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«Το δράμα να διδάσκεις Δράμα στο Λύκειο» 

ή εναλλακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της Αντιγόνης. 
 

Νικολαΐδης Αλέξανδρος, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Πιερίας 
 

Περίληψη: Η εισήγηση αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, αρχικά 

καταγράφονται προβλήματα που συνδέονται με τη διδακτική της Αντιγόνης ως μαθήματος Γενικής 

παιδείας στη Β΄ Λυκείου. Στη συνέχεια προτείνεται ως τρόπος προσέγγισής της τραγωδίας η 

πολύπλευρη «ανάγνωσή» της με την καθιέρωση ζωνών που αντιστοιχούν προς τις αριστοτελικές 
κατηγορίες των κατά ποιόν μερών καθώς και μια διδακτική οργάνωση που παίρνει τη μορφή project 

κατατείνοντας προς τη διερευνητική μάθηση μέσα από τη σταδιακή αποδελτίωση του σχετικού με τα 

κατά ποιόν μέρη υλικού. Το θεωρητικό μέρος κλείνει με αναφορά στις νέες δυνατότητες και κυρίως 

στην αξία της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της δραματικής ποίησης στο Λύκειο. Στο δεύτερο 

μέρος της εισήγησης, το πρακτικό, παρουσιάζεται σύντομα μια διδακτική δοκιμή που εντάσσεται στο 

θεωρητικό αυτό πλαίσιο,  όπου αξιοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Αντιγόνη, θεατρικότητα, ενσυναίσθηση, ΤΠΕ 

Πρώτο μέρος: θεωρητικό 

Ξεκινώντας από τον σχεδόν προβοκατόρικο τίτλο της εισήγησης προκύπτει το εύλογο 

ερώτημα: «Γιατί είναι δράμα να διδάσκεις Δράμα στο Λύκειο;» Για να δοθεί 

τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα αυτό, αρκεί να λάβουμε υπόψη μας τις 

προϋποθέσεις και τις συνθήκες διδασκαλίας της Αντιγόνης ιδιαίτερα κατά την 

τελευταία δεκαετία.  Οι συνθήκες που ρυθμίζουν την προσφορά του διδακτικού 

αυτού αγαθού, δεν ήταν ποτέ ευνοϊκές, σήμερα όμως θα μπορούσαν να 

χαρακτηρισθούν σχεδόν υπονομευτικές. Πιο συγκεκριμένα αξίζει να αναφερθούν: 

 Η ολοένα και λιγότερη αρχαιογλωσσία που διαπιστώνεται στους μαθητές του 

Λυκείου παρά την επανεισαγωγή της διδασκαλίας της ΑΕΓ στις τρεις τάξεις του 

Γυμνασίου (Βαρμάζης, 1999β). 

 Η πληθώρα –ο μαξιμαλισμός θα μπορούσα να πω- των διδακτικών στόχων που 

ορίζονται στις οδηγίες του μαθήματος 

 Ο ελάχιστος διατιθέμενος χρόνος για τη διδασκαλία της Αντιγόνης σε σχέση με την 

έκταση του κειμένου 

 Η ανομολόγητη ισοπεδωτική αντίληψη που κυριαρχεί μεταξύ πολλών φιλολόγων 

ότι όλα τα αρχαιοελληνικά κείμενα διδάσκονται με τον ίδιο «φιλολογικό» τρόπο, 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του  κάθε 

συγκεκριμένου κειμενικού είδους  

 Η ύπαρξη ενός σχολικού εγχειριδίου με ερμηνευτική -κατά βάση- εστίαση, 

δύσχρηστου πρακτικά και ανακόλουθου προς τους διακηρυγμένους από το 

αναλυτικό πρόγραμμα στόχους του μαθήματος  

 Η απουσία ενός Βιβλίου για τον Εκπαιδευτικό το οποίο να τον καθοδηγεί όχι μόνο 

με τους στόχους του μαθήματος, αλλά και με τρόπους υλοποίησης των στόχων και 

με κείμενα από τη βιβλιογραφία 

 Η γενικότερη υποβάθμιση του μαθήματος στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού και  

εξετασιοκεντρικού Λυκείου (Βαρμάζης ,1999β) 
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 Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε την τυποποίηση που δημιούργησαν τα βιβλία 

αξιολόγησης  του ΚΕΕ με τις προτεινόμενες τράπεζες ερωτήσεων (ΥΠΕΠΘ, 

1998).  

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση άλλοι διδάσκοντες προχωρούν σε μια 

ερμηνεία της τραγωδίας κυρίως πραγματολογική και ιδεολογική ουσιαστικά ερήμην 

του κειμένου, ενώ άλλοι επιλέγουν τον πιο κλασικό «φιλολογικό» τρόπο προσέγγισης 

με κύριο στόχο τη γλωσσική (γραμματική, συντακτική, λεξιλογική) ανάλυση και 

μετάφραση του κειμένου, για να προχωρήσουν, αν προλάβουν, στην όποια ερμηνεία 

του. Φυσικά στην προσπάθειά τους να αναλύσουν γραμματικοσυντακτικά το κείμενο 

σπάνια προλαβαίνουν να καλύψουν ακόμη και την προβλεπόμενη σχολική ύλη 

φτάνοντας με μεγάλη δυσκολία στο Β΄ επεισόδιο της τραγωδίας. Έτσι το κείμενο 

μένει ανεκμετάλλευτο και δεν υπηρετεί το σκοπό για τον οποίο έχει επιλεγεί. 

Το ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι τι πρέπει ή έστω τι μπορεί να γίνει, 

ώστε να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Παραφράζοντας στο σημείο αυτό το στίχο 

του Σεφέρη «Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας» θέλω να ξεκαθαρίσω ότι 

όσα υποστηρίζω στη συνέχεια «είναι πολλών φιλολόγων παιδιά». 

Αποτελεί πια κοινό τόπο ότι η διδασκαλία της αρχαίας τραγωδίας (όπως 

άλλωστε και κάθε γραμματειακού είδους) πρέπει να στηρίζεται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχει ως κειμενικό είδος (Τσάφος, 2004). Είναι, 

επομένως, ανάγκη κατά τη διδασκαλία της Αντιγόνης να λαμβάνεται υπόψη ότι 

πρόκειται για σύνθετη καλλιτεχνική δημιουργία με δύο βασικά διακριτικά 

γνωρίσματα: αφενός πρόκειται για κείμενο ποιητικό, με ό, τι συνεπάγεται αυτό για τα 

ιδιαίτερα γλωσσικά του χαρακτηριστικά και αφετέρου είναι κείμενο θεατρικό 

γραμμένο από τον τραγικό ποιητή σε μια συγκεκριμένη εποχή, σε συγκεκριμένες 

συνθήκες, με ένα συγκεκριμένο σκοπό (για να παρασταθεί δηλαδή στο θέατρο και 

μάλιστα για μία και μοναδική ίσως φορά) με το οποίο απευθύνθηκε σε ένα 

συγκεκριμένο κοινό.  

Τα δύο αυτά στοιχεία, που διαφοροποιούν το δραματικό κείμενο από κάποιο 

αφηγηματικό κείμενο, πρέπει να τα υπογραμμίζουμε διαρκώς στους μαθητές μας 

κατευθύνοντάς τους να προσπαθούν είτε να ανιχνεύουν στο κείμενο έμμεσες 

θεατρικές πληροφορίες είτε θέτοντάς τους στη διάρκεια της διδασκαλίας ερωτήματα 

όπως: Πώς εκφέρει το λόγο ο υποκριτής και ποια μπορεί να είναι η κίνησή του στο 

σημείο αυτό; Τι είναι πιθανό να νιώθει ο θεατής και γιατί; Με τον τρόπο αυτό 

καθοδηγούμε τους μαθητές να στρέφουν την προσοχή τους στις ουσιαστικές πλευρές 

της τραγωδίας και να αξιολογούν το πώς και γιατί  και με ποια αποτελέσματα λέγεται 

και γίνεται κάτι επί σκηνής, αλλά και ανανεώνουμε το ενδιαφέρον τους για το 

μάθημα.  

Με την ανάδειξη των ιδιαίτερων κειμενικών γνωρισμάτων της Αντιγόνης κατά 

τη διδασκαλία της συνδέονται και οι γνωστές αριστοτελικές κατηγορίες για την 

κατανόηση του αρχαίου δράματος. Τα πέντε από τα έξι κατά ποιόν μέρη, ο μύθος, η 

όψη, το ήθος, η λέξη και η διάνοια πρέπει να αποτελούν τις οπτικές μέσα από τις 

οποίες πρέπει να εξετάζουμε την κάθε  διδακτική ενότητα (Σπυρόπουλος, 1980).  

Αξίζει βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι η τυπική διάρθρωση της τραγωδίας σε κατά 
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ποσόν μέρη διευκολύνει τη δουλειά μας προκαθορίζοντας ουσιαστικά τις διδακτικές 

ενότητες. Επομένως στην πιθανή ένσταση ότι «δεν είναι εφικτό στα όρια μιας 

διδακτικής ώρας να εξετάζουμε κάθε φορά το κείμενο και από τις πέντε αυτές οπτικές 

γωνίες» η απάντηση είναι ότι, εφόσον κάθε κατά ποσόν μέρος αποτελεί μια ενότητα, 

για την οποία θα αφιερώσουμε κάποιες ώρες, είναι καλό να προγραμματίζουμε το 

μάθημά μας για κάθε διδακτική ώρα με βάση την περισσότερο ή λιγότερο πειστική 

εμφάνιση των στοιχείων αυτών στη συγκεκριμένη υποενότητα. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι σε κάθε διδακτική ώρα αξιοποιούμε εκείνα από τα πέντε στοιχεία των 

οποίων η σπουδαιότητα είναι πρωταρχική για την προσέγγιση της συγκεκριμένης 

ενότητας. Η ιδιαίτερη αξία αυτού του τρόπου οργάνωσης της διδασκαλίας θα 

φαίνεται κυρίως κατά τη συνολική θεώρηση κάθε κατά ποσόν μέρους. 

Την ανάλυση που επιχειρούμε καθημερινά στην τάξη κατά την προσέγγιση 

του δραματικού κειμένου μπορούμε να την υποστηρίζουμε με μια διαδικασία που 

αποτελεί ένα είδος αποδελτίωσης (Τσάφος, 2004) . Οι μαθητές με τη βοήθεια του 

διδάσκοντος σε κάθε μάθημα αποδελτιώνουν και ομαδοποιούν υλικό το οποίο σε 

επόμενη φάση θα το χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη των κρίσεών τους, ώστε αυτές 

να μην είναι αυθαίρετες. Όταν ολοκληρώνονται οι ευρύτερες ενότητες, τα κατά 

ποσόν μέρη, η τάξη μπορεί να χωρίζεται σε ομάδες και να αφιερώνεται κάποιος 

χρόνος για να παρουσιάσει κάθε ομάδα τις κρίσεις της στον τομέα που έχει αναλάβει 

εκμεταλλευόμενη στοιχεία της αποδελτίωσης. Το ίδιο φυσικά γίνεται και κατά τη 

συνολική θεώρηση της τραγωδίας, με τις ομάδες να κάνουν τη συνολική αποτίμησή 

της τραγωδίας. Μάλιστα η όλη διαδικασία μπορεί να καταλήγει σε ένα τελικό 

δημοσιεύσιμο προϊόν. Προς την κατεύθυνση αυτή θα διευκόλυνε τους μαθητές να 

έχουν στη διάθεσή τους ένα φωτοτυπημένο πίνακα αποδελτίωσης που αποτελείται 

από πέντε στήλες που αντιστοιχούν στα πέντε κατά ποιόν μέρη (Χρηστίδης, 2003). 

Στον πίνακα αυτό αποδελτιώνονται στο καθημερινό μάθημα τα κυριότερα στοιχεία 

που θα στηρίξουν τη συνολική θεώρηση κάθε επεισοδίου, αλλά και τη συνολική 

θεώρηση όλης της τραγωδίας στο τέλος της χρονιάς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

έτσι το μάθημα παίρνει τη μορφή ενός σχεδίου δράσης που υλοποιείται σταδιακά όλη 

τη χρονιά (Τσάφος, 2004). 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί πολλά για τις νέες δυνατότητες που 

παρέχει η ανάπτυξη των ΤΠΕ στη διδακτική της ΑΕΓΓ δημιουργώντας ένα κλίμα 

αισιοδοξίας για τη δημιουργική αξιοποίησή τους  (Γιάννου, 2010). Για να 

συζητήσουμε όμως ειδικότερα για τις δυνατότητες και κυρίως για την αξία της 

ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της δραματικής ποίησης, πρέπει 

προηγουμένως να έχει συμφωνηθεί η θέση και ο ρόλος που μπορούν να έχουν τα 

Αρχαία Ελληνικά και ειδικότερα η δραματική ποίηση στο λύκειο ως μάθημα γενικής 

παιδείας σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που στοχεύει στη μόρφωση ενεργών 

πολιτών. Οι ΤΠΕ, λοιπόν, μπορούν και αξίζει να ενσωματωθούν, για να κάνουν 

αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία της δραματικής ποίησης στο λύκειο, μόνο αν το 

κέντρο βάρους της διδασκαλίας της μετατεθεί: 

 από τη «φιλολογική» στην κειμενοκεντρική και θεατροκεντρική προσέγγισή της 

 από το «μάθημα» των Αρχαίων Ελληνικών στον αρχαιοελληνικό «γραμματισμό» 
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 από το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο της εξήγησης στο σύγχρονο 

μαθητοκεντρικό και ομαδοσυνεργατικό μοντέλο της διερεύνησης και της 

κατανόησης  

 από την παροχή παθητικής γνώσης στην ενεργητική και κριτική μάθηση  

 από την απομνημόνευση στην ανάπτυξη ικανοτήτων για διαχείριση της γνώσης  

 από την καθοδήγηση στην αυτόνομη δράση του μαθητή 

Με αυτές τις προϋποθέσεις η χρήση των ΤΠΕ μπορεί και το ενδιαφέρον των 

μαθητών να εξασφαλίσει κάνοντας το μάθημα πιο ελκυστικό, αλλά και κυρίως να 

δημιουργήσει ένα περιβάλλον εργασίας που να εξυπηρετεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

των μαθητών οι οποίες δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθούν με τον παραδοσιακό 

τρόπο διδασκαλίας.  

Ειδικότερα σε σχέση με το αρχαίο θέατρο και την Αντιγόνη υπάρχουν πολλοί 

αρχαιογνωστικοί δικτυακοί τόποι, οι οποίοι διαθέτοντας πλούσιο υποστηρικτικό 

υλικό και δραστηριότητες διευρύνουν τις δυνατότητές μας. Συγκεκριμένα: 

 Διαθέτουν το πρωτότυπο κείμενο της Αντιγόνης σε ψηφιοποιημένη μορφή, γεγονός 

που διευκολύνει την κάθε είδους δημιουργική επεξεργασία της δομής του ή ακόμη 

και τη δημιουργική του αναδόμηση. 

 Προσφέρουν διάφορες δόκιμες μεταφράσεις της Αντιγόνης, δίνοντας τη 

δυνατότητα για άμεσο συγκριτικό σχολιασμό των αντίστοιχων μεταφραστικών 

εκδοχών. 

 Παρέχουν ποικίλο ερμηνευτικό υλικό της τραγωδίας, με το οποίο ο μαθητής 

έρχεται σε αδιαμεσολάβητη επαφή, αλλά και νεότερα κείμενα (λογοτεχνικά, 

δοκίμια, άρθρα κ.α.), τα οποία είτε διαλέγονται με το αρχαίο κείμενο (πρβλ. «οι 

άλλες Αντιγόνες») είτε επιτρέπουν τη σύγκριση με τη σύγχρονη πραγματικότητα.  

 Διαθέτουν πλούσιο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό σχετικό με το αρχαίο 

θέατρο αλλά και πανοραμικές ψηφιακές αναπαραστάσεις αρχαίων θεάτρων, που 

δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να σχηματίσουν ολοκληρωμένη άποψη για 

την αρχιτεκτονική του αρχαιοελληνικού θεάτρου και να συνειδητοποιήσουν τις 

φυσικές διαστάσεις μιας παράστασης και τη σχέση μέσα στο χώρο ανάμεσα στους 

υποκριτές και το κοινό. 

 Προσφέρουν πολυμεσικές εικονικές ξεναγήσεις σε αρχαία θέατρα που επιτρέπουν 

στους μαθητές να μετατραπούν εικονικά σε «θεατές» αρχαίων παραστάσεων 

μεταφερόμενοι νοερά στην εποχή τους. 

 Δίνουν τη δυνατότητα ακρόασης και άμεσης προβολής σύγχρονων παραστάσεων 

της Αντιγόνης, γεγονός που μετατρέπει τους μαθητές από αναγνώστες της 

τραγωδίας σε θεατές της παράστασης, αλλά και τους εξοικειώνει με τις νεότερες 

χρήσεις της. 

Επιπλέον, τα λογισμικά επεξεργασίας κειμένου, τα λογισμικά παρουσίασης 

πολυτροπικών κειμένων και τα εργαλεία διαδικτυακής δημοσίευσης αποτελούν μέσα 

με τα οποία οι μαθητές μπορούν, μέσα από τη δημιουργία και δημοσίευση δικών τους 

πολυτροπικών κειμένων, να περάσουν από την παθητική ανάγνωση και πρόσληψη 

της τραγωδίας στον ενεργητικό μετασχηματισμό της γνώσης. 
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Στις παραπάνω αρχές στηρίζεται η διδακτική δοκιμή που θα παρουσιάσω στο 

δεύτερο μέρος της εισήγησής μου.  

 

Δεύτερο μέρος: πρακτικό 

Δοκιμή διδασκαλίας της Αντιγόνης με αξιοποίηση των ΤΠΕ με τίτλο «Η 

Αντιγόνη με τα μάτια ενός Αθηναίου Κριτή του 442 π.Χ.» 

Χρονική διάρκεια 

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας απαιτήθηκαν οκτώ (8) διδακτικές ώρες 

Προϋποθέσεις υλοποίησης  

 Η τάξη έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διδακτέα ύλη.  

 Η διδασκαλία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχει στηριχτεί στα κατά ποιόν μέρη 

της τραγωδίας.  

 Το μάθημα όλη της χρονιά σταδιακά έχει τη μορφή ενός project με τη σταδιακή 

αποδελτίωση του σχετικού με τα κατά ποιόν μέρη υλικού.  

 Οι μαθητές έχουν εργαστεί όλη τη χρονιά σε ομάδες 

 Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.  

Σύντομη περιγραφή 

Οι μαθητές αφού παρακολουθήσουν μια παράσταση της Αντιγόνης κάνουν τη 

συνολική θεώρησή της επιχειρώντας να τη δουν με τα μάτια ενός Αθηναίου θεατή-

Κριτή (Χουρμουζιάδης, 1988). Έχοντας ως βάση αποδελτιωμένο υλικό παράγουν 

ομαδικά α) ένα πολυτροπικό κείμενο με τίτλο «Πρόγραμμα της Παράστασης της 

Αντιγόνης», β) ένα γραπτό κείμενο με τίτλο «Παρουσίαση και Κριτική της 

παράστασης» το οποίο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου και θα 

αναρτηθεί ως λήμμα σε ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια και γ) μία πολυμεσική 

παρουσίαση με τα έπαθλα του νικητή των δραματικών αγώνων. 

Σκεπτικό 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση προτείνεται, γιατί προσφέρει στους μαθητές τη 

δυνατότητα να «δουν την παράσταση» ως θεατές-κριτές, καθώς αυτή εξελίσσεται, και 

να σταθούν κριτικά απέναντί της. 

Στόχοι 

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

 Nα προβούν oι μαθητές στη συνολική θεώρηση της τραγωδίας. 

 Να ασκηθούν στην πολύπλευρη προσέγγισή της μέσα από διαφορετικές οπτικές. 

 Να εντοπίσουν και να καταγράψουν στοιχεία που συνθέτουν τις οπτικές αυτές. 

 Να συνθέσουν δικά τους πολυτροπικά κείμενα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 

αυτά. 

 Να αντιληφθούν τον ιδιαίτερο θρησκευτικό και αγωνιστικό χαρακτήρα του 

αρχαίου δράματος, κάτι που απουσιάζει από το σύγχρονο θέατρο. 
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 Να δημιουργήσουν κείμενα σε επικοινωνιακό πλαίσιο με βάση τις αρχές της 

επικοινωνιακής προσέγγισης. 

Επιμέρους στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. 

 Να πάρουν τη θέση ενός Αθηναίου πολίτη του 442 π.Χ. και να προσπαθήσουν να 

«δουν» την τραγωδία με τη δική του οπτική (: ενσυναίσθηση). 

 Να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. 

 Να εξοικειωθούν με ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης.  

 Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής και αξιοποίησης πληροφοριών 

στο διαδίκτυο.  

 Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση του 

επεξεργαστή κειμένου.  

 Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ  και το λογισμικό παρουσίασης για τις 

εργασίες τους σε φιλολογικά μαθήματα 

Αξία χρήσης των ΤΠΕ 

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της τραγωδίας γενικά και στη συνολική 

θεώρησή της ειδικότερα δικαιώνεται, αν εξυπηρετεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων οι 

οποίες δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθούν με τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ: 

 Εξασφαλίζεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους μαθητές 

 Δημιουργείται ένα περιβάλλον κριτικής μάθησης  

 Γίνεται πιο εύκολη η πρόσβαση σε υλικό που με την κλασική διδασκαλία δεν 

προσφέρεται στους μαθητές 

 Διευκολύνονται οι μαθητές να προσεγγίσουν, να μελετήσουν πολυτροπικά 

κείμενα και να συνθέσουν στη συνέχεια δικά τους ανάλογα κείμενα  

Λεπτομερής παρουσίαση 

Το σενάριο υλοποιείται σε πέντε φάσεις.  

Α΄ Φάση: Η προετοιμασία της Παράστασης (2 ώρες) 

«Βρισκόμαστε στην Αρχαία Αθήνα στα 442 π.Χ. Οι Αθηναίοι ετοιμάζονται να 

παρακολουθήσουν τους δραματικούς αγώνες στα πλαίσια των Μεγάλων Διονυσίων. Το 

θεατρικό κοινό συγκεντρώνεται τις παραμονές στο Ωδείο, όπου οι ποιητές δίνουν 

πληροφορίες για τα έργα που πρόκειται να παρουσιάσουν.» 

Οι μαθητές υποδυόμενοι τον Σοφοκλή στο Ωδείο δημιουργούν ομαδικά υλικό 

με τη βοήθεια ειδικού Φύλλου Εργασίας που θα αποτελέσει το ενημερωτικό 

Πρόγραμμα της Παράστασης «Αντιγόνη», με το οποίο ο Σοφοκλής απευθύνεται και 

δίνει πληροφορίες στο κοινό που υποθετικά πρόκειται να  παρακολουθήσει την 

παράσταση. 

Αρχικά οι μαθητές, για να εξοικειωθούν με τη μορφή και τη διάρθρωση του 

πολυτροπικού κειμενικού είδους το οποίο στη συνέχεια θα παραγάγουν, 

επισκέπτονται ιστοτόπους στους οποίους ξεναγούνται για να έρθουν σε επαφή με 

παραδείγματα παρόμοιων κειμένων και μάλιστα από σύγχρονες παραστάσεις της 

Αντιγόνης.  
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Στη συνέχεια κάθε ομάδα πλοηγείται σε δικτυακούς τόπους, για να συνθέσει 

μέρος του υλικού για το τελικό πολυτροπικό κείμενο. Πιο συγκεκριμένα: 

 Η πρώτη ομάδα γράφει σύντομες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο Σοφοκλή 

 Η δεύτερη ομάδα συντάσσει ενημερωτικό σημείωμα για την υπόθεση της 

τραγωδίας «Αντιγόνη» 

 Η τρίτη ομάδα καταρτίζει κατάλογο με τα πρόσωπα του έργου τους υποκριτές που 

τα υποδύονται στο πλαίσιο της γνωστής σύμβασης των τριών υποκριτών. 

 Η τέταρτη ομάδα δίνει πληροφορίες και βρίσκει ή δημιουργεί ένα σχεδιάγραμμα 

για τους χώρους του θεάτρου του Διονύσου όπου θα γίνει η παράσταση  

 Η πέμπτη ομάδα δίνει πληροφορίες για τη γιορτή των Μεγάλων Διονυσίων στη 

διάρκεια της οποίας θα γίνουν οι δραματικοί αγώνες.  

Η φάση ολοκληρώνεται με τον εκπρόσωπο κάθε ομάδας να παρουσιάζει με τη 

βοήθεια του βιντεοπροβολέα το αντίστοιχο σημείωμα και την τάξη, σε ολομέλεια, να 

συνθέτει το τελικό προϊόν «Πρόγραμμα της Παράστασης». 

Β΄ Φάση: Η παρακολούθηση της Παράστασης (συνεχόμενο δίωρο) 

«Χιλιάδες Αθηναίοι έχουν κατακλύσει την 9η του Ελαφηβολιώνα το θέατρο του 

Διονύσου για να παρακολουθήσουν τους δραματικούς αγώνες. Από τη διαδικασία αυτή 

θα βραβευθούν τα καλύτερα έργα. Δέκα από τους θεατές έχουν κληρωθεί ως κριτές από 

την κρίση των οποίων θα προκύψει ο νικητής των αγώνων.»  

Οι μαθητές υποδυόμενοι τους θεατές-κριτές παρακολουθούν μέσω 

βιντεοπροβολέα την ψηφιοποιημένη παράσταση -κατά προτίμηση του 2002- της 

Αντιγόνης από τον ιστότοπο του Εθνικού Θεάτρου.  

Γ΄ φάση: Η παρουσίαση-κριτική του έργου (2 ώρες) 

«Μετά το τέλος των παραστάσεων οι δέκα κριτές αναγράφουν σε ειδική 

πινακίδα την τελική κρίση τους. Οι πινακίδες ρίχνονται σε ειδική κάλπη από την οποία 

ανασύρονται πέντε, για προκύψει ο νικητής των αγώνων.» 

Οι μαθητές υποδυόμενοι τους κριτές, αφού έχουν παρακολουθήσει όλη την 

τραγωδία, χωρίζονται σε ομάδες και με τη βοήθεια ειδικού Φύλλου Εργασίας 

δημιουργούν υλικό που θα αποτελεί την Παρουσίαση /Κριτική της Παράστασης 

«Αντιγόνη» του Σοφοκλή 

Αρχικά, για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μορφή και τη διάρθρωση του 

πολυτροπικού κειμενικού είδους «Παρουσίαση /κριτική θεατρικού έργου», 

επισκέπτονται ιστοσελίδες και έρχονται σε επαφή με παραδείγματα παρόμοιων 

κειμένων και μάλιστα από σύγχρονες παραστάσεις της Αντιγόνης. 

Στη συνέχεια χωρίζονται σε πέντε ομάδες: τους σεναριογράφους, τους 

σκηνοθέτες /σκηνογράφους, τους ψυχολόγους, τους φιλολόγους /λογοτέχνες και τους 

φιλοσόφους. Κάθε ομάδα μελετά και παρουσιάζει από μια διαφορετική οπτική γωνία 

την τραγωδία αντίστοιχη με ένα κατά ποιόν μέρος της: 

 Οι σεναριογράφοι μελετούν και κρίνουν την εξέλιξη που δίνει ο Σοφοκλής στη 

πλοκή του έργου του (τον μύθο) 

 Οι σκηνοθέτες /σκηνογράφοι μελετούν και κρίνουν τα σκηνοθετικά και 

σκηνογραφικά στοιχεία με τα οποία ο Σοφοκλής δίνει θεατρικότητα στο έργο του 

(την όψη) 
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 Οι ψυχολόγοι μελετούν και κρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Σοφοκλής πλάθει 

τους χαρακτήρες του έργου των προσώπων (τα ήθη) 

 Οι φιλόλογοι /λογοτέχνες μελετούν και κρίνουν πώς  ο Σοφοκλής ντύνει 

εκφραστικά και υφολογικά το έργο του (την λέξη) 

 Οι φιλόσοφοι μελετούν και κρίνουν τις ιδέες με τις οποίες ο Σοφοκλής 

εμπλουτίζει το έργο του (τη διάνοια) 

Κάθε ομάδα διερευνά και καταγράφει στον επεξεργαστή κειμένου στοιχεία 

από όλη την τραγωδία, τα οποία αποτελούν υλικό για το αντίστοιχο κατά ποιόν 

μέρους, και με βάση αυτά συντάσσει ένα κείμενο για τον τομέα που έχει αναλάβει να 

παρουσιάσει και να κρίνει.  

Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει στην τάξη με τη βοήθεια του 

βιντεοπροβολέα το αντίστοιχο σημείωμα.  

Η τάξη σε ολομέλεια συνθέτει το τελικό προϊόν Παρουσίαση /Κριτική της 

τραγωδίας.  

Το Πρόγραμμα της Παράστασης μαζί με την Παρουσίαση /Κριτική του έργου 

θα συναποτελέσουν λήμμα το οποίο θα αναρτηθεί σε διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια. 

Δ΄ φάση: Η ανακήρυξη του νικητή των δραματικών αγώνων του 442 π.Χ. (1 ώρα) 

«Ο νικητής ποιητής στεφανώνεται με κισσό.  Προς τιμήν του οικοδομείται 

χορηγικό μνημείο. Το όνομά του μαζί με τα ονόματα του χορηγού και των 

πρωταγωνιστών χαράσσονται σε ειδικές πλάκες, τις διδασκαλίες, οι οποίες 

κατατίθενται στο δημόσιο αρχείο.» 

Κάθε ομάδα, με τη βοήθεια ειδικού Φύλλου Εργασίας, αναλαμβάνει να 

δημιουργήσει μια Power Point παρουσίαση με τα έπαθλα που θα προσφέρει στο 

νικητή των αγώνων. 

Αρχικά, με τη βοήθεια μηχανής αναζήτησης ψάχνει στο διαδίκτυο εικόνες από 

την αρχαία ελληνική τέχνη με αναπαραστάσεις των επάθλων που κέρδιζε ο νικητής 

των δραματικών αγώνων.  

Στη συνέχεια κάθε ομάδα δημιουργεί μια Power Point παρουσίαση που θα 

περιλαμβάνει εικόνες με τα έπαθλα.  

Τέλος, η τάξη σε ολομέλεια επιλέγει με ψηφοφορία την καλύτερη παρουσίαση 

και την «προσφέρει» στο Σοφοκλή ως νικητή των αγώνων 

Ε΄ φάση: Συζήτηση και αξιολόγηση της διαδικασίας (1 ώρα) 

Η τάξη συζητά και αξιολογεί την όλη τη διαδικασία 

Διδακτικά μέσα και εργαλεία  

 Βιντεοπροβολέας για τον Η/Υ του εκπαιδευτικού 

 Φύλλα εργασίας σε μορφή .doc 

 Φυλλομετρητής διαδικτύου (Internet Explorer ή άλλος) 

 Μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο 

 Επεξεργαστής MSWord 

 Λογισμικό παρουσίασης Power Point 
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Παραλλαγές – άλλες εκδοχές 

 Αν δεν υπάρχει άνεση χρόνου, η δεύτερη φάση μπορεί να υλοποιηθεί από τον 

κάθε μαθητή στο σπίτι του. 

 Iδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαθεματική σύνδεση του σεναρίου με το κεφάλαιο 

«Παρουσίαση-Κριτική Θεατρικής Παράστασης» στο μάθημα της Έκφρασης-

Έκθεσης. 

 Το όλο εγχείρημα είναι πιο αποτελεσματικό με τη δημιουργία και αξιοποίηση 

ιστολογίου για το μάθημα. 

 Το σενάριο διδασκαλίας θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, αν έπαιρνε τη μορφή 

ιστοεξερεύνησης (WebQuest) 
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