Π.3.2.5 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ,
ζύμθυνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε
30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη

Αρταία Δλληνική Γλώζζα και Γραμμαηεία
Β΄ Λσκείοσ
Θεμαηική ενόηηηα:
οθοκλέοσς Σραγφδίαι, «Αντιγόνη» ζητ. 1-38
Σίηλος:
«Πρώηη επαθή με ηην αρταία ηραγφδία:
Πώς ο μαθηηικός λόγος αποδίδει ηην ηραγική ποίηζη»
σγγραθή: ΟΛΓΑ ΣΑΝΣΑΝΟΓΛΟΤ
Δθαρμογή: ΒΑΗΛΖ ΤΜΔΧΝΗΓΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

Θεζζαλονίκη 2014

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ
ΠΡΑΞΖ: «Γημιοςπγία ππυηόηςπηρ μεθοδολογίαρ εκπαιδεςηικών ζεναπίυν βαζιζμένυν ζε ΤΠΔ και
δημιοςπγία εκπαιδεςηικών ζεναπίυν για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α/βάθμια και
Β/βάθμια εκπαίδεςζη» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο
πξνηεξαηφηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε
νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο
πφξνπο.
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η .Ν. ΚΑΕΑΕΖ
ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.1. Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθυνα με
ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη.
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ
Τπεχζπλνη ππν-νκάδαο εξγαζίαο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο δεπηεξνβάζκηαο: Λάκπξνο Πφιθαο,
Κνζκάο Σνπινχκεο
ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
http://www.greeklanguage.gr
Καξακανχλα 1 – Πιαηεία θξα Σ.Κ. 55 132 Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε
Σει.: 2310 459101 , Φαμ: 2310 459107, e-mail: centre@komvos.edu.gr
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

Τίηλορ
Πξψηε επαθή κε ηελ αξραία ηξαγσδία: Πψο ν καζεηηθφο ιφγνο απνδίδεη ηελ ηξαγηθή
πνίεζε.
Εθαπμογή ζεναπίος
Βαζίιεο πκεσλίδεο
Δημιοςπγία ζεναπίος
ιγα Σζαληζάλνγινπ
Διδακηικό ανηικείμενο
Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία
Τάξη
Β΄ Λπθείνπ, Γεληθήο Παηδείαο
Χπονολογία
Απφ 7-10-2014 έσο 14-10-2014
Σσολική μονάδα
3ν Γεληθφ Λχθεην Γξάκαο
Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα
νθνθιένπο Σξαγσδίαη, «Αντιγόνη»: ζηρ. 1-38
Διαθεμαηικό
Ναη
Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα
Η. Φηινινγηθήο Εψλεο
Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία
Ηζηνξία
Νενειιεληθή Γιψζζα
ΗΗ. Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ
& Αθλητιςμοφ

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων
Β’ Λυκείου «Πρώτη επαφή με την αρχαία τραγωδία: Πώσ ο μαθητικόσ λόγοσ
αποδίδει την τραγική ποίηςη»
ελίδα 3 από 36

Θεαηξνινγία
Θξεζθεπηηθά
Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή
Κνηλσληνινγία
Πιεξνθνξηθή
Πνιηηηθή θαη Γίθαην
Φηινζνθία
ΗΗΗ. Ζκηηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο
Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο - Project
Θεαηξηθή Αγσγή
Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα
Χπονική διάπκεια
6 δηδαθηηθέο ψξεο
Χώπορ
Η. Φπζηθφο ρψξνο:
Δληφο ζρνιείνπ: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.
ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Γηαδίθηπν, πεξηβάιινληα Web2.
Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή
Ζ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ πξνυπνζέηεη γηα ηνλ δάζθαιν θαη ηνλ καζεηή γλψζεηο
νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ (ηχπνπ Δξεπλεηηθήο
Δξγαζίαο - “Project”). πγθεθξηκέλα, ο διδάζκυν νθείιεη:


Να έρεη ζθαηξηθή αληίιεςε γηα ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία θαη ηελ
πξφζιεςή ηεο· ή, αλ είλαη δπλαηφλ, λα έρεη επνπηηθή γλψζε βαζηζκέλε ζε
βαζηθέο κειέηεο ηεο ππάξρνπζαο γξακκαηνινγίαο (Easterling – Knox,
Montanari).



Να έρεη κειεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηελ «Αληηγφλε» ηνπ νθνθιή.
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Να είλαη εμνηθεησκέλνο κε βαζηθέο ηερληθέο δξακαηνπνίεζεο θαη ζθελνζεζίαο
πνπ πξννξίδνληαη γηα παξαζηάζεηο ή εθδειψζεηο ζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.



Να έρεη γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ κε
ρξήζε Σ.Π.Δ. (δεκηνπξγία θαη ρεηξηζκφο ςεθηαθνχ ρψξνπ εξγαζίαο – θπξίσο
Web2 - θαη εμνηθείσζε κε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα).



Να έρεη ππφςε ηνπ εθδνρέο ζχγρξνλεο πξφζιεςεο ηεο «Αληηγφλεο» απφ
πξφζθαηεο παξαζηάζεηο ηεο απφ ην ειιεληθφ θαη μέλν ζέαηξν.



Να έρεη επαθή κε ζπλαθή γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζα ηνλ πξνζαλαηνιίζνπλ
ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ κέζα απφ
ζπκθξαδφκελα πνιηηηθά – θνηλσληθά, ηδενινγηθά – ζενινγηθά, πνιηηεηαθά δηθαίνπ.

Ο μαθηηήρ νθείιεη:


Να έρεη ππφςε ηνπ ηελ πξνβιεπφκελε χιε ηεο εηζαγσγήο (νθνθιένπο
Σξαγσδίαη, «Αντιγόνη» & «Φιλοκτήτης», ΟΔΓΒ ζει. 9-23, 26-31) θαη
θπξίσο ηε ζει. 33 ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, φπνπ δίλεηαη ην
δηάγξακκα ηεο ηξαγσδίαο θαζψο θαη ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ.



Να αλαγλσξίδεη εηδνινγηθά ηνλ ζεαηξηθφ ραξαθηήξα ηεο «Αντιγόνης», σο
απνηέιεζκα ηεο εηζαγσγηθήο δηδαζθαιίαο πνπ πξνεγήζεθε (Οδεγίεο
δηδαζθαιίαο γηα ηε δξακαηηθή πνίεζε, νθνθιένπο Σξαγσδίαη ±6-9
δηδαθηηθέο ψξεο).



Να γλσξίδεη ηε βαζηθή παξαγσγή ιφγνπ κε δνκεκέλεο παξαγξάθνπο.



Να

ρξεζηκνπνηεί

επεμεξγαζηή

θεηκέλνπ,

ινγηζκηθά

παξνπζίαζεο

(PowerPoint, video, Glog θιπ.).


Να είλαη εμνηθεησκέλνο ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ηνπ ηχπνπ ηεο
Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, ψζηε λα δνπιέςεη ζε πεξηβάιινλ Web2, θαη λα
ρεηξίδεηαη δεδνκέλα ηζηνζειίδσλ.
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Σέινο, ζα βνεζνχζε, αλ νη καζεηέο έρνπλ ζην ζπίηη ηνπο ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν, εθφζνλ ζέινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο εθηφο ζρνιείνπ.

Εθαπμογή ζηην ηάξη
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε.
Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι
ιγα Σζαληζάλνγινπ: «Πξψηε επαθή κε ηελ αξραία ηξαγσδία: Πψο ν καζεηηθφο
ιφγνο απνδίδεη ηελ ηξαγηθή πνίεζε», Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία, νθνθιένπο
Σξαγσδίαη, «Αντιγόνη», Β΄ Λπθείνπ.
Το ζενάπιο ανηλεί
Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ην ζελάξην απηφ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ αξραίν ιφγν σο θείκελν, έηζη
ψζηε λα ηνλ αληηιεθζνχλ ζηελ πνηεηηθή ηνπ δηάζηαζε θαη κε απψηεξν ζηφρν ηελ
αλαγλσζηηθή πξφζιεςε ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο σο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ
πξννξηζκέλνπ λα παξνπζηάδεηαη ζε θνηλφ (απφ ην πξσηφηππν θείκελν απηή είλαη ε
«πξψηε επαθή» θαζψο ζηελ Α΄ Λπθείνπ ηα αξραία θείκελα πξνέξρνληαη απφ ηελ
ηζηνξηνγξαθία). «Αλ ε αλάγλσζε δελ πξέπεη λα αξθείηαη ζηνλ αλαδηπιαζηαζκφ ηνπ
θεηκέλνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ζεκηηά ην θείκελν γηα λα ηξαβήμεη πξνο θάηη άιιν,
πξνο κηαλ αλαθνξά (κεηαθπζηθή, ηζηνξηθή, ςπρνβηνγξαθηθή πξαγκαηηθφηεηα θηι.) ή
πξνο έλα ζεκαηλφκελν εθηφο θεηκέλνπ, ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν ζα κπνξνχζε λα
βξίζθεηαη εθηφο γιψζζαο […]. Γελ ππάξρεη ηίπνηα εθηφο θεηκέλνπ» (Derrida, 1990:
272-274). Ζ αξραία ηξαγσδία ζην Λχθεην δηδάζθεηαη αξρηθά σο θείκελν πνηεηηθφ,
σζηφζν ε πξφζιεςή ηεο είλαη πνιχ πην ζχλζεηε απφ ηνλ θαζ’ απηφ πνηεηηθφ ιφγν.
Δπνκέλσο, γηα ηε ζπλεπή δηδαζθαιία ηεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ζε θάζε
πεξίπησζε ην πξσηφηππν θείκελν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ
ηε ινγνηερληθφηεηά παξάιιεια κε ηελ παξαζηαζηκφηεηά ηνπ. Ζ ινγνηερληθφηεηα
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αλαδεηθλχεηαη ζε θαζεηί γξαπηφ, φηαλ απηφ απνθηά αηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο, θαηά ηηο
νπνίεο νη αληίζηνηρεο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο πεξηνξίδνληαη ή πξνζσξηλά
αλαζηέιινληαη, πξνθεηκέλνπ λα ζηξαθνχλ νη αλαγλψζηεο ζηε δηάθξηζε θαη δηάδξαζε
κεηαμχ κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ (Culler, 2003: 43) Χο πξνο ηνλ φξν
«παξαζηαζηκφηεηα», ππνγξακκίδεηαη φηη «ε εξκελεία ελφο δξάκαηνο απνηεινχζε
παξάζηαζε – πνπ ζεκαίλεη: επέλδπζε ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ κε εηθφλα θαη θίλεζε»
(Υνπξκνπδηάδεο 1984: 120). Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο παξαζηαζηκφηεηαο
πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνλ Υνπξκνπδηάδε απφ ηε ζρέζε ηνπ ζεαηή σο «ζεσκέλνπ»
πξνζψπνπ κε ην «ζέακα», δειαδή ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ζθεληθφ ρψξν
(Υνπξκνπδηάδεο, 1984: 118). Δλ ηέιεη, ην θείκελν, ην νπνίν κέλεη σο ππελζχκηζε ηνπ
γξακκαηεηαθνχ είδνπο ηεο ηξαγσδίαο δελ κπνξεί παξά λα είλαη έλα ίρλνο ηεο
παξάζηαζήο ηνπ, πνπ ζπλίζηαηαη απφ ηε ζθεληθή ελζάξθσζε θαη ηε ζθεληθή εθθνξά
ηνπ γξαπηνχ (Παπάδνγινπ, 2014: 24).
ηφρνο ζηε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ ην πξσηφηππν είλαη λα
μεπεξαζηεί ε ρξήζε κίαο θαη κφλν «δφθηκεο» κεηάθξαζεο θαη ε δέζκεπζε απφ απηήλ,
πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί κία λέα, ε νπνίν δελ είλαη απαξαίηεην λα αλήθεη ζην ίδην
θεηκεληθφ είδνο (δξάκα). ηελ παξνχζα πξφηαζε, νη καζεηέο έρνπλ επαθή κε ηελ
ππφζεζε ηεο ηξαγσδίαο απφ ηε δηδαζθαιία ηεο Δηζαγσγήο. Δπίζεο, κπνξεί λα έρνπλ
δηαβάζεη ηνπο ζηίρνπο 1-38 απφ δηαθνξεηηθέο κεηαθξάζεηο ή λα έρνπλ δεη
βηληενζθνπεκέλε ηελ παξάζηαζε ή ηελ αξρή ηεο. Αθφκε, νη καζεηέο κπνξεί λα έρνπλ
αξρηθά παξαθνινπζήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ «χληαμε παξνπζίαζεο
βηληενγξαθεκέλεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ηεο «Αληηγφλεο» ηνπ νθνθιή ζε
πεξηβάιινλ Wiki» (δεκηνπξγφο Λάκπξνο Πφιθαο), θαη λα έρνπλ θαιχςεη ηε
δηδαθηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο εηζαγσγήο ζην αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν, ην δξάκα
θαη ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία (± 6 δηδαθηηθέο ψξεο.). Δπνκέλσο, έρνπλ ήδε
εμνηθεησζεί κε ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ επνπηηθά θαη παξαζηαηηθά, ελψ ζηε ζπλέρεηα
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κειεηνχλ απφ ην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, ηελ
παξνπζίαζε – θξηηηθή ηεο παξάζηαζεο.
Σα ζεκεία ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηξνπνπνηήζεθαλ σο πξνο ηε δνκή ησλ
νκάδσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα λα γίλεη επθνιφηεξε ε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ,
θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2014-15 κε ηελ πξννπηηθή ηεο ηειηθήο γξαπηήο εμέηαζεο ησλ
καζεηψλ απφ «ηξάπεδα ζεκάησλ». Χζηφζν, δελ αιινηψζεθε ην πεξηερφκελν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, νχηε νη ζηφρνη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηα Φχιια Δξγαζίαο. Απιψο, δελ
αθνινπζήζεθε ε δνκή φπσο πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο
δνπιεχνπλ νκαδνζπλεξγαηηθά ζε ηέζζεξηο νκάδεο ζε πεξηβάιινλ Web2 θαη κε
ζπλαθείο αλαζέζεηο ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο: ε πξψηε νκάδα δνπιεχεη ηνπο ζηίρνπο
1-19, ε δεχηεξε ηνπο ζηίρνπο 20-38, ελψ ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα
ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο πνιηηεηαθήο εμέιημεο αληίζηνηρα. Δίλαη ζεκαληηθφ ζε θάζε
νκάδα λα ππάξρεη θνηλή αλάζεζε ε νπνία λα αθνξά α) γισζζηθή - ζπληαθηηθή
εμνκάιπλζε β) εξκελεπηηθά ζρφιηα γ) ςπρνγξάθεζε ραξαθηήξσλ δ) πξαγκαηνινγηθά
ζρφιηα. Γηα θάζε νκάδα αλαινγνχλ δεχγε ζε παξαδεηγκαηηθφ θαη ζπληαθηηθφ άμνλα
πνπ θαηεπζχλνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ αξρηθψλ νκάδσλ κέζσ ηεο δηαζηαχξσζεο
δεδνκέλσλ (π.ρ. Αληηγφλε – Ηζκήλε, Δηενθιήο – Πνιπλείθεο, έληηκνο – ά-ηηκνο
ζάλαηνο, ζηξαηεγφο – επγελήο θιπ). Σειηθφο ζηφρνο ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε ζε βάζνο
γισζζηθή θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε απφ ην πξσηφηππν πνπ ζα απνζθνπεί ζε κία
λέα παξαγσγή ιφγνπ απφ ηνλ ήδε ππάξρνληα ιφγν κε πξνζσπηθέο γισζζηθέο
επηινγέο, έηζη ψζηε λα δηαθαίλεηαη ηφζν ε πνηεηηθή απφρξσζε φζν θαη ην ήζνο ησλ
ραξαθηήξσλ (Αληηγφλε – Ηζκήλε). Παξάιιεια, νη καζεηέο ζα πξνβνχλ ζε εθηελή
ζρνιηαζκφ εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πξννησλίδνληαη ην ηδενινγηθφ πιαίζην
ηεο ηξαγσδίαο.
Ζ δηδαθηηθή αμία ηνπ ζελαξίνπ έγθεηηαη ζηελ αλάγλσζε ηεο ηξαγσδίαο απφ ην
πξσηφηππν κε παξάιιειε ζπλαλάγλσζε αξραίσλ ή λεφηεξσλ θεηκέλσλ, ψζηε λα
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αληηιεθζνχλ νη καζεηέο δηαζεκαηηθά έλλνηεο θαη ηδενινγήκαηα πνπ ζπλέρνπλ ηελ
ηζηνξία ηεο αλζξψπηλεο δηαλνεηηθήο παξαθαηαζήθεο έσο ζήκεξα.
Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο
Ζ δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ ην πξσηφηππν δελ ζα πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη ζηελ πξάμε αλάγλσζεο – κεηάθξαζεο, ηδηαίηεξα ζην Λχθεην, αλ θαη δελ
πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλνο ν βαζηθφο γξακκαηηζκφο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο αξραίαο
ειιεληθήο γιψζζαο απφ ην Γπκλάζην. Απηφ, σζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα θαηαξγήζεη ή
λα ππνζθειίζεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ, θπξίσο σο πξνο ηελ
κειέηε θαη θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ αλάγλσζε απφ ην πξσηφηππν
πξνυπνηίζεηαη ζηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ, φηαλ εθείλν πξνζιακβάλεηαη ζηελ
νιφηεηά ηνπ, εληφο δειαδή ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ κε θέληξν βάξνπο ηε
θξάζε, θη φρη ηε ιέμε (Σζάθνο, 2004: 36, 55). Ζ θαηάθηεζε ηνπ λνήκαηνο θαη ε
παξαγσγή ηνπ λένπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ απνζθνπεί ζηελ νξγάλσζε κηαο λέαο
αλάγλσζεο απφ ηνπο καζεηέο, ζηελ νπνία νη ζηξαηεγηθέο ηεο δηαηχπσζεο, ηεο
εθθνξάο θαη ηεο ζχλνιεο κεηαθξαζηηθήο παξαγσγήο αλήθνπλ ζην ίδην ην καζεηηθφ
δπλακηθφ ηεο ηάμεο θαη δελ πεξηνξίδνληαη απφ ην θψιπκα ηεο δφθηκεο, ηεξήο, θαηά
ιέμε απφδνζεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα
βξίζθεηαη ζε ζπλερή αλαδήηεζε ηξφπσλ πνπ ζα θαζηζηνχλ ηνπο καζεηέο
ελεξγεηηθνχο

απνδέθηεο

ηεο

γλψζεο,

ηθαλνχο

λα

δηεξεπλήζνπλ

θαη

λα

απηελεξγήζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, λα απνηηκήζνπλ ηνλ
ξφιν ηνπ ηφηε θαη ηψξα θαη, ηέινο, λα ελαξκνλίζνπλ ηε δηδαθηηθή επηηειεζηηθφηεηα
κε ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο δσήο, ηε δηεχξπλζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ηελ
εκβάζπλζε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο θαιιηέξγεηαο.
Οη Σ.Π.Δ. επηζηξαηεχνληαη γηα λα πινπνηεζνχλ αλάινγνη ζηφρνη βησκαηηθήο
κάζεζεο, ε νπνία ζα ζηεξίδεη ηε ζπλεξγαηηθή καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ζα
αλαζέηεη ζηνλ δηδάζθνληα ηνλ ξφιν ηνπ ππνζηεξηθηή – εκςπρσηή, θπξίσο φκσο έλαλ
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ξφιν ηζφηηκνπ αλαγλψζηε - «εξγάηε» γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
γξακκαηηζκψλ. Οη Σ.Π.Δ. εληζρχνπλ, κέζσ ησλ δηαδηθηπαθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ
δεδνκέλσλ, ηελ παξαγσγή θξηηηθψλ θεηκέλσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ζπκκεηέρνληεο σο νκάδεο. Απηφ δελ εμππαθνχεηαη ηνλ
παξακεξηζκφ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ καζεηηθνχ ιφγνπ, εληζρχεη
πεξηζζφηεξν ηε βειηίσζε θαη απφδνζε θεηκέλσλ ζηα νπνία παξεκβαίλνπλ θξηηηθά θαη
δεκηνπξγηθά καζεηέο θαη δηδάζθσλ.
πλεπψο, πξνυπφζεζε γηα ηα πξνεγνχκελα είλαη λα θαηαξγείηαη ε κεησπηθή
δηδαζθαιία, ρσξίο λα θαηαξγείηαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ ν νπνίνο έρεη ηνλ έιεγρν θαη
ηε γεληθή επνπηεία ησλ θεηκέλσλ φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ. αθψο παξαγθσλίδεηαη ν
ξφινο ηνπ «απφ θαζ’ έδξαο» θαη ην ηδενιφγεκα ηεο απζεληίαο, εθφζνλ ζηφρνο είλαη ε
θαιιηέξγεηα ηζνηηκίαο θαη ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηάμεο, κε ζαθή αλάζεζε
ξφισλ θαη δηαθνξνπνίεζε, αιιά ρσξίο αμηνινγηθνχο δηαρσξηζκνχο πνπ δηαησλίδνπλ
ηηο παξαδνζηαθέο ηάμεηο θαιψλ – θαθψλ καζεηψλ, θαη δαζθάισλ εμεηαζηνθεληξηθήο
πξαθηηθήο.
Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο:


Να γλσξίζνπλ ηελ άκεζε ζθηαγξάθεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ δχν
αδεξθψλ – ππνθξηηψλ πνπ εκθαλίδνληαη επί ζθελήο, ηνλ ραξαθηήξα θαη ην
ήζνο ηνπο, κέζσ ησλ ιεθηηθψλ επηινγψλ ηνπ ηξαγηθνχ πνηεηή.



Να θαηαλνήζνπλ ηελ ιεθηηθή επηινγή ζε ζπλάξηεζε κε ηε δνκή ηνπ έξγνπ
πνπ θαηαηάζζεη ηνπο ζηίρνπο ζηνλ πξφινγν ηεο ηξαγσδίαο.



Να εληνπίζνπλ ηελ παξαζηαζηαθή ιεηηνπξγία ησλ άλσζελ επηινγψλ πνπ
πξνζδίδνπλ ζην θείκελν ηε δξακαηηθή ηνπ δπλακηθή θαη ζεαηξηθφηεηα.
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Να αλαγλψζνπλ ην ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ πξνδίδεηαη απφ ηνλ ιφγν ησλ
πξνζψπσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ κχζν ησλ Λαβδαθηδψλ.



Να δηεξεπλήζνπλ ηηο ηδενινγηθέο αμίεο πνπ ελέρεη ν ιφγνο ησλ αδειθψλ θαη
ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ εμνπζία, ηελ ηηκσξία, ηνλ ζάλαην.

Γνώζειρ για ηη γλώζζα
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο:


Να αληηιεθζνχλ ηε γιψζζα σο πνιπδηάζηαην κέζν αληίιεςεο θαη
επηθνηλσλίαο.



Να εμνηθεησζνχλ κε ηηο ιεπηέο θαη πνιπζρηδείο απνρξψζεηο πνπ ζπλππάξρνπλ
ζε ιέμεηο – έλλνηεο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ (πρ. ρξήζε δπτθνχ αξηζκνχ θαη
αηζζεηνπνίεζε ηεο αδειθνθηνλίαο κε πιενλαζκφ).



Να αλαγλσξίζνπλ ηε ξεηνξηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πνηεηηθφ δξακαηηθφ
ιφγν γηα λα απνδνζεί ην ήζνο θαη ην πάζνο ησλ ραξαθηήξσλ.



Να είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ζε γξαπηφ ιφγν ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
δηεξεχλεζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο γισζζηθήο εμνκάιπλζεο.



Να ζπληάζζνπλ ζεαηξηθφ θείκελν πξνηείλνληαο ηελ γισζζηθή εθδνρή πνπ
ηνπο είλαη νηθεία θαη παξάιιεια αμηνπνηεί ηηο παξαπάλσ γλψζεηο.

Γπαμμαηιζμοί
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο:


Να πξνζαξκφδνπλ ηελ πξνζσπηθή ινγνηερληθή αλάγλσζε αξραίνπ πνηεηηθνχ
θεηκέλνπ ζηελ νκαδηθή αλαπαξαζηαηηθή – ζθελνζεηηθή αλάγλσζε.



Να ζπιιέγνπλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαζεκαηηθέο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο,
ψζηε λα πξνρσξνχλ ζηελ παξαγσγή θξηηηθνχ ιφγνπ θαη ζρνιηαζκνχ ζην
πιαίζην εξκελείαο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ.



Να ρεηξίδνληαη ηνλ γξαπηφ ιφγν σο κέζν δηαιφγνπ θαη αληαιιαγήο απφςεσλ
εληφο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο.
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Να αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηελ θαζ’ απηήλ δηδαθηηθή πξάμε σο κέηνρνη θαη
ζπλδηακνξθσηέο ηεο.



Να απειεπζεξσζνχλ απφ ην γισζζηθφ δίιεκκα ηνπ πξσηφηππνπ θαη ηεο
«έγθπξεο» κεηάθξαζεο πνπ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ θαη’ νπζίαλ
θαηαλφεζε ηεο ηξαγσδίαο.

Διδακηικέρ ππακηικέρ
Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ επηδηψθεηαη νη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο:


Να αλαπηχμνπλ ηηο απαηηνχκελεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχεη ε
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία.



Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζνπ
εξγαζίαο, έξεπλαο θαη επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ.



Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο δφθηκεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ γηα ηελ
παξαγσγή ιφγνπ, ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα δεδνκέλσλ.



Να δηαπηζηψζνπλ πσο ε πνιπηξνπηθφηεηα ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ
ζηεξίδεηαη θαη δελ θαηαξγεί ην ίδην ην θείκελν αιιά θαη ηα επηζηεκνληθά
ζπγγξάκκαηα πνπ ην ζπλνδεχνπλ.



Να αλαιακβάλνπλ ξφινπο θαη ιφγν εληφο ησλ νκάδσλ.
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Καηά ηελ εθαξκνγή, αλ θαη ηνικήζεθε λα εληαρζεί ην θνηλσληθφ δίθηπν
Facebook σο δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνέβιεπαλ ηα
Φχιια Δξγαζίαο, νη καζεηέο δελ ηελ αμηνπνίεζαλ. ηε ζπδήηεζε πνπ ν δηδάζθσλ
έθαλε καδί ηνπο εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ δίθηπν είλαη
ζπλδεκέλν κε άιιεο επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο θαη δηαρσξηζκέλν απφ ηα καζήκαηα.
Ίζσο, επίζεο, ζηελ απφξξηςή ηνπ λα ζπληέιεζε φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ Webnode πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη πην εληππσζηαθφ,·νπφηε ην πιαίζην ζρνιηαζκνχ Facebook
πνπ ελζσκαηψζεθε έκνηδε «θησρφ». Πηζαλφλ λα ήηαλ αιιηψο ηα πξάγκαηα, αλ ε
εθαξκνγή γηλφηαλ εμνινθιήξνπ ζην Facebook.
Αξθεηνί καζεηέο αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο· γηα παξάδεηγκα δχν νκάδεο έθαλαλ
δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο θφκηθ
Toondoo. ε άιιε νκάδα πξνηίκεζαλ ην πεξηβάιινλ ηνπ Pixton, επεηδή έλα κέινο
ηεο ην ήμεξε θαη είρε ινγαξηαζκφ. ε άιιε νκάδα ππήξμε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
ςεθηνπνηεκέλε Δπηηνκή ηνπ Liddell & R. Scott ζηηο Φεθίδεο γηα ηελ ειιεληθή
γιψζζα. Μάιηζηα έλαο καζεηήο κπήθε ζην πξνζσπηθφ ηνπ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
γηα λα «θξαηήζεη» ηε δηεχζπλζε ηνπ ιεμηθνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο νη καζεηέο αμηνπνίεζαλ ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν.
Γελ παξαηεξήζεθε θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε
βάζε ηνλ «πξνζαλαηνιηζκφ» ηνπο ζηα ζεσξεηηθά ή ηα ζεηηθά καζήκαηα θαη,
δπζηπρψο, νξηζκέλνη καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ή θαη αθφκα λα εληαρηνχλ ζε άιιεο νκάδεο. Μία ηειηθή επηζήκαλζε,
πνπ γελλήζεθε απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ καζεηψλ θαζψο αζρνινχληαλ κε ην
ζελάξην, είλαη φηη ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ επεξεάδεη πνιχ θαη ηε ζηάζε
ηνπο απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηα καζήκαηα, αθφκα θαη φηαλ απηφ ζέιεη λα
παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθφ.
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Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ

Αθεηηπία
Ζ αλνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία νθείιεηαη θαηά
έλαλ βαζκφ ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κεησπηθά: αλάγλσζε, αλαγλψξηζε
θαηλνκέλσλ, ιεμηιφγην, κεηάθξαζε, ζρφιηα. Ζ δηαδηθαζία απηή απνμελψλεη ηνπο
καζεηέο απφ νπνηαδήπνηε νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη
θαηαδηθάδεη ην κάζεκα ζε κηα επψδπλε πξάμε πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο. Έρεη
δηαπηζησζεί πσο ε απφπεηξεο δξακαηνπνίεζεο επηηπγράλνπλ βαζχηεξεο πξνζεγγίζεηο
ζε θάζε κνξθή θεηκέλνπ. Ζ ελαζρφιεζε κε ην δξάκα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
παξέρεη ήδε έηνηκνπο κεραληζκνχο θαη δνκέο, πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη
θνηλή δεκηνπξγηθφηεηα. Παξάιιεια, ην ζεαηξηθφ θείκελν δεκηνπξγεί έλα ηδηφηππν
πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ππάξρεη κία θνηλά δηακνηξαδφκελε ζηφρεπζε κεηαμχ ησλ
καζεηψλ (Baldwin, 2003). Δπίζεο, ππάξρνπλ δηαπηζηψζεηο, κε βάζε εκπεηξηθά
δεδνκέλα, πσο νη καζεηέο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε ζεαηξηθή νκάδα αλαγθάδνληαη λα
θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηηο απνρξψζεηο ελφο ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα ην
ππνδπζνχλ. Παξάιιεια, ε ζεαηξηθή πξάμε γίλεηαη αθφξκεζε κειέηεο, εκπεηξηθήο
εμνηθείσζεο κε ην ζεαηξηθφ θείκελν θαη ζπλνιηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ζε ζέκαηα
πξφζιεςεο θαη ηαπηνηήησλ. Ηδηαίηεξα γηα ην ζέκα ησλ ηαπηνηήησλ νη καζεηέο
δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη εμαηηίαο ηεο ηαχηηζεο – απνηαχηηζεο κε ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο. Ζ δηδαζθαιία ηεο «Αντιγόνης» κε Σ.Π.Δ. πξνζθέξεη ηε
δπλαηφηεηα ζε δηδάζθνληεο θαη καζεηέο λα πξνζπειάζνπλ ην ράζκα απφ ηελ
θεηκελνθεληξηθή ζηε ζεαηξηθή – ζθελνζεηηθή δηδαζθαιία. Ζ, αξρηθά, επνπηηθή
γλψζε ηεο ππφζεζεο κέζσ παξαθνινχζεζεο ηεο παξάζηαζεο ηεο «Αντιγόνης» κε
ςεθηαθά κέζα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηδαζθαιία ηεο Δηζαγσγήο, δεκηνπξγνχλ έλα
ζηέξεν ππφβαζξν δηδαζθαιίαο κε ζηφρν ηελ αληίιεςε ηεο ηξαγσδίαο σο έξγνπ
δσληαλνχ, αλαπαξαζηαηηθνχ, επίθαηξνπ, πξνθιεηηθνχ. Ζ πξνζέγγηζε, επνκέλσο, ησλ
πξψησλ θηφιαο ζηίρσλ κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη επηρεηξεί πην
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νινθιεξσκέλε, αιιά θαη ειθπζηηθή δηδαθηηθή απφπεηξα, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ
ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ηελ πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο
επηδησθφκελνπο γξακκαηηζκνχο.
Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο
Ζ αλάζεζε ελεξγεηηθψλ ξφισλ ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ηε
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πξνζβιέπνληαο ζε κηα ξεαιηζηηθή εηθνληθή παξάζηαζε
βνεζά ζεκαληηθά ηελ πξφζιεςε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο σο ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ. Σν
ζεαηξηθφ θείκελν, σο ινγνηερληθφ είδνο απνβιέπεη αξρηθά ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε
ηνπ απνδέθηε, θαηά ζπλέπεηα ηνπ καζεηή. Ζ ζπζηεκαηηθή απνκάθξπλζε ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ απφ ηνλ ζηφρν απηφ ηζνπεδψλεη ηελ
θαζεαπηή αηζζεηηθή αιιά θαη παηδαγσγηθή ηνπο αμία ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν. Ζ
έιιεηςε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζήκεξα απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο
πνιππξηζκαηηθήο δηδαζθαιίαο κε Σ.Π.Δ., θάηη πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απνθαηάζηαζε
ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο σο θεηκέλνπ πξννξηζκέλνπ γηα λα παξαζηαζεί. «Οη ιέμεηο, ηα
γεγνλφηα “αζθπθηηνχλ” ζην θείκελν, δεηνχλ λα απνθηήζνπλ θσλή θαη ζθεληθή
ππφζηαζε, λα θαηαζηνχλ κάρηκα, λα πεξάζνπλ ζην ήζνο, ζηνπο ραξαθηήξεο ησλ
δξψλησλ εξψσλ.» (ηνηρεία Θεαηξνινγίαο, Α΄ Δληαίνπ Λπθείνπ, βηβι. καζεηή ζει.72
ΟΔΓΒ 2003).
Δπνκέλσο, επηδηψθεηαη κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ λα
αμηνπνηεζεί ε ηζρχνπζα δηδαθηηθή πξφζεζε, παξάιιεια κε ηε ζπλνιηθή έληαμε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζηε γξακκαηνινγηθή ηνπ δηάζηαζε.
Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ
Οη δπλαηφηεηεο ησλ

ςεθηαθψλ

εξγαιείσλ

ζηηο

αλζξσπηζηηθέο

επηζηήκεο

δηεπθνιχλνπλ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο θαζίζηαηαη
απαξαίηεηνο γξακκαηηζκφο ηνπ ζρνιείνπ. ην ζελάξην ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αμηνπνηνχλ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ ζηελ αλάγλσζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ.
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Δπίζεο, νη επηζηεκνληθέο ςεθηαθέο ηζηνζειίδεο πξνυπνζέηνπλ ηελ πιεξέζηεξε
κειέηε ηνπ θεηκέλνπ.
Σν πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο Web2 πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο παξαγσγήο
θαη δηφξζσζεο θεηκέλσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηεο πιεηνςεθίαο
ηεο ηάμεο. Παξέρεη ζηνλ δηδάζθνληα ηελ επειημία λα αλαηξνθνδνηεί ηζφηηκα θαη κε
δηαθάλεηα ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία ησλ νκάδσλ θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ
ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε δηδαθηηθή πξάμε δελ έρεη δηνξζσηηθφ αιιά δηαινγηθφ
ραξαθηήξα

θαη

ζπλεηζθέξεη

ζηε

δηαιεθηηθή

πξνζέγγηζε

θάζε

γλσζηηθνχ

αληηθεηκέλνπ.
Σέινο, ε παξαγσγή θεηκέλσλ ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ απνθηά «δεκφζην»
ραξαθηήξα ζηα φξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ψζηε ν καζεηήο λα θαζίζηαηαη ελεξγφο
πνιίηεο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κε ηε ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ. Καη’ απηφλ ηνλ
ηξφπν παξάγεηαη έλα «αλνηρηφ» θείκελν κε πνιινχο απνδέθηεο εθηφο απφ ηνλ
δηδάζθνληα, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε ζρνιηαζκφ, δηφξζσζε θαη θξίζε ησλ ζπκκαζεηψλ
– ζπλεξγαηψλ.
Κείμενα
Κείμενα ζσολικώ ν εγσειπιδίυν
νθνθιένπο, Τπαγυδίαι Β΄ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο: «Αληηγφλε».
Έθθξαζε - Έθζεζε Β΄ Λπθείνπ.
Θέκαηα Υξηζηηαληθήο Ζζηθήο Γ΄ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο, θεθ. Σ΄.
Οξζφδνμε Πίζηε θαη Λαηξεία Α΄ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο, θεθ. 12.
ηνηρεία Θεαηξνινγίαο Α΄ Λπθείνπ, ζ. 72-4.
Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ Α΄ Λπθείνπ, θεθ. 2.3 Κιαζηθή επνρή.
Κείμενα εκηόρ ζσολικών εγσειπιδί υν
νθνθιήο, «Αντιγόνη». ην Sophoclis Fabulae. A.C. Pearson, εθδ. 1967. Ομθφξδε:
Clarendon Press]. [Μηθξ. Η.Ν. Γξππάξεο. ρ.ρ. Οι ηπαγυδίερ ηος Σοθοκλέοςρ. I,
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Ανηιγόνη, Ηλέκηπα, Αίαρ, Τπασίνιαι. Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο]. [Μηθξ. η.
Μπαδάθνπ–Μαξαγθνπδάθε. 1996. Απσαία Δλληνική Τπαγυδία. Σοθοκλήρ. Ανηιγόνη.
Αζήλα: Dian Books]. [Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα].
Υποζηηπικηικό/εκπαιδεςηικό ςλικό
Ιζηοζελίδερ
Λεμηθφ

Liddell

-

Scott

Κσλζηαληηλίδνπ

[Παλεπηζηήκην

Αηγαίνπ,

Σκήκα

Μαζεκαηηθψλ Δξγαζηήξην Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ, Μαζεκαηηθνχ Λνγηζκηθνχ
θαη Φεθηαθήο Σππνγξαθίαο].
Liddell & Scott: Λεμηθφ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο [πεγή: Φεθίδεο γηα ηελ
ειιεληθή γιψζζα].
Θάλαηνο δηα ιηζνβνιηζκνχ ζην λέν πνηληθφ θψδηθα ηνπ Ηξάλ [πεγή: “paraskhnio.gr”].
Λεπηηηθφλ [πεγή: Ηζηφηνπνο «Παηεξηθή Θενινγία»].
Έμνδνο [πεγή: Ηζηφηνπνο «Παηεξηθή Θενινγία»].
Ρεγάηνο, Γ. «Ο ιηζνβνιηζκφο απφ ηελ αξραηφηεηα ζηνλ 20φ αη» [πεγή: πεξηνδηθφ
Ιζηοπία].
Βαζηθέο

ζέζεηο

ηεο

νξζφδνμεο

ζξεζθείαο

[πεγή:

Ηζηφηνπνο

«Οξζφδνμνη

Ηεξαπφζηνινη»].
Μηα ζενινγηθή πξνζέγγηζε[πεγή; Ηζηφηνπνο «Πξνζθπλεηήο»].
Σαθηθέο ηειεηέο ζηνλ Υξηζηηαληζκφ [πεγή: Ηζηφηνπνο «Ηακαηηθφο»].
Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ
Υσξίο λα αιινησζεί ν ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαδηαηάρηεθαλ ηα Φχιια
Δξγαζίαο, θαη νη νκάδεο, γηα λα ηαηξηάμνπλ επθνιφηεξα ζε δηαθνξεηηθφ ςεθηαθφ
πεξηβάιινλ απφ απηφ πνπ πξνέβιεπε ην ζελάξην. Κάζε ξφινο έγηλε κία νκάδα θαη νη
αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ θάζε νκάδαο αθέζεθαλ ζηελ απηελέξγεηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο
ησλ κειψλ ηεο, κε ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή. Γηακνξθψζεθαλ ηξία Φχιια
Δξγαζίαο γηα θάζε νκάδα, φπσο παξαηίζεληαη ζην ηέινο. πλεπψο, ε πεξηγξαθή πνπ
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αθνινπζεί παξαπέκπεη ζηελ αξρηθή δνκή ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο θαη φρη ζε απηήλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εθαξκνγή.
Α΄ Φάζη
(3 ώπερ, αίθοςζα ςπολογιζηών)
Σν ζελάξην απεπζχλεηαη ζε ζρνιηθή ηάμε κε δχλακε απφ δεκαζξι έσο τριάντα ην πνιχ
καζεηψλ. ην Wiki ηνπ καζήκαηνο, ν δηδάζθσλ δεκηνπξγεί ηέζζεξηο ελφηεηεο, νη
νπνίεο απνηεινχληαη απφ αρχαίο κείμενο και τισ δφο μεταφράςεισηνπ, πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ Πχιε για την Ειιεληθήο Γιψζζα. εκεηψλεηαη φηη ζην πξσηφηππν θείκελν
ππνγξακκίδνληαη γηα θάζε νκάδα ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο απφ ηνλ δηδάζθνληα, αλάινγα
κε ην πεδίν έξεπλαο ηεο νκάδαο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ην θέληξν βάξνπο ζην
ζρνιηαζκφ απηψλ. Παξάιιεια, ζην Wiki δίλεηαη σο ππεξζχλδεζε ε ςεθηνπνηεκέλε
Δπηηνκή ηνπ Λεμηθνχ Liddell - Scott ζηηο Φεθίδεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα
(ελαιιαθηηθά απφ ην παλεπηζηήκην Αηγαίνπ: Liddell - Scott).
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε τζςςερισ νκάδεο, νη νπνίεο ζηειερψλνληαη απφ
ιεμηθνγξάθνπο, κειεηεηέο, εξεπλεηέο, ζθελνζέηεο θαη ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο
αλαζέζεηο απφ ηνλ δηδάζθνληα. Οη ιεμηθνγξάθνη θαιχπηνπλ ην επίπεδν γισζζηθήο
θαη ζπληαθηηθήο εμνκάιπλζεο θαη θαηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ απφ ην
ιεμηθφ γηα ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο. Οη κειεηεηέο επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα
ησλ ιεμηθνγξάθσλ θαη πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο κεηαθξαζηηθέο απνδφζεηο. Οη
εξεπλεηέο δηεηζδχνπλ ζηε ξεηνξηθή ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ, εληνπίδνπλ
ζρήκαηα ιφγνπ, ζπλαηζζεκαηηθέο απνρξψζεηο θαη πξνηείλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο
δηθέο ηνπο ελαιιαθηηθέο κεηαθξαζηηθέο απνδφζεηο. Οη ζθελνζέηεο πξνρσξνχλ ζε κηα
ςπραλαιπηηθή

πξνζέγγηζε

ηνπ

ήζνπο

ησλ

πξνζψπσλ,

πξνζπαζνχλ

λα

ζθηαγξαθήζνπλ ηνπο δχν ραξαθηήξεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο
νκάδαο ηνπο πξνηείλνπλ ην ηειηθφ θείκελν ηεο εηθνληθήο ζεαηξηθήο ηνπο παξάζηαζεο,
θαζψο επίζεο θαη έλα θείκελν πνπ πεξηέρεη ζθελνζεηηθέο νδεγίεο θαη ζρφιηα. Σελ
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εξγαζία απηή αλαιακβάλεη ε πξψηε θαη ε δεχηεξε νκάδα γηα ηνπο ζηίρνπο 1-19 θαη
20-38. Γηα ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε νκάδα, ε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην φηη νη
ιεμηθνγξάθνη ζρνιηάδνπλ ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ ζπλνιηθνχ απνζπάζκαηνο
(1-38), νη κειεηεηέο θαη νη εξεπλεηέο ππεξεηνχλ ηνλ ίδην ξφιν γηα δηαθνξεηηθά ρσξία,
ελψ νη ζθελνζέηεο δηεξεπλνχλ ζηελ ηξίηε νκάδα ην ν ζάλαην, ηα ηαθηθά έζηκα, ηηο δηά
ζάλαηνλ ηηκσξίεο αλά επνρή θαη ζηελ ηέηαξηε ηηο πνιηηεηαθέο κεηαβνιέο πνπ ππνλνεί
ε ξεηνξηθή ηνπ απνζπάζκαηνο.
ΟΜΑΓΑ Α:
Αλαιακβάλεη ηε κειέηε ησλ ζηίρσλ 1-19. Έξγν ησλ ιεμηθνγξάθσλ ε κειέηε θαη
γισζζηθή εμνκάιπλζε ησλ ιέμεσλ: αὐτάδελφον, κάρα, ἀλγεινὸν, ἄτης, ὄπωπα
κακῶν, κήρυγμα θεῖναι (τίθημι κήρυγμα), σε λανθάνει, στείχοντα κακά (ρ. στείχω).

Οη εξεπλεηέο πξνρσξνχλ ζε εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
κεηαθνξηθά ή κε ηελ επξχηεξε ζεκαζία ηνπο. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλνχλ ηελ
εηξσλεία – πξντδεαζκφ ηνπ ξήκαηνο λανθάνω, το σύστοιχο κήρυγμα θεῖναι, τη
μεταφορά στείχοντα κακά. Δληνπίδνπλ ηνν δξακαηηθφ, ππεξβνιηθφ θαη απφιπην

ραξαθηήξα ηεο ξεηνξηθήο ηεο Αληηγφλεο, ην ζρήκα απνζηξνθήο θαη ηελ εθηελή
εξψηεζε ησλ ζη. 2-3. Οη κειεηεηέο δηεξεπλνχλ ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «μύθος» ζε
ζρέζε κε ηελ απφδνζε είδεζε/ θήκε θαη πξνθεηκέλνπ λα ζρνιηάζνπλ ηη απνηειεί
«πξαγκαηηθή είδεζε» γηα ηελ Ηζκήλε εθηφο απφ ηνλ ζάλαην ησλ αδειθψλ ηεο.
Δληνπίδνπλ ηνλ πιενλαζκφ ησλ ζηίρσλ 13-14, ηηο αληηζέζεηο ἡδὺς - ἀλγεινὸς,
εὐτυχοῦσα - ἀτωμένη θαη ζρνιηάδνπλ ηελ εηξσλεία ᾔδη καλῶς. Οη ζθελνζέηεο

δηεξεπλνχλ ην ήζνο ησλ δχν θνξηηζηψλ. Αξρηθά, εληνπίδνπλ ηελ θαηλνκεληθά
αδηάθνξε θαη ςπρξή αληίδξαζε ηεο Ηζκήλεο ζε ζρέζε κε ηελ νξκεηηθφηεηα ηεο
Αληηγφλεο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, απνθαιχπηνπλ ηελ εζσζηξέθεηα απηνχ πνπ έρεη
δερζεί ηα αιγεηλά θαη δελ αληηδξά πιένλ (ελαιιαθηηθά πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ
πψο ν ιφγνο απνδίδεη ηελ ςπρηθή απφρξσζε ηνπ πέλζνπο κέζα απφ ηε δηαθνξεηηθή
πξφζιεςε ηεο Αληηγφλεο θαη ηεο Ηζκήλεο.
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ΟΜΑΓΑ Β:
Αλαιακβάλεη ηε κειέηε ησλ ζηίρσλ 20-38. Έξγν ησλ ιεμηθνγξάθσλ είλαη ν
ζρνιηαζκφο ησλ: ἔπος, δηλοῖς ἔπος τι καλχαίνουσα, ἔκρυψε ἔντιμον (γηα ηνλ
Δηενθιή), μὴ τάφῳ καλύψαι (γηα ηνλ Πνιπλείθε) θαη ε ζπληαθηηθή εμνκάιπλζε ησλ:
δεῦρο νεῖσθαι, προκηρύξοντα ταῦτα, τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγεινοὐχ ὡς παρ᾽ οὐδέν. Οη

εξεπλεηέο παξαζέηνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ ζαλάησλ ηνπ
Δηενθιή θαη ηνπ Πνιπλείθε (βι. Δηζαγσγή ζ. 30-31 θαη βηβιηνγξαθία Paul Diel –
κπζνινγηθέο απνδφζεηο ζηηο αιιαγέο θαζεζηψησλ: δίδπκνη / αιιεινζθνησκφο,
αξηζκφο 3/ θαηάξα τριών γελεψλ, Επτά επί Θήβαο / εκέξεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη
Καθξηδήο – ρξήζε καγηθψλ αξηζκψλ ζηε κπζνινγία, θαηάξεο / ζθαγέο σο
επηζθξάγηζε – νξηζηηθνπνίεζε αιιαγψλ). Οη κειεηεηέο θαηαγξάθνπλ ην ζρήκα
ιηηφηεηαο ηνπ ζη. 15, θαζψο θαη ηελ απζηεξφηεηα ηεο πνηλήο ηελ νπνία δηαθήξπμε ν
Κξέσλ. Οη ζθελνζέηεο εξκελεχνληαο ηνπο ζηίρνπο 8 θαη 15 ζρνιηάδνπλ ηελ αληίζεζε
ηεο ξεηνξηθήο ηεο Αληηγφλεο («τὸν στρατηγὸν») θαη ηεο Ηζκήλεο (Ἀργείων στρατὸς).
Δπηδηψθεηαη κέζα από απηήλ ηελ αληίζεζε λα ραξαθηεξηζηεί ε Αληηγφλε λα θαλεί ε
παξνξκεηηθφηεηα ηεο Αληηγφλεο, πνπ δε ζηέθεηαη ζην ηζηνξηθφ ζπκβάλ, αιιά
απνδίδεη επζχλεο ζηνλ Κξένληα, ν νπνίνο ζε πξψηε αλάγλσζε έζσζε ηελ πφιε.
Αληίζηνηρα, ε Ηζκήλε σο «ινγηθή» ή ζνθή(;) γλσξίδεη απηά πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ,
απαιιαγκέλε απφ θάζε δηάζεζε δηεθδίθεζεο.
ΟΜΑΓΑ Γ:
Οη ιεμηθνγξάθνη ζα εληνπίζνπλ ζην απφζπαζκα ζη. 1-38 φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηνν
ζάλαην ιέμεηο, δίλνληαο έκθαζε ζηνπο ζηίρνπο 13-14 θαη 21-22. Οη εξεπλεηέο ζα
κειεηήζνπλ ην δεχγνο πξνυπφζεζε – πξάμε (πξάμε α΄: ἔκρυψε κατὰ χθονὸς ἔντιμον
τοῖς ἔνερθεν νεκροῖς και πξνυπφζεζε: σὺν δίκῃ χρήσει δικαίᾳ καὶ νόμου, πξάμε β΄:
τὸν δε νέκυν Πολυνείκους (φασιν) ἐκκεκηρῦχθαι (ἀστοῖσί) ἀθλίως τὸ μὴ τάφῳ
καλύψαι μηδὲ κωκῦσαί τινα και προχπόθεςη: ἐᾶν δ᾽ ἄκλαυτον, ἄταφον γλυκὺν

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ
& Αθλητιςμοφ

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων
Β’ Λυκείου «Πρώτη επαφή με την αρχαία τραγωδία: Πώσ ο μαθητικόσ λόγοσ
αποδίδει την τραγική ποίηςη»
ελίδα 20 από 36

θησαυρὸν πρὸς χάριν βορᾶς οἰωνοῖς εἰσορῶσι. Οη κειεηεηέο (ηαπηίδεηαη ην

αληηθείκελφ ηνπο εδψ κε απηφ ησλ εξεπλεηψλ) ζρνιηάδνπλ αληίζηνηρα ηνπο ζηίρνπο
33-36, ζρεηηθά κε ηελ ηηκσξία δηά ιηζνβνιηζκνχ. Οη ζθελνζέηεο κειεηνχλ ηα ηαθηθά
έζηκα θαη ηηο ηηκσξίεο, αθελφο σο ηηκσξίεο κεηά ζάλαηνλ θαη αθεηέξνπ σο ζαλαηηθή
πνηλή κε ιηζνβνιηζκφ. Αλαδεηνχλ ζην δηαδίθηπν ηηο δηά ζάλαηνλ ηηκσξίεο,
παξαηεξνχλ ηηο δηαθνξέο – νκνηφηεηεο αλά επνρή, επηζεκαίλνπλ ηηο αηηίεο – αθνξκέο
αλά επνρή. Παξάιιεια, δηεξεπλνχλ κε παξαπνκπέο απφ ζενινγηθά θείκελα ηα ηαθηθά
έζηκα δηαρξνληθά απφ ην ρζεο ζην ζήκεξα θαη απφ ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε ζηε
γξαπηή, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηαθήο – ακαξηίαο. Σειηθφο ζηφρνο είλαη ν ζρνιηαζκφο
ηνπ ζαλάηνπ ζηε ινγνηερλία (ζάλαηνο σο παξαδεηγκαηηζκφο, σο πξάμε εληηκφηεηαο –
γελλαηφηεηαο, σο κνίξα θ.ν.θ.).
ΟΜΑΓΑ Γ:
Οη ιεμηθνγξάθνη αλαδεηνχλ ζε φιν ην απφζπαζκα ιέμεηο δεισηηθέο ηεο εμνπζίαο. Οη
εξεπλεηέο – κειεηεηέο ζρνιηάδνπλ κία πξνο κία ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπο, δηεξεπλψληαο
ηηο αιιαγέο ησλ πνιηηεπκάησλ θαη επηζεκαίλνληαο ηνπο φξνπο βαζηιεία αξηζηνθξαηία – ηπξαλλίδα. Ζ κειέηε ηνπο ζηεξίδεηαη ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ
απνζπάζκαηνο καὶ δείξεις τάχα εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή. Οη
ζθελνζέηεο αλαδεηθλχνπλ επηκέξνπο φςεηο ηεο Αληηγφλεο, θαζψο ην δεχηεξν επίπεδν
πέλζνπο αθνξά ην ρακέλν πνιίηεπκα θαη ην θαζεζηψο αλειεπζεξίαο πνπ ηεο
επηβάιιεηαη. Οη ζθελνζέηεο απηήο ηεο νκάδαο αλαιακβάλνπλ ηε γξακκαηνινγηθή
ππνζηήξημε ηεο ζέζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο παξάζηαζεο ζηελ
αξραηφηεηα (πφηε παίρζεθε, ζε πνηνπο θαη ηη απήρεζε είρε).
Β΄ Φάζη
(3 ώπερ, αίθοςζα ςπολογιζηών)
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4η ώπα
ηε δεχηεξε θάζε ηνπ ζελαξίνπ, νη νκάδεο ζα δνπιέςνπλ αλά εηδηθφηεηα θαη ζα
ελψζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ε ηειηθή παξνπζίαζε: νη
ιεμηθνγξάθνη ζπγθεληξψλνπλ ηα ζρφιηά ηνπο, νη κειεηεηέο θαη νη εξεπλεηέο
πξνηείλνπλ θξηηηθή κεηάθξαζε, πνπ δελ πξννξίδεηαη πηα γηα ζεαηξηθφ θείκελν, αιιά
γηα πξσηφηππν ηεχρνο comic, ελψ νη ζθελνζέηεο δίλνπλ ζαθείο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ
φρη κφλν ζηηο ζθεληθέο νδεγίεο, αιιά θαη ηηο ελδπκαηνινγηθέο πξνηάζεηο, θαζψο θαη
ην ζθελνγξαθηθφ πεξηβάιινλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζειηδνπνίεζε ηνπ ηεχρνπο.
Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ηεχρνπο πξνηείλεηαη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ Toondoo, ην
νπνίν αθελφο είλαη αξθεηά εχρξεζην, κεηά απφ ζρεηηθή εμνηθείσζε θαη αθεηέξνπ
πξνζθέξεηαη γηα ην πιήζνο ησλ επηινγψλ πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε. Ο δηδάζθσλ
ζπκβνπιεχεηαη ηηο νδεγίεο γηα ην πεξηβάιινλ Toondoo, ηηο νπνίεο θαη αλαξηά ζην
Wiki ηνπ καζήκαηνο, έηζη ψζηε λα δηαβαζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο
καζεηέο. Αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο, κεηά απφ ζρεηηθέο ππνδείμεηο, ε θαηά κφλαο
εμνηθείσζε κε ην Toondoo.
5η ώπα
Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο δεκηνπξγεί φιε ε ηάμε έλαλ θνηλφ ινγαξηαζκφ, έηζη ψζηε λα
απνζεθεχνληαη νη εθάζηνηε αιιαγέο ζε έλαλ ρξήζηε θαη ηα θαξέ λα ππάξρνπλ
ζπλνιηθά ζε έλαλ ειεθηξνληθφ ρψξν απνζήθεπζεο. Ζ νινκέιεηα ηεο ηάμεο
επηβεβαηψλεη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε πνπ αθνξνχλ ζηελ
ελδπκαηνινγία θαη ηε ζθελνγξαθία.
Κνκβηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηνπ ηεχρνπο δηαδξακαηίδεη ε καζεηηθή
κεηάθξαζε, ε νπνία ζε απηή ηε θάζε δηαζθεπάδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη ζε ιεθηηθά
εθθσλήκαηα comic (ζε ζχλλεθα δηαιφγνπ). Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ιεθηηθψλ
εθθσλεκάησλ είλαη ε πχθλσζε θαη ε αθαηξεηηθφηεηα, κηαο θαη ν ιφγνο πξέπεη λα
είλαη ζχληνκνο θαη πεξηεθηηθφο ζηε κηθξή έθηαζε πνπ ηνπ αλαινγεί. Οη ιεμηθνγξάθνη
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θαη νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ αθνινπζίεο εθθσλεκάησλ ζε κνξθή ζχληνκεο
ζηηρνκπζίαο, νη κειεηεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ επηκέιεηα επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ
ηεχρνπο (αθήγεζε ηνπ κχζνπ ησλ Λαβδαθηδψλ, δνμαζίεο γηα ηνλ ζάλαην ζηελ
αξραηφηεηα, αθίζα Glog γηα ην ιηζνβνιηζκφ, εμέιημε ησλ πνιηηεπκάησλ), κε ηα νπνία
είραλ αζρνιεζεί ζηελ Α΄ Φάζε ηεο δηδαζθαιίαο. Οη ζθελνζέηεο αλαιακβάλνπλ ηε
δεκηνπξγία ησλ εξψσλ ηνπ comic θαη ηελ επηκέιεηα ηνπ εμσθχιινπ.
6η ώπα:
Σν πεξηβάιινλ Toondoo πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο (Publish) ηνπ
ηειηθνχ ζρεδίνπ θφκηθ ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ. Αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ηκήκαηνο,
ε εξγαζία κπνξεί λα κείλεη ζην απνηέιεζκα ηνπ Toondoo. ηελ πεξίπησζε ελφο
θηιφδνμνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ θσκηθψλ
θαξέ κε απιά ειεθηξνληθά εξγαιεία. Σα ηειηθά θαξέ κπνξνχλ λα απνθνπνχλ κε
ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο είηε κε ηε ζπληφκεπζε Print Screen ζε
ππνινγηζηέο κε ιεηηνπξγηθφ Windows xp (ην πην ζχλεζεο ζηα ζρνιεία), πξνθεηκέλνπ
λα παξαρζνχλ θάπνηα screen shoots πνπ ζα πεξηέρνπλ ην θαξέ πξνο επηζπκεηή
επεμεξγαζία είηε κε ην Δπγαλείο Αποκομμάηυν (Windows 7 & 8), πνπ επηθέξεη πην
απνηειεζκαηηθά ηελ πξνζδνθψκελε εηθφλα. Σα θαξέ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν
θαζίζηαληαη εηθφλεο, νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ζε έλα απιφ έγγξαθν θεηκελνγξάθνπ
(κε επεμεξγαζία ζην θφλην, ηε ζειηδνπνίεζε θ.ν.θ.). ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα,
έλαο καζεηήο – ρεηξηζηήο ε/π ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο κεηαηξέπεη ην έγγξαθν
απφ ηε κνξθή ηνπ Word ζε Pdf (απφ ηελ εληνιή Αποθήκεςζη υρ Pdf ή κε έλα
ειεχζεξν ινγηζκηθφ “Pdf converter”).
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ

1ο Φύλλο Δργαζίας (ειζαγφγικό, κοινό για ηις ηέζζερις ομάδες)
1. Πεξηεγεζείηε ζηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο
γιψζζαο θαη εληνπίζηε δχν κεηαθξάζεηο ηεο Αληηγφλεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην
πξσηφηππν θείκελν. Δπίζεο, δείηε ηηο κεηαθξάζεηο ζπλεκκέλεο ζην ςεθηαθφ
Φχιιν Δξγαζίαο ζαο (εδψ, ζην παξάξηεκα). πδεηήζηε θαη πξνζπαζήζηε λα
εμεγήζεηε ηηο δηαθνξέο.
2. Γηαβάζηε πξψηα ηηο κεηαθξάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζηε λα ηηο
αληηζηνηρίζεηε κε ην αξραίν θείκελν.
3. Γείηε ηελ αξρή απφ ηηο παξαθάησ δχν βηληενζθνπεκέλεο παξαζηάζεηο ηεο
Αληηγφλεο θαη απφ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηεο. Κξίλεηε πνηα
απνδίδεη θαιχηεξα ην πλεχκα ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ.
o α)«Αντιγόνη», 1-38. Καηξάθεην ζέαηξν, 1995· ζθελνζεζία Μίλσο
Βνιαλάθεο
o β)«Αντιγόνη», 1-38. Θέαηξν Δπηδαχξνπ, 2002· ζθελνζεζία Νηθαίηε
Κνληνχξε
o γ)«Αντιγόνη», 1-38. Μαπξφαζπξε ηαηλία, 1961·ζθελνζεζία Γ.
Σδαβέιιαο
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2ο Φύλλο Δργαζίας (πρόζληυη) Ομάδα 1
Γραζηηριόηηηα 1η
1. Να παξαηεξήζεηε ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο/ θξάζεηο ηνπ πξσηφηππνπ (119):
αὐτάδελφον, κάρα, ἀλγεινὸν, ἄτης, ὄπωπα, κακῶν, κήρυγμα θεῖναι (τίθημι
κήρυγμα), σε λανθάνει, στείχοντα κακά (ρ. στείχω).

2. ην ειεθηξνληθφ ιεμηθφ Lidel-Scott (ελαιιαθηηθά κπνξείηε λα ην βξείηε θαη
εδψ) λα αλαδεηήζεηε θαη λα θαηαγξάςεηε ηηο εξκελείεο ησλ ιέμεσλ/ελλνηψλ.
Οη ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξηνιεθηηθά ή κεηαθνξηθά;
Γραζηηριόηηηα 2η
1. Να παξαηεξήζεηε ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ πξσηφηππνπ (20-38):
δηλοῖς, ἔπος, τι καλχαίνουσα, ἔκρυψε, ἔντιμον, (γηα ηνλ Δηενθιή), μὴ τάφῳ
καλύψαι (γηα ηνλ Πνιπλείθε).

2. ην ειεθηξνληθφ ιεμηθφ Lidel-Scott (ελαιιαθηηθά κπνξείηε λα ην βξείηε θαη
εδψ) αλαδεηήζηε ηηο εξκελείεο ησλ ελλνηψλ θαη ζρνιηάζηε ζεκαζηνινγηθά ηηο
παξαπάλσ ιέμεηο/ θξάζεηο.
3. Δμνκαιχλεηε ζπληαθηηθά ηελ πξφηαζε «δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν
σαφῆ προκηρύξοντα, καὶ τὸ πρᾶγμ ̓ ἄγειν οὐχ ὡς παρ ̓ οὐδέν».

Γραζηηριόηηηα 3η
1. Δληνπίζηε ζην απφζπαζκα ζη. 1-38 φιεο ηηο ιέμεηο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ
ζάλαην.
Γραζηηριόηηηα 4η
1. ην απφζπαζκα 1-38 αλαδεηήζηε ηηο ιέμεηο πνπ δειψλνπλ εμνπζία.
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2ο Φύλλο Δργαζίας (πρόζληυη) Ομάδα 2
Γραζηηριόηηηα 1η
1. Βξείηε ηηο ζεκαζίεο ησλ εμήο ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ (1-19) ζην
ειεθηξνληθφ ιεμηθφ Lidel-Scott (ελαιιαθηηθά κπνξείηε λα ην βξείηε θαη εδψ):
λανθάνω, κήρυγμα θεῖναι, στείχοντα κακά.

2. Θεσξείηε πσο ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ιέμεσλ απνδίδεη εηξσλεία; Πψο
θξίλεηε ην χθνο ηεο Αληηγφλεο;
Δραστηριότητα 2η

1. Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζάλαην ηνπ Δηενθιή
θαη ηνπ Πνιπλείθε, θαζψο θαη ην ζπκβνιηζκφ ηνπο. Πξνζνρή ζηελ
«ηαπηφηεηα» ησλ ζειίδσλ πνπ επηζθέπηεζηε.
Δραστηριότητα 3η

1. Μειεηήζηε ην δεχγνο ηεο πξάμεο θαη ηεο πξνυπφζεζήο ηεο (23-25 θαη 26-30).
α΄ πξάμε: κατὰ χθονὸς ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς
πξνυπφζεζε: σὺν δίκῃ χρήσει δικαίᾳ καὶ νόμου
β΄πξάμε: ἐᾶν δ᾽ ἄκλαυτον, ἄταφον γλυκὺν θησαυρὸν πρὸς χάριν βορᾶς οἰωνοῖς εἰσορῶσι

πξνυπφζεζε: τὸν δε νέκυν Πολυνείκους (φασιν) ἐκκεκηρῦχθαι (ἀστοῖσί) ἀθλίως
τὸ μὴ τάφῳ καλύψαι μηδὲ κωκῦσαί τινα

Γραζηηριόηηηα 4η
(ίδηα κε ηελ 3ε νκάδα)
Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν ηελ ηζηνξία ηεο εμέιημεο ησλ πνιηηεπκάησλ θαη ηηο
πνηνηηθέο αιιαγέο απφ ην έλα ζην άιιν. Δηδηθφηεξα, επηζεκάλεηε ηνπο φξνπο:
βαζηιεία, αξηζηνθξαηία, ηπξαλλίδα, κε αθνξκή ην ζηίρν
«καὶ δείξεις τάχα εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή».
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Μία πξνζέγγηζε κπνξείηε λα βξείηε ζην βηβιίν Ηζηνξίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ
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2ο Φύλλο Δργαζίας (πρόζληυη) Ομάδα 3
Γραζηηριόηηηα 1η
1. ην ειεθηξνληθφ ιεμηθφ Lidel-Scott (ελαιιαθηηθά κπνξείηε λα ην βξείηε θαη
εδψ) αλαδεηήζηε ηελ έλλνηα ηεο ιέμεσο «μύθος» (ζη. 11). Πνηεο είλαη νη
ελαιιαθηηθέο απνδφζεηο;
2.

Πνηα αληηζεηηθά δεχγε ιέμεσλ εληνπίδεηε ζην πξσηφηππν; Πψο ζρνιηάδεηε
ηελ εηξσλεία «ᾔδη καλῶς» (στ. 18);

Δραστηριότητα 2η

1. Μειεηήζηε ηνπο ζηίρνπο 34 – 35 ηνπ πξνιφγνπ: καὶ τὸ πρᾶγμ ̓ ἄγειν οὐχ ὡς
παρ ̓ οὐδέν. Πνην ζρήκα ιφγνπ εληνπίδεηε;

2. Ση απαγφξεπζε ν Κξέσλ; Πνηα πνηλή αλαθνηλψλεη γηα ηελ παξάβαζή ηεο;
Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο σο πξνο ηελ απαγφξεπζε θαη ηελ πνηλή;
Γραζηηριόηηηα 3η
1. ρνιηάζηε ηνπο ζηίρνπο 33-36 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκσξία δηά
ιηζνβνιηζκνχ (καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν σαφῆ
προκηρύξοντα, καὶ τὸ πρᾶγμ ̓ ἄγειν οὐχ ὡς παρ ̓ οὐδέν, ἀλλ ̓ ὃς ἂν τούτων τι
δρᾷ, φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει).

2. Γηα ηελ ηηκσξία δηα ιηζνβνιηζκνχ δείηε:
o Θάλαηνο δηα ιηζνβνιηζκνχ ζην λέν πνηληθφ θψδηθα ηνπ Ηξάλ
o Έμνδνο
o «Ο ιηζνβνιηζκφο απφ ηελ αξραηφηεηα ζηνλ 20φ αη».
Γραζηηριόηηηα 4η
(ίδηα κε ηε 2ε νκάδα)
1.

Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν ηελ ηζηνξία ηεο εμέιημεο ησλ πνιηηεπκάησλ θαη ηηο
πνηνηηθέο αιιαγέο απφ ην έλα ζην άιιν. Δηδηθφηεξα, επηζεκάλεηε ηνπο φξνπο:
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βαζηιεία, αξηζηνθξαηία, ηπξαλλίδα, κε αθνξκή ην ζηίρν «καὶ δείξεις τάχα
εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή».
Μία προσέγγιση μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο Ιστορίας της Α΄ Λυκείου
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2ο Φύλλο Δργαζίας (πρόζληυη) Ομάδα 4
Γραζηηριόηηηα 1η
1. Πνηα ε δηαθνξά ζηε δπλακηθή ησλ ιφγσλ Αληηγφλεο – Ηζκήλεο; Πψο
εθθξάδεηαη γισζζηθά ε ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε; Δληνπίζηε ζρεηηθνχο ζηίρνπο
πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ θξίζε ζαο.
Γραζηηριόηηηα 2η
1. Μειεηήζηε ηε αληίζεζε ζηε ξεηνξηθή ηεο Αληηγφλεο θαη ηεο Ηζκήλεο ζηηο
αλαθνξέο ηνπο ζηνλ Κξένληα (τὸν στρατηγὸν - Ἀργείων στρατὸς). Ση
επηδηψθεηαη κέζσ απηήο ηεο αληίζεζεο σο πξνο ην ήζνο ησλ εξσίδσλ;
Γραζηηριόηηηα 3η
1. Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν ηηο δηά ζάλαηνλ ηηκσξίεο, ηηο πνηλέο θαη ηε
ζχλδεζή ηνπο κε αληίζηνηρα εγθιήκαηα αλά επνρή.
2. Γηα ηελ ηαθή θαη ηα ηαθηθά έζηκα δείηε:
o Βαζηθέο ζέζεηο ηεο νξζφδνμεο ζξεζθείαο
o Μηα ζενινγηθή πξνζέγγηζε
o Σαθηθέο ηειεηέο ζηνλ Υξηζηηαληζκφ
Γραζηηριόηηηα 4η
1. Ζ Αληηγφλε πελζεί ζε πξψην επίπεδν ηα ρακέλα αδέξθηα ηεο, ελψ ζε δεχηεξν
επίπεδν πελζεί ην ρακέλν πνιίηεπκα. Τπνζηεξίμηε απηή ηε ζέζε,
ιακβάλνληαο ππφςε ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ ρξφλνπ παξάζηαζεο ηεο
«Αντιγόνης» ζηελ αξραηφηεηα (πφηε παίρζεθε, ζε πνηνπο θαη ηη απήρεζε

είρε).
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3ο Φύλλο Δργαζίας (δημιοσργία)
όλοι


Διέγμηε ηηο απαληήζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 2νπ Φχιινπ Δξγαζίαο.



Πξνζπαζήζηε φινη λα κεηαθξάζεηε ηνπο ζηίρνπο 1-38.



Γλσξίζηε ην πεξηβάιινλ Toondoo (νδεγίεο γηα ην πεξηβάιινλ Toondoo).
Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Pixton.

ή φπνην άιιν

γλσξίδεηε.


Πξνρσξήζηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο

Ομάδα 1 και Ομάδα 2
Μεηαηξέςηε ην θείκελν ηεο κεηάθξαζεο ζε δηάινγν κε ζχληνκεο θξάζεηο.
Ομάδα 3
Αλαιακβάλεηε ηηο εηζαγσγηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζειίδεο. Δπηιέμηε ηηο
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κχζν ησλ Λαβδαθηδψλ (παξάγξαθνο 100- 150 ιέμεηο), ηελ
ππφζεζε ηεο «Αντιγόνης» ζε ζρέζε κε ην ζάλαην ησλ αδεξθψλ (100 πεξίπνπ ιέμεηο).
Γεκηνπξγήζηε κία ζρεηηθή Glog γηα ηνλ ιηζνβνιηζκφ ή γηα ηελ εμέιημε ησλ
πνιηηεπκάησλ ζηελ αξραηφηεηα. Αλ γλσξίδεηε θάπνην πεξηβάιινλ γηα ηε δεκηνπξγία
ςεθηαθήο αθίζαο, ρξεζηκνπνηήζηε ην. Αιιηψο δνθηκάζηε εδψ Glogster.
Ομάδα 4
Γεκηνπξγήζηε κνξθέο ησλ εξψσλ ζην traitR (απφ ην νξηδφληην κελνχ, επηινγή tools)
ηνπ Toondoo ή ζην πεξηβάιινλ Pixton ή ζε άιιν πνπ πηζαλφλ μέξεηε θαιχηεξα γηα
δεκηνπξγία θφκηθ.
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ

Δπεηδή νη ζπλζήθεο, πνπ δηακνξθψζεθαλ ζην Λχθεην κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ κε ην ζχζηεκα ηεο «ηξάπεδαο ζεκάησλ», είλαη ηδηαίηεξα
πηεζηηθέο θαη ηξνθνδνηνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ ζηείξν σθειηκηζκφ, θαζνξίδνπλ
άξξεηα αιιά – αλαπφθεπθηα – πην αζθπθηηθά ην πιαίζην θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο δηακνξθψλνπλ πξαθηηθή πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν αξλείηαη
λα πξνζιάβεη θαη απνξξίπηεη απηφ πνπ δελ εμεηάδεηαη.
Έηζη, έγηλαλ κηθξέο παξεκβάζεηο ζην ζελάξην κε θξηηήξην λα γίλεη επθνιφηεξε
ε εθαξκνγή ηνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. ε θάζε πεξίπησζε ιακβάλνληαλ ππφςε ην
ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ε ζθνπηκφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην
ζελάξην ζην νπνίν βαζίδεηαη ε εθαξκνγή.
ηελ ελφηεηα Α. Σαπηφηεηα. ε ζρέζε κε ηνλ Υψξν, έγηλε πξνζπάζεηα λα κελ
απαηηεζεί, σο πξνυπφζεζε, ρψξνο δνπιεηάο εθηφο ζρνιείνπ, φπσο ην ζπίηη. Δπίζεο,
γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο εηθνληθφο ρψξνο δελ ζεσξήζεθε θάηη ζπγθεθξηκέλν, αιιά
γεληθά ηα πεξηβάιινληα Web2.
ε ζρέζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ δάζθαιν, έγηλαλ αιιαγέο κε θξηηήξην ηηο
κέζεο αλάγθεο δηδαζθαιίαο ηεο ηξαγσδίαο ζην ειιεληθφ ζρνιείν θαη ηα ζπλεζηζκέλα
επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θηινιφγσλ.
ε ζρέζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ καζεηή, αθαηξέζεθε ε πξνυπφζεζε λα
έρεη ζην ζπίηη ηνπ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, επεηδή ζηφρνο είλαη, θαηά ην δπλαηφλ, λα
εθαξκνζηεί ην ζελάξην ζην ζρνιείν ρσξίο λα επηβαξχλεη κε εμσζρνιηθή δνπιεηά ηνπο
καζεηέο.
ηελ Δλφηεηα Β. χληνκε πεξηγξαθή / πεξίιεςε. Σν ζελάξην πξνέβιεπε λα
έρνπλ παξαθνινπζήζεη νη καζεηέο εθαξκνγή άιινπ ζελαξίνπ. Δθφζνλ θάηη ηέηνην
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κάιινλ δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ζε θάζε πεξίπησζε, εθηφο απφ ηελ ελαιιαθηηθή
πξφηαζε λα κειεηήζνπλ νη καζεηέο κεηαθξάζεηο ησλ ζηίρσλ 1-38, φπσο ππάξρνπλ
ζηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, δφζεθε θαη ε ελαιιαθηηθή λα δνπλ
βηληενζθνπεκέλε ηελ αξρή ηεο παξάζηαζεο απφ δχν παξαζηάζεηο ηνπ αξραίνπ
δξάκαηνο θαη κία θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά, πνπ εληνπίζηεθαλ ζην YouTube θαη
κεηαθνξηψζεθαλ εηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ: Απφζπαζκα απφ
παξάζηαζε ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ ζηελ Δπίδαπξν (2002), Απφζπαζκα απφ ηελ
παξάζηαζε ζην Καηξάθεην (1995), Απφζπαζκα απφ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά
ηνπ Γηψξγνπ Σδαβέιια (1961). Απηφ έδσζε ηελ αθνξκή ζηνπο καζεηέο λα
ζπγθξίλνπλ ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο.
Σέινο, ζην ζελάξην θαη ζηα Φχιια Δξγαζίαο, αληηθαηαζηάζεθαλ ή αθαηξέζεθαλ
ππεξζχλδεζκνη, φπνπ απηνί δελ ιεηηνπξγνχζαλ. Γηα παξάδεηγκα νη παξαπνκπέο ζην
Liddell – Scott γίλνληαη πξψηα ζηηο Φεθίδεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα, φπνπ εδψ θαη
ιίγνπο κήλεο ππάξρεη ςεθηνπνηεκέλε ε Δπηηνκή ηνπ ιεμηθνχ ησλ Liddell & Scott. Ζ
δνκή ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο αλαδηαηάρζεθε, κε ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε
ζρεηηθή ελφηεηα θαη θαίλεηαη ζηα Φχιια Δξγαζίαο πνπ παξαηίζεληαη, φπσο
αλαξηήζεθαλ ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Οι μεταφράςεισ των ςτίχων 1-38 από την Πφλη
Μηθξ. η. Μπαδάθνπ–
Μαξαγθνπδάθε.
ΑΝΣΗΓΟΝΖ
Καιή κνπ, αγαπεκέλε κνπ Ηζκήλε,
αδειθή κνπ,
πνην ηάρα απ' ηνλ Οηδίπνδα θαθφ δε
ξίρλεη ν Γίαο
ζηηο δπν καο πνπ απνκείλακε κεο
ζηε δσή κνλάρεο;
Σίπνηα δελ ππάξρεη πηα, θαηάξα θαη
νδχλε,
ληξνπή ή θαη αηίκσζε, πνπ εγψ λα
κελ ην βιέπσ
κεο ζηηο δηθέο ζνπ ζπκθνξέο θαη
κέζα ζηηο δηθέο κνπ.
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Μηθξ. Η.Ν. Γξππάξεο
ΑΝΣΗΓΟΝΖ
Χ αγαπεκέλε απηαδεξθή κνπ
Ηζκήλε,
μέξεηο πνην ηάρ' απ' ηα θαθά, πνπ ν
Οηδίπνπο
καο άθεζε θιεξνλνκηά, λα κέλε
πνπ ν Γίαο λα κελ ην 'ζηεηιε ζηηο
δπν καο
πνπ είκαζηε αθφκα ζηε δσή; Γηαηί
θαλέλα πφλν θαη θακηά θαηάξα,
θακηά ληξνπή θη νχηε θακηά αηηκία
δελ είδα εγψ λα ιείςε απ' ηηο δηθέο
ζνπ
θη απ' ηηο δηθέο κνπ ζπθνξέο. Καη

ΑΝ. Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα,
ἆρ’ οἶσθ’ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ’ Οἰδίπου κακῶν
ὁποῖον

οὐχὶ

νῷν

ἔτι

ζώσαιν

τελεῖ;

Οὐδὲν γὰρ οὔτ’ ἀλγεινὸν οὔτ’ ἄτης ἄτερ
(5) οὔτ’ αἰσχρὸν οὔτ’ ἄτιμόν ἐσθ’, ὁποῖον οὐ
τῶν σῶν τε κἀμῶν οὐκ ὄπωπ’ ἐγὼ κακῶν.
Καὶ νῦν τί τοῦτ’ αὖ φασι πανδήμῳ πόλει
κήρυγμα θεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως;
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Καη ηί 'λαη πάιη ε πξνζηαγή πνπ ιελ
πσο κφιηο ηψξα
ν ζηξαηεγφο καο έβγαιε γηα ηνπο
πνιίηεο φινπο;
Ξέξεηο; Σν έρεηο αθνπζηά; Ή δελ
θαηαιαβαίλεηο
πσο ζπκθνξέο νξκήζαλε απ' ηνπο
ερζξνχο ζηνπο θίινπο;
ΗΜΖΝΖ
ζν γηα κε, ιφγνο θαλείο γηα
θίινπο, Αληηγφλε,
νχηε γιπθφο νχηε πηθξφο, δελ
έθηαζε αθφηνπ
νη δπν καο ζηεξεζήθακε ηα δπν καο
ηα αδέιθηα,
πνπ αιιεινζθνηψζεθαλ κέζα ζηελ
ίδηα κέξα.
Απ' ηε ζηηγκή πνπ έθπγε πηα ν
ζηξαηφο ηνπ Άξγνπο
ηε λχρηα πνπ καο πέξαζε, ηίπνηα
πην ζπνπδαίν
δελ είδα, κεγαιχηεξε ραξά ή ιχπε
λά 'ρσ.
ΑΝΣΗΓΟΝΖ
Ήκνπλα ζίγνπξε, γη' απηφ ζε
θψλαμα εδψ έμσ
απφ ηηο πχιεο ηεο απιήο, κφλε ζνπ,
λα κ' αθνχζεηο.
ΗΜΖΝΖ
Μα ηη ζπκβαίλεη; Σαξαρή ν ιφγνο
ζνπ δειψλεη.
ΑΝΣΗΓΟΝΖ
Μήπσο δελ έρεη ν Κξένληαο ηα δπν
καο ηα αδέιθηα
ην 'λα ζακκέλν κε ηηκέο θαη η' άιιν
αηηκαζκέλν;
Λέλε πσο ηνλ Δηενθιή, ζχκθσλα
κε ην δίθην
θαη κε ην λφκν πνπ θξαηεί, ηνλ
έζαςε ζην ρψκα,
ψζηε λα πάεη ζηνπο λεθξνχο κε ηηο
ηηκέο πνπ πξέπεη.
Σν θαθνζάλαην θνξκί φκσο ηνπ
Πνιπλείθε
εβγήθε, ιέεη, δηαηαγή θαλείο λα κελ
ην ζάςεη
θη νχηε θαλείο ζηελ πφιε απηή
πξέπεη λα ην ζξελήζεη,
κα λα η' αθήζνπλ άθιαπην θη
άηαθν, γηα ηα φξληα
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ηψξα
ηί 'λαη απηή πάιη ε πξνζηαγή, πνπ
ιέλε
πσο φηη θαη δηαιάιεζε ζηε ρψξα
θαη ζ' φινπο ηνπο πνιίηεο ν
άξρνληάο καο;
Ξέξεηο θη άθνπζεο ηίπνηα; ή δελ
έρεηο
είδεζε πάξε πσο θαθφ εηνηκάδνπλ
γηα ηνπο αγαπεκέλνπο καο νη ερζξνί
καο;
ΗΜΖΝΖ
Γηα κέλα θαλείο ιφγνο, Αληηγφλε,
κήηε θαιφο κήηε θαθφο δελ ήξζε
γηα θίινπο καο, απ' φηαλ ζε κηα
κέξα
ράζακε νη δπν ηνχο δπν ηνχο
αδεξθνχο καο,
πνπ πέζαλε απ' ην ρέξη ν έλαο ηνπ
άιινπ·
θη αθνχ ηνπ Άξγνπο ζθνξπίζηεθε
θαη πάεη
ηε λχρη' απηή ν ζηξαηφο, εγψ, δελ
μέξσ
ηίπνηα παξαπάλσ, είηε αλ πσο είκαη
πην επηπρηζκέλε, ή πην
ζπθνξηαζκέλε.
ΑΝΣΗΓΟΝΖ
Ήκνπλα βέβαηε θαη γη' απηφ ίζα ίζα
ζ' έθεξα εδψ έμσ απ' ηεο απιήο ηηο
πχιεο
γηα λα η' αθνχζεο κφλε.
ΗΜΖΝΖ
Μα ηη ηξέρεη;
Γείρλεηο πσο θάηη βξάδεη κεο ζην
λνπ ζνπ.
ΑΝΣΗΓΟΝΖ
Καη κε δελ έρεη ν Κξένληαο ηνλ έλα
ηνλ αδεξθφ καο κε ηαθή ηηκήζε,
ελψ άηαθν θαηαθξνλά ηνλ άιιν;
Σνλ Έηενθιή, φπσο ιελ, θαη κε ην
δίθην,
πξφζηαμε λα ηνλ ζάςνπλ, γηα λα
πάε
κε ηηκή ζηνπο λεθξνχο ηνπ Κάησ
θφζκνπ·
κα ην άζιην ην θνξκί ηνπ
Πνιπλείθε
ζηνπο πνιίηεο δηαιάιεζε, θαλέλαο
ζηε γεο λα κε ην θξχςε νχηε ην

Ἔχεις

τι κεἰσήκουσας; ἤ

σε λανθάνει

(10) πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν
κακά;
ΙΣ. Ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦθος, Ἀντιγόνη, φίλων
οὔθ’ ἡδὺς οὔτ’ ἀλγεινὸς ἵκετ’ ἐξ ὅτου
δυοῖν

ἀδελφοῖν

μιᾷ

θανόντων

ἐστερήθημεν
ἡμέρᾳ

δύο,

διπλῇ

χερί·

(15) ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Ἀργείων στρατὸς
ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ’ ὑπέρτερον,
οὔτ’

εὐτυχοῦσα μᾶλλον

οὔτ’

ἀτωμένη.

ΑΝ. Ἤιδη καλῶς, καί σ’ ἐκτὸς αὐλείων
πυλῶν
τοῦδ’ οὕνεκ’ ἐξέπεμπον, ὡς μόνη κλύοις.
(20) ΙΣ. Τί δ’ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ’
ἔπος.
ΑΝ. Οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω
Κρέων
τὸν μὲν προτίσας, τὸν δ’ ἀτιμάσας ἔχει;
Ἐτεοκλέα

μέν,

ὡς

λέγουσι,

σὺν

δίκῃ

χρησθεὶς δικαίᾳ καὶ νόμῳ, κατὰ χθονὸς
(25) ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς,
τὸν δ’ ἀθλίως θανόντα Πολυνείκους νέκυν
ἀστοῖσί
τάφῳ

φασιν
καλύψαι

ἐκκεκηρῦχθαι
μηδὲ

τὸ

κωκῦσαί

μὴ
τινα,

ἐᾶν δ’ ἄκλαυτον, ἄταφον, οἰωνοῖς γλυκὺν
(30) θησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.
Τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ
κἀμοί, λέγω γὰρ κἀμέ, κηρύξαντ’ ἔχειν,
καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν
σαφῆ προκηρύξοντα, καὶ τὸ πρᾶγμ’ ἄγειν
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γιπθηά ηξπθή, πνπ ςάρλνπλε λα
θάλε ιηκαζκέλα.
Απηά, ιέλε, ν Κξένληαο γηα ζέλα
θαη γηα κέλα,
γηα κέλα, λαη, ν αγαζφο, έρεη
δηαθεξχμεη·
θαη πσο ζα 'ξζεη ζε ιίγν εδψ γηα
φζνπο δελ ηα μέξνπλ
λα ηνπο ηα πεη μεθάζαξα· θαη
ζεσξεί ην ζέκα
φρη σο θάηη αςήθηζην, κα φπνηνο ην
ηνικήζεη
ζα βξεη κε ιηζνβνιηζκφ ζάλαην απ'
ηελ πφιε.
Έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα γηα ζέλα·
θαη ζα δείμεηο
αλ είζαη απφ επγεληθή γεληά ή ηελ
ληξνπηάδεηο.
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θιάςε,
κα αζξήλεην θαη άηαθν λα η'
αθήζνπλ,
γιπθφ γηα ηα φξληα ζεζαπξφ, πνπ
γχξσ
θαξηεξνχλ ιηκαζκέλα γηα ζξνθή
ηνπο.
Σέηνηα ν θαιφο καο Κξένληαο γηα
ζέλα
θαη γηα κέλα ―λαη, ιέσ θαη γηα
κέλα―
δηαιάιεζε· θαη ζά 'ξζε, ιέγνπλ,
ηψξα
μάζηεξα εδψ ζηε κέζε λα θεξχμε
γηα φζνπο δελ ην 'ρνπλ κάζε· θαη ην
πξάκα
ην παίξλεη φρη έηζη αςήθηζηα, κα αλ
θάπνηνο
ηνικήζε θάηη ηέηνην, ζάλαηνο
απ' ηνπ ιάνπ ηηο πέηξεο κεο ζηελ
πφιε
ηνλ πεξηκέλεη. Έηζη ινηπφλ απηά
εηλαη.
Μα ηψξα εζχ ζα δείμεο, αλ εηζ'
άμην
ηεο γεληάο ζνπ βιαζηάξη, ή αλ ελψ
εηζαη
απφ ηέηνηνπο πξνγφλνπο, ηνπο
ληξνπηάδεηο.

(35) οὐχ ὡς παρ’ οὐδέν, ἀλλ’ ὃς ἂν τούτων τι
δρᾷ,
φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει.
Οὕτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα
εἴτ’ εὐγενὴς πέφυκας, εἴτ’ ἐσθλῶν κακή
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