελ εξγαζία ζαο ζην ηζηνιόγην, 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο λα αθήζνπλ ηα ζρόιηά ηνπο. 

(νκαδηθή εξγαζία). 

 

5
η
ώπα. Αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ θάζη- δπαζηηπιόηηηερ 

1
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Γξάςηε ην δηθό ζαο ζεαηξηθό κνλόπξαθην, ζύληνκν ζε έθηαζε, κε ζέκα «Μνξθέο 

εμνπζίαο. ρέζε ππνηαγήο ή αλαηξνπή;» 

2
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών. 

Παξνπζηάζηε ηα δξακαηηθά κνλόπξαθηα πνπ δεκηνπξγήζαηε ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο, πξνβαίλνληαο ζε δξακαηνπνίεζή ηνπο.  

http://www.fhw.gr/chronos/11/tgr/gr
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Φύλλο επγαζίαρ Σ΄- Σ΄ Ομάδα 

Κείμενο: Μπξερη, Μπέξηνιη, Ο ζπηνύλνο, Κείκελα Νενειεληθήο Λνγνηερλίαο 

Γ΄Λπθείνπ, ζει 416-426.  

 

Β΄θάζη-δπαζηηπιόηηηερ 

 

1
η
 ώπα . σολική ηάξη. 

Ξεθηλά ε αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ζηελ ηάμε. 

2
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

1. Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπγγξαθέα Μπ. Μπξέρη, ηνλ ηόπν 

θαη ηνλ ρξόλν ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ην κνλόπξαθην Ο ζπηνύλνο (1935-1939, βι. 

θαη εηζαγσγηθό ζεκείσκα ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ, Κ.Ν.Λ Γ΄ Λπθείνπ, ζει. 416). 

ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηώληαο δεκηνπξγηθά ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζε έλα αξρείν 

Word λα θαηαγξάςεηε: α. πώο ε πνιηηηθή εμνπζία θαη ην πνιηηηθό θαζεζηώο 

επεξεάδεη ηε δσή ησλ αλζξώπσλ ζην έξγν πνπ δηαβάζαηε; ε πνηεο ελέξγεηεο 

θαηαθεύγεη γηα λα ην επηηύρεη απηό; β. πώο αληηδξνύλ νη πνιίηεο; Τπνηάζζνληαη ζηελ 

πνιηηηθή εμνπζία ή επαλαζηαηνύλ; Να αλαθεξζείηε ζε όινπο ηνπ ζεαηξηθνύο 

ραξαθηήξεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην κνλόπξαθην θαη λα παξαθνινπζήζεηε αλ ππάξρεη 

δηαθνξά ζηε ζηάζε ηνπο. Να αηηηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο κε αλαθνξέο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ κνλόπξαθηνπ. (10-15 γξακκέο, νκαδηθή εξγαζία). 

Αλαξηήζηε ηελ εξγαζία ζαο ζην ηζηνιόγην ηεο ηάμεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα αθήζνπλ 

ηα ζρόιηά ηνπο θαη νη ππόινηπεο νκάδεο. 

 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-C131&id=1945
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3
η
 -4

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

2. Καιείζηε λα κεηαηξέςεηε ην ζεαηξηθό κνλόπξαθην πνπ ζαο δόζεθε ζε έλα 

ζύληνκν αθεγεκαηηθό θείκελν, έλα άξζξν, ην νπνίν ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα 

ηνπ ζρνιείνπ ζαο. Σν άξζξν ζα γξαθεί ζε έλα αξρείν Word.  

ηε ζπλέρεηα, κεηαβείηε ζην βηβιίν ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ Γεληθήο παηδείαο ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ, Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο, θαη δηαβάζηε από ηε κεηάθξαζε πώο ιεηηνπξγνύζε ε 

πνιηηηθή εμνπζία ζην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα ηεο Αζήλαο ηεο επνρήο ηνπ Πεξηθιή 

(θεθάιαηα 37-38,40). ε έλα ινγηζκηθό παξνπζίαζεο ζα δεκηνπξγήζεηε 2-3 

δηαθάλεηεο, ζηηο νπνίεο, αμηνπνηώληαο όζα δηαβάζαηε, ζα ζπγθξίλεηε ηε κνξθή ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηελ αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ ζηα αλειεύζεξα θαζεζηώηα θαη 

ζηα δεκνθξαηηθά. Αλαξηήζηε ηηο εξγαζίεο ζαο ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο, γηα λα 

ζρνιηάζνπλ ηηο απόςεηο ζαο θαη νη ππόινηπεο νκάδεο ησλ ζπκκαζεηώλ ζαο. 

 

5
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών. 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ θάζη- δπαζηηπιόηηηερ 

 

1
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Γξάςηε ην δηθό ζαο ζεαηξηθό κνλόπξαθην, ζύληνκν ζε έθηαζε, κε ζέκα «Μνξθέο 

εμνπζίαο. ρέζε ππνηαγήο ή αλαηξνπή;» 

2
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών. 

Παξνπζηάζηε ηα δξακαηηθά κνλόπξαθηα πνπ δεκηνπξγήζαηε ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο, πξνβαίλνληαο ζε δξακαηνπνίεζή ηνπο.  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-C129&id=2200
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ειίδα 35 από 35 

 

Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Σα ζεαηξηθά κνλόπξαθηα πνπ δεκηνύξγεζαλ νη καζεηέο ζα κπνξνύζαλ λα ηα 

παξνπζηάζνπλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ελώπηνλ ηεο νινκέιεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζην πιαίζην κηαο γηνξηήο γηα ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο κε ηε κνξθή 

κηθξώλ ζθεηο. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, ην νπνίν ήδε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο, ρξεηάδεηαη επηπιένλ ρξόλνο 

πξνεηνηκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνύλ νη νκάδεο ή ε νκάδα καζεηώλ πνπ ζα 

αλαιάκβαλε έλα ηέηνην εγρείξεκα. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ δελ ππήξρε θάπνηα ηδηαίηεξε 

δπζθνιία πνπ λα αλέθπςε, θαζώο νη καζεηέο έδεημαλ ελδηαθέξνλ ηόζν γηα ηελ 

ελόηεηα «Θέαηξν θαη Λνγνηερλία», όζν θαη γηα ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ. Δπηπιένλ, 

εμαζθαιίζηεθε ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο, ζε ζπλελλόεζε κε 

ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο. Ίζσο ζα κπνξνύζε λα αλαθεξζεί ε δπζθνξία θάπνησλ 

νκάδσλ, εμαηηίαο ηεο αξγήο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν πνπ παξαηεξήζεθε ζην 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ θάπνησλ Ζ/Τ, εμαηηίαο ηεο 

παιαηόηεηάο ηνπο. Δπηπιένλ, έλα πξόβιεκα ήηαλ ε αζπλέπεηα ησλ νκάδσλ, όζνλ 

αθνξά ζηελ αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο ζην ηζηνιόγην θαη ζηελ αλαηξνθνδόηεζε 

ησλ άιισλ νκάδσλ. Σέινο, ε δηαθσλία ησλ κειώλ κίαο εθ ησλ νκάδσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Γ΄ θάζεο ηνπ ζελαξίνπ κπνξεί λα νδήγεζε ζηε δηάζπαζε ηεο νκάδαο, 

αιιά δελ ιεηηνύξγεζε απνζαξξπληηθά γηα θαλέλα από ηα κέιε ηεο.  

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηα καζήκαηα Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία, 

Νέα Διιεληθή Γιώζζα θαη Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνύ 

Λπθείνπ, 2011, (ΦΔΚ 1562/2011 - Αξηζκ.70001/Γ2). 


