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Πεξίιεςε 

     Ζ πηπρηαθή παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη ην ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

παθέηνπ βαζηζκέλν ζηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε Οινθιεξσκέλεο Δθκάζεζεο 

Πεξηερνκέλνπ θαη Γιψζζαο (ΟΔΠΔΓ), γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Αξραίνπ Διιεληθνχ 

Θεάηξνπ, σο κέξνο ηεο δηδαθηηθήο ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο πξσηνπνξηαθνχ πιηθνχ γηα παηδηά 

ειηθίαο απφ δέθα έσο δψδεθα εηψλ, έηζη ψζηε κέζσ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ, αιιά θαη λα γλσξίζνπλ ηα πάληα γηα ηνλ 

θφζκν ηνπ ζεάηξνπ σο κία κνξθή ηέρλεο. Δηδηθφηεξα, ην πιηθφ απνηειεί κία 

πξνέθηαζε ηεο κεζφδνπ ηεο ΟΔΠΔΓ, επνκέλσο ην πιηθφ ηεο δηακνξθψζεθε κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε επηηεπρζνχλ ηαπηφρξνλα, ηφζν νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηε γιψζζα-

ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία, φζν θαη νη ζηφρνη γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ πιηθνχ απηνχ, επηδηψθεηαη ε 

θαιιηέξγεηα ησλ πξνζιεπηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα, ζηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο, ζηελ εθκάζεζε εηδηθήο νξνινγίαο 

θαη ιεμηινγίνπ ζρεηηθά κε ην ζέαηξν, ηελ εμνηθείσζε κε ηε γιψζζα-ζηφρν, ηελ 

αλάπηπμε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, ηε δηαπνιηηηζκηθή επίγλσζε, ηε 

γλσξηκία κε ηνλ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ θαη ηελ αλαθάιπςε φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ. 

Δπηπιένλ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ πιηθνχ έγηλε κία πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

πνιπαηζζεηεξηαθψλ θαη βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο πξνσζνχλ απζεληηθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο, φπνπ ηα παηδηά ζα ληψζνπλ ειεχζεξα θαη άλεηα λα 

εθθξαζηνχλ, λα δηαζθεδάζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα κάζνπλ. Δπηπξφζζεηα, θαηά 

ηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γεληθφηεξα ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πιηθνχ, δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ θαη ηεο 

επνηθνδνκεηηθήο θαη δξαζηεξηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαζψο 

θαη ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηέρλεο. Αθφκε, ιακβάλνληαο ππφςηλ ην απαηηεηηθφ θαη 

εθηελέο πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ, ην πιηθφ 

ρσξίζηεθε ζε δέθα ελφηεηεο, έηζη ψζηε λα αλαιπζνχλ θαη ηαπηφρξνλα λα 

αμηνπνηεζνχλ φιεο νη πηπρέο ηεο δηδαθηηθήο ηνπ ζεάηξνπ, θαζψο θαη λα εθηηκεζεί ε 

πνιηηηζηηθή, πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή πξνζθνξά ηνπ ζηελ αλζξσπφηεηα απφ ηελ 

αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ, 

ζρεδηάζηεθαλ, επίζεο, θαη πιηθφ απηναμηνιφγεζεο γηα ηνπο καζεηέο, ηεζη 

Πξνειέγρνπ θαη Μεηειέγρνπ θαζψο θαη πιηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη δηδαθηηθά ζρέδηα καζήκαηνο γηα θάζε ελφηεηα, πιηθφ απηναμηνιφγεζεο 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη πιηθφ αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ καζεηψλ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ απηφ εθαξκνζηεί, ζα 

απνηειέζεη κία θαηλνηνκία γηα ην ειιεληθφ ζρνιείν, αιιά θαη κία επθαηξία λα 

εμεηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ ηεο ΟΔΠΔΓ, σο κίαο πην  πξφζθαηεο 

εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ, κε αλάγθε δηεχξπλζεο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο, θαζψο θαη 

ηεο δηδαθηηθήο ηεο Σέρλεο, ε νπνία αθφκα θαηέρεη δεπηεξεχνληα ξφιν ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε. 
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Abstract 

The particular under graduation thesis presents the designing of a training package 

which is based on the educational method of Content and Language Integrated 

Learning (CLIL), in order the Ancient Greek Theatre to be taught, as a part of 

teaching fine arts at primary school. The purpose of the thesis was the creation of an 

innovative educational material for children between ten and twelve years old, so as to 

get in touch with ancient Greek civilization, and to learn everything about the 

theatrical world, as a piece of art, through English language. In particular, the material 

is a part of CLIL, so it was designed in a way that both language and communication 

goals so as cognitive goals to be achieved altogether. To be more specific, in case of 

teaching this material, the cultivation of language skills, of intercultural awareness, of 

learning about the theatre and of cognitive skills, is pursued. What is more, while the 

material was being composed, there was an effort of creating multi-sensory and 

experiential activities, which enforce authentic learning environment to exist, so as 

students to feel free to express themselves, have fun, create and learn. Moreover, 

while designing this training package, great attention was taken to the theory of 

constructivism and its methods, to learning through various subjects, and also to the 

teaching of fine arts. Furthermore, taking into account that theatre consists of a 

demanding and wide content, the material was separated in ten sections, in order each 

part of teaching theatre to be analysed properly, and to be realized its cultural, 

spiritual and artistic importance and offer, from ancient times until nowadays. Yet, in 

order a complete material to be created, material for students‟ self-assessment, Pre-

test and after-test, and also teacher‟s material, which consists of teaching plans, self-

assessment material and assessment material for students were designed. In 

conclusion, at this point it is really important to be highlighted that in case this 

material will be taught, it will be an innovation for Greek schools, and also a great 

opportunity for CLIL‟s results to be examined, as it is a quite new method that needs 

to be expanded, as well as a great opportunity for teaching fine arts to be enforced, 

since it still possesses a secondary role to Greek educational system.  
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Δηζαγσγή 

        Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ηεο 

εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ, πέξαλ ηεο κεηξηθή γιψζζαο, ζην πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηελ επηθξάηεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο μέλεο, ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ. Ζ επηθξάηεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο νθείιεηαη ζηελ 

θαζηέξσζή ηεο σο ηεο επίζεκεο γιψζζαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή δηαθνξεηηθά σο 

lingua franca. Ζ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη ε πνιπγισζζία ζεσξνχληαη σο ε θνηλή 

θιεξνλνκηά, πινχηνο θαη πξφθιεζε πνπ παξέρεη ε Δπξψπε ζηνπο πνιίηεο ηεο, έηζη 

ψζηε λα θέξνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ «Δπξσπαίνπ πνιίηε». Καηά ζπλέπεηα, ε 

πξνψζεζε ηεο πνιπγισζζίαο απνηειεί ηνλ «αθξνγσληαίν ιίζν» ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, φπσο 

θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο δηεχξπλζεο ησλ νξηδφλησλ ησλ Δπξσπαίσλ 

πνιηηψλ (Γξίβα Δ., έκνγινπ Κ., 2016). 

        Κνηλφο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη γισζζηθήο εθκάζεζεο, απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο 

πνηθηινκνξθίαο θαη ηεο αμίαο, ηφζν ηνπ γισζζηθνχ πινπξαιηζκνχ, φζν θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, νη νπνίνη αζπάδνληαη δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο, θνπιηνχξεο, ήζε θαη έζηκα, κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ηεο πνιχγισζζεο 

εθπαίδεπζεο. θνπφο είλαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

κειψλ-θξαηψλ, έηζη ψζηε λα πξνσζεζεί ε ειεχζεξε θηλεηηθφηεηα θαη ε ακεζφηεξε 

θαη ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ηνπο (Γξίβα Δ., έκνγινπ Κ., 2016), θαζηζηψληαο ηελ 

Δπξψπε δπλαηφηεξε θαη ηζρπξφηεξε νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζε 

παγθφζκην επίπεδν (Propescu, 2008). 

      «Σν πκβνχιην ηεο Δ.Δ. ηνλίδεη φηη “ε γλψζε γισζζψλ είλαη κία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο δεμηφηεηεο πνπ θάζε πνιίηεο ζα πξέπεη λα θαηέρεη, δηφηη αθελφο 

ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηελ παγθφζκηα γλψζε, αθεηέξνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή”»  (Γξίβα Δ., έκνγινπ Κ., 2016).  Παξάιιεια δίλεηαη έκθαζε 

θαη ζηελ πξψηκε έλαξμε εθκάζεζεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ μέλσλ γισζζψλ, θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο ρψξεο, ησλ νπνίσλ ε επίζεκε γιψζζα είλαη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε ή 

ηζρπξή φρη κφλν ζε Δπξσπατθφ, αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Παξφια απηά, ν 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ην εάλ ε εθκάζεζε κηαο άιιεο γιψζζαο ζε πνιχ κηθξή ειηθία 

επεξεάδεη απηή ηεο κεηξηθήο, έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνχ 

θαη γνλείο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Οη πην πξφζθαηεο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ε 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ ζε πξψηκε ειηθία, φρη κφλν δελ επεξεάδεη αξλεηηθά, αιιά 

εληζρχεη ηε γισζζηθή αλάπηπμε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ζπκβάιιεη ζηε γλσζηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Γξίβα Δ., έκνγινπ Κ., 2016).    
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     Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε πξψηκε ελαζρφιεζε κε κία μέλε γιψζζα  

δεκηνπξγεί ηα ζεκέιηα γηα κία ζεηηθή ζηάζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ άιισλ ιαψλ θαη 

πνιηηηζκψλ, αιιά θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζσπηθήο ζέιεζεο γηα ελαζρφιεζε κε 

ηηο μέλεο γιψζζεο κειινληηθά. Γειαδή, ε πξψηκε εθκάζεζε κηαο άιιεο γιψζζαο, 

νδεγεί ηα παηδηά «λα αλαπηχμνπλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή ηνπο ζπλείδεζε, λα έρνπλ 

θαιχηεξε επίγλσζε ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ, κέζα απφ ζπγθξίζεηο θαη ζπζρεηίζεηο 

πνπ θάλνπλ κε ηνλ “άιιν” πνιηηηζκφ, λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε άιιεο 

θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκνχο θαη γεληθά λα δηεπξχλνπλ ηνπο γισζζηθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο ηνπο νξίδνληεο»  (Γξίβα Δ., έκνγινπ Κ., 2016).    

     Δπηπιένλ, ε πξψηκε εθκάζεζε ησ μέλσλ γισζζψλ, δεκηνπξγεί ζηνπο κηθξνχο 

καζεηέο ην πιενλέθηεκα λα απνθηήζνπλ πνιπγισζζηθή ζπλείδεζε θαη λα 

ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δελ αζρνινχληαη κε ηηο μέλεο γιψζζεο, 

αλαθνξηθά κε ηε γλσζηηθή θαη αθαδεκατθή ηνπο πνξεία. Αθφκε, ηα παηδηά απηά, 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο «λα έρνπλ κεγαιχηεξν απηνζεβαζκφ, ζεβαζκφ ζε 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθά νκάδεο ή άηνκα, θαη είλαη πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ πνιππνιηηηζκηθή ζπλείδεζε»   (Γξίβα Δ., έκνγινπ Κ., 2016).   

       Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, «απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ζηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο μέλσλ 

γισζζψλ, ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ελαζρφιεζεο κε κία μέλε 

γιψζζα απφ κηθξή ειηθία θαη ζηελ παξαθίλεζε ησλ παηδηψλ λα κάζνπλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε σο „ελεξγνί‟ 

επξσπαίνη πνιίηεο απφ κηθξή ειηθία» (Γξίβα Δ., έκνγινπ Κ., 2016). Ζ πξνζπάζεηα 

απηή νδήγεζε ζηελ αλάδπζε ελφο πιήζνπο θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη 

πξνγξακκάησλ εκβχζηζεο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ΟΔΠΔΓ.  

      θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΟΔΠΔΓ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηρεηξεί λα 

εμεηάζεη αλαιπηηθά ηε κέζνδν ΟΔΠΔΓ θαη ην πψο είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ε 

ηαπηφρξνλε εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κε ηε δηδαζθαιία ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ ζεάηξνπ, κέζσ ελφο θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δηδηθφηεξα, ε 

δεκηνπξγία ηνπ πιηθνχ απηνχ βαζίζηεθε θαη ζηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνχ, ηεο 

δξαζηεξηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, ηεο κάζεζεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, αιιά θαη ζηε 

δηδαθηηθή ηεο ηέρλεο θαη ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο. Πξνηείλεηαη, επίζεο, γηα παηδηά 

ειηθίαο απφ δέθα έσο δψδεθα εηψλ. 

     ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηρεηξείηαη, ζε έλα πξψην ζηάδην, ε παξνπζίαζε ησλ 

δηάθνξσλ πηπρψλ ηεο ΟΔΠΔΓ, ηεο ζεκαζίαο θαη ζέζεο ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Θεάηξνπ 

ζηνλ θφζκν, αιιά θαη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, απφ ηνλ αξραίν θφζκν κέρξη θαη ηηο 

κέξεο καο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ φινπ 

ηνπ πιηθνχ, θαζψο θαη πξνηάζεηο εθαξκνγήο ηνπ αλά ελφηεηα. Ζ εξγαζία θιείλεη κε 

ην θεθάιαην ηεο ζπδήηεζεο, φπνπ αλαθέξνληαη ελ θαηαθιείδη ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ 

θαη ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηέρλεο, θαζψο θαη δηάθνξεο πηπρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο ζρεδηαζκνχ ηνπ, θαζψο θαη πξνηάζεηο εθαξκνγήο ηνπ. 
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     Αλαιπηηθφηεξα, ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζε ηξία επηκέξνπο 

θεθάιαηα, φπσο αληίζηνηρα ζπκβαίλεη θαη ζην εξεπλεηηθφ θνκκάηη. ην πξψην 

θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε κέζνδνο ΟΔΠΔΓ, νη ζηφρνη ηεο, νη βαζηθέο 

αξρέο ηεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο.  

    ην δεχηεξν θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά, πξνγελέζηεξεο έξεπλεο θαη 

εθαξκνγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην ρψξν ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά θαη ηεο Διιάδαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά, αλαθέξεηαη πφηε έγηλαλ νη πξψηεο έξεπλεο θαη εθαξκνγέο, 

πηινηηθέο θαη κε, κέζα ζηα Δπξσπατθά πιαίζηα. ηε ζπλέρεηα, δίλνληαη ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απφ εθαξκνγέο ηεο κεζφδνπ ζην εμσηεξηθφ θαη έπεηηα 

απφ εθαξκνγέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα. 

    ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη κε αθξίβεηα, ν νξηζκφο ηεο Σέρλεο θαη ηα 

αλζξσπηζηηθά νθέιε ηεο. Έπεηηα, αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο (εθ)παηδεπηηθήο αμίαο 

ηεο ηέρλεο. Πεξηιακβάλεηαη, επίζεο, ζην θεθάιαην απηφ ε αλάιπζε ηνπ ζεάηξνπ σο 

κία ζχλζεηε κνξθή ηέρλεο, θαζψο θαη ε ζεαηξηθή αγσγή. 

    Σν ηέηαξην θεθάιαην, αλαθέξεηαη ζην πιηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε σο πξφηαζε πξνο 

εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΟΔΠΔΓ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχεηαη 

ν ιφγνο πνπ επηιέρηεθε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηα απηή ηελ εξγαζία, πψο θαη απφ πνχ 

πξνήιζε ε ζχιιεςε ηεο ηδέαο γηα ηε κειινληηθή δηεθπεξαίσζε ελφο ηέηνηνπ είδνπο 

project, θαζψο θαη ην πνχ εζηηάδεη. 

     Δηδηθφηεξα, ζην πξψην ππνθεθάιαην, αλαιχνληαη φινη νη γεληθνί επηδησθφκελνη 

ζηφρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ, θαζψο θαη νη ιφγνη 

ζπνπδαηφηεηάο ηνπο. Οη ζηφρνη απηνί απαξηίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε απηνχο πνπ 

είλαη ζρεηηθνί κε ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία, θαζψο θαη ζε απηνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν. 

     Σν επφκελν ππνθεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή θαη δηάξζξσζε ηνπ πιηθνχ. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη πνην είλαη ην φλνκα ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ, ηη 

πεξηιακβάλεη θαη ζε πνηα κέξε ρσξίδεηαη. Σα επφκελα ππνθεθάιαηα ηνπ 

ππνθεθαιαίνπ, πεξηγξάθνπλ ηηο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ην 

πιηθφ, δειαδή ην πιηθφ γηα ηνπο καζεηέο, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο θαη ην πιηθφ απηναμηνιφγεζεο, θαη ην πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεη ζρέδηα καζήκαηνο ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη θπιιάδηα 

απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

     Σν ηειεπηαίν ππνθεθάιαην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ, είλαη ην πην 

καθξνζθειέο θαη πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο θάζε ελφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηα κέζα θαη ηα πιηθά, ησλ νπνίσλ ε 

ρξήζε θαη χπαξμε ελδείθλπληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θάζε ελφηεηαο. Σν 

ππνθεθάιαην απηφ, απαξηίδεηαη απφ δέθα επηκέξνπο ππνθεθάιαηα, έλα γηα θάζε 

δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ην πιηθφ. Σα ππνθεθάιαην απηά έρνπλ ηελ 
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αθφινπζε δνκή: 1. Σίηινο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, ηφζν ζηελ ειιεληθή, φζν θαη ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα, 2. Δπηδησθφκελνη ζηφρνη σο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ 

επηθνηλσλία, θαζψο θαη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, 3. Μία ζχληνκε πεξηγξαθή 

ηεο ελφηεηαο, δειαδή ηη πεξηιακβάλεη, 4. Πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελφηεηα, θαη ηέινο 5. Πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 

ηεο θάζε ελφηεηαο, δειαδή, πψο πξνηείλεηαη λα δηδαρηεί ψζηε λα αμηνπνηεζεί κε ηνλ 

θαηαιιειφηεξν ηξφπν ην πιηθφ ηεο.  

      ην πέκπην θεθάιαην, γίλεηαη ε ζπδήηεζε, ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ηεο ΟΔΠΔΓ. 

Αθφκε αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο πνπ ππήξμαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ν ηξφπνο πνπ 

αληηκεησπίζηεθαλ, θαζψο θαη πνηνη είλαη νη πεξηνξηζκνί εθαξκνγήο ηνπ πιηθνχ. 

Σέινο, ην βαζηθφηεξν θνκκάηη ηεο ζπδήηεζεο είλαη νη πξνηάζεηο γηα εθαξκνγή ηνπ 

πιηθνχ ζε ζρνιεία ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ην νπνίν κάιηζηα θιείλεη ε 

εξγαζία. 
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1. Η κέζνδνο Οινθιεξσκέλεο Δθκάζεζεο Πεξηερνκέλνπ θαη 

Γιώζζαο. 

 
     

        Ζ Οινθιεξσκέλε Δθκάζεζε Πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο (ΟΔΠΔΓ), ε νπνία 

είλαη γλσζηή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα σο κέζνδνο CLIL (Content and Language 

Integrated Learning), έγηλε γλσζηή σο φξνο ηε δεθαεηία ηνπ ελελήληα ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν απφ ηνλ θαζεγεηή David Marsh. Πξφθεηηαη γηα κία 

εθπαηδεπηηθή κέζνδν φπνπ ε κάζεζε νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ δηδάζθεηαη ζε 

κία επηπξφζζεηε γιψζζα (Marsh,2009), βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην επίπεδν 

γισζζηθήο θαη γλσζηηθήο επάξθεηαο, ηεο θηλεηνπνίεζεο θαζψο θαη ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ην αληηθείκελν (Marsh, 1994). Αθφκε, ν Marsh ππνζηεξίδεη φηη 

είλαη κία κνλαδηθή, θαηλνηφκα κέζνδνο ε νπνία πεξηιακβάλεη πνηθηιία 

εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ θαη πξαθηηθψλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάινγα κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν, θαη θέξεη 

καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. Αθφκε ε Propescu ππνζηεξίδεη φηη ε ΟΔΠΔΓ 

αληαλαθιά ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

πνιπγισζζίαο θαη εθαξκφδεηαη ήδε πάλσ απφ κία δεθαεηία ζηελ Δπξψπε. 

 

       Ζ δεχηεξε ή μέλε γιψζζα ή δηαθνξεηηθά ε γιψζζα-ζηφρνο, ρξεζηκνπνηείηαη 

σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ελφο νπνηνδήπνηε αληηθεηκέλνπ, κε ζηφρν 

ηελ παξάιιειε θαη σθέιηκε εθκάζεζε θαη ησλ δχν, θαη φρη απνθιεηζηηθά ηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο (Harrop, 2012). Αληίζεηα, ην αληηθείκελν δηδάζθεηαη 

κέζσ ηεο γιψζζαο. Ζ Harrop αλαθέξεη φηη ν Marsh πεξηέγξαςε γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν παξνρήο ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ σο δηπιφ, 

θαζψο ε ηζνδπλακία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο γιψζζαο ππεξηζρχεη ζηε κέζνδν 

απηή. Τπνζηεξίδεη, επίζεο, φηη ε κέζνδνο νλνκάζηεθε «Οινθιεξσκέλε 

Δθκάζεζε Πεξηερνκέλνπ θαη Γιψζζαο» απφ απηή ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε πνπ ην 

πεξηερφκελν θαη ε γιψζζα έρνπλ κεηαμχ ηνπο, απνηειψληαο ηε βαζηθή αξρή ηεο. 

Ζ ελζσκάησζε απηή είλαη θαη κία απφ ηηο νπζηαζηηθφηεξεο δηαθνξέο ηεο ΟΔΠΔΓ 

κε ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα γισζζηθήο εκβχζηζεο (Harrop, 2012). 
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Εικόνα 1 Εςτίαςθ τθσ ΟΕΠΕΓ 
Πθγι: Spratt, M. (2017). In E. Griva & A. Deligianni (Ed.), A CLIL implementation in foreign language contexts: 

Exploring challenges and perspectives, 8 (1), 45 

 

 

     ηελ ΟΔΠΔΓ ελζσκαηψλνληαη επηπξφζζεηα εθπαηδεπηηθά κνληέια, ησλ 

νπνίσλ ε βάζε είλαη θνηλή, αιιά ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπο δηαθέξεη, θαη απηφ 

θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη 

ρξφλν, νπφηε νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπο, γεληθφηεξα, κπνξεί λα πνηθίιινπλ (Marsh, 

2009). Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα δνζεί 

πεξηζζφηεξε βαξχηεηα είηε ζηε γιψζζα είηε ζην πεξηερφκελν, έηζη ψζηε λα 

ηθαλνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ έρνπλ ηεζεί σο εθάζηνηε δηδαθηηθνί 

ζηφρνη. Ωζηφζν, ην γεγνλφο απηφ δελ αλαηξεί ηνλ απψηεξν ζθνπφ ηεο ΟΔΠΔΓ, 

νχηε ηελ ηνπνζέηεζή ηεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ παξάιιειε εθκάζεζε 

γλσζηηθνχ θαη γισζζηθνχ αληηθεηκέλνπ, αιιά αληίζεηα ζρεηίδεηαη κε απηή θαζψο 

πεξηιακβάλεη ηε βειηίσζε ησλ καζεηψλ θαη ζηνπο δχν ηνκείο (Propescu, 2008). 

Έηζη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε γιψζζα δελ απνηειεί ην βαζηθφηεξν εξγαιείν 

δηδαζθαιίαο, παξφιν πνπ απνηειεί πάληα έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο δηδαζθαιίαο ζε έλα ηέηνηνπ είδνπο πξφγξακκα. 

 

     Ζ ΟΔΠΔΓ βξίζθεη εχθνξν έδαθνο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Μπνξεί 

λα μεθηλήζεη απφ ηελ πξψηκε ειηθία θαη λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα, ηε δεπηεξνβάζκηα θαη αλψηεξε εθπαίδεπζε, κε εηδηθέο 

πξνζαξκνγέο, θάζε θνξά, γηα ηελ θάιπςε ησλ επηκέξνπο ειηθηαθψλ αλαγθψλ 

(Marsh, 2009). Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη 

θπζηθνί ή κε θπζηθνί νκηιεηέο ηεο γιψζζαο, ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα, ζε 

νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν θαη ζε νπνηνδήπνηε ρσξνρξφλν (Marsh, 2009).  
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1.1 ηόρνη ηεο ΟΔΠΔΓ 

          Σν κνληέιν ηεο ΟΔΠΔΓ δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα κνληέια, θαζψο ν βαζηθφο 

ηεο ζηφρνο είλαη ηφζν επδηάθξηηνο φζν επδηάθξηηε είλαη θαη ε βνήζεηα πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο λένπο αλζξψπνπο έηζη ψζηε λα θαηαιάβνπλ ην ζθνπφ ηεο εθκάζεζεο κηαο 

γιψζζαο θαη λα αλαπηχμνπλ κέζα ηνπο κία ζεηηθή ζηάζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φηη 

κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ ζε απηφ σο μελφγισζζνη καζεηέο (Marsh, 2009). Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζπκπεξηιακβάλεη πνιιέο θνξέο θαη άιιεο κεζφδνπο, επνκέλσο 

νη ζθνπνί ηεο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη θάζε θνξά κε  ζηφρν λα ηθαλνπνηνχληαη 

νη δηάθνξεο αλάγθεο πνπ εκθαλίδνληαη. Παξφια απηά θχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη λα 

νδεγήζεη ηελ εθκάζεζε κηαο γιψζζαο έλα βήκα πην κπξνζηά θαη λα πξνσζήζεη λέα 

πεξηερφκελα, κεζφδνπο θαη κέζα ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο απνπνηψληαο ηα κέρξη 

ζήκεξα δαζθαινθεληξηθά, παξαδνζηαθά θαη παξσρεκέλα ζέκαηα (Marsh, 2009).  

        Δπηπξφζζεηα, φκσο, ηνπ θχξηνπ ζηφρνπ ηεο, δηαθξίλνληαη θαη επηκέξνπο ζηφρνη, 

νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηα δχν βαζηθά πεδία ελαζρφιεζεο ηεο ΟΔΠΔΓ: ην 

πεξηερφκελν θαη ηε γιψζζα. Γχν απφ ηνπο πνιχ ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ηεο κεζφδνπ 

είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ν θχθινο καζεκάησλ 

θαη ε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο κηαο άιιεο γιψζζαο εθηφο ηεο ηερληθήο  

(ηεο θαζνκηινπκέλεο γιψζζαο). Πέξαλ, φκσο, ησλ παξαπάλσ, θαη έπεηηα απφ 

εμέηαζε πνηθίισλ πξνηάζεσλ απφ δηαθνξεηηθέο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ δηαθέξνπλ, 

κάιηζηα, κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, ηε κεζφδεπζε θαη ηελ θαζνδήγεζε, 

ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε θαη ζηνπο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθνχο θαη δηαπνιηηηζκηθνχο ζηφρνπο (European Commission, 2006). 

        πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία, ζηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη 

κέζσ απηήο νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο 

θαη γεληθφηεξα λα πξνεηνηκαζηνχλ κε θαηαιιειφηεξν ηξφπν γηα κία θνηλσλία 

πεξηζζφηεξν δηεζλνπνηεκέλε, ε νπνία κειινληηθά ζα ηνπο πξνζθέξεη θαιχηεξεο 

επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θαη επθαηξίεο ζε κία επξχηεξε αγνξά εξγαζίαο. Όζνλ 

αθνξά ηε δεχηεξε θαη ηξίηε θαηεγνξία, κέζσ ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ, ε 

ΟΔΠΔΓ ζηνρεχεη ζηε κεηαβίβαζε αμηψλ απνδνρήο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ γηα ηηο 

άιιεο θνπιηνχξεο θαη ηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, έηζη ψζηε λα αθππληζηνχλ 

δηαπνιηηηζκηθά, απνβάιινληαο νπνηαδήπνηε ξαηζηζηηθή ηδέα, πξνθαηάιεςε ή 

ζηεξεφηππν, ηα νπνία δελ ραξαθηεξίδνπλ ηα λέα πνιππνιηηηζκηθά δεδνκέλα 

(European Commission, 2006). 

      Πξνθεηκέλνπ, φκσο λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη, επηκέξνπο επηπξφζζεηνη 

ζηφρνη ηεο ΟΔΠΔΓ (γισζζνινγηθνί θαη εθπαηδεπηηθνί), είλαη νη καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ γισζζηθέο δεμηφηεηεο, κε ηηο νπνίεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζηελ παξαθίλεζε ησλ 

καζεηψλ γηα εθκάζεζε γισζζψλ, ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα πξαγκαηηθνχο 

πξαθηηθνχο ζθνπνχο. Αθφκε, ε ΟΔΠΔΓ απνβιέπεη, νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

γλψζεηο πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα εθκάζεζεο νπνηνπδήπνηε 

πεξηερνκέλνπ («ε κάζεζε ηεο κάζεζεο»), σζψληαο ηελ αθνκνίσζε ηνπ κε ηε ρξήζε 
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δηαθνξεηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ κεζψλ θαη πξνζεγγίζεσλ (European Commission, 

2006).  

 

1.2  Βαζηθέο αξρέο ηεο ΟΔΠΔΓ 

       χκθσλα κε ην Marsh βαζηθή αξρή ηεο κεζφδνπ είλαη ε ελζσκάησζε λέσλ 

πξαθηηθψλ θαη κέζσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

δαζθαινθεληξηθψλ, παξαδνζηαθψλ θαη παξσρεκέλσλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Αθφκε, ν Marsh αλαθέξεη φηη ελζσκαηψλνληαη επηπιένλ εθπαηδεπηηθά κνληέια έηζη 

ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζηφρνη, έρνληαο σο θνηλή βάζε ηελ 

πξνψζεζε ηεο παξάιιειεο εθκάζεζεο γιψζζαο θαη πεξηερνκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

επηηαγέο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΟΔΠΔΓ. Ζ ρξήζε λέσλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη 

κεζφδσλ, ζηελ νπνία βαζίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΟΔΠΔΓ, ζηνρεχνπλ ζηελ 

παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο, ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηά ηνπο (Harrop, 2012).  

 

     Σα πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ πξφηδεθη, δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξσηφηππα δηδαθηηθά πιηθά θαη ζχγρξνλα κέζα θαζψο θαη ηε ζεκαηνθεληξηθή, 

ζπλεξγαηηθή θαη δξαζηεξηνθεληξηθή κάζεζε, ηα νπνία κε θαηλνηφκν ηξφπν 

ζπλδπάδνληαη ηαπηφρξνλα θαη εθαξκφδνληαη έρνληαο ηε κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ (Marsh, 2009). Δπηπιένλ, ε εζηίαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο 

παθέηα, φπνπ ζπλδπάδνληαη, δειαδή, αιιεινδξαζηηθέο θαη καζεηνθεληξηθέο 

πξαθηηθέο, ζρεηίδεηαη κε ηελ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο (European Commission, 2006). Γεληθφηεξα, ν 

επνηθνδνκεηηζκφο είλαη κία πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο νηθνδνκνχλ ηε 

γλψζε κέζσ ηεο εξκελείαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ (Doolittle & Tech., 

2014). πκπεξαζκαηηθά, ην παξαπάλσ ζεκαίλεη πσο νη καζεηέο γηα λα απνθηήζνπλ 

ηε λέα γλψζε ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζηνχλ, λα αλαπηχμνπλ κία απηφλνκε ζηάζε ζηε 

κάζεζε κέζσ ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ παξέρεηαη ζηνλ επνηθνδνκεηηζκφ, λα 

αλαπηχμνπλ επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη λα κάζνπλ κέζσ ξεαιηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Doolittle & Tech, 2014). Έηζη, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο γίλεηαη ζε έλα 

πιαίζην φπνπ νη καζεηέο πξαγκαηεχνληαη ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα 

κε ζθνπφ ηελ επίιπζή ηνπο θαη κεηαηξέπεηαη ζε ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αλαδήηεζε 

θαη ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθψλ λνεκάησλ (Harrop, 2012). 

 

       Φπζηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Piaget, ν νπνίνο  είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη 

ιφγσ ησλ πςειψλ επηθνηλσληαθψλ απαηηήζεσλ πνπ ε κέζνδνο πεξηιακβάλεη, είλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρεη ζε θάζε καζεηή πξνζσπηθή γλσζηηθή αλάπηπμε σο 

απνηέιεζκα εζσηεξηθψλ αιιαγψλ ζηηο πλεπκαηηθέο δνκέο, έηζη ψζηε λα θηάζνπλ 

ζηνλ πςειφηεξν βαζκφ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο Εψλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο θαη έηζη 

λα κπνξέζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 
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ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο (Doolittle & Tech., 2014). Έηζη, ινηπφλ, είλαη απαξαίηεην 

λα δνζνχλ ε αλάινγε βνήζεηα, ππνζηήξημε θαη εθφδηα απφ ην δάζθαιν πξνθεηκέλνπ 

νη καζεηέο λα πεηχρνπλ ηα πςειφηεξα επίπεδα επηδφζεσλ, κέζσ ηεο κεζφδνπ 

νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο ή δηαθνξεηηθά γλσζηήο θαη σο scaffolding (European 

Commission, 2006; Doolittle & Tech., 2014; Griva & Deligianni, 2017). 

 

       Αθφκε έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο, ην νπνίν 

ελζηεξλίδεηαη ε ΟΔΠΔΓ θαη, φπσο ππνζηεξίδεη ν Marsh, είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ 

ππφζηαζή ηεο, είλαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε. χκθσλα κε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ε 

γλψζε είλαη κία νιφηεηα φπνπ φια ηα επηκέξνπο ηεο ζηνηρεία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

ζαλ έλα (Doolittle & Tech, 2014). Σα ζηνηρεία απηά, ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη παξάιιεια. Μέζσ ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο γιψζζαο, επηηπγράλεηαη ε δηάδξαζε 

κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, δειαδή, ε δηαζεκαηηθφηεηα, ζηελ νπνία 

ζηνρεχεη ε ΟΔΠΔΓ σο κέζνδνο (European Commission, 2014). Ζ αξρή ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξρέο ηεο ΟΔΠΔΓ, θαζψο 

παξέρεη ζηα πξνγξάκκαηα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε κέζνδν πνηθηιία δπλαηνηήησλ 

ελψ ηαπηφρξνλα νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ νιφπιεπξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη εθφδηα ηεο κειινληηθήο ηνπο δσήο 

(Gimeno et al., 2010).  

 

        Ζ δηαζεκαηηθφηεηα απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ΟΔΠΔΓ, θαζψο ηε 

κέζνδν ραξαθηεξίδεη ε αιιειφδξαζε θαη ε παξάιιειε αλάπηπμε κεηαμχ γιψζζαο 

θαη πεξηερνκέλνπ (Gimeno et al., 2010). Πνιιέο ρψξεο, φπσο ν Καλαδάο, νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Απζηξαιία, έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηε κέζνδν ΟΔΠΔΓ θαζψο ηε ζεσξνχλ απνηειεζκαηηθφηεξε γηα ηελ 

εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο θαη επίζεο ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξε ηε 

ρξήζε ηεο ζηε δίγισζζε εθπαίδεπζε εθφζνλ ηα καζήκαηα ζηα πξνγξάκκαηα πνπ 

πεξηιακβάλεη, ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

(Marsh, 2009).  Δπηπξνζζέησο, δηαζεκαηηθφηεηα ππάξρεη θαη θαηά ην γεληθφηεξν 

ζρεδηαζκφ ησλ ελνηήησλ ηεο ΟΔΠΔΓ θαζψο ζπλδπάδνληαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη θαη 

πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ (Gimeno et al., 

2010). 

 

      χκθσλα κε ηε European Commission (2014, p.p 3-4) , ε ΟΔΠΔΓ ζηνρεχεη λα 

πεηχρεη: 

 Σελ αλάπηπμε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

 Σελ πξνεηνηκαζία γηα ηε δηεζλνπνίεζε  

 Σελ παξνρή επθαηξηψλ γηα ηε κειέηε ελφο πεξηερνκέλνπ δηακέζνπ 

δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ 

 Σελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ εηδηθή νξνινγία ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζηνρεχεη 

θάζε θνξά 

 Σε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο γισζζηθήο επάξθεηαο 
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 Σελ αλάπηπμε ησλ πξνθνξηθψλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

 Σε δηαθνξνπνίεζε κεζφδσλ θαη ηχπσλ ησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ ηάμε θαη, 

 Σελ αχμεζε θηλεηνπνίεζεο γηα κάζεζε (δεκηνπξγία θηλήηξσλ) 

Σα παξαπάλσ, είλαη γλσζηά σο ηα «4Cs» ζηα αγγιηθά πνπ ζεκαίλνπλ: 

 Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ή δηαθνξεηηθά πεξηερφκελν (Content) 

 Σηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο  θαη γλψζεο (Cognition) 

 Σελ επηθνηλσλία πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ 

(Communication) 

 Σνλ πνιηηηζκφ, ν νπνίνο πξνσζείηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ηεο ΟΔΠΔΓ (Culture) 

 

 
Εικόνα 2 Πθγι: European Commission (2014),  

Improving the effectiveness of language learning CLIL and computer assisted language learning, Education and 
training. London: ICF GHK. Watling House, 4 

 

 

Με βάζε ην παξαπάλσ ζρήκα νη πξναλαθεξζείζεο κεηαβιεηέο, δειαδή ην 

πεξηερφκελν, νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη γλψζεο, ε επηθνηλσλία κέζσ ηεο γιψζζαο 

ζηφρνπ θαη ε πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ, είλαη αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο θαη 

εμαξηψληαη ε κία απφ ηελ άιιε έηζη ψζηε ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΟΔΠΔΓ λα είλαη 

επηηπρεκέλα. Αλαιπηηθφηεξα, παξαθάησ εμεηάδεηαη ε θάζε κεηαβιεηή μερσξηζηά 

έηζη ψζηε λα γίλεη επθνιφηεξε, ζηε ζπλέρεηα, ε θαηαλφεζε ηεο αιιειφδξαζήο ηνπο:  
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 Σν πεξηερφκελν (Content): Σν πεξηερφκελν σο ζέκα ηεο κεζφδνπ, δελ ζεκαίλεη 

απνθιεηζηηθά ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ, αιιά θαη ηε 

δεκηνπξγία ηεο κάζεζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ ε γλψζε απνθηάηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο (αλάπηπμε πξνζσπηθψλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ) θαζψο θαη ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ αλαπηχζζνληαη νη δεμηφηεηεο 

(εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε-personalised learning). 

 Σε γλψζε (Cognition): Σν πεξηερφκελν ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε θαη ηε ζθέςε. 

Πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ νη καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο 

πξνζσπηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, απηφ πξέπεη λα αλαιπζεί απφ 

ηελ πιεπξά ησλ γισζζνινγηθψλ ηνπ απαηηήζεσλ: νη δηαδηθαζίεο ηεο ζθέςεο θαη 

νη γλσζηηθέο επεμεξγαζίεο είλαη απαξαίηεην λα αλαιπζνχλ κε βάζε ηηο 

γισζζνινγηθέο ηνπο πξνυπνζέζεηο (εμέηαζε ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ 

ηξφπσλ δηεξγαζίαο ηνπ ππφ ην πξίζκα ηεο γιψζζαο).   

 Σελ επηθνηλσλία (Communication): Ζ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο είλαη απαξαίηεην 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο, αλαδνκψληαο ην πεξηερφκελν θαη ηηο 

ζρεηηδφκελεο κε απηφ γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε γιψζζα ζα πξέπεη 

λα είλαη αλνηρηή θαη πξνζβάζηκε: ε δηαζεκαηηθφηεηα ζην δηδαθηέν πεξηερφκελν 

είλαη βαζηθή αξρή ηεο κάζεζεο. θάηη ηέηνην έρεη απνηειέζκαηα φηαλ ην δηδαθηέν 

πεξηερφκελν ιεηηνπξγεί έρνληαο σο κέζν ηε μέλε γιψζζα. 

 Σνλ πνιηηηζκφ (Culture): Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο θνπιηνχξαο/πνιηηηζκνχ θαη ησλ 

γισζζψλ είλαη έλα ζχκπιεγκα. Ζ δηαπνιηηηζκηθή επίγλσζε είλαη ζεκειηψδεο 

αξρή ηεο ΟΔΠΔΓ. Ζ δηθαησκαηηθή ηεο ζέζε βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο ΟΔΠΔΓ. 

 

 

Εικόνα 3: Πθγι: European Commission (2014),  
Improving the effectiveness of language learning CLIL and computer assisted language learning, Education and 

training. London: ICF GHK. Watling House, 4 
   

 

        Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο, γλσζηά σο «4Cs», είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΟΔΠΔΓ, θαζψο ν ζπλδπαζκφο ηνπο δνκεί ηελ 
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εθαξκνγή ηεο ΟΔΠΔΓ, πξνσζεί ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ, ηεο 

θαηαλφεζεο, ηεο αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ, ηεο αιιειεπίδξαζεο κέζσ ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο αλάπηπμεο δηαπνιηηηζκηθήο επίγλσζεο θαη ηε γισζζηθήο επάξθεηαο 

(European Commission, 2014; Coyle 2006; Harrop 2012). 

      Δπηπξφζζεηα, ην 2010, νη εξεπλεηέο Marsh, Frigols θαη  Mehisto δηέθξηλαλ σο 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ΟΔΠΔΓ ηελ απζεληηθφηεηα, ηελ ελζσκάησζε ηεο κεζφδνπ 

scaffolding, ηελ παξάιιειε εζηίαζε ζε πνιιέο κεηαβιεηέο, ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

θαη ηελ παξνρή αζθαινχο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

     Ζ απζεληηθφηεηα, ζρεηίδεηαη κε ηε θαηλνηφκα ρξήζε ξεαιηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ λένπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη καζεηέο, 

δειαδή, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα ζηφρν έηζη ψζηε λα επηθνηλσλήζνπλ 

θαη λα ζθεθηνχλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα επίιπαλ έλα πξφβιεκα ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Ζ 

απζεληηθφηεηα βξίζθεηαη, ινηπφλ, ζηε θπζηθφηεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ ηίζεληαη θαζψο θαη ζηελ πξνζπάζεηα φμπλζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, 

ηεο επαπμεκέλεο ρξήζεο ηεο μέλεο γιψζζαο θαηά ηελ εθκάζεζε γλσζηηθψλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο γλψζεο 

κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ελλνηψλ. 

     Ζ κέζνδνο scaffolding, απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ηνπ επνηθνδνκηζκνχ, ην νπνίν 

ελζηεξλίδεηαη θαη ε ΟΔΠΔΓ. Ζ κέζνδνο απηή ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, απφ ηελ 

αξρή, ζηε δηδαζθαιία, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα γλψζε ζηελ 

παιηά εκπινπηίδνληαο ηε γλσζηηθή ηνπο επάξθεηα, κε ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο Εψλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο (Doolittle & Tech., 2014). Βέβαηα, 

γηα λα επηηχρεη ε κέζνδνο, πξέπεη, πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, λα γίλεη 

ζπδήηεζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθή κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο ή ην ιεμηιφγην, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθεξζεί ε αλάινγε πξνβιεπφκελε 

ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

     Ζ ηαπηφρξνλε εζηίαζε ζε πνιιέο κεηαβιεηέο είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, φπσο 

θάλεθε θαη ζην παξάδεηγκα ησλ «4Cs». Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε 

ζε πνιιέο παξακέηξνπο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηέηνηνπ είδνπο πξνγξακκάησλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, ηελ αλάπηπμε 

πεξηερνκέλνπ θαη ησλ αλάινγσλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ, ηελ εμνηθείσζε κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξνπζίαζε πιηθνχ 

ή εξγαζηψλ, ηελ εμνηθείσζε κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ αλνηρηή ζπδήηεζε θαζψο θαη 

ηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ. 

    Ζ  ελεξγή κάζεζε ζεκαηνδνηεί ηελ εζηίαζε ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη 

είλαη ην θέληξν ηεο δηδαζθαιίαο ζε πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

καζεηνθεληξηθέο κεζφδνπο, φπσο ε ΟΔΠΔΓ. Οη καζεηέο νθείινπλ λα είλαη ελεξγνί ζε 

φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο: πξνεηνηκαζία, θχξην κέξνο, αμηνιφγεζε. 
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    Ζ παξνρή αζθαινχο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο είλαη αλαγθαία θαζψο νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ έλα ηέηνην πεξηβάιινλ κάζεζεο ην νπνίν ζα 

εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρία ηέηνησλ πξνγξακκάησλ θαη ζα ιεηηνπξγεί σο έθνξν έδαθνο 

ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηε 

κάζεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ζπλαηζζεκάησλ αζθάιεηαο θαη φρη θφβνπ. 

    Σέινο, κία βαζηθή αξρή ησλ πξνγξακκάησλ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα κελ θάλνπλ 

εθπηψζεηο ζηελ εθκάζεζε ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ κε-γισζζηθνχ 

καζήκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ην γισζζηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, θάηη ην νπνίν  νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λ παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο κέζσ ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο 

(Marsh, 2012). 

   Όιεο απηέο νη αξρέο απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΟΔΠΔΓ, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ σο κία απφ ηηο πην επηθξαηέζηεξεο θαη θαηλνηφκεο κεζφδνπο φζνλ 

αθνξά ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη ηε δηγισζζία.  

 

 

1.3  Πιενλεθηήκαηα ηεο ΟΔΠΔΓ 

     Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΟΔΠΔΓ αθνξά πέληε δηαζηάζεηο: ηελ εμέιημε ηεο 

γλψζεο, ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ θαηαλφεζε πεξηερνκέλνπ, ηε δέζκεπζε ζηε 

ζηφρεπζε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο γλσζηηθήο εμέιημεο, ηελ αιιειφδξαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο, ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ απφθηεζε ηεο βαζηάο δηαπνιηηηζκηθήο επίγλσζεο 

(Coyle et al, 2010; Harrop, 2012; Marsh, 2012). Μέζα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηάζεηο εμεηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ε κέζνδνο θέξεη. 

     Ζ ΟΔΠΔΓ είλαη κία πξσηνπνξηαθή κέζνδνο, ε νπνία ζεσξείηαη σο κία πξαγκαηηθή 

ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο πφξσλ, είηε απφ άπνςεο ρξφλνπ είηε απφ άπνςεο 

πξνζσπηθνχ. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο επηηπγράλεηαη ν δηηηφο ζηφρνο ηεο παξάιιειεο 

εζηίαζεο γιψζζαο θαη πεξηερνκέλνπ ζε κία δηδαζθαιία (απηήο ηεο μέλεο γιψζζαο) 

κέζσ απζεληηθψλ επηθνηλσληαθψλ θαη γισζζηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κέζσ ηεο 

κάζεζεο απφ ηελ πξάμε, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο, εθηφο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο, νη νπνίεο, φκσο, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

(Marsh, 2012; European Commission, 2002). 

     Έλα πξνθαλέο πιενλέθηεκα, πνπ πξνθχπηεη, είλαη ε ζεηηθή αιιαγή ηεο ζηάζεο 

ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ μέλε γιψζζα, θαη απέλαληη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο 

ηνπο σο μελφγισζζνπο καζεηέο. Σα απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά εθφζνλ ηα παξαπάλσ 

ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ησλ καζεηψλ θαη κε ηνπο 

ηξφπνπο ηνπο νπνίνπο ε ΟΔΠΔΓ ηνπο ζπλδέεη κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Κάηη 

ηέηνην ζπκβαίλεη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία πνιπηξνπηθά θαη κε ηελ επίδξαζε 

πνπ έρεη ε κέζνδνο θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο εγθεθαιηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο θαη δηεξγαζίεο, 
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φηαλ ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο γίλεηαη «θηήκα» θαη δελ είλαη απιά απηνζθνπφο 

(Marsh, 2009, 2012). 

      H ΟΔΠΔΓ, ζχκθσλα κε ηνλ Lasagabaster, ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ, επαλεπζπγξακκίδνληαο ηε γισζζηθή θαη 

γλσζηηθή αλάπηπμε, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππεξληθήζεη ηε ζρεηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο πνπ βαζίδεηαη ζηε γξακκαηηθή εμέιημε θαη λα ελδπλακψζεη 

ηα καζεζηαθά θίλεηξα. Αθφκε, ε ΟΔΠΔΓ παξέρεη ζηνπο καζεηέο έλα πεξηζζφηεξν 

πινχζην θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν εληζρχεη ηε γισζζηθή απφθηεζε θαη 

εθκάζεζε, θαη επνκέλσο νδεγεί ζε πςειφηεξα επίπεδα γισζζηθήο επάξθεηαο φινπο 

ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ηθαλνηήησλ, ζπκπεξηιακβάλνληάο ηνπο φινπο ρσξίο 

απνθιεηζκνχο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο θαη ην γλσζηηθφ 

επίπεδν ηνπ θαζελφο (Harrop, 2012; Marsh 2012).  

      Αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ πεξηερνκέλνπ, εληζρχεηαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε 

θαη επειημία ζην καζεηή κέζσ ηεο θνλζηνυθηηβηζηηθήο πξνζέγγηζεο, θαζψο θαη κέζσ 

ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ, ε νπνία είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε κάζεζε (Coyle et 

al., 2010; Harrop, 2012). Ζ γιψζζα σο εξγαιείν ζπκβάιιεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαζψο ιεηηνπξγεί ζε έλα πιαίζην επηθνηλσλίαο (European 

Commission, 2014). χκθσλα κε ηελ Coyle, ε εμέιημή ηεο  ρσξίδεηαη ζε ηξία 

επίπεδα: ηε γιψζζα ηεο κάζεζεο (κε ηελ νπνία πξνζεγγίδνληαη βαζηθέο έλλνηεο-

νξνινγία), ηε γιψζζα γηα ηε κάζεζε (ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηερφκελν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην) θαη ηε 

γιψζζα κέζα απφ ηε κάζεζε (ε νπνία πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη είλαη πεξηζηαζηαθή) (Harrop, 2012).  

     Έλα αθφκε βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ΟΔΠΔΓ, ζρεηηθφ κε ηε δηδαζθαιία μέλσλ 

γισζζψλ, είλαη φηη κεηαηξέπεη ηε δηγισζζία σο έλα εθηθηφ θαη πξαγκαηηθφ ζηφρν, 

ελψ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζε απηή ηεο Ηζπαλίαο, απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ 

ηξηγισζζία (Marsh, 2009). Πξνσζείηαη, δειαδή, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ε 

πνιπγισζζία (Griva & Deligianni, 2017), ρσξίο λα αζθεί επηπιένλ πίεζε ζην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ζηνπο καζεηέο κε πεξηζζφηεξν θφξην εξγαζίαο (Harrop, 

2012), αθνχ ε γιψζζα δηδάζθεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηερφκελν. 

     Μέζσ ηεο πνιπγισζζίαο, απμάλεηαη θαη ε δηαπνιηηηζκηθή ελεκεξφηεηα ησλ 

καζεηψλ θαζψο επίζεο νδεγνχληαη ζηε βαζχηεξε δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε. Αθφκε, 

πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο κε θαηαιιειφηεξν ηξφπν γηα κία δηεζλνπνηεκέλε 

θνηλσλία, εθφζνλ απνηειεί κία επίθαηξε ιχζε γηα ηηο θπβεξλήζεηο ζην πξφβιεκα ησλ 

ηξερνπζψλ δηαδηθαζηψλ παγθνζκηνπνίεζεο, εθφζνλ ζεσξείηαη φηη αλαπηχζζεη ηε 

γισζζηθή επίγλσζε ησλ πνιηηψλ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κειινληηθή 

νηθνλνκηθή επηηπρία. ε ζπλδπαζκφ, κάιηζηα κε ηελ απνηπρία θαη ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηέηνηνπ είδνπο πξνεηνηκαζία απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο ζην παξειζφλ, ε ΟΔΠΔΓ αλαδεηθλχεηαη σο κία απφ ηηο θαηαιιειφηεξεο 

πξνζεγγίζεηο (Harrop, 2012).  
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      Ζ ΟΔΠΔΓ, επηπξφζζεηα, πξνζθέξεη έλα πξνυπνινγηζηηθφ απνδνηηθφ ηξφπν 

πξνψζεζεο ηεο πνιπγισζζίαο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ππάξρνληνο θχθινπ 

καζεκάησλ. Με ηελ έκθαζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ πεξηνρψλ ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη ηε κεηαβίβαζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, ε ΟΔΠΔΓ θαίλεηαη 

λα εμππεξεηεί θαη αμίεο ηεο Οηθνλνκίαο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

πξσηνπνξία θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Σέινο, ε πνιπγισζζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επηθέξεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

(Harrop, 2012).          

 
 

Εικόνα 4 How CLIL contributes to the tensions of the education of  the failure 
Πθγι: Craen, P. & Surmont, J. (2017).  In E. Griva &  A. Deligianni,  

CLIL implementation in foreign language contexts: Exploring challenges and perspectives, 8 (1), 25 

 

 

 

1.4 Μεηνλεθηήκαηα-Γπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο ΟΔΠΔΓ 

      Ζ ΟΔΠΔΓ πεξηιακβάλεη πνιιέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (Marsh, 2009), γηα απηφ 

θαη ππάξρεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ρψξα ζε ρψξα, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ (European Commission, 2014). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε επειημία ησλ πξνγξακκάησλ ηεο θαζψο θαη νη πςειέο απαηηήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαη ζηα ηξία επίπεδα δηεμαγσγήο ηεο 

κεζφδνπ: ηελ νξγάλσζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη 
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ακθηβνιίεο ζρεηηθέο κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  

      Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαίλεηαη λα αθνξνχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε κεγάιν βαζκφ.  Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηα 

ζρνιεία δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ εχξεζε ηθαλνχ πξνζσπηθνχ, φρη κφλν γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα εθπνλήζνπλ ηελ ΟΔΠΔΓ αιιά θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (Marsh,2012; European Commission 2002). Δηδηθφηεξα, 

φζνλ αθνξά ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα εθαξκφζεη ηε κέζνδν ε θαηάζηαζε είλαη 

δπζθνιφηεξε, θαζψο είλαη ειάρηζηνη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα 

απαξαίηεηα γλσζηηθά θαη γισζζηθά εθφδηα γηα ηε δηδαζθαιία ελφο κε γισζζηθνχ 

καζήκαηνο ζε κία μέλε γιψζζα (Harrop, 2012), ελψ παξάιιεια πνιινί δελ έρνπλ ηελ 

αλάινγε θαηάξηηζε (Griva & Deligianni, 2017). 

       ηελ πξνζπάζεηα, παξφια απηά, λα δνζνχλ ιχζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχληαη λέα. Αλ θαη ηα πξνγξάκκαηα απηά ελδείθλπηαη λα ηα 

εθπνλήζνπλ εθπαηδεπηηθνί ηεο μέλεο γιψζζαο (Marsh, 2002, 2012), απηνί δείρλνπλ 

λα παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο  ζηηο γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν (Harrop, 

2012). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ κε γισζζηθψλ 

αληηθεηκέλσλ δελ έρνπλ πιήξε επάξθεηα ζηα γισζζηθά ζέκαηα (Harrop, 2012), 

γεγνλφο πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο (Marsh, 2009) θαη 

πξνβιήκαηα ζηελ εμήγεζε δηάθνξσλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ (Harrop, 2012).  

        Δπηπξνζζέησο, ε έιιεηςε πφξσλ δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, αιιά θαη ηα δηδαθηηθά πιηθά γηα ηελ εθπφλεζε ησλ δηδαζθαιηψλ κε βάζε 

ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, κε δεδνκέλε ηε δπζθνιία θαηαζθεπήο ηνπο, ε νπνία 

δηαθέξεη γηα θάζε ρψξα, εθφζνλ ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο 

δηαθνξεηηθψλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ (Marsh, 

2002, 2012). Μία ιχζε ζα ήηαλ λα θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, φκσο, ε δηαδηθαζία απηή ζα ήηαλ ρξνλνβφξα ελψ παξάιιεια ζα 

επηβάξπλε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε επηπιένλ θφξην εξγαζίαο ζην ήδε θνξησκέλν 

πξφγξακκά ηνπο (European Commission,2006; Harrop, 2012).  

         Αθφκε έλα κεηνλέθηεκα, είλαη φηη ζχκθσλα κε έξεπλεο ζε έλα επξχ γεσγξαθηθφ 

θάζκα, δελ έρεη απνδεηρζεί αθφκα ε αθξίβεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ πιενλεθηήκαηνο, 

πνπ έρνπλ νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα εκβχζηζεο ζπγθξηηηθά κε 

απηνχο πνπ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη. Ζ απφδεημε απηή, είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο 

γηα ηελ ΟΔΠΔΓ θαζψο αλακέλεηαη λα θέξεη ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

ηππηθή δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ (Harrop, 2012).  

        χκθσλα κε ηηο έξεπλεο απηέο, αλαδεηθλχεηαη αθφκε έλα πξφβιεκα ην νπνίν 

αθνξά ηνπο καζεηέο. Δμαηηίαο ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ ηεο κεζφδνπ θαίλεηαη λα 

ζέηνληαη φξηα ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Δηδηθφηεξα, ελψ νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζεκεηψλνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα κε βάζε ηηο ηθαλφηεηέο 
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ηνπο, ζπάληα θαίλεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο, ελψ παξάιιεια 

ηίζεηαη έλα εξσηεκαηηθφ ζηελ ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ φισλ ησλ ηθαλνηήησλ, 

θαζψο νη καζεηέο κε ηηο πην ρακειέο επηδφζεηο είλαη επάισηνη, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξμεη ε απαξαίηεηε ζηήξημε γηα ηε γισζζηθή αλάπηπμε (European 

Commission, 2006; Harrop, 2012).  

         Έλα βαζηθφ πξφβιεκα είλαη πσο ε έιιεηςε γισζζηθήο επάξθεηαο κπνξεί λα 

απνηειέζεη εκπφδην ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη εθκάζεζε ηνπ κε γισζζηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην παξαπάλσ ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε δηδαθηηθψλ πιηθψλ ή κε ηελ ειιηπή θαηάξηηζε θαη εηδίθεπζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, κπνξεί λα επέιζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα (Harrop, 2012). Δθηφο 

απηνχ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη  αλεπαξθήο εζηίαζε ζηε δνκή ηεο 

γιψζζαο, πξφβιεκα πνπ νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε κία πξψηκε ελζσκάησζε ιαζψλ σο 

πξνο ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, θαζψο ζπλήζσο γίλνληαη παξεκβάζεηο θαη δηνξζψζεηο  

ζην ιεμηιφγην παξά ζην ζπληαθηηθφ θαη ηε γξακκαηηθή, ηα νπνία, φκσο, απνηεινχλ 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία κίαο γιψζζαο (Harrop, 2012).  

         Φπζηθά, ε ελζσκάησζε ηεο απφ θνηλνχ αμηνιφγεζεο πεξηερνκέλνπ θαη 

γιψζζαο είλαη αθφκε έλα θξίζηκν δήηεκα ην νπνίν πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν (Zafiri & Zouganeli, 2017). Αλ ιεθζεί 

ππφςε, φηη ε ΟΔΠΔΓ είλαη γηα πνιιέο ρψξεο θαη κία πξφζθαηε κέζνδνο (άξρηζε λα 

εθαξκφδεηαη ηε δεθαεηία ηνπ ελελήληα), ε δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζήο ηεο θαζψο θαη 

νη ηξφπνη θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

βειηησζνχλ, λα ηξνπνπνηεζνχλ ή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα λα αξρίζνπλ λα 

εθαξκφδνληαη (European Commission, 2006). 

          Δπίζεο, έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ εγείξεηαη ζρεηηθφ κε ηελ αμηνιφγεζε, είλαη 

πσο ελψ κε βάζε ηε θχζε ηεο ΟΔΠΔΓ, ην πεξηερφκελν θαη ε γιψζζα πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη παξάιιεια, πνιιέο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη νη πιεηνςεθία ησλ 

ρσξψλ φπνπ ε ΟΔΠΔΓ ιακβάλεη ρψξα, δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην λφεκα θαη ην 

πεξηερφκελν παξά ζηε γιψζζα (Zafiri & Zouganeli, 2017). Κάηη ηέηνην είλαη επφκελν 

λα εγείξεη λένπο πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθνχο κε ην αλ ε ππάξρνπζα δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο είλαη ε θαηάιιειε θαη κε ην αλ απηή ζα έπξεπε λα αθνξά κφλν ηηο 

γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαη φρη ην θαηά πφζν αλέπηπμαλ ηε γισζζηθή ηνπο επάξθεηα. 

          Όιεο απηέο νη δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα, αζθνχλ απφ ηελ άιιε, θαη κεγάιε 

επηξξνή ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, εθφζνλ ηνπο δεκηνπξγνχλ έλα αίζζεκα 

δηζηαθηηθφηεηαο θαη αλαπνθαζηζηηθφηεηαο γηα ηα νθέιε πνπ απηά θέξνπλ θαη γηα ηελ 

ελδερφκελε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα (Harrop, 

2012). Γηα λα αληηκεησπηζηεί έλα ηέηνηνπ είδνπο πξφβιεκα, ζα πξέπεη ε κέζνδνο λα 

ζπλδπαζηεί κε έλα πην μεθάζαξν θαη ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ κνληέιν, ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγεί σο εγγχεζε γηα ηα πξνγξάκκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα ε ζπλεξγαζία θαη ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ζρνιηθνχ θνξέα θαη γνλέσλ θξίλεηαη σο κία απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα (Harrop, 2012; Zafiri & Zouganeli, 2017).  
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Πίνακασ 1 Προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ ΟΕΠΕΓ και παράγοντεσ που επθρεάηουν αρνθτικά τθν εφαρμογι τθσ. 
Πθγι: European Commission 2014, Improving the effectiveness of language learning CLIL and computer assisted 

language learning Education and Training. London: ICF GHK, Watling House, 18 
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2. Πξνγελέζηεξεο εθαξκνγέο ηεο κεζόδνπ ΟΔΠΔΓ 

      Ζ ΟΔΠΔΓ είλαη κία ζχγρξνλε, πξσηνπνξηαθή κέζνδνο, ε νπνία, ζχκθσλα κε ην 

Marsh, βαζίζηεθε σο ηδέα ζην παξάδεηγκα ηεο ελζσκάησζεο  κεηαλαζηψλ ζηνλ 

Καλαδά θαη ζηα Βξεηαληθά πξνγξάκκαηα LAC. Ζ απζεληηθή ηδέα ηεο ΟΔΠΔΓ 

ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα δηδάζθνληαη ζηνπο καζεηέο πεξηερφκελα ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο μέλεο γιψζζαο (Hanesová, 2015). 

      χκθσλα κε ην Marsh, ε εθηφμεπζε ηεο κεζφδνπ ηεο ΟΔΠΔΓ ζηελ Δπξψπε 

νθείιεηαη ηφζν ζε πνιηηηθνχο φζν θαη ζε παηδαγσγηθνχο παξάγνληεο. Οη πνιηηηθνί 

παξάγνληεο είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ην φξακα θηλεηηθφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο 

Δπξψπεο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ηελ απφθηεζε πςειφηεξσλ επηπέδσλ 

γισζζηθήο επάξθεηαο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Οη εθπαηδεπηηθνί παξάγνληεο, απφ 

ηελ άιιε, βξίζθνπλ επηξξνή απφ άιιεο ζπνπδαίεο δίγισζζεο πξσηνπνξίεο, φπσο 

απηή ηνπ Καλαδά, νη νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ έηζη ψζηε λα παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα 

πςειφηεξσλ επηδφζεσλ επάξθεηαο. Σν 2005, ν Marsh ραξαθηήξηζε ηελ ΟΔΠΔΓ κε ην 

γεληθφ φξν «νκπξέια» έηζη ψζηε λα γίλεη αλαθνξά ζηηο πνηθίιεο κεζνδνινγίεο, νη 

νπνίεο νδεγνχλ ζηε δηπιή εζηίαζε γιψζζαο θαη πεξηερνκέλνπ ζηελ εθπαίδεπζε 

(Hanesová., 2015). 

         Σν 2006, ε Eurydice αλέθεξε φηη ε ΟΔΠΔΓ ήηαλ δηαζέζηκε ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ ρσξψλ-κειψλ.  Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ππάξρεη πιεζψξα εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ ΟΔΠΔΓ, αλ θαη είλαη εζηηαζκέλεο πεξηζζφηεξν ζηα γισζζνινγηθά παξά ζηα κε 

γισζζηθά ζηνηρεία ηεο ΟΔΠΔΓ.  Υάξε ζηε δηεπηζηεκνληθή έξεπλα, πνπ δηεμήρζε απφ 

γισζζνιφγνπο, εθπαηδεπηηθνχο, ςπρνιφγνπο, λεπξνιφγνπο, θηι., νη ζηφρνη ηνπ 

δίγισζζνπ κνληέινπ θαη πεξηερνκέλνπ έρεη ππνθαηαζηαζεί ζηαδηαθά απφ κία ηζρπξή 

ηξίηε εξεπλεηηθή εζηίαζε θαη ηελ έκθαζε ζηνλ ππιψλα ηεο ΟΔΠΔΓ φζνλ αθνξά ηηο 

γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ (Hanesová, 

2015).  

 

 

 

2.1. Δθαξκνγέο ζην εμσηεξηθό 

           Τπάξρεη πιεζψξα παξαδεηγκάησλ εθ ησλ νπνίσλ δηαθαίλεηαη ε αλάπηπμε ηεο 

ΟΔΠΔΓ κέζα ζηα πιαίζηα δηάθνξσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ Φηιαλδία θαη ε 

Οιιαλδία είλαη δχν απφ ηηο ρψξεο κε ηα πςειφηεξα επίπεδα εθαξκνγήο ηεο ΟΔΠΔΓ 

ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Pokrivčáková, S. et al., 

2015).  Σελ πεξίνδν πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ελελήληα, ε Οπγγαξία, ε Σζερία, ε 

Γεξκαλία, ε Πνισλία θαη ε ινβαθία ήηαλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ πηνζέηεζαλ ηε 

κέζνδν (Pokrivčáková, S. et al., 2015).  

 



 

28 

 

           Ζ εμέιημε ηεο ΟΔΠΔΓ είλαη κέξνο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ ρσξψλ, ζε επίπεδα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν έλα ηξίην 

ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνθχπηεη κέζσ ησλ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ, ελψ φζνλ αθνξά ην 

Βέιγην θαη ηε Ληζνπαλία, ε κέζνδνο εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ πηινηηθψλ 

εθαξκνγψλ (European Commission, 2006). Σα αθφινπζα παξαδείγκαηα ζπληζηνχλ 

κία ελδεηθηηθή νπηηθή γσλία εξεπλψλ θαη project ηεο ΟΔΠΔΓ. 

 

 

Εικόνα 5 Εφαρμογζσ τθσ ΟΕΠΕΓ ςτθν Ευρώπθ 
Πθγι: European Commission, (2006). Content and Language Integrated Learning (CLIL) at 

school in Europe.  Eurydice: The information network on education in Europe, Brussels, 13 

 

          Έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξψπεο, είλαη 

απηφ ηεο Γίγισζζεο εθπαίδεπζεο ηεο Ηζπαλίαο BEP (Bilingual Education 

Programme). Σν πξφγξακκα BEP είλαη κία πξσηνπνξία πνπ εθαξκφζηεθε γηα πξψηε 

θνξά ην 1996 ζε ζαξάληα ηξία εζληθά ζρνιεία κε ρίιηνπο δηαθφζηνπο καζεηέο ζηελ 

ειηθία ησλ ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ εηψλ. Απφ ηφηε, ε δίγισζζε εθπαίδεπζε έρεη 

παξνπζηαζηεί ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ζε παηδηά ειηθίαο ηξηψλ έσο θαη 
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δεθαέμη εηψλ ζε πηινηηθά ζρνιεία. Σε ζρνιηθή ρξνληά 2008-2009 εβδνκήληα ηέζζεξα 

δεκνηηθά ζρνιεία θαη ζαξάληα ζρνιεηά δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπκκεηείραλ 

ζην πξφγξακκα. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ δηαηέζεθε ζηελ 

Αγγιηθή γιψζζα, ην νπνίν πεξίπνπ αληηζηνηρνχζε ζην 40%  ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 

εβδνκαδηαία ζε θάζε ζρνιείν, δίλνληαο, έηζη, ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα κάζνπλ 

επηζηήκεο, ηζηνξία θαη γεσγξαθία κέζσ ησλ Αγγιηθψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη 

δεμηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο αλαπηχρζεθαλ λσξίο, έηζη ψζηε λα 

εμηζνξξνπεζνχλ κε ηηο αθνπζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο νκηιίαο θαζψο θαη 

λα πξνσζεζεί κία γεληθφηεξε ππνβφζθνπζα γισζζηθή επάξθεηα. Οη καζεηέο 

ζπλέρηζαλ ην πξφγξακκα ηεο ΟΔΠΔΓ απφ ηελ πξσηνβάζκηα ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Δπίζεο, επηπιένλ δάζθαινη θαηαζηήζεθαλ ελεξγνί ζε φια ηα 

ζπκκεηέρνληα ζρνιεία κε ζθνπφ λα ππάξμεη ζηήξημε ζηνπο δαζθάινπο πνπ 

εθαξκφδνπλ ηα καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 

          Οη καζεηέο ειηθίαο κεηαμχ ηξηψλ θαη εθηά εηψλ βίσζαλ κία πνηθηιία νπηηθήο, 

αθνπζηηθήο θαη θηλαηζζεηηθήο καζεζηαθήο εκπεηξίαο κέζσ ησλ Αγγιηθψλ. Σα 

ζηνηρεία δείρλνπλ κία νπζηψδε καζεζηαθή εμέιημε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ πξψησλ ηνπο ρξφλσλ. Αξρηθά, νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο βαζίζηεθαλ ζε δξάζεηο, 

ηξαγνχδηα, χκλνπο, παηρλίδηα, αληηθείκελα θαη νπηηθά κέζα. Ζ πξνθνξά ηνπο ήηαλ 

πνιχ θαιή ζε γεληθέο γξακκέο, θαζψο επηδείθλπαλ κεγάιε ηαρχηεηα θαηαλφεζεο θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα ηελ παξνπζηάδνπλ ην ίδην γξήγνξα δηακέζνπ δξάζεσλ θαη 

κηκήζεσλ. Μέρξη ην δεχηεξν ρξφλν ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα 

Αγγιηθά  γηα ηε κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ ζρεηηθά 

ζχλζεηα θαη εκηηειή ιφγηα απφ ην δάζθαιν. Σα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ πσο ππάξρεη 

φθεινο αλ μεθηλήζεη θαλείο ζε κηθξή ειηθία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηδαζθαιία 

είλαη θαηάιιειε. Ζ γλψζε, ε θαηαλφεζε, ε δηνξαηηθφηεηα, ε ζπκπεξηθνξά, ε 

ζπλήζεηα θαη νη δεμηφηεηεο αλαπηχζζνληαη εμίζνπ ζε απηά ηα πξψηκα ειηθηαθά 

ζηάδηα, ηα νπνία δίλνπλ ηα ζεκέιηα γηα απνηειέζκαηα ζηα επφκελα ρξφληα ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

           ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ θχθινπ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ειηθία έληεθα 

εηψλ),  ηα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη ππήξρε κία θαιή γεληθή ζπκκεηνρή ζηα πιαίζηα 

ηεο ηάμεο θαη δηαλνεηηθή δέζκεπζε κε ην ζέκα ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη καζεηέο 

παξνπζίαζαλ απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηε γλψζε ηεο νξνινγίαο ζρεηηθά κε 

αξθεηέο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο επηζηήκεο, θαη επίζεο ηεο δνκήο ηεο Αγγιηθήο 

γιψζζαο, απνθαιχπηνληαο ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ 

θαη φρη κφλν κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο. 

 

            ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε αληίιεςε ησλ 

καζεηψλ δνθηκάζηεθε πεξηζζφηεξν, εθφζνλ κειεηνχζαλ έλα επξχηεξν θάζκα 

καζεκάησλ. Οη καζεηέο παξνπζίαζαλ έλα επξχηεξν εηδηθφ ιεμηιφγην, κεγαιχηεξε 

ζηγνπξηά ζηηο αληηζέζεηο θαη ζηνπο νξηζκνχο θαη κεγαιχηεξν κήθνο ζηε δεκηνπξγία 

πξνηάζεσλ. Οη καζεηέο κηινχζαλ κε κεγαιχηεξε ζπλνρή θαη κε ιηγφηεξε 
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δηζηαθηηθφηεηα, ρσξίο ζεκεηψζεηο ή ελζάξξπλζε. Ήηαλ, αθφκε, ζε ζέζε λα 

νξγαλψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζε νκάδεο, λα δηεμάγνπλ πεηξάκαηα, λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηα δηθά ηνπο επηρεηξήκαηα άκεζα, λα εθθξάζνπλ ππαηληγκνχο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, θαη λα εμεγήζνπλ ελαιιαθηηθέο απφςεηο (European 

Commission, 2014).  

 

         Γχν αθφκε παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ πξνεγνχκελσλ project πνπ έρνπλ 

εθαξκνζηεί ζηα πιαίζηα  ηεο Δπξψπεο είλαη ην Language Educator Awareness 

(LEA), ην νπνίν εθαξκφζηεθε ην δηάζηεκα 2004 κε 2007 θαη ην Content Based 

Teaching and Plurilingualism (ConBaT+), ην νπνίν εθαξκφζηεθε ην δηάζηεκα 2008 

κε 2011 θαη ζα αλαιπζεί πεξηζζφηεξν ζηε ζπλέρεηα. Σα ζπγθεθξηκέλα δίγισζζα 

project ηεο ΟΔΠΔΓ  ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Κέληξν χγρξνλσλ 

Γισζζψλ (European Centre of Modern Languages). 

           Βαζηθνί ζηφρνη ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ήηαλ νη παξαθάησ: 

 Ζ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε γισζζηθή εθγχκλαζε ησλ δαζθάισλ, 

ζηνρεχνληαο ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηνπο επίγλσζεο 

 Ζ αλάπηπμε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο επίγλσζεο σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

θνηλσλίαο 

 Ζ αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

μέλεο γιψζζαο θαη ησλ αζθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο άιιεο γιψζζεο 

θαζψο θαη απέλαληη ζηνπο νκηιεηέο ηνπο 

 Ο εκπινπηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ ησλ μέλσλ γισζζψλ κε ηε 

δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο ζε 

αηνκηθά θαη θνηλσληθά επίπεδα 

 Ζ δηεπθφιπλζε ησλ αιιαγψλ ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο πνιχγισζζεο θαη πνιππνιηηηζκηθήο επίγλσζεο ζηα καζήκαηα 

ησλ μέλσλ γισζζψλ 

 

            Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνιπγισζζηθή επάξθεηα κεηαμχ ησλ δαζθάισλ θαη ησλ 

καζεηψλ ηνπο ήηαλ ν βαζηθφο ζηφρνο. Σα δηδαθηηθά πιηθά ζπκπεξηέιαβαλ φιεο ηηο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο έηζη ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ νη καζεηέο θαη νη δάζθαινη θαη 

λα αμηνινγήζνπλ κε νπζηψδε ηξφπν ηφζν ην πεξηερφκελν φζν θαη ηε γιψζζα ή ηηο 

γιψζζεο. Οη ζηξαηεγηθέο γισζζηθήο εθκάζεζεο ελεξγνπνηήζεθαλ θαη 

ζπκπεξηέιαβαλ ηηο ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο, γξαθήο, νκηιίαο θαη αθξφαζεο. Αθφκε,  

ε πνιχγισζζε πξνζέγγηζε πξνζέθεξε επηπξφζζεηεο γλσζηηθέο πξνθιήζεηο ζε απηνχο 

πνπ ζπλήζσο ζρεηίδνληαλ απνθιεηζηηθά κε ην πεξηερφκελν ελψ παξάιιεια νη 

καζεηέο ελζαξξχλνληαλ λα γίλνπλ απηφλνκνη θαη θηινκαζείο.  

 

            Οη δάζθαινη, επίζεο, ελζαξξχλνληαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πνηνηηθά δηαζεκαηηθά 

πιηθά ζηα Αγγιηθά, ηα Γαιιηθά, θαη ηα Ηζπαληθά, σο δεχηεξεο γιψζζεο, γηα καζεηέο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απηά ηα πιηθά επέηξεπαλ ζηνπο 

καζεηέο λα βηψζνπλ ηε γιψζζα δηαθνξεηηθά φπσο, επίζεο, λα δνπλ ην πεξηερφκελν 
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απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Δπηπιένλ, ν καζεηήο απφ «καζεηεπφκελνο ηεο 

γιψζζαο» κεηαηξεπφηαλ ζε «ρξήζηε ηεο γιψζζαο», γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηνχζε ην 

γλσζηηθφ πεξηερφκελν θαη ηε γιψζζα πεξηζζφηεξν ειθπζηηθά θαη παξαθηλεηηθά.  

 

          Οη γιψζζεο θαη νη πνιηηηζκνί πνπ ππήξραλ ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο, 

ελζσκαηψζεθαλ ζε πνιιά καζήκαηα εθφζνλ ε γισζζνινγηθή θαη ε πνιππνιηηηζκηθή 

πνηθηινκνξθία πνπ ππήξρε δελ ζα κπνξνχζε πιένλ λα απνπζηάδεη απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. Δπνκέλσο, ε επίδξαζε ησλ δαζθάισλ ζην λα παξέρνπλ ίζεο  

επθαηξίεο γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα δελ ζα κπνξνχζε λα 

ππνηηκεζεί. ε απηφ ην πεξηερφκελν, ηα κέζα ηνπ project ConBaT+ παξείραλ ζηνπο 

δαζθάινπο ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άιιεο γιψζζεο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε 

γλσξηκία θαη ηε ρξήζε άιισλ γισζζψλ ζηελ ηάμε. Όηαλ ελζαξξχλεηαη ην 

γισζζνινγηθφ εχξνο ησλ καζεηψλ ζε κία ηάμε, επφκελν είλαη νη γισζζνινγηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο λα πξνθχπηνπλ θπζηθά. Δπνκέλσο, θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε πνιπγισζζία ρξεζηκνπνηήζεθε σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν κχεζεο θαη 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ θαη σο κέζν αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ γισζζηθήο 

εθκάζεζεο. Αθφκε, ε πνιπγισζζία ιεηηνχξγεζε σο ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ γισζζψλ 

ηεο ηάμεο, πνπ ζπρλά παξέκελαλ ζην πεξηζψξην θαη ήηαλ άγλσζηεο ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα. 

 

         Ωο κέξνο ηνπ ConBaT+, αλαπηχρζεθε κία έξεπλα γηα λα κειεηεζνχλ νη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία 

πεξηερνκέλνπ θαη ηελ πνιπγισζζία. Ζ έξεπλα απηή ζπκπεξηέιαβε 32 αληηθείκελα θαη 

έιαβε κέξνο ζε 12 ρψξεο (ηελ Αξκελία, ην Βέιγην, ηε Βνπιγαξία, ηε Σζερία, ηε 

Γαιιία, ηε Φηιαλδία, ηελ Διιάδα, ηελ Οιιαλδία, ηελ Πνισλία, ηε Ρνπκαλία, ηελ 

Ηζπαλία θαη ηε νπεδία). Σα ζηνηρεία ζπγθεληξψζεθαλ απφ 74 δαζθάινπο θαη 558 

καζεηέο. 

 

        Ζ πηινηηθή έξεπλα έδεημε φηη ηξεηο παξάγνληεο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηα 

αληηθείκελα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: νη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζην project, ε απνδνρή 

ηεο πξνζέγγηζεο, θαη ε ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία φπνπ αλαπηχρζεθαλ ηα 

κέζα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σφζν νη καζεηέο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ ζεηηθέο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, απνδνρή ηεο πξνζέγγηζεο θαη ηθαλνπνίεζε. Τπήξμε κία 

κηθξή ηάζε ηα αγφξηα λα είλαη ιηγφηεξν ζεηηθά ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ίζσο ρξεηαδφηαλ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο 

κεηαμχ ησλ δχν θχιισλ γηα ηα κέζα θαη πιηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο. πκπεξαζκαηηθά, 

κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνέθπςε φηη νη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηηο 

πξνζεγγίζεηο πεξηερνκέλνπ θαη πνιπγισζζίαο είλαη ζεηηθέο, ηφζν γηα  ηνπο καζεηέο 

φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηα απηφ ην ιφγν, ηα κέζα θαη πιηθά ηνπ ConBaT+ 

ζεσξείηαη φηη ζα έρνπλ επηηπρή αμηνπνίεζε απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα (Furlong & 

Bernaus, 2017).  
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          Σέινο, αθφκε κία έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην εμσηεξηθφ, είλαη ε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ηχπσλ πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ζηελ Αγγιηθή γηα Δηδηθνχο θνπνχο, 

γλσζηή ζηα Αγγιηθά σο ΜΗΣΑ (Multiple Intelligences Teaching Approach in English 

for Specific Purposes). χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο Bakic-Miric θαη Gaipov 

Erkinovich «ε νιηζηηθή κέζνδνο δεκηνπξγεί λένπο ηξφπνπο εκπινθήο ησλ καζεηψλ 

κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο απφδνζεο ζηελ ηάμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

γλψζεψλ ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε απηή βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

λνεκνζχλεο ησλ καζεηψλ θαη λα εθηηκήζνπλ πεξηζζφηεξν ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο, 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηε κάζεζε ησλ αγγιηθψλ γηα 

εηδηθνχο ζθνπνχο ζε απζεληηθφ πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε λα έρνπλ θαιχηεξε επίδνζε 

ζηηο εμεηάζεηο». Ζ πξνζέγγηζε απηή, αθφκε, «παξέρεη πνιιέο επθαηξίεο ζηνπο 

καζεηέο λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην δπλακηθφ ηνπ εγθεθάινπ ηνπο 

γηα λα αλαπηχμνπλ ηνπο νθηψ ηχπνπο επθπΐαο ή ηνπο νθηψ ηξφπνπο γηα ηελ εθκάζεζε 

κηαο μέλεο γιψζζαο, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο».  

      

        Ζ εηζαγσγή θαη ε εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο ΜΗΣΑ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα γηα 

Δηδηθνχο θνπνχο ζηνπο ήδε ππάξρνληεο θχθινπο καζεκάησλ ηεο αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο δελ είλαη εχθνιε θαη ρσξίο δπζθνιίεο, πεξηζζφηεξν γηα ην ιφγν φηη ε 

αιιαγή ζηνπο Οδεγνχο πνπδψλ είλαη πάληα δχζθνιε ζηα Παλεπηζηεκηαθά 

Ηδξχκαηα. Παξφια απηά, έρεη βξεη ηε ζέζε ηεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξά ην 

γεγνλφο φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί αληηηίζεληαη ζπλεηδεηά ζηε λέα καζεζηαθή θαη 

δηδαθηηθή κέζνδν θαη πξνηηκνχλ λα πξνζθνιινχληαη ζηηο παξαδνζηαθέο θαη θαηά κία 

έλλνηα παξσρεκέλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. 

 

         Δληνχηνηο, ε εηζαγσγή ηεο ΜΗΣΑ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θέξεη πνιιέο ζεηηθέο 

αιιαγέο ζηελ ηάμε. Γηα παξάδεηγκα, ν εθπαηδεπηηθφο παξέρεη επηινγή πνιιψλ 

project, φπσο αθήγεζε, επηρεηξεκαηνινγία ή εξγαζία πεξηγξαθηθήο γξαθήο, 

ζπγγξαθή βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη επαγγεικαηηθψλ επηζηνιψλ/email, 

πξνεηνηκαζία παξνπζηάζεσλ ζεκηλαξίσλ, θηι. Έπεηηα, αλαηίζεηαη ζηνπο θνηηεηέο λα 

νινθιεξψζνπλ έλα project αηνκηθά ή νκαδηθά, θαη λα απνδείμνπλ ηελ θαηαλφεζή 

ηνπο. ηφρνο είλαη λα επηηξαπεί ζηνπο θνηηεηέο λα εξγαζηνχλ κε ηνπο ηξφπνπο 

πξνηίκεζήο ηνπο ζηελ επεμεξγαζία θαη  ζηελ επηθνηλσλία λέσλ πιεξνθνξηψλ, θάηη ην 

νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ εκπινθή ηνπο ζηε ζπδήηεζε εηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ θαη ζηελ 

απφθηεζε ηεο βαζχηεξεο θαηαλφεζήο ηνπο. Σα παξαπάλσ εληζρχνπλ ηηο γλσζηηθέο 

ηνπο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηεο ινγηθήο.  

  

           Με ηέηνηνπ είδνπο project, δίλεηαη δπλαηφηεηα ζε πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο λα 

βξνπλ ηξφπνπο ζπκκεηνρήο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο λέεο επθαηξίεο κε ηελ 

απφθηεζε ηεο γιψζζαο.  Σαπηφρξνλα, ε νκαδνζπλεξγαζία εληζρχεηαη θαη έηζη γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ν θαζέλαο έρεη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη έηζη φινη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νκάδα. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο είλαη άλεηνο ζην 

ζρεδηαζκφ, θάπνηνο άιινο πξνηηκάεη ηελ έθζεζε, ελψ θάπνηνο άιινο κπνξεί λα είλαη 

θαιχηεξνο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ project ζε φιε ηελ ηάμε. Δπνκέλσο, ε ΜΗΣΑ σο 
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δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή κεηαθέξεη έλα κέξνο ηνπ ειέγρνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνπο 

θνηηεηέο, παξέρνληάο ηνπο επηινγέο ζηνλ ηξφπν θαζνδήγεζεο ηεο καζεζηαθήο ηνπο 

δηαδηθαζίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο. Οη 

ζηξαηεγηθέο  ηεο ΜΗΣΑ, αλακθίβνια, ελζαξξχλνπλ ηνπο θνηηεηέο λα νηθνδνκήζνπλ 

ηε γλψζε ηνπ λένπ πεξηερνκέλνπ κε βάζε ηηο ήδε ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο, γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηέο ηνπο ζε έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη 

θνηηεηέο είλαη πηζαλφηεξν λα εκπιαθνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαζψο 

ρξεζηκνπνηνχλ καζεζηαθά κνληέια πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

 

         Δλ θαηαθιείδη, ε εηζαγσγή ηεο ΜΗΣΑ πξνζθέξεη πνιπάξηζκεο επθαηξίεο γηα 

ηνπο θνηηεηέο έηζη ψζηε λα αλαπηχμνπλ θαη/ή λα εληζρχζνπλ θαη ηνπο νθηψ δείθηεο 

επθπΐαο θαη φρη κφλν απηνχο πνπ θαηέρνπλ πξηλ ηε θνίηεζή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην. 

Δίλαη κία ζπιινγηθή θαη πξαθηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, πνπ ελζαξξχλεη ηνπο 

θνηηεηέο λα δνπιέςνπλ κε άιινπο θνηηεηέο θαη ηνλ θαζεγεηή ηνπο κε ζθνπφ λα 

αλαπηχμνπλ βαζχηεξε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, λα δερηνχλ λέεο πξνθιήζεηο θαη λα 

ιχζνπλ πξνβιήκαηα, λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ζεκαληηθά ζέκαηα, λα ιάβνπλ δξάζε 

θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Σέινο, 

αληί λα ιεηηνπξγεί σο κία πξνθαζνξηζκέλε δηδαθηηθή κέζνδνο, θχθινο καζεκάησλ, ή 

ηερληθή, ε ΜΗΣΑ βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαηαλνήζεη θαη λα παξαθηλήζεη ηνπο 

δείθηεο επθπΐαο ησλ θνηηεηψλ, λα θαηεπζπλζεί ζε πνιινχο ηξφπνπο κάζεζεο 

(θαζηζηψληαο ηε κάζεζε απνηειεζκαηηθφηεξε γηα θάζε θνηηεηή μερσξηζηά) θαη λα 

βνεζάεη ηνπο θνηηεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ φιν ην πνζνζηφ ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο θαη 

καζεζηαθήο ηνπο δπλαηφηεηαο (Bakic-Miric & Gaipov, 2017).          

 

 

2.2 Δθαξκνγέο ζηελ Διιάδα 

             Όπσο ζην εμσηεξηθφ, έηζη θαη ζηελ Διιάδα, έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο 

θαη έρνπλ εθαξκνζηεί πνηθίια πηινηηθά πξνγξάκκαηα. Παξαθάησ, αλαθέξνληαη 

κεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα πξνγξακκάησλ, ηα νπνία απνηεινχλ, κε ηε ζεηξά 

ηνπο, κία αμηνζεκείσηε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο ΟΔΠΔΓ. 

           Αξρηθά, έλα παξάδεηγκα, είλαη ην πξφγξακκα «Ο πνιηηηζκφο καο, ν πνιηηηζκφο 

ζαο, ν πνιηηηζκφο ηνπο», ην νπνίν εθαξκφζηεθε πηινηηθά γηα 14 εβδνκάδεο ζε 

καζεηέο ηεο 6
εο

 ηάμεο ελφο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηε Βφξεηα Διιάδα. «Σν πξφγξακκα 

απηφ ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν λα θαιιηεξγεζεί ε επίγλσζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία θαη λα αλαπηπρζεί ε επίγλσζε ηνπ «εαπηνχ 

κνπ θαη ηνπ άιινπ». Μέζα απφ ην πξφγξακκα επηρεηξήζεθε λα «μεδηπισζνχλ» νη 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη ηα πνηθίια πνιηηηζκηθά πιαίζηα απφ φπνπ πξνέξρνληαη νη 

καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθφ πξνθίι, ζην πεξηβάιινλ κηαο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο, 

θαη λα δεκηνπξγεζνχλ γέθπξεο αλάκεζα ζε δηάθνξεο γιψζζεο θαη πνιηηηζκνχο. 

Τηνζεηήζεθαλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο, θαη έγηλε ε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

ψζηε νη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Παηρλίδηα θαη ηζηνξίεο 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βαζηθά «κέζα» γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

πνιηηηζκψλ πνπ θέξνπλ νη καζεηέο, θαη λα απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ 

«εηεξφηεηα». Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηέδεημε ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

κεζφδνπ ΟΔΠΔΓ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηε γιψζζα-ζηφρν, 

αιιά θαη ηε ζεκαληηθή θαιιηέξγεηα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηνπο ζπλείδεζεο» (Griva 

& Chostelidou, 2017).  

        Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα είλαη ην πξφγξακκα «Δμεξεπλψληαο ηε 

γισζζηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή δπλακηθή ζηε Θξάθε» (Exploring the Linguistic and 

Intercultural Potential in Thrace), έλα πξφγξακκα ηεο ΟΔΠΔΓ ην νπνίν εθαξκφζηεθε 

ζε καζεηέο ηεο 6
εο

 δεκνηηθνχ ζην 1
ν
 Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο ζηε 

Θξάθε ηελ πεξίνδν 2014-2015. Σν πξφγξακκα ζρεηίδεηαη κε ην κάζεκα ηεο 

Γεσγξαθίαο, ην νπνίν απνηειεί ηελ πιένλ θαηάιιειε ζεκαηηθή ιφγσ ηνπ γισζζηθνχ 

πξνθίι θαη ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Θξάθεο. «Ζ ζπγθεθξηκέλε 

παηδαγσγηθή εκπεηξία ζεσξεί ηε κέζνδν ΟΔΠΔΓ σο κία ηδηαίηεξα δπλακηθή 

ελαιιαθηηθή απέλαληη ζηηο επηθξαηνχζεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη σο κηα 

πξνθιεηηθή πξνζέγγηζε, απνηειεζκαηηθή ηφζν ζην πεξηερφκελν ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη ηελ εθκάζεζε γιψζζαο φζν θαη ζηε γισζζηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή 

ελίζρπζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο, πξνζθέξεη ρξήζηκα παηδαγσγηθά 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε: α) ηελ ελεξγή θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, β) ηελ 

πξνψζεζε ηεο ελίζρπζεο ησλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο 

ζχκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία ηνπ Bloom, γ) ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο 

ηεο θνηλφηεηαο ζηελ θνπιηνχξα ηεο ηάμεο, δ) ηελ νηθνδφκεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη 

δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο ζε έλα κε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ» (Zafeiriades & 

Kosma, 2017). 

          Δπηπξφζζεηα, έλα παξάδεηγκα κηαο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο ΟΔΠΔΓ είλαη ην 

δηαζεκαηηθφ project «Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο μελαγήζσ ζηελ Κξήηε» (Let me 

introduce you to Crete), ην πνίν δηεθπεξαηψζεθε ζηελ ηάμε εθκάζεζεο ηεο Αγγιηθήο 

σο μέλεο γιψζζαο. «ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε 18 καζεηέο ηεο 6
εο

 ηάμεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Ρεζχκλνπ ζπκκεηείραλ ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο 

κέζα ζε έλα πνιπηξνπηθφ θαη πνιπαηζζεηεξηαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, κε ηε ρξήζε 

νπηηθψλ θεηκέλσλ, poster, βίληεν θαη ςεθηαθψλ ραξηψλ. Ο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο 

ήηαλ δηηηφο: α) λα εληζρπζνχλ νη παξαγσγηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηε δεχηεξε 

γιψζζα κέζα απφ έλα project πνπ εζηηάδεη ζηελ Κξεηηθή ηζηνξία, θαζψο θαη β) λα 

απνηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο αλαθνξηθά κε ηηο επηδξάζεηο ησλ καζεηψλ 

ζηε δεχηεξε γιψζζα. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο θαηέδεημαλ φηη ε επίδξαζε 

ηνπ project ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή, κε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηηο παξαγσγηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηε γιψζζα-ζηφρν. Παξάιιεια, παξαηεξήζεθε φηη 

βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά νη γλψζεηο ησλ παηδηψλ ζε δεηήκαηα ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη 

πνιηηηζκνχ» (Korosidou & Deligianni, 2017).    

            Έλα αθφκα παξάδεηγκα είλαη απηφ «κηαο κειέηεο πεξίπησζεο ζηε δηδαζθαιία 

ηεο πνίεζεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ησλ Αγγιηθψλ ζε κία ηάμε ειιεληθνχ 
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γπκλαζίνπ. πλδπάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθηελνχο αλάγλσζεο θεηκέλσλ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηα θξηηήξηα επηινγήο θεηκέλσλ γηα 

ηε δηδαζθαιία ινγνηερλίαο απφ ην πξσηφηππν, ηε ρξήζε ησλ ηξηψλ θχξησλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο θαη ηελ ζπλδπαζηηθή ηνπο 

πξνζέγγηζε, παξνπζηάδεηαη κία κειέηε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζχγθξηζε δχν 

θαηλνκεληθά αλφκνησλ παγθνζκίνπ θήκεο πνηεηψλ, ηνπ William Shakespeare θαη ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Π. Καβάθε. Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε νδεγεί ηνπο καζεηέο κέζα απφ 

ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο λα εξκελεχνπλ ιέμεηο θιεηδηά ησλ πνηεκάησλ θαη 

παξάιιεια λα «απνθσδηθνπνηήζνπλ» νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηφζν ζην πξσηφηππν 

φζν θαη ζε κεηάθξαζε, λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη λα ζρεκαηίζνπλ άπνςε, λα 

εληνπίζνπλ θνηλά ζέκαηα θαη κνηίβα, λα δεκηνπξγήζνπλ παξαδνζηαθά θαη 

πνιπηξνπηθά θείκελα (πξσηφηππα πνηήκαηα, εηθνλνγξάθεζε, ειεθηξνληθή 

παξνπζίαζε, αθίζα), θαη θαηαδεηθλχεη φηη ε δηδαζθαιία ηεο πνίεζεο ζηελ μέλε 

γιψζζα φηαλ ζπλδπάδεη πξσηνηππία θαη ελζσκαησκέλεο δεμηφηεηεο απνηειεί έλα 

ηζρπξφ παηδαγσγηθφ εξγαιείν» (Marin,2017).  

               Σέινο, κία αθφκα εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ΟΔΠΔΓ, κε ηίηιν «Ζ ρξήζε ηεο 

ινγνηερλίαο θαη ησλ wiki ζηελ ειιεληθή μελφγισζζε ηάμε σο κέζν πξνψζεζεο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο επίγλσζεο» (Literature and Wikis in the Greek EFL Classroom as a 

Means of Promoting Intercultural Awareness), δηεμήρζε ζηελ ηξίηε ηάμε ελφο 

ειιεληθνχ  δεκφζηνπ Γπκλαζίνπ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο 

γιψζζαο. «θνπφο απηήο ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε 

επίδξαζε ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ wikis ζηε δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ. 

Σα επξήκαηα αλαδεηθλχνπλ ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ πάλσ ζε δεηήκαηα 

πνιηηηζκηθήο αληηπαξάζεζεο, ελζπλαίζζεζεο θαη αλεθηηθφηεηαο. πλνιηθά, ηα 

απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ηελ επίδξαζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ θαη θαηέδεημαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ελζσκάησζεο δηαπνιηηηζκηθνχ πιηθνχ ζπλδπαζηηθά κε παξαδνζηαθή θαη δηαδηθηπαθή 

δηδαζθαιία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο, ε Αγγιηθή γιψζζα 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν ζηε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζεο απηνχ ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαηέδεημαλ 

ηα νθέιε ηεο εθαξκνγήο ηεο ΟΔΠΔΓ ζηελ μελφγισζζε ηάμε ησλ Αγγιηθψλ ζην 

Διιεληθφ Γεκφζην ζρνιείν» (Vourdanou, 2017).  
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3. Η Σέρλε θαη ην Θέαηξν σο κνξθή ηέρλεο 

 

3.1 Η Σέρλε σο έλλνηα θαη ε αλζξσπηζηηθή ηεο πξνζθνξά θαη ζεκαζία 

           χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε, ε ηέρλε ζεκαίλεη «ε ειεχζεξε, δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία δηέπεηαη απφ θαλφλεο σξαηφηεηαο θαη ζπγθηλνχλ 

αηζζεκαηηθά» (Γεσξγαθφπνπινο, 2015). Δίλαη «ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα 

δεκηνπξγεί έξγα κε αηζζεηηθφ θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

πξφθιεζε αηζζεηηθήο ηθαλνπνίεζεο, αιιά θαη ζηελ απνθάιπςε κηαο αζέαηεο πηπρήο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο».  Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ηε δηέπνπλ, ζπλαληνχληαη ζηε ζνθή 

ζχλζεζε ηνπ ίδηνπ ηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε ζπλχπαξμή ηνπο απνηειεί ηελ νιφηεηα 

ηνπ θαιιηηερληθνχ δεκηνπξγήκαηνο. Έλα απφ ηα βαζηθά ηεο ζηνηρεία είλαη ην 

εμσαηζζεηηθφ, δειαδή ην πεξηερφκελφ ηεο, ην νπνίν ελζσκαηψλεη κία νπνηαδήπνηε 

κε αηζζεηηθή αμία (εζηθή, λνεκαηηθή, θνηλσληθή, εζληθή, θηι), θαζψο θαη ηα 

κελχκαηα, ηηο ηδέεο, ηε ζέζε θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ θαιιηηέρλε σο πξνο απηή. Σν 

δεχηεξν ζηνηρείν ηεο, είλαη ην εθθξαζηηθφ ή αιιηψο αηζζεηηθφ, δειαδή ε κνξθή ηεο. 

Ζ κνξθή ηεο ηέρλεο είλαη ε πξνβνιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαιιηηέρλε κε 

ζχκβνια ή δηαθνξεηηθά ν ηδηαίηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν θαιιηηέρλεο εθθξάδεηαη 

(π.ρ. ε ηερλνηξνπία, ε θφξκα, ηα ρξψκαηα, ηα ζρήκαηα, νη ιέμεηο, νη ζηίρνη, θηι) 

(Γεσξγαθφπνπινο, 2015). 

           Ζ επηινγή ηνπ ηξφπνπ έθθξαζεο ηνπ θαιιηηέρλε έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε πνιιέο 

αηηίεο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

1. Ζ ηάζε ηνπ αλζξψπνπ γηα κίκεζε 

2. Ζ ιχηξσζε ηνπ θαιιηηέρλε κέζα απφ ηα πάζε (Δμαγληζκφο) 

3. Ζ αλαγλψξηζε ηεο δηάθξηζεο θαη ν πφζνο ηεο Αζαλαζίαο (ην ζηίγκα ηνπ 

θαιιηηέρλε ζηνλ θφζκν) 

4. Ο δεκηνπξγηθφο ηξφπνο ςπραγσγίαο 

5. Ζ επηζπκία επηθνηλσλίαο κε ηνλ θφζκν 

6. Ζ αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ αλζξσπηζκνχ 

7. Ο αληαγσληζκφο ησλ άιισλ θαιιηηερλψλ 

8. Ζ επηδίσμε γηα πξσηνηππία θαη πξσηνπνξία 

9. Ζ αλάδεημε ηεο πξνζσπηθήο ηδηνηέιεηαο κέζσ ηνπ δεκηνπξγήκαηνο (θαιιηηερληθή 

ηαπηφηεηα) 

10. Ζ παξαθίλεζε ηεο θαληαζίαο  

           Ζ πξνζθνξά ηεο ηέρλεο είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. 

Αηζζεηηθά, ε ηέρλε εμαγλίδεη ηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ ελψ παξάιιεια αλζξσπηζηηθά 

κεηαδίδνληαη εζηθέο αμίεο θαη πξνσζείηαη ν ζεβαζκφο απέλαληη ζην ζπλάλζξσπν. Ζ 

ηέρλε αθφκε, έρεη πλεπκαηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δχλακε θαζψο αλαπηχζζεη ηελ 

θξηηηθή ζθέςε θαη ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα σο πεγή δχλακεο γηα νξηζκέλα ζέκαηα. 

Δπηπιένλ, ε επίδξαζή ηεο ζηελ θνηλσλία είλαη αμηνζεκείσηε θαζψο κέζσ απηήο 

παξνπζηάδνληαη θαζεκεξηλά ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη πνιιέο θνξέο πξνηάζεηο γηα 
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ηηο ιχζεηο ηνπο. Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ ηέρλε πέξαλ απφ ην γεγνλφο φηη ζπγθηλεί 

αηζζεκαηηθά θαη επραξηζηεί ηελ ςπρή, επαηζζεηνπνηεί ηε ζπλείδεζε, απαιιάζζεη απφ 

ηα πάζε θαη ηηο αδπλακίεο θαη νδεγεί ζηελ απηνθξηηηθή θαη ηελ απηνγλσζία. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν πξνβάιιεη ηδαληθά θαη αξεηέο ηα νπνία απνηεινχλ πξφηππα γηα ηελ εζηθή 

δηάπιαζε ησλ αλζξψπσλ (Γεσξγαθφπνπινο, 2015). 

             Ζ ηέρλε είλαη ε γιψζζα πνπ ιεηηνπξγεί σο γέθπξα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

ιαψλ. Μέζσ ηεο εμσηεξίθεπζεο ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ ηνπ θαιιηηέρλε, ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ην δεκηνχξγεκά ηνπ, δηαθαίλεηαη ε θνηλή κνίξα ησλ αλζξψπσλ θαη 

ζηειηηεχνληαη ηα ζχλνξα ηνπ κίζνπο. Ο άλζξσπνο πκλείηαη κέζσ απηήο σο νληφηεηα. 

Γηα ην ιφγν απηφ νη άλζξσπνη επαηζζεηνπνηνχληαη, ζπλελψλνληαη, απειεπζεξψλνληαη 

απφ ηε κνλαμηά, απαιιάζζνληαη απφ ην ξαηζηζκφ, αληηηάζζνληαη θαη αγσλίδνληαη 

θαηά ηεο αδηθίαο θαη θαιιηεξγνχλ ηελ νκαδηθφηεηά ηνπο (Γεσξγαθφπνπινο, 2015). 

 

3.2 Η Σέρλε θαη ε παηδεπηηθή ηεο αμία 

         Ζ χπαξμε ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο ζην ζρνιηθφ ρψξν είλαη αλαγθαία ζηε 

ζεκεξηλή επνρή, εθφζνλ ηα παηδηά μεθεχγνπλ απφ αλνχζηεο κνξθέο δηαζθέδαζεο, 

βιέπνπλ ηε δσή κε άιιν κάηη θαη ηζνξξνπείηαη ε ςπρή ηνπο. Έηζη, νη λένη 

αληηζηέθνληαη ζηελ θαζεκεξηλή πξνπαγάλδα ζηελ νπνία ππφθεηληαη θαη αληηδξνχλ 

ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο άλεζεο θαη ηνπ ηερλνθξαηηζκνχ, εθφζνλ κέζσ ηεο ελαζρφιεζήο 

ηνπο κε ηελ ηέρλε αλαπηχζζεηαη ε ινγηθή θαη ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε 

(Γεσξγαθφπνπινο, 2015).  

          ηφρνο ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο ζηα ζρνιεία, είλαη ε ςπρηθή, θνηλσληθνπνιηηηθή, 

εζηθνπλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο κε ηελ παξάιιειε ελίζρπζε ησλ πγεηψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ιαψλ 

θαζψο θαη ηε ζεξαπεία ηεο ςπρήο. Απφ ην ζηφρν απηφ δηαθαίλεηαη ην ζπνπδαίν έξγν 

ηεο ηέρλεο θαη ε κεγάιε αμία πνπ απηή θαηέρεη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Γεληθφηεξα, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ θέξεη ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πνηθίια, κεξηθά εθ 

ησλ νπνίσλ είλαη ηα εμήο: 

1. Ζ δηεχξπλζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ νξίδνληα 

2. Ζ εθιέπηπλζε ηεο αηζζεηηθήο 

3. Ζ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηηο αμίεο ηεο δσήο 

4. Ζ αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ 

5. Ζ ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία απηνγλσζίαο 

6. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ θαιιηηερληθψλ ηαιέλησλ 

7. Ζ ελίζρπζε ηεο ραξάο γηα δεκηνπξγηθφηεηα 

8. Ζ ελδπλάκσζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ 

9. Ζ ιήςε πξσηνβνπιηψλ 

10. Ζ δεκηνπξγία πνιιψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο 

11. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θξίζεο θαη ηεο θαληαζίαο 

12. Ζ δεκηνπξγία δηεμφδσλ ζε αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο 
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13. Ζ δεκηνπξγία κηαο «δηεζλνχο» γιψζζαο πνπ ελψλεη ηνπο λένπο φινπ ηνπ θφζκνπ 

14. Ζ ζπκβνιή ζηελ θαηαλφεζε ζπκβφισλ 

15. Ζ γφληκε δηάζεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

16. Ζ εμνηθείσζε κε φιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο 

17. Ζ πξνζθνξά ηεο αίζζεζεο ηεο εηξήλεο, ηεο πξαφηεηαο θαη ηεο επραξίζηεζεο 

18. Ζ δεκηνπξγία ελφο ειθπζηηθφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ γηα ην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ 

(Γεσξγαθφπνπινο, 2015). 

       Γηα ην ζπνπδαίν απηφλ ηεο ξφιν, έρνπλ αλαθέξεη πνιιέο απφςεηο θαη δηάθνξνη 

θαιιηηέρλεο, ςπρνιφγνη, πεξηβαιινληνιφγνη, εθπαηδεπηηθνί, αθφκα θαη καζεηέο 

ζρνιείσλ. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα, απφ εθπαηδεπηηθήο άπνςεο, εκπεξηέρνληαη ζηελ 

ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο, ε νπνία σο πνιχπιεπξε δξαζηεξηφηεηα, γηα λα 

επηηεπρζεί ρξεηάδεηαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο θαληαζίαο, ηεο γλψζεο, ηνπ ςπρηζκνχ 

θαη ηεο θαιιηηερληθήο δεμηφηεηαο, έηζη ψζηε ε λνεηηθή ζχιιεςε λα θηάζεη ζηε 

κνξθνινγηθή πξαγκάησζε (Μπαινχηνγινπ, 2010). 

        Μέζσ ηεο δεκηνπξγίαο, αθφκε, νηθνδνκείηαη κία αιπζίδα επηηεπγκάησλ, εθφζνλ 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην ηειηθφ δεκηνχξγεκα, ν θαιιηηέρλεο ζα πξέπεη λα 

έρεη ειεπζεξία έθθξαζεο θαη λα δεη ηνλ θφζκν απφ λέα νπηηθή γσλία. Έηζη, φηαλ ε 

ηέρλε αμηνπνηείηαη ζην ζρνιείν επηηπγράλεηαη κία λέα κνξθή πνιπδηάζηαηεο κάζεζεο 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο Μνξθήο, ηνπ ρήκαηνο, ηνπ Υψξνπ θαη ηεο Κίλεζεο. Δπηπιένλ, 

κέζσ ηεο λέαο απηήο κνξθήο κάζεζεο, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα εθηηκνχλ ηα δηθά ηνπο 

έξγα θαη ηα έξγα ησλ άιισλ απνθηψληαο θξηηηθή ζθέςε, θαιιηεξγψληαο ηελ 

αηζζεηηθή ηνπο θαη απνκαθξχλνληαο θάζε ζηνηρείν αηνκηθηζκνχ. Δπνκέλσο, ε ηέρλε 

ζην ζρνιείν απμάλεη παξάιιεια θαη ηα επίπεδα θνηλσληθφηεηαο. Δπίζεο, ην ίδην ην 

αληηθείκελφ ηεο είλαη αιιειέλδεην κε ηελ πνιηηηζηηθή πξνζθνξά, θαζψο κέζσ απηνχ 

πξνσζείηαη ε θνπιηνχξα, ν πνιηηηζκφο θαη πνιιέο θνξέο θαη ε ηζηνξία κηαο ρψξαο ή 

ελφο ηφπνπ (Μπαινχηνγινπ, 2010). 

       Όιεο απηέο νη απφςεηο ζπλνςίδνληαη ζην φηη ε ηέρλε επηηπγράλεη ηελ πξνζσπηθή 

πιήξσζε, ηελ εθηίκεζε ηεο θαιιηηερληθήο θιεξνλνκίαο θαη ηε ζπλείδεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ξφινπ ηεο ηέρλεο (Chapman, 1993).  

      Γπζηπρψο, κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαζεκαηηθή 

ρξήζε ηεο ηέρλεο ζην ζρνιείν (Μπαινχηνγινπ, 2010), ελψ κέρξη ζήκεξα 

επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη φρη ε αλάπηπμε ηεο 

αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο (Γεσξγαθφπνπινο,2015). Γηα ην ιφγν απηφ είλαη επηηαθηηθή 

ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ, ε ηζφηηκε 

αληηκεηψπηζε ησλ καζεκάησλ αηζζεηηθήο αγσγήο κε ηα ππφινηπα καζήκαηα, ε 

ελίζρπζε θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δξάζεσλ, ε ιήςε πξσηνβνπιηψλ, ε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα έκπλεπζε θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ αηζζεηηθνχ θξηηεξίνπ ησλ 

καζεηψλ σο έλαο επηπιένλ εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο (Γεσξγαθφπνπινο,2015).   
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3.3 Σν Θέαηξν σο κνξθή Σέρλεο θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ ζην ρνιείν 

       «Σν ζέαηξν απνηειεί δηαρξνληθά ην κνξθνπαηδεπηηθφ εθείλν επηθνηλσληαθφ 

ζχζηεκα πνπ, φρη κφλν αληηζηνηρεί ζηελ εθάζηνηε ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα θαη 

δηαιέγεηαη καδί ηεο, αιιά πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ θξηηηθή θαη ζρνιηαζκφ ηεο, 

παξεκβαίλνληαο επνηθνδνκεηηθά θαη δηακνξθψλνληαο ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ ζεαηψλ, 

γεγνλφο πνπ ζπληειείηαη θπξίσο ιφγσ ηεο δπλακηθήο ηεο εηθφλαο, ηνπ δσληαλνχ 

παξαδείγκαηνο θαη ηεο βησκαηηθήο κέζεμεο ησλ ζεαηψλ ζηα ζθεληθά δξψκελα, θαζψο 

απηά ζπληεινχληαη κε ηξφπν ακθίδξνκν θαη δηαδξαζηηθφ» (Grammatas, XX). 

         Όια ηα παξαπάλσ απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, φζνλ αθνξά ην ρψξν ηνπ 

ρνιείνπ, φπνπ νη έλλνηεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Παηδείαο απνηεινχλ ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία (Grammatas, XX). Τπάξρεη, κάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έληνλν 

ελδηαθέξνλ, κέζσ εξεπλψλ, γηα δεκηνπξγηθέο, πνιπαηζζεηεξηαθέο, πνιχηερλεο θαη 

θαηλνηφκεο δξάζεηο, φπσο ε ελαζρφιεζε κε ην ζέαηξν ζην ζρνιείν. ηε δηεζλή θαη 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία ππάξρεη πιεζψξα νξψλ γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζέαηξν ζην 

ζρνιείν, φπσο, «Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε», «Θεαηξηθή Αγσγή», «Γξακαηηθή ηέρλε 

ζηελ Δθπαίδεπζε», θηι. Έρεη θαζηεξσζεί θαη ν φξνο «Θεαηξνπαηδαγσγηθή» σο ε 

θαιιηηερληθή επηζηήκε πνπ ζπλδπάδεη ην παηρλίδη θαη ην ζέαηξν σο πξαθηηθή ηέρλε 

θαη ηελ Παηδαγσγηθή σο επηζηήκε, έρνληαο σο πεδίν εθαξκνγήο ηα ζρνιεία φισλ ησλ 

βαζκίδσλ θαη ηχπσλ (Grammatas, XX). 

         Ζ Θεαηξνπαηδαγσγηθή σο θαιιηηερληθή επηζηήκε εκπινπηίδεη ηα γλσζηηθά 

δεδνκέλα θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε θαη απνθηά επηπιένλ 

ραξαθηήξα κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ θαη βαζηθήο αξρήο ηεο δηδαζθαιίαο. Ο 

κνξθνπιαζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε αθνξά πιένλ ζε κία 

αιιαγή ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ζε κία αλαλέσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο 

γλψζεο θαη ηειηθά ζηελ αλάπηπμε κηαο λέαο κνξθήο δηδαζθαιίαο, κε ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηεμνρήλ ε παηδεία ησλ λέσλ  (Grammatas, XX). 

          Δπηπξφζζεηα, κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε ηε ζεαηξηθή αγσγή, ηίζεηαη σο 

παηδαγσγηθφο ζηφρνο ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο ραξάο, ζπγθίλεζεο θαη δεκηνπξγίαο, κέζα ζε έλα επξχηεξν πιαίζην 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Αθφκα, ηνλίδεηαη ε ελεξγεηηθή θαη βησκαηηθή 

κάζεζε, ε ειεχζεξε έθθξαζε, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θξηηηθή ζθέςε ηνπ καζεηή, 

επηζεκαίλεηαη ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη 

αλαγλσξίδεηαη ν εκςπρσηηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Grammatas, XX). 

           χκθσλα κε ην Διιεληθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, γεληθφο ζθνπφο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ ζεάηξνπ ζην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην είλαη λα ελζαξξπλζνχλ νη 

καζεηέο ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο θαη θιίζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ αξκνληθά ηφζν σο απηφλνκεο πξνζσπηθφηεηεο φζν θαη κέζα ζε 

νκάδεο, είηε σο δέθηεο είηε σο δεκηνπξγνί ελφο έξγνπ. Αθφκε, κέζσ ηνπ ζεάηξνπ 

ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, ελψ ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή 
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ηνπο επίγλσζε (ΓΔΠΠ-ΑΠ Θεαηξηθήο αγσγήο γηα ην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην, 

ζει. 127-136). 

          Ζ ειηθηαθή θάζε πνπ εθηείλεηαη απφ ην Νεπηαγσγείν σο θαη ην Γπκλάζην, είλαη 

κία πεξίνδνο δσήο ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα ζεκειησζεί ε αγάπε ηνπ 

παηδηνχ γηα θάζε κνξθή ηέρλεο, επνκέλσο θαη γηα ην ζέαηξν. Ζ αλάγθε εηζαγσγήο 

ηνπ καζήκαηνο πξνθχπηεη απφ ην αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε ζεαηξηθή αγσγή 

ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην 

παηδαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ απφθηεζε θαιχηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

κε ηνπο άιινπο, κεηαμχ ησλ πνιιψλ αθφκε νθειψλ πνπ πξνζθέξεη (ΓΔΠΠ-ΑΠ 

Θεαηξηθήο αγσγήο γηα ην δεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην, ζει. 127-136). 
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Εικόνα 6 Παράδειγμα ςχεδίου μακιματοσ για το πώσ το κζατρο μπορεί να ςυνδυαςτεί διακεματικά με άλλα 
μακιματα του Α.Π. 

Πθγι: ΔΕΠΠ-ΑΠ Θεατρικισ Αγωγισ για το Δθμοτικό ςχολείο και το Γυμνάςιο. Τπουργείο Εκνικισ 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, Ακινα: Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικών 

Βιβλίων,  191- 206 
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4. Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό «Γλσξίδνληαο ην ζέαηξν κέζα από κία 

άιιε γιώζζα» 

        H κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηφζν ηεο ΟΔΠΔΓ, φζν θαη ηεο Σέρλεο θαη ηνπ 

Θεάηξνπ, ιεηηνχξγεζε σο ελαξθηήξην έλαπζκα γηα ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο θαη ην 

ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κία 

κειινληηθή πξφηαζε πξνο εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ΟΔΠΔΓ. Ζ εθκάζεζε μέλσλ 

γισζζψλ κέζσ ηεο ΟΔΠΔΓ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε 

απηή θαη ηδηαίηεξα ζηνπο καζεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα εμειίζζεη παξάιιεια ηε γλψζε, 

ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ θαηαλφεζε πεξηερνκέλνπ, ζηνρεχεη ζηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή γλσζηηθή εμέιημε, πξνσζεί ην πεξηερφκελν κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο, 

αλαπηχζζεη ηηο θαηάιιειεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, δεκηνπξγεί καζεζηαθά 

θίλεηξα θαη σζεί ζηελ απφθηεζε ηεο βαζηάο δηαπνιηηηζκηθήο επίγλσζεο (Coyle et al, 

2010; Harrop, 2012; Marsh, 2012).   

      Ζ εθαξκνγή ηεο ΟΔΠΔΓ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνψζεζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επίγλσζεο, κέζνπ ηνπ κνλαδηθνχ ζπλδπαζκνχ 

ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο γιψζζαο σο επηθνηλσληαθφ εξγαιείν. 

Δηδηθφηεξα, φηαλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ζπλδπάδεηαη κε απηφ ηνπ θφζκνπ ηεο 

Σέρλεο θαη ηνπ Θεάηξνπ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν, επίζεο, απνηειεί θνξέα 

κεηαθνξάο θνπιηνχξαο, πνιηηηζκνχ θαη ζπζηήκαηνο αμηψλ, ηφηε κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηφ πφζν ζπνπδαία απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κε ην ζπλδπαζκφ 

ηνπο ζηα πιαίζηα κίαο ηάμεο. Ωζηφζν,  ε δηδαζθαιία ηεο Σέρλεο, θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

Διιάδα, παξαηεξείηαη φηη έξρεηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή θαη δεπηεξεχνπζα ησλ 

ππνινίπσλ καζεκάησλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Σαπηφρξνλα ε εθαξκνγή ηεο 

ΟΔΠΔΓ, βξίζθεηαη αθφκε ζε πξσηαξρηθά ζηάδηα, εθφζνλ εθαξκφδεηαη θπξίσο κέζσ 

πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ γελλήζεθε ε ηδέα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ «Γλσξίδνληαο ην ζέαηξν κέζα απφ κία άιιε γιψζζα», σο κία 

πξσηνπνξηαθή πξφηαζε γηα εθαξκνγή ηεο ΟΔΠΔΓ ζε ηκήκαηα ηεο πέκπηεο θαη έθηεο 

ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, δειαδή γηα παηδηά ειηθίαο πεξίπνπ απφ 10 έσο 12 

εηψλ.  

      Δπηπξφζζεηα, ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, δειαδή ν ζπλδπαζκφο ηεο 

κεζφδνπ ηεο ΟΔΠΔΓ κε ηελ ηέρλε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ζέαηξν, είλαη κία 

πξνζσπηθή επηδίσμε ηεο ζπγγξαθέσο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηεο νπνίαο πεγή είλαη 

ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο μέλεο γιψζζεο θαζψο θαη κε ηελ ηέρλε 

γεληθφηεξα. Γηα ην ιφγν απηφ θαη κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ηεο κεζφδνπ απηήο, δηαπηζηψζεθε φηη ε ελαζρφιεζε κε ην ζέαηξν, σο 

κία μερσξηζηή θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα κνξθή ηέρλεο, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξεη κειινληηθά κία λέα δπλακηθή ζηα πιαίζηα κηαο 

ηάμεο, αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο ηεο ηδέαο ηνπ Νένπ ρνιείνπ. Σν γεγνλφο φηη κία 

μέλε γιψζζα θαη κία κνξθή ηέρλεο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα θιίκα δηαζεκαηηθφηεηαο 

θαη πνιππνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο αμηνπνηψληαο φιεο ηηο δεμηφηεηεο θαη 

δπλαηφηεηεο φισλ ησλ καζεηψλ, είλαη κία ζπλαξπαζηηθή θαη πξσηνπνξηαθή ηδέα γηα 
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ην ηη νθέιε κπνξεί λα επηθέξεη ζε ιίγα ρξφληα ην ζρνιείν, ζπλδπάδνληαο θαη 

ηζνξξνπψληαο ηε κάζεζε θαη ηε δηαζθέδαζε ζε έλα εληαίν εθπαηδεπηηθφ παθέην. 

 

4.1. Δπηδησθόκελνη ζηόρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

     ην ζεκείν απηφ είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο λα ηνληζηνχλ νη επηδησθφκελνη 

ζηφρνη ηνπ πιηθνχ, θαζψο απηνί ζα απνηεινχζνπλ θαη ηα βαζηθά ζηνηρεηά 

αμηνιφγεζεο ηνπ πιηθνχ ζε πεξίπησζε πνπ απηφ εθαξκνζηεί, εθφζνλ γηα λα είλαη 

πεηπρεκέλν έλα πξφγξακκα πξέπεη λα εμεηαζηεί αξρηθά θαηά πφζν εθαξκφζηεθαλ 

θαη πέηπραλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, φκσο, νη ζηφρνη απηνί 

ιήθζεθαλ ππφςηλ θαηά ην ζρεδηαζκφ, έηζη ψζηε ην πιηθφ λα πιεξνί φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ, ψζηε ηα παηδηά 

λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

      Έλαο πνιχ βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο καζεηνθεληξηθνχ θιίκαηνο 

κάζεζεο, ζην νπνίν νη καζεηέο ζα ληψζνπλ ηελ αζθάιεηα λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα, 

δηαζθαιίδνληαο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ (δεκηνπξγία θηλήηξσλ). Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη 

αθφκα ζεκαληηθφηαηνη ζηφρνη, νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηνπο δχν θχξηνπο 

ππιψλεο ηεο ΟΔΠΔΓ, ηε γιψζζα θαη ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν θαη είλαη νη εμήο: 

 Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

1) Ζ θαιιηέξγεηα ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ηφζν ζηε δεχηεξε/μέλε 

γιψζζα (αγγιηθά), φζν θαη ζηελ εζληθή γιψζζα (ειιεληθά) 

2) Ζ θαιιηέξγεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ κέζα ζε έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο 

3) Ζ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο επίγλσζεο 

4) Ζ δηακφξθσζε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο πξνο ηελ αγγιηθή γιψζζα 

(απηνπεπνίζεζε ρξήζεο ηεο γιψζζαο)  

5) Ζ ελίζρπζε ησλ πξνζιεπηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζε 

φιεο ηηο κνξθέο ηνπ ιφγνπ (πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ) 

6) Ζ αλάπηπμε εηδηθνχ ιεμηινγίνπ θαη νξνινγίαο 

7) Ζ δεκηνπξγία απζεληηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλζεθψλ γηα ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο 

 

 Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

1) Ζ θαιιηέξγεηα ησλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ (αλάπηπμε 

θαη ελεξγνπνίεζε ζηξαηεγηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο) 

2) Ζ επαθή κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ηελ ηέρλε θαη ην ζέαηξν 

3) Ζ εμέηαζε, ε ελίζρπζε θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ, ζρεηηθψλ κε ην αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν 

4) Ζ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην ζέαηξν γεληθφηεξα, σο κνξθή ηέρλεο 

5) Ζ θαηαλφεζε ηεο ζηελήο ζρέζεο κεηαμχ ηέρλεο θαη θνηλσλίαο 

6) Ζ εθηίκεζε ηνπ ζεάηξνπ σο πνιηηηζηηθήο θαη θαιιηηερληθήο θιεξνλνκηάο 
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4.2.  Πεξηγξαθή θαη δηάξζξσζε πιηθνύ 

       Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην «Γλσξίδνληαο ην ζέαηξν κέζα απφ κία άιιε γιψζζα» 

απνηειεί κία νινθιεξσκέλε ηδέα πξνο εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ΟΔΠΔΓ. Σν πιηθφ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παθέηνπ ζηνρεχεη ζε κία νινθιεξσκέλε θαη πιήξε δηδαζθαιία ηνπ 

Αξραίνπ Διιεληθνχ Θεάηξνπ ζε κία δεχηεξε/μέλε γιψζζα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Γεληθφο ζθνπφο ηνπ πιηθνχ είλαη, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο φισλ 

ησλ ελνηήησλ ηνπ, λα αλαπηπρζνχλ νη πξνζιεπηηθέο θαη παξαγσγηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ ζηελ επηδησθφκελε γιψζζα, θαζψο θαη λα εμεηαζηνχλ, λα δηεπξπλζνχλ θαη 

λα εκπινπηηζηνχλ  νη γλψζεηο ηνπο, φζνλ αθνξά ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν. 

    Σν πιηθφ δηαξζξψλεηαη ζε δέθα ελφηεηεο, ζηηο νπνίεο δηαζπάηαη ην γλσζηηθφ 

πεξηερφκελν, έηζη ψζηε λα κειεηεζεί αλαιπηηθφηεξα θαη λα κελ γίλεη βαξεηφ γηα ηνπο 

καζεηέο. Γηα ην ιφγν απηφ, επίζεο, νη ελφηεηεο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε πεξηιακβάλνπλ πιεζψξα κεζφδσλ, κέζσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, έηζη ψζηε λα 

δηαηεξείηαη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ κηθξψλ καζεηψλ θαη λα ηεξνχληαη φιεο νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο ΟΔΠΔΓ, εθφζνλ είλαη κία κέζνδνο ζηεο νπνίαο ηελ ηδηνζπγθξαζία 

θαη ζχζηαζε ππάξρεη απηνχ ηνπ είδνπο ε πνηθηιία κεζφδσλ, κέζσλ θαη αζθήζεσλ. 

 

 

4.2.1. Σο σλικό για ηοσς μαθηηές 

 

        Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο επηκέξνπο θαηεγνξίεο: ην 

πιηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηνπο καζεηέο θαη ην πιηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Σν πιηθφ γηα ηνπο καζεηέο είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα πιεξνί ηηο θαηάιιειεο ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο θαη παξάιιεια λα ηνπο θηλεί ην 

ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζνχλ κε ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

 

      Αξρηθά, ρσξίδεηαη ζε άιιεο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο, απηή ησλ καζεκάησλ, απηή ηνπ 

Πξνειέγρνπ θαη ηνπ Μεηειέγρνπ θαη απηή ηεο απηναμηνιφγεζεο (βι. Παξάξηεκα, 

ζειίδα 205-208). ηα καζήκαηα ππάξρνπλ δέθα ελφηεηεο κε δηαθνξεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ πιήξσο φιεο νη έλλνηεο ηνπ ζεάηξνπ. 

ηελ απηναμηνιφγεζε ππάξρεη έλα είδνο αηνκηθνχ ιεπθψκαηνο φπνπ ηα παηδηά κέζα 

απφ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, πηλαθάθηα θαη δσγξαθηέο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ 

κφλα ηνπο θαηά πφζν λνκίδνπλ φηη γλσξίδνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ζέαηξν, γηα θάπνηα 

δεχηεξε/μέλε γιψζζα (βι. Παξάξηεκα, ζειίδεο 164-167) θνθ.   

 

     Πξηλ παξνπζηαζηνχλ νη ελφηεηεο, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα δηζέιηδν ζην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη νη ήξσεο-βνεζνί, ησλ νπνίσλ ν ξφινο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο 

ζρεδηάζηεθαλ έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ ζε θάζε ελφηεηα γηα λα «βνεζνχλ» ηνπο 

καζεηέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά λα ηνπο ππνδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ην πιηθφ. Καζέλαο απφ απηνχο είλαη ληπκέλνο θαηά 

ηα αξραηνειιεληθά πξφηππα θαζψο θαη εθθέξεη αξραηνειιεληθφ, επίζεο, φλνκα, κε 
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ζηφρν νη καζεηέο λα εγθιηκαηηζηνχλ επθνιφηεξα θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα απζεληηθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο, ην νπνίν, ίζσο, κεξηθέο θνξέο ηνπο κεηαθέξεη πίζσ ζην ρξφλν. 

Αθφκε, θαζέλαο απφ ηνπο ήξσεο-βνεζνχο έρεη ζπγθεθξηκέλν ξφιν θαη ηδηφηεηα (π.ρ. 

έλαο εκθαλίδεηαη γηα λα δίλνληαη ζηα παηδηά δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, άιινο 

εκθαλίδεηαη φηαλ εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δψζεη ζηα παηδηά επηπιένλ πιηθφ, άιινο 

φηαλ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα θ.η.ι.), έηζη ψζηε νη 

καζεηέο λα δηεπθνιχλνληαη θαη φηαλ ζπλαληνχλ θάπνηνλ ήξσα λα θαηαιαβαίλνπλ 

πεξίπνπ ηη ζα ηνπο δεηεζεί  ζηε ζπλέρεηα.  

 

     Όζνλ αθνξά ηηο ελφηεηεο, είλαη ζρεδηαζκέλεο κε πνιπηξνπηθφ θαη 

δξαζηεξηνθεληξηθφ ηξφπν, έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξεζίζκαηα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη 

θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε θάζε ελφηεηα, ππάξρνπλ εηθφλεο, 

«δηάινγνη» κεηαμχ ησλ εξψσλ θαη ησλ καζεηψλ, παηρλίδηα, δξαζηεξηφηεηεο γηα 

θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο, δξαζηεξηφηεηεο κε αλάζεζε ξφισλ θαη εξγαζία ζε 

νκάδεο, θ.η.ι. Δπηπξφζζεηα, νη βαζηθνί ζηφρνη είλαη θαηαθεξκαηηζκέλνη ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα κελ δίλεηαη βαξχηεηα γηα παξάδεηγκα ζε κία 

δξαζηεξηφηεηα απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε γισζζά-ζηφρν, αιιά θαη ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν θαη ηηο ππφινηπεο δεμηφηεηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαπηχζζνληαη, 

αιιεινζπλδένληαη, αιιειεπηδξνχλ θαη εμεηάδνληαη φινη νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί 

παξάιιεια θαη αξκνληθά. 

 

 

4.2.2. Σο σλικό για ηον εκπαιδεσηικό 

 

       Σν πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη ππνζηεξηθηηθφ κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηνλ 

ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα δψζεη ηδέεο ζρεηηθέο κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

θάζε ελφηεηαο. Λεηηνπξγεί, δειαδή, σο νδεγφο γηα ην δάζθαιν, ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν, ηηο νπνίεο 

είλαη απαξαίηεην ν εθπαηδεπηηθφο λα κεηαιακπαδεχζεη ζηνπο καζεηέο, έηζη ψζηε 

ζπλδπαζηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απφ ην πιηθφ ησλ καζεηψλ, λα νδεγήζνπλ ζε 

κία, φζν είλαη απηφ δπλαηφ, νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ζεάηξνπ. 

 

    Σν πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη εγγεγξακκέλν θαη ζηε ειιεληθή θαη ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα κε ζηφρν ηελ εμάζθεζε θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ επηδησθφκελε 

γιψζζα θαη ζηελ εμνηθείσζή ηνπ κε ην ζρεηηθφ ιεμηιφγην θαη νξνινγία, θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη εηδηθφηεηα ζηελ μέλε 

γιψζζα, αιιά ζην πεξηερφκελν. Γηα θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα δίλεηαη έλα ζχληνκν 

θείκελν κε πιεξνθνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ελδείθλπληαη θάπνηα ζρέδηα καζήκαηνο σο 

πξνηάζεηο (βι. Παξάξηεκα ζειίδεο 168-199), ζηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

κφλν ηξφπνη δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο, αιιά θαη πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, ρξήζε 

κέζσλ, επηδησθφκελνο ρξφλνο θαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο. Φπζηθά, φια ηα 

παξαπάλσ είλαη πξνηάζεηο, νη νπνίεο δελ πεξηνξίδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εθαξκφζεη 
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κε βάζε απηφ ην πιηθφ θαη θάπνηα άιιε κεζνδνινγία ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην 

άιιν κέζν, ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα δηεμάγεη ην κάζεκα κε ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν. Αθφκε, ζπκπεξηιακβάλεηαη πιηθφ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 

(βι..Παξάξηεκα, ζειίδεο 202-204), σο κέζν γηα αμηνιφγεζε ηεο θάζε δηδαζθαιίαο 

θαη θαηά επέθηαζε ηεο κεζφδνπ ηεο ΟΔΠΔΓ. 

 

     Όπσο θαη ην πιηθφ γηα ηνπο καζεηέο, έηζη θαη ην αληίζηνηρν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ππάξρεη θπιιάδην απηναμηνιφγεζεο (βι. Παξάξηεκα, ζειίδα 200-

201). θνπφο είλαη, κέζσ ηεο απηναμηνιφγεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο λα ζπλεηδεηνπνηεί 

πνηα ήηαλ ηα ζεηηθά θαη πνηα ηα αξλεηηθά ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πιηθνχ λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ην θαηά πφζν 

ήηαλ επηηπρεκέλε ε εθαξκνγή ηεο ΟΔΠΔΓ ζηα πιαίζηα ηνπ δηθνχ ηνπ ηκήκαηνο. 

Μφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ, άιισζηε, ζα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ην αλ ε κέζνδνο 

απηή ζπλέβαιιε πεξηζζφηεξν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ή αλ ππήξμαλ θάπνηνη 

άιινη παξάγνληεο πνπ δπζρέξαλαλ ηελ εθαξκνγή ηεο ή ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ 

ζπλνιηθή αλαζθφπεζε θαη ζχλδεζε ησλ θπιιαδίσλ απηψλ ζα κπνξνχζε λα ζπληζηά 

ηε δεκηνπξγία ελφο πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην νπνίν 

κειινληηθά ζα κπνξνχζε, κάιηζηα, λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο γηα κειινληηθά παξφκνηα πξνγξάκκαηα ηεο ΟΔΠΔΓ. 

 

 

4.3.  Θεκαηηθέο Δλόηεηεο 

 

     Ζ ηδέα ηεο παξάιιειεο δηδαζθαιίαο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ θαη ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απνηειεί θνκκάηη κηαο λέαο 

πξνζπάζεηαο αλαλέσζεο ηνπ ζρνιείνπ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ, 

αιιά θαη ηεο ηέρλεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, 

φπσο νξίδεηαη απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ Νένπ ρνιείνπ. Αθφκε, θαηά ην ζρεδηαζκφ, 

έγηλε κία ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα, έηζη ψζηε νη δξαζηεξηφηεηεο λα βξίζθνληαη θνληά 

ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο, έηζη ψζηε λα πξναρζεί ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπο, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο. Δπηπιένλ, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

ζηνρεχνπλ ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο, ζηε ρξήζε ηεο θαληαζίαο θαη ζηελ αλάγθε 

ησλ παηδηψλ γηα δεκηνπξγία, γηα απηφ πνιιέο θνξέο ζπλδπάδεη θαη άιιεο κνξθέο 

ηέρλεο, ψζηε λα πινπνηεζεί ε αλάγθε απηή. Όιεο νη δηδαθηηθέο ελφηεηεο 

ζρεδηάζηεθαλ θπξίσο κε βάζε ηε ζεσξία ηεο επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο  

Doolittle & Tech, 2014), ηε δηδαθηηθή ηεο ηέρλεο (Chapman, 1993) θαζψο θαη ηηο 

λέεο κεζφδνπο θαη πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ (ΟΔΠΔΓ, 

δξαζηεξηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, δηαζεκαηηθφηεηα). 

 

      Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δηαξζξψζεθε, φπσο αλαθέξζεθε, ζε δέθα ελφηεηεο, ζε 

θαζεκία απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ 

ζεάηξνπ, κε ζθνπφ λα κειεηεζνχλ ζε βάζνο φια ηα ζηνηρεία πνπ ην δηέπνπλ. Οη 

ελφηεηεο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 
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 Γλσξηκία κε ην αξραίν ζέαηξν/ Entering the theatrical world 

 Σα είδε ηνπ ζεάηξνπ/ The theatrical categories 

 Σα κέξε ηνπ ζεάηξνπ/ The theatre‟s parts 

 Σα θνπζηνχκηα, νη ελδπκαζίεο θαη νη εζνπνηνί/ Costumes, clothing 

and actors 

 Γηάζεκνη αξραίνη ζπγγξαθείο/ Famous ancient authors 

 Έξγα ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ/ Ancient theatrical pieces of art 

 Ζ «Δηξήλε» ηνπ Αξηζηνθάλε/ “Peace” of Aristophanes 

 «Φνξέζηε ηηο κάζθεο ζαο»/ “Put your masks on” 

 «Μεηακνξθψζηε ην ρψξν»/ “Transform your space” 

 «Αο αξρίζεη ε παξάζηαζε!»/ “Let the show begin!” 

 

      ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, επίζεο, φηη γεληθά ζα ήηαλ θαιφ, ζε 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο παξέκβαζεο ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνεηνηκάζεη, φζν απηφ 

είλαη δπλαηφ, ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε ηα απαξαίηεηα εθφδηα θαη κέζα.  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα ηε δηδαζθαιία φισλ ησλ ελνηήησλ, θαιφ ζα ήηαλ λα 

ππάξρνπλ ηα εμήο: 

1. Αγγινειιεληθά θαη Διιελναγγιηθά ιεμηθά (πέξαλ ησλ ιεμηινγίσλ 

πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πιηθφ)  

2. Κφιιεο Α4 

3. Δίδε ηνπ καζήκαηνο ησλ εηθαζηηθψλ (ρξψκαηα, ραξάθηα, θηι) 

4. Πξνηδέθηνξαο 

5. Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

 

 

4.3.1. «Γνωριμία με ηο αρταίο θέαηρο»/ “Entering the theatrical world” 

 

 Τν ζέκα-πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο 

Σν ζέκα ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη ε εηζαγσγή ζην ζέαηξν θαζψο θαη ε πξνζθνξά ηνπ 

σο κνξθή ηέρλεο ζηνλ πλεπκαηηθφ, ςπραγσγηθφ θαη θαιιηηερληθφ θφζκν κέζα ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

 

 Σηόρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: 

Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

1) Να γίλεη ε πξψηε επαθή κε ηελ αγγιηθή γιψζζα 

2) Να εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο, ζε κία πξψηε θάζε, κε ηελ θαηαλφεζε εξσηήζεσλ 

θαη ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ 

3) Να γίλεη πξνζπάζεηα ρξήζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

4) Να ληψζνπλ νη καζεηέο απηνπεπνίζεζε κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο, 

ζε φπνηα γιψζζα θαη αλ επηιέμνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε πξψην ζηάδην (είηε 

ηελ αγγιηθή είηε ηελ ειιεληθή) 

5) Να εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γξαπηά, ζηε γιψζζα επηινγήο ηνπο, έηζη ψζηε ν 

εθπαηδεπηηθφο λα αμηνινγήζεη ην γισζζηθφ ηνπο επίπεδν 
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6) Να κάζνπλ ρξήζηκν ιεμηιφγην θαη εθθξάζεηο 

 

Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

1) Να γίλεη εηζαγσγή ζην ζέκα  

2) Να γίλεη ζχλδεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ 

καζεηψλ 

3) Να ηνπο δνζνχλ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ (αξραίνπ θαη 

ζχγρξνλνπ) 

4) Να δνπλ κέζσ εηθφλσλ δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ θαη λα γίλεη ζρνιηαζκφο 

θαη ζπδήηεζε γηα απηά ζηελ ηάμε 

5) Να παξαηεξήζνπλ αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ζεκεξηλνχ θαη ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ 

6) Να εθθξάζνπλ ηελ πξνζσπηθή γλψκε ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο γηα ην 

ζχγρξνλν ζέαηξν 

7) Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθά αμία ηνπ ζεάηξνπ 

 

Τν πιηθό ηεο ελόηεηαο 

        Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πεξηιακβάλεη νρηψ εηθφλεο ζρεηηθέο κε ηνλ θφζκν ηνπ 

ζεάηξνπ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο κνξθή παξαθίλεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε δχν 

εξσηήζεηο ζηα αγγιηθά. Αθφκα, πεξηιακβάλεηαη έλα ζχληνκν θείκελν κε ηε κνξθή 

δηαιφγνπ, επίζεο ζηα αγγιηθά, ην νπνίν θάλεη κία αλαδξνκή ζην αξραίν ζέαηξν θαη 

θαηαιήγεη ζην ζχγρξνλν. Μαδί κε ην ζχληνκν θείκελν, δίλεηαη ζηα παηδηά θαη έλα 

ζχληνκν ιεμηιφγην, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ ζηηο άγλσζηεο ιέμεηο θαη λα 

κελ ληψζνπλ αλαζθάιεηα δηαβάδνληαο ην θείκελν. Ζ ελφηεηα θιείλεη κε ηε ζπγγξαθή 

κηαο έθζεζεο ηδεψλ. 

   

Δξαζηεξηόηεηεο 

      Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελφηεηα απηή, είλαη θπξίσο 

επηθνηλσληαθνχ ηχπνπ. Αξρηθά, ν ζπλδπαζκφο ησλ εηθφλσλ κε ηηο δχν εξσηήζεηο 

ιεηηνπξγνχλ κε πνιπηξνπηθφ ηξφπν σο κνξθή παξαθίλεζεο, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα 

εηζαρζνχλ ζην ζέκα. ηελ πξψηε εξψηεζε, ε απάληεζε δεηείηαη πξνθνξηθά, ελψ ζηε 

δεχηεξε γξαπηά, κε ζθνπφ νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ ηφζν κε ηνλ πξνθνξηθφ, φζν 

θαη κε ηνλ γξαπηφ ιφγν. ηε ζπλέρεηα, ε επφκελε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε ζπγγξαθή 

κίαο ζχληνκεο έθζεζεο ηδεψλ, φπνπ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηε 

γλψκε ηνπο γηα ηα νθέιε ηνπ ζχγρξνλνπ ζεάηξνπ. Σν θνκκάηη απηφ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη ζε αηνκηθφ επίπεδν. Παξφια απηά, ζθνπφο είλαη ε 

επηθνηλσλία θαη ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη απφςεσλ, γηα απηφ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπγγξαθήο ηεο έθζεζεο, πξνηείλεηαη λα γίλεη αληαιιαγή εθζέζεσλ κε ην δηπιαλφ 

ζπκκαζεηή ηνπο θαη δηάινγνο κεηαμχ ηνπο γηα ηηο απφςεηο ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

θαζνδεγεί θαη επηβιέπεη ηελ εηαηξηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα. 
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Πξόηαζε γηα εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 

    Με ζθνπφ λα αλαπηπρζνχλ πιήξσο φινη νη ζηφρνη θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, δίλνληαη νη παξαθάησ πξνηάζεηο εθαξκνγήο ζην πιηθφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Αξρηθά, ν εθπαηδεπηηθφο, πξηλ παξνπζηάζεη ην πιηθφ ζηα παηδηά, θαιφ 

ζα ήηαλ λα θάλεη θάπνηεο αθφκα εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: «Έρεηε πάεη πνηέ ζην 

ζέαηξν;», «Έρεηε δεη θάπνηα ζεαηξηθή παξάζηαζε;», θηι. Αθνχ νη καζεηέο 

ππνςηαζηνχλ πεξίπνπ ηη ζα δηδαρζνχλ, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο δηαλέκεη ην πιηθφ. ην 

ζεκείν απηφ, ην πιηθφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, σο νδεγφο, σο 

εξγαιείν πνπ ζα πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία κέζα ζηελ ηάμε. Απηφ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ην θέξεη εηο πέξαο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ. ε 

πεξίπησζε, κάιηζηα, πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα επηζπκνχζε λα εκπινπηίζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην πιηθφ, ζα κπνξνχζε λα αλαηξέμεη ζην δηαδίθηπν θαη λα επηιέμεη 

θάπνην βίληεν ζρεηηθφ κε ην ζέαηξν θαη λα ην παξνπζηάζεη ζηελ ηάμε αθνχ 

αλαπηπρζνχλ νη εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο, επίζεο ππάξρνπλ κε ζθνπφ λα πξνάγνπλ 

κία γεληθή ζπδήηεζε ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο, επνκέλσο ν εθπαηδεπηηθφο δελ ζα πξέπεη 

λα επηδνθηκάδεη ή λα απνδνθηκάδεη θάπνηα άπνςε, αιιά αληίζεηα λα είλαη νπδέηεξνο 

θαη λα πξνεθηείλεη ηε ζπδήηεζε, ειέγρνληαο, βέβαηα κελ μεθχγεη, είηε απφ άπνςε 

ζέκαηνο, είηε απφ άπνςε δηελέμεσλ.  Αθνχ νινθιεξσζεί φιε απηή ε δηαδηθαζία, ν 

εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ηπραία ζε θάπνηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ην δηάινγν 

«αλαζέηνληάο ηνπο ξφινπο» κε βάζε ην θείκελν. ηε ζπλέρεηα, θαιφ είλαη λα 

δηεπθξηληζηεί νπνηαδήπνηε απνξία θαη λα γίλεη λνεκαηηθή αλάιπζε, κε ηελ νπνία ζα 

πξνθχςεη λένο δηάινγνο γηα ηα νθέιε ηνπ ζεάηξνπ. Σέινο, αθνχ ηα παηδηά ληψζνπλ 

ζηγνπξηά φηη έρνπλ θαηαλνήζεη ην ζέκα, ζα γξάςνπλ αηνκηθά ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζεάηξνπ ζηνλ άλζξσπν θαη ζα αθνινπζήζεη εηαηξηθή ζπδήηεζε θαη 

αληαιιαγή ηδεψλ. Αθνχ, δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ζηα παηδηά γηα ηε ζπδήηεζε 

απηή, ζα γίλεη θαη δηάινγνο ζηε ηάμε έηζη ψζηε λα δνζεί ζηα παηδηά αλαηξνθνδφηεζε. 

Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο είλαη δχν δηδαθηηθέο ψξεο. 

 

 

 

4.3.2 «Σα είδη ηοσ θεάηροσ» / “The theatrical categories” 

 

Τν ζέκα-πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα δηδαρζνχλ φια ηα ζεαηξηθά είδε ή 

αιιηψο δξακαηηθά είδε θαζψο θαη νη πεγέο έκπλεπζήο ηνπο, νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη γεληθφηεξα ν ιφγνο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο. 

 

Σηόρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: 

Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

1) Να κάζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο 

2) Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε γξαπηψλ θεηκέλσλ ζηα 

αγγιηθά 
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3) Να εμνηθεησζνχλ θαη λα κάζνπλ λα εζηηάδνπλ ζηα βαζηθά ζεκεία ελφο θεηκέλνπ 

ζηε γιψζζα-ζηφρν 

4) Να κάζνπλ λα επηθνηλσλνχλ ζηε γιψζζα-ζηφρν ζην κηθξνεπίπεδν κηαο νκάδαο 

5) Να κάζνπλ λα παξνπζηάδνπλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα (λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 

παξνπζίαζεο) 

6) Να κάζνπλ λα ζπλζέηνπλ νκαδηθά έλα θείκελν ζηα αγγιηθά 

7) Να κάζνπλ εηδηθφ ιεμηιφγην θαη εθθξάζεηο 

 

Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

1) Να κάζνπλ πφηε γελλήζεθε ην δξάκα ζηελ αξραία Διιάδα 

2) Να κάζνπλ πνηα είλαη ηα είδε ηνπ ζεάηξνπ, πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

θαη απφ πνχ εκπλεφηαλ ε ζεκαηνινγία ηνπο 

3) Να κάζνπλ λα θξαηνχλ πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο (κεηαγλσζηηθή δεμηφηεηα) 

4) Να εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά  

5) Να αλαπηχμνπλ ηε θαληαζία ηνπο 

6) Να αμηνπνηνχλ ηε λέα γλψζε δεκηνπξγηθά 

 

Τν πιηθό ηεο ελόηεηαο 

         ηελ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεηαη επηπξφζζεην πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

έηζη ψζηε λα ην αμηνπνηήζεη κε φπνηα κνξθή επηζπκεί γηα λα αλαδεηρζεί ην ζέκα 

πιήξσο. Όζνλ αθνξά ην πιηθφ γηα ηνπο καζεηέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιπηξνπηθά 

θείκελα κε πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε ηνπ ζεάηξνπ, εηδηθφ ιεμηιφγην άγλσζησλ ιέμεσλ, 

δχν εξσηήζεηο εκπέδσζεο θαη κία δξαζηεξηφηεηα. 

 

Δξαζηεξηόηεηεο 

       Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, είλαη 

δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο. θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα 

επηηεπρζνχλ παξάιιεια φινη νη γισζζηθνί, γλσζηηθνί θαη επηθνηλσληαθνί-θνηλσληθνί 

ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο 

νκάδεο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα ζπγγξάςνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία-έξγν, 

αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ πνπ δηάβαζαλ θαη αλέιπζαλ. Ζ θάζε νκάδα 

πξέπεη λα αλαιάβεη απφ έλα ζεαηξηθφ είδνο. Καηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο 

ηζηνξίαο, ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπληνληζηνχλ θαη λα κνηξάζνπλ ξφινπο, 

λα αλαπηχμνπλ ηε θαληαζία ηνπο θαη λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά ζπλδπάδνληαο θαη 

φπνηα άιιε κνξθή ηέρλεο επηζπκνχλ ζην έξγν ηνπο (πρ κπνξεί λα επηζπκνχλ λα ην 

ζπλδπάζνπλ κε εηθφλεο πνπ δσγξάθηζαλ, ή λα θηηάμνπλ έλα θνιιάδ, ή λα ην 

πξνζαξκφζνπλ ζε ζχληνκν ζθεηζάθη, θηι). ην ηέινο, ζθνπφο είλαη λα παξνπζηάζνπλ 

ην έξγν ηνπο ζηηο ππφινηπεο νκάδεο θαη λα γίλεη ζπδήηεζε αλαηξνθνδφηεζεο απφ ην 

δάζθαιν, ν νπνίνο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα έρεη βνεζεηηθφ ξφιν. Δπνκέλσο, κπνξεί λα 

είλαη κία δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο, αιιά κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμειηρζεί ζε θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν. 
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Πξόηαζε γηα εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 

        Ζ παξνχζα ελφηεηα, είλαη κία απφ ηηο δπζθνιφηεξεο θαη πην απαηηεηηθέο 

ελφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ. Ζ ίδηα ε θχζε ηεο είλαη πην 

ζεσξεηηθή γηα ην ιφγν απηφ είλαη θαη πνιχ πην δχζθνιν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο 

θάπνηεο έλλνηεο ή λα θαηαλνεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ φιεο νη επηκέξνπο ζεκαηηθέο 

ηεο.  Γηα ην ιφγν απηφ ν πξνηεηλφκελνο ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο είλαη ηξεηο κε ηέζζεξηο 

δηδαθηηθέο ψξεο, αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ζην ζεκείν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Δθφζνλ είλαη απαξαίηεηε ε κεηαθνξά λέαο 

γλψζεο ζηελ ελφηεηα απηή, θαιφ ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχγρξνλα κέζα 

δηδαζθαιίαο γηα λα κελ θαηαιήμεη ε δηδαζθαιία λα απνηειέζεη κέξνο ηεο 

παξαδνζηαθήο παξσρεκέλεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ήδε εθαξκφδεηαη ζηα 

ζρνιεία. Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην πιηθφ πνπ ηνπ δίλεηαη, 

δεκηνπξγψληαο έλα power point κε ηα βαζηθά ζεκεία, έλα βίληεν ή θάπνην άιιν 

δηαδξαζηηθφ πιηθφ, έηζη ψζηε λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Αθνχ, ν 

εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάζεη ην πιηθφ απηφ, ζα πξέπεη ην πιηθφ ηνπ λα ζπλδπαζηεί κε 

ην πιηθφ γηα ηνπο καζεηέο θαζψο θαη λα αλαιπζνχλ θαη λα ζπδεηεζνχλ νπνηεζδήπνηε 

απνξίεο.  Έπεηηα,  ν θάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα γξάςεη αηνκηθά ηηο εξσηήζεηο 

εκπέδσζεο πνπ ηνπ δφζεθαλ θαη λα γίλεη θαη πάιη ζπδήηεζε αλαηξνθνδφηεζεο.  Με 

ην πέξαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βεκάησλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο, ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ο 

δάζθαινο ζα πξέπεη λα δψζεη ζαθείο νδεγίεο ζηα παηδηά, θαζψο είλαη κία απαηηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε πνιιά ζηνηρεία. Καιφ ζα ήηαλ λα δνζνχλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα γηα ην ηη κνξθή κπνξεί λα έρεη ην θείκελν πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ νη 

καζεηέο, έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ φιεο νη δπλαηφηεηέο ηνπο ζαλ νκάδα (π.ρ. ν 

δάζθαινο κπνξεί λα ηνπο πεη σο βνήζεηα: « Σν έξγν ζαο κπνξεί λα είλαη έλα ζθεηζάθη 

ή έλα θφκηθ, θηι»). Βέβαηα θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη θαη κία κεραλή αλαδήηεζεο, 

φπσο έλαο ππνινγηζηήο ή θάπνην ζρεηηθφ βηβιίν, φπνπ νη νκάδεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δαζθάινπ, ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν θαη σο 

πεγή ηδεψλ.  Σέινο, ν δάζθαινο κπνξεί λα νξγαλψζεη ηελ παξνπζίαζε ησλ έξγσλ 

ζαλ κία κηθξή γηνξηή ζηε ηάμε ή ζαλ λα πξνβάιιεηαη κία κηθξή παξάζηαζε, κε 

κηθξνχο «θξηηηθνχο» ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, γηα λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε, έηζη 

ψζηε λα γίλεη πην δηαζθεδαζηηθφ γηα ηα παηδηά. 

 

 

 

4.3.3 «Σα μέρη ηοσ θεάηροσ» / “The theatre’s parts” 

 

Τν ζέκα-πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο 

θνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη λα δηδαρζνχλ ηα κέξε ηνπ ζεάηξνπ, φζνλ αθνξά ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ θαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζθνπηκφηεηα θαη ε ρξεζηηθφηεηα ηνπ 

θάζε κέξνπο, έηζη ψζηε λα γίλεη ζπλεηδεηή ε ζπλχπαξμε ηνπο ζηελ νηθνδνκηθή 

ζχζηαζε νιφθιεξνπ ηνπ ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο. 
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Σηόρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: 

     Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

1)  Να κάζνπλ εηδηθφ ιεμηιφγην θαη νξνινγία, ηφζν ζηα ειιεληθά, φζν θαη ζηα 

αγγιηθά 

2) Να θαηαλνήζνπλ νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη ζηα αγγιηθά 

3) Να ζπλεξγαζηνχλ νκαδηθά 

4) Να ζπλδπάζνπλ ηε γιψζζα κε ην ζρέδην (λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθφ ηνπο 

πνιπηξνπηθφ θείκελν) 

5) Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο ζηα αγγιηθά 

6) Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κέζα απφ απζεληηθά 

πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο 

 

Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

1) Να κάζνπλ πνηα είλαη ηα κέξε ηνπ ζεάηξνπ κε πνιπηξνπηθφ ηξφπν 

2) Να θαηαιάβνπλ ηε ρξεζηηθφηεηα θαη ηε ζπκβνιή ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο 

3) Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη θαηλνχξγην έρνληαο 

σο πξφηππν θάηη παιηφ 

4) Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα Δηθαζηηθά σο βνεζεηηθφ κάζεκα γηα ην δεκηνχξγεκά 

ηνπο 

5) Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, γεληθφηεξα, ηε ζπκβνιή άιισλ κνξθψλ ηέρλεο ζην 

ζέαηξν (π.ρ. αξρηηεθηνληθφ ζρέδην, ζθεληθά, δηαθφζκεζε, θ.η.ι.) 

6) Να βξνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζην αξραίν θαη ην ζχγρξνλν 

ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα  

7) Να κάζνπλ πψο λα νξγαλψλνπλ κία έθζεζε 

 

Τν πιηθό ηεο ελόηεηαο 

         Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο εηθφλεο, ζηηο νπνίεο θαίλνληαη 

αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηνπ ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο, νη νπνίεο ζπλδπάδνληαη κε 

ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ηνπ θάζε κέξνπο. Έπεηηα αθνινπζεί κία δξαζηεξηφηεηα καδί 

κε ηελ νπνία δηαηίζεληαη νδεγίεο δηεμαγσγήο ηεο ζην πιηθφ γηα ηνπο καζεηέο θαη 

«θαλφλεο» ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

        Ζ δξαζηεξηφηεηα, πνπ πεξηιακβάλεηαη, είλαη νκαδνζπλεξγαηηθή θαη 

επηθνηλσληαθή, ελψ παξάιιεια ζπκπεξηιακβάλεη πνιιά κέξε. ηφρνο ηεο είλαη νη 

καζεηέο λα εκπεδψζνπλ ηα κέξε ηνπ ζεάηξνπ κέζσ πξνζσπηθψλ ηνπο 

δεκηνπξγεκάησλ θαη ζπλδπάδνληαο ηα αγγιηθά κε ην ζρέδην. Οπζηαζηηθά ηνπο 

δεηείηαη λα ζρεδηάζνπλ έλα ζχγρξνλν ζέαηξν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αξραίνπ ζηελ 

πφιε ηνπο ζπλνδεπφκελν κε πεξηγξαθέο γηα ην θάζε κέξνο πνπ έρνπλ αλαιάβεη 

μερσξηζηά νη νκάδεο. Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απηή, νη νκάδεο πξέπεη λα 

δηαιέμνπλ απφ έλαλ εθπξφζσπν, πνπ ζα παξνπζηάζεη ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο ηνπ 

ζηνπο ππφινηπνπο. Με ην πέξαο ησλ παξνπζηάζεσλ ηα παηδηά ζα δεκηνπξγήζνπλ 
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ρψξν ζηελ ηάμε φπνπ ζα παξαζέζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο κε ηε κνξθή κίαο κηθξήο 

έθζεζεο ζηελ ηάμε, ζηελ νπνί ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ γηα λα βιέπνπλ ηα κέξε ηνπ 

ζεάηξνπ ή αξγφηεξα θαη λα πξνζζέηνπλ λέα ζηνηρεία απφ άιιεο ζεκαηηθέο, 

δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κία «γσλία ζεάηξνπ» κέζα ζηε ηάμε. 

 

Πξόηαζε γηα εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 

      Ζ δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο απηήο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Βέβαηα γηα λα δηεθπεξαησζεί ε δξαζηεξηφηεηα 

είλαη απαξαίηεην λα αλαιπζνχλ ηα κέξε ηνπ ζεάηξνπ απφ ηηο εηθφλεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο αξρηθά πξέπεη λα δψζεη θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο (κε φπνηα κνξθή 

απηφο επηζπκεί), γηα ην ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα γεληθά. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο 

βιέπνπλ ηηο εηθφλεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπο πξέπεη λα ηνπο παξαπέκςεη ζηε δεχηεξε 

εηθφλα, ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ην αξραίν ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα κε κεγάιε 

ιεπηνκέξεηα ελψ ηαπηφρξνλα ηα κέξε ηνπ ζεάηξνπ είλαη αξηζκεκέλα. Οη αξηζκνί 

παξαπέκπνπλ ζηα νλφκαηα ησλ κεξψλ, πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ εηθφλα. Όζν νη 

καζεηέο ηα βιέπνπλ ν δάζθαινο εμεγεί πξνθνξηθά θάζε κέξνο παξαπέκπνληαο ηα 

παηδηά λα θνηηνχλ ζηνλ αλάινγν αξηζκφ, ελψ ηα δηαβεβαηψλεη πσο νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ηνπο δίλεη ππάξρνπλ αλαιπηηθά κεηά ηηο εηθφλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Αθνχ 

γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο λέαο γλψζεο, ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη νδεγίεο ζηνπο καζεηέο γηα 

ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη έρεη γηα αθφκε κία θνξά ζπληνληζηηθφ θαη 

βνεζεηηθφ ξφιν. Αθνχ δνζεί ζηνπο καζεηέο αξθεηφο ρξφλνο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 

θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξνπζίαζήο ηνπο, ν εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηελ 

παξνπζίαζε θαη κε ηελ νινθιήξσζή ηεο ην ρψξν ηεο έθζεζεο. Ο ζπλνιηθφο 

εθηηκψκελνο ρξφλνο είλαη ηξεηο κε ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο. 

 

 

 

4.3.4 «Σα κοσζηούμια, οι ενδσμαζίες και οι ηθοποιοί» / “Costumes, clothing and 

actors” 

 

Τν ζέκα-πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο 

θνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη λα δνζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα ελδπκαηνινγηθά 

ζηνηρεία (θνπζηνχκηα, πξνζσπεία/κάζθεο, θφζνξλνη) θαη ηε κνπζηθή ή ηα κνπζηθά 

φξγαλα πνπ αμηνπνηνχληαλ ζην αξραίν ζέαηξν, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο παξάζηαζεο, 

θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εζνπνηνχο ή δηαθνξεηηθά ππνθξηηέο ηεο επνρήο.  

 

 Σηόρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: 

Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

1) Να κάζνπλ εηδηθφ ιεμηιφγην θαη νξνινγία 

2) Να ζπλεξγαζηνχλ νκαδηθά 

3) Να ζπλδπάζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηε γιψζζα κε ην πνιπηξνπηθφ πιηθφ πνπ 

νη ίδηνη ζα θαηαζθεπάζνπλ 
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4) Να παξνπζηάζνπλ ζηα αγγιηθά ην πιηθφ ηνπο θαη λα ηνλίζνπλ ηα βαζηθά ηνπ 

ζεκεία 

5) Να ιεηηνπξγήζνπλ ζε απζεληηθφ πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο 

6) Να αληαπνθξηζνχλ ζε νπηηθά εξεζίζκαηα, ηα νπνία νη ίδηνη ζα έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη (ςπρνθηλεηηθή δεμηφηεηα) 

 

Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

1) Να κάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία, ηα πξνζσπεία , ηε 

κνπζηθή θαη ηνπο εζνπνηνχο 

2) Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δεκηνπξγία ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ 

3) Να κάζνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ ελδπκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα θάζε ζεαηξηθφ είδνο 

4) Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ δηάθνξσλ πεγψλ 

5) Να μερσξίδνπλ ηηο ζεκαληηθέο απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο ελφο 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, κηαο παξνπζίαζεο, θηι 

6) Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηήξεζε θαη ρξήζε ζεκεηψζεσλ κε ζθνπφ λα κάζνπλ ηε 

λέα γλψζε 

7) Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πνηεο είλαη νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

ζχγρξνλα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία θαη ηνπο εζνπνηνχο ζε ζρέζε κε ηα αξραία 

 

Τν πιηθό ηεο ελόηεηαο 

       Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πεξηιακβάλεη κία βαζηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία 

θαζνξίδεη φιν ην ππφινηπν πιηθφ πνπ ζα δνζεί ηνπο καζεηέο. Πεξηιακβάλεη, αθφκε, 

ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ (εηθφλεο, θεηκελάθηα, θηι) πνπ ζα δνζεί ζε θάζε νκάδα 

αλάινγα κε ην ζέκα πνπ ζα έρεη. Σέινο, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη «θαλφλεο-νδεγίεο» 

γηα ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ζην επίπεδν ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ην ηη πξέπεη λα 

θάλνπλ έηζη ψζηε φιεο νη νκάδεο λα κάζνπλ γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ε 

ελφηεηα. 

 

Δξαζηεξηόηεηεο 

       Ζ ππάξρνπζα δξαζηεξηφηεηα είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαζθαιίαο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε. θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα δνζεί 

δηαθνξεηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζε θάζε νκάδα (π.ρ. ζηελ πξψηε νκάδα ζα δνζεί ην 

ζέκα θνπζηνχκηα, ζηε δεχηεξε ην ζέκα κνπζηθή θαη εζνπνηνί, θνθ), λα ην 

επεμεξγαζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη λέν ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζε φπνηα κνξθή επηζπκεί 

(π.ρ. ε πξψηε νκάδα κπνξεί λα θηηάμεη ζειίδεο πεξηνδηθνχ, ε δεχηεξε κία αθίζα ή 

έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην, θηι) θαη λα δεκηνπξγήζεη «ελεκεξσηηθνχο πάγθνπο» απφ 

φπνπ ζα πεξάζνπλ φιεο νη νκάδεο. Αθνχ νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία, θάζε 

νκάδα, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζα πεξάζεη απφ φινπο ηνπο πάγθνπο 

θαη ζα θξαηάεη ζεκεηψζεηο απφ ην ζέκα ηεο θάζε νκάδαο. Όηαλ ε νκάδα πεξάζεη απφ 

φινπο ηνπο πάγθνπο, ζα ζπλερίζεη ε επφκελε νκάδα αληίζηνηρα κέρξη λα 

νινθιεξψζνπλ φιεο νη νκάδεο. ηε ζπλέρεηα, θαη πάιη ζπλεξγαηηθά, ζα πξέπεη λα 

ζπδεηεζνχλ φια ηα ζέκαηα θαη λα αληαιιαρζνχλ νη ζεκεηψζεηο έηζη ψζηε ζην ηέινο 
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λα γίλεη κία ζπλνιηθή ζπδήηεζε αλαηξνθνδφηεζεο  ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο, γηα ηε λέα 

γλψζε θαη γηα ηπρφλ παξεξκελείεο ή απνξίεο.   

 

Πξόηαζε γηα εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 

        Ο εθπαηδεπηηθφο ζηελ ελφηεηα απηή έρεη θαη πάιη βνεζεηηθφ ξφιν, θαζψο ε λέα 

γλψζε θαη ε δηδαζθαιία πξνθχπηεη απφ ηελ εξγαζία ησλ παηδηψλ ζηηο νκάδεο. Ζ 

βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ζην ζεκείν απηφ είλαη θξίζηκε, θαζψο ηα παηδηά ελδέρεηαη λα 

ηελ αλαδεηήζνπλ πνιιέο θνξέο. Αθφκε, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη α ζπκβάιιεη θαη 

ζηελ αλαδήηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ ησλ πεγψλ, θαζψο νη καζεηέο δελ 

ζα είλαη αθφκα πνιχ εμνηθεησκέλνη κε απηφ. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα επηβιέπεη φιεο 

ηηο νκάδεο ελψ δνπιεχνπλ θαη λα ηνπο δίλεη νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα, έηζη ψζηε λα κελ ληψζνπλ αλαζθάιεηα εμαηηίαο ησλ πνιιψλ θαζεθφλησλ 

πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Ο ξφινο, δειαδή, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαη ππνζηεξηθηηθφο. 

Γηα λα επηηχρεη ε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ φηη ιφγσ ηνπ 

φηη ε δξαζηεξηφηεηα ρσξίδεηαη ζε πνιιά κέξε δελ γίλεηαη λα νινθιεξσζεί κφλν ζε 

κία κέξα θαη θπζηθά, ηα πάληα πξέπεη λα γίλνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο λα 

επηβαξχλνληαη νη καζεηέο κε επηπιένλ θφξην εξγαζίαο.  Οπζηαζηηθά, ε ελφηεηα απηή 

ιεηηνπξγεί ζαλ έλα ζχλνιν ππνελνηήησλ. Δπνκέλσο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο δηεμαγσγήο 

ηεο είλαη γχξσ ζηηο πέληε κε έμη δηδαθηηθέο ψξεο.  

 

 

 

4.3.5. «Διάζημοι αρταίοι ζσγγραθείς» / “Famous ancient authors” 

 

Τν ζέκα-πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη ε κειέηε ησλ βηνγξαθηψλ ηξηψλ δηάζεκσλ 

αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, Σνπ Αξηζηνθάλε, ηνπ νθνθιή θαη ηνπ Αηζρχινπ, σο 

βαζηθνχο εθπξφζσπνπο ηνπ θάζε είδνπο. 

  

Σηόρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: 

Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

1) Να κάζνπλ λα παίδνπλ επηηξαπέδην παηρλίδη ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

2) Να ζπλεξγαζηνχλ ζε νκάδεο 

3) Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην παηρλίδη θαη ηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα 

4) Να ζπλδπαζηεί ε ρξήζε ηεο γιψζζαο κε ηε γλψζε θαη ηε δηαζθέδαζε 

 

Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

1) Να κάζνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπγγξαθέσλ-εθπξνζψπσλ γηα θάζε 

είδνο 

2) Να κάζνπλ ηε βηνγξαθία ηνπο θαη ηε θχζε ησλ έξγσλ ηνπο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ 

3) Να κάζνπλ λα ζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ελφο παηρληδηνχ 
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Τν πιηθό ηεο ελόηεηαο 

       Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πεξηιακβάλεη έλα επηηξαπέδην παηρλίδη θαη έλα 

θπιιάδην νδεγηψλ γηα ηα παηδηά έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ πψο ζα παίμνπλ. Οη νδεγίεο 

δίλνληαη ζηα παηδηά κέζσ εηθφλσλ, φπνπ απεηθνλίδνληαη ηα αλάινγα κέξε ηνπ 

παηρληδηνχ, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ην παηρλίδη. 

 

   Δξαζηεξηόηεηα-Επηηξαπέδην παηρλίδη 

       Σν επηηξαπέδην παηρλίδη έρεη θνπηάθηα πνπ δείρλνπλ ζηνπο παίθηεο πψο λα 

θηλεζνχλ ζην παηρλίδη ζηε αγγιηθή γιψζζα. Οη παίθηεο θηλνχληαη κε δάξηα. 

Τπάξρνπλ επίζεο θαη δχν θαηεγνξίεο θαξηψλ: ε κία θαηεγνξία είλαη ηα «ζηνηρεία» 

θαη ε άιιε νη  «εληνιέο». Όηαλ ν παίθηεο ηχρεη θάξηα απφ ηελ θαηεγνξία «ζηνηρεία» 

ζα ηνπ δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάπνην απφ ηνπο ζπγγξαθείο Αξηζηνθάλε, 

νθνθιή, ή Αηζρχιν. Κάζε ζπγγξαθέαο έρεη ην δηθφ ηνπ ρξψκα θάξηαο 

(Αξηζηνθάλεο= γαιάδην, νθνθιήο= πξάζηλν, Αηζρχινο= θίηξηλν). Αθφκα, θάζε 

θάξηα απφ απηή ηελ θαηεγνξία έρεη έλα λνχκεξν πνπ δείρλεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία 

πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ νη θάξηεο θέξνπλ, έηζη ψζηε νη παίθηεο λα 

ζπλζέζνπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπ θάζε ζπγγξαθέα ζηελ ηειηθή θαξηέια (βι. Παξάξηεκα, 

ζειίδα 112 ). Απφ ηελ άιιε ζηελ θαηεγνξία «εληνιέο», πεξηιακβάλνληαη θάπνηεο 

θάξηεο πνπ δίλνπλ νδεγίεο ζηνπο παίθηεο γηα ην πψο λα θηλεζνχλ ζην παηρλίδη. 

Αλάινγα κε ην πνηα θάξηα ηξαβήμνπλ κπνξεί είηε λα πξνρσξήζνπλ πην γξήγνξα 

πεξηζζφηεξα θνπηάθηα, είηε λα ηνπο πάεη πίζσ (π.ρ. Δληνιή: Walk three small boxes 

forward, ή You lose your turn, the next player should play θηι). Σα παηδηά παίδνπλ ζε 

νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ (ην έλα παηδί αλαιακβάλεη λα ρεηξίδεηαη ην πηφλη ηεο νκάδαο 

θαη ηα ππφινηπα ηξία ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ησλ ζπγγξαθέσλ-ην θάζε παηδί 

αλαιακβάλεη απφ έλαλ).  θνπφο είλαη θάζε νκάδα λα ζπιιέμεη φια ηα ζηνηρεία γηα 

φινπο ηνπο ζπγγξαθείο, λα ηα ηαμηλνκήζεη ζηε ζσζηή ζεηξά θαη λα ηα ελψζεη 

ζρεκαηίδνληαο ηε βηνγξαθία ηνπ θάζε ζπγγξαθέα (ζηελ ειιεληθή γιψζζα). Όπνηα 

νκάδα ζπλζέζεη θαη ηηο ηξεηο βηνγξαθίεο πξψηε θεξδίδεη. 

 

Πξόηαζε γηα εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 

      Ζ ελφηεηα απηή βαζίδεηαη ζηε κάζεζε κέζσ ηνπ παηρληδηνχ. Ωο ελφηεηα, 

κάιηζηα, πνπ αθνινπζεί κεηά απφ απηή κε ηα θνπζηνχκηα, ηηο ελδπκαζίεο θαη ηνπο 

εζνπνηνχο, ε νπνία ήηαλ αξθεηά κεγάιε ζε έθηαζε θαη απαηηεηηθή, εζηηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηε κάζεζε κέζσ ελφο δηαζθεδαζηηθνχ ηξφπνπ, φπσο ην παηρλίδη. Ο 

δάζθαινο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ην παηρλίδη έηζη ψζηε λα κελ γίλνπλ αδηθίεο εηο 

βάξνπο θάπνηα νκάδαο θαη παξάιιεια λα παξαηεξεί ζην ηέινο, πψο ε θάζε νκάδα 

ζπιιέγεη ηα ζηνηρεία. Αθνχ βγεη ν πξψηνο ληθεηήο, ν δάζθαινο παξαπέκπεη ηηο 

ππφινηπεο νκάδεο λα ζπλερίζνπλ, ρσξίο ληθεηή ηελ επφκελε θνξά, γηα λα ζπιιέμνπλ 

ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο έκεηλαλ. ηε ζπλέρεηα, φηαλ νινθιεξσζνχλ φινη νη γχξνη θαη 

φηαλ φιεο νη νκάδεο έρνπλ ζπιιέμεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ν δάζθαινο αθήλεη 

πεξίπνπ δέθα πέληε ιεπηά ζε θάζε νκάδα λα κειεηήζεη φιεο ηηο βηνγξαθίεο. Σέινο, 

γίλεηαη κία γεληθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη ν δάζθαινο εζηηάδεη ζηα βαζηθά ζηνηρεία 

ηεο βηνγξαθίαο ηνπ θάζε ζπγγξαθέα γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα θαη ε θχζε ησλ 
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έξγσλ ηνπο. πλνιηθφο εθηηκψκελνο ρξφλνο γηα ηε δηδαζθαιία απηή είλαη δχν κε ηξεηο 

δηδαθηηθέο ψξεο. 

 

 

4.3.6. «Έργα ηων αρταίων ζσγγραθέων»/ “Ancient theatrical pieces of art” 

 

Τν ζέκα-πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο 

θνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη λα αλαδεηεζνχλ, λα κειεηεζνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ 

δηάθνξα έξγα ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, θαζψο 

θαη λα θαηαλνεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ ηα αλαδεηθλχνπλ, θαζψο θαη ηα κελχκαηα πνπ 

απνπλένπλ θαη ηα θαζηζηνχλ δηαρξνληθά (χλδεζε θαη κε ηελ πξψηε ελφηεηα-Ζ 

νιφπιεπξε πξνζθνξά θαη ν πινχηνο ηνπ ζεάηξνπ). 

 

Σηόρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: 

Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

1)  Να κάζνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα εληνπίδνπλ ηα βαζηθά ζεκεία ελφο θεηκέλνπ είηε 

ζηα αγγιηθά είηε ζηα ειιεληθά 

2) Να κάζνπλ λα αλαδεηνχλ θείκελα ζε δηάθνξεο πεγέο θαη ζηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα, αιιά θαη ζηε γιψζζα-ζηφρν 

3) Να κεηαθξάδνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά θαη ην αληίζηξνθν 

4) Να ζπλεξγαζηνχλ ζε νκαδηθφ επίπεδν 

5) Να εμνηθεησζνχλ κε ηε παξνπζίαζε ελφο θεηκέλνπ θαη ζηηο δχν γιψζζεο 

 

Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

1) Να αλαδεηήζνπλ θαη λα κάζνπλ γλσζηά έξγα ησλ βαζηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ 

ζεάηξνπ (Αξηζηνθάλε, Αηζρχινπ, νθνθιή) 

2) Να κειεηήζνπλ ηα έξγα πνπ επέιεμαλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηα κελχκαηα θαη ην 

εζηθφ δίδαγκα πνπ πεξλάεη 

3) Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαρξνληθή αμία ησλ έξγσλ 

4) Να θαηαλνήζνπλ ζε πνην είδνο αλήθνπλ 

 

Τν πιηθό ηεο ελόηεηαο 

       Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πεξηιακβάλεη έλα κηθξφ δηάινγν αλάκεζα ζηνπο ήξσεο-

βνεζνχο, έηζη ψζηε λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα 

πινπνηήζνπλ. Αθφκε, ζπκπεξηιακβάλνληαη θπιιάδηα εξγαζίαο, φπνπ θάζε νκάδα, 

κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ βξήθε. 

 

Δξαζηεξηόηεηα 

      Ζ δξαζηεξηφηεηα νλνκάδεηαη «Παξνπζίαζε βηβιίνπ», θαζψο νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ κέζα απφ δηάθνξεο πεγέο (δηαδίθηπν, βηβιία, θηι), δηάζεκα 

έξγα ησλ ηξηψλ εθπξνζψπσλ πνπ γλψξηζαλ ζηε πξνεγνχκελε ελφηεηα (Αξηζηνθάλεο, 

νθνθιήο, Αηζρχινο). Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο, κία γηα θάζε 

εθπξφζσπν. ηφρνο είλαη λα αλαδεηεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ: ε ππφζεζε-πεξίιεςε 
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ηνπ έξγνπ, ην είδνο ζην νπνίν αλήθεη θαη ηα κελχκαηα-εζηθφ δίδαγκα πνπ κεηαθέξεη 

θαη ην θαζηζηά δηαρξνληθφ. Κάζε νκάδα ζα πξέπεη λα γξάςεη ηα παξαπάλσ θαη ζηα 

αγγιηθά θαη ζηα ειιεληθά, θαζψο ζα πξέπεη λα «δηεπξχλνπλ ην θνηλφ» ζην νπνίν ζα 

παξνπζηάζνπλ ην βηβιίν. Αθνχ θαη νη ηξεηο νκάδεο νινθιεξψζνπλ ηε ζπγγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ην έξγν θαη ζηηο δχν γιψζζεο. 

 

Πξόηαζε γηα εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 

      Γηα λα δηεμαρζεί ε δηδαζθαιία κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ν εθπαηδεπηηθφο 

βνεζάεη, ζπληνλίδεη θαη ζπκβνπιεχεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Καιφ ζα ήηαλ, ν εθπαηδεπηηθφο λα βνεζήζεη θπξίσο ζηελ αλαδήηεζε ησλ ζσζηψλ 

πεγψλ, θαζψο ε αλαδήηεζε απηή είλαη κία θαηλνχξγηα δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο, ε 

νπνία, φκσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή λα γλσξίδνπλ. Αθφκα, θαηά ηε κεηάθξαζε απφ ηε 

κία γιψζζα ζηελ άιιε, ν δάζθαινο, επίζεο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεη ηνπο καζεηέο 

θαη λα ηνπο ειέγρεη, ελψ παξάιιεια θαιφ ζα ήηαλ λα ηνπο παξαπέκπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ έγθπξα ιεμηθά, έηζη ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ νξζή ρξήζε ηνπο 

θαη λα κελ θαηαθχγνπλ ζε κία ζηείξα θαη ιαλζαζκέλε κεηάθξαζε θαη απφδνζε. 

Όηαλ νινθιεξσζνχλ φιεο νη παξνπζηάζεηο, θαιφ ζα ήηαλ ν δάζθαινο λα μεθηλήζεη 

κία ζπδήηεζε, έηζη ψζηε λα νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα έξγα 

πνπ βξήθαλ θαη λα δηεμαρζεί έλαο επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο. Ο ζπλνιηθφο 

εθηηκψκελνο ρξφλνο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ηξεηο κε ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο. 

         

 

 

4.3.7  Η «Ειρήνη» ηοσ Αριζηοθάνη / “Peace” of Aristophanes 

 

Τν ζέκα-πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο 

θνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη λα κειεηεζεί θαη λα επεμεξγαζηεί λνεκαηηθά, θηλεηηθά θαη 

εθθξαζηηθά ην αξραίν έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε «Δηξήλε». ην ζεκείν απηφ γίλεηαη 

αλαθνξά θαη ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο Δηξήλε-Πφιεκνο θαζψο θαη ζχλδεζή ηνπ κε ηελ 

επηθαηξφηεηα, κε ζηφρν ηελ απφδεημε ηεο δηαρξνληθφηεηάο ηνπ. Αθφκα, δίλεηαη ε 

δηαζθεπή ηνπ γηα παηδηά, κε ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζε επίπεδν ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο. 

  

Σηόρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: 

Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

1) Να αλαιάβνπλ ζεαηξηθνχο ξφινπο ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

2) Να αλαπηχμνπλ ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία κε ηε ρξήζε εμσιεθηηθψλ εθθξάζεσλ 

θαη λα εμνηθεησζνχλ κε απηέο κε ζθνπφ λα κπνξνχλ λα θαλεξσζνχλ θαη λα 

εθθξαζηνχλ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα (γισζζηθέο εθθξάζεηο, ζπγθεθξηκέλεο 

θηλήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε γιψζζα-«γιψζζα ηνπ ζψκαηνο», θηι) 

3) Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο αλάινγα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο 
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4) Να αλαπηχμνπλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα 

 

Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

1) Να αζρνιεζνχλ, λα κειεηήζνπλ θαη λα εληξπθήζνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζεαηξηθφ έξγν 

2) Να θαηαιάβνπλ ηα κελχκαηα ηνπ έξγνπ «Δηξήλε» ηνπ Αξηζηνθάλε θαη λα ηα 

πξνζαξκφζνπλ ζηε ζεκεξηλή επνρή (λα θαηαιάβνπλ ην εζηθφ δίδαγκα ηνπ έξγνπ) 

 

Τν πιηθό ηεο ελόηεηαο 

       Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία «Δηξήλε», 

απφ ην βηβιίν γηα παηδηά ηεο νθίαο Εαξακπνχθαο θαζψο θαη ην ζεαηξηθφ έξγν κε ηε 

κνξθή ξφισλ κεηαθξαζκέλν απφ ην ίδην βηβιίν. ε ζπλδπαζκφ κε απηά ελδείθλπληαη 

ζην πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπγθεθξηκέλα βίληεν απφ ηα νπνία κπνξεί λα επηιέμεη 

γηα λα παξνπζηάζεη ην έξγν ζηα παηδηά κε νπηηθναθνπζηηθφ ηξφπν. 

 

Δξαζηεξηόηεηεο 

       ηελ ελφηεηα απηή, δελ εκπεξηέρεηαη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ή θάπνην παηρλίδη, 

θαζψο απνηειεί ηελ πξψηε ελφηεηα κε ηελ νπνία νη καζεηέο ζα μεθηλήζνπλ λα 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ηε δηθή ηνπο ζεαηξηθή παξάζηαζε.  Παξφια απηά ε ελφηεηα 

βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο θαη ζηελ πξνβνιή ηνπ 

έξγνπ απφ βίληεν δηάθνξσλ παξαζηάζεσλ θαη εξκελεηψλ. Δπνκέλσο, κε ζθνπφ λα 

επέιζνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα γίλεη κία ζπδήηεζε γηα ην έξγν κε 

ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ: ε ππφζεζή ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ είδνπο ηνπ (θσκσδία), ην 

εζηθφ δίδαγκα θαη ηα κελχκαηα πνπ πεξλάεη θαζψο θαη ηε δηαρξνληθφηεηά ηνπ. 

 

Πξόηαζε γηα εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 

      Γηα λα δηδαρζεί ε ελφηεηα απηή πξνηείλεηαη αξρηθά ε παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν. 

ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θάλεη θάπνηεο ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο γηα 

λα ειέγμεη θαηά πφζν νη καζεηέο θαηάιαβαλ πνηα είλαη ε ππφζεζε ηνπ έξγνπ θαη ζε 

πνην είδνο αλήθεη απφ ην βίληεν. Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα δερηεί φιεο ηηο 

απαληήζεηο ρσξίο λα επηδνθηκάζεη ή λα απνδνθηκάζεη θάπνηα. Έπεηηα, ζα δηαλεκεζεί 

ε εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία θαη αθνχ δηαβαζηεί ζα γίλεη πάιη κία ζπδήηεζε, γηα λα 

ηνληζηνχλ ηα ίδηα ζεκεία θαη λα αθνπζηνχλ φιεο νη απφςεηο, κφλν πνπ απηή ηε θνξά 

ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα επέκβεη ζε ηπρφλ παξαλνήζεηο. Αθνχ ν εθπαηδεπηηθφο 

ζηγνπξεπηεί φηη ην έξγν έρεη θαηαλνεζεί απφ φια ηα παηδηά, ζα ηνπο δψζεη ηνπο 

ξφινπο θαη ζα θαηαλεκεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο. Απφ ην ζεκείν απηφ ν θάζε 

καζεηήο ζα κειεηήζεη ην ξφιν ηνπ θαη ζα μεθηλήζνπλ νη πξψηεο πξφβεο. ηηο πξφβεο 

ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δίλεη ζπκβνπιέο γηα ην πψο ηα παηδηά ζα κπνξνχλ λα 

ζπλδπάδνπλ ηνπο δηαιφγνπο κε ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ. Ο ζπλνιηθφο εθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο είλαη πέληε κε έμη 

δηδαθηηθέο ψξεο (εθφζνλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξφβεο*). 
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(*Οη πξφβεο ζα ζπλερίδνληαη κέρξη θαη πξηλ ηελ ηειεπηαία ελφηεηα έηζη „ψζηε ηα 

παηδηά λα ληψζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά φηαλ ζα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηε 

ζεαηξηθή ηνπο παξάζηαζε). 

 

 

4.3.8 «Φορέζηε ηις μάζκες ζας!» / “Put your masks on!” 

 

Τν ζέκα-πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο 

θνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη δηδαρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνεηνηκάδεηαη θάπνηνο ζε 

αηνκηθφ, θπξίσο επίπεδν, γηα κία παξάζηαζε. Γίλεηαη, δειαδή, ε ηθαλφηεηα 

πξνεηνηκαζίαο ησλ θνπζηνπκηψλ θαη ησλ πξνζσπείσλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, έηζη 

ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηα ίδηα ηα εμσιεθηηθά ζηνηρεία πνπ επηζπκνχλ λα πξνβάιινπλ 

κε ην ξφιν ηνπο. Κάζε ξφινο έρεη κία ηδηφηεηα ζην έξγν, άξα θάζε ελδπκαηνινγηθφ 

ζηνηρείν εληζρχεη ηελ ηδηφηεηα απηή.  

 

Σηόρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: 

Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

1) Να θαηαλνήζνπλ νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα λα εηνηκάζνπλ ηα 

θνπζηνχκηα ηνπο 

2) Να ζπλεξγαζηνχλ ζε γεληθφ επίπεδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο 

3) Να ζπληνληζηνχλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

αλάινγε ελδπκαζία γηα πεξάζνπλ ζην θνηλφ θάπνηα κελχκαηα 

 

Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

1) Να κάζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο κηαο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο 

2) Να εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ηελ ελφηεηα «Σα θνπζηνχκηα, νη 

ελδπκαζίεο θαη νη εζνπνηνί» 

3) Να θαηαλνήζνπλ πσο γηα λα πξνεηνηκαζηεί κία άξηηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, 

ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζε θάζε ιεπηνκέξεηα  

4) Να θαηαλνήζνπλ φηη ηα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαηαλφεζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη ζηε κεηαθνξά κελπκάησλ 

εμσιεθηηθνχ ραξαθηήξα 

 

Τν πιηθό ηεο ελόηεηαο 

     Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, πεξηιακβάλεη ζχληνκεο ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο απφ ηνπο  

ήξσεο-βνεζνχο  ηνπ πιηθνχ, θαζψο θαη εηθφλεο γηα ηδέεο θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. 

Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ σο ζηφρν ηελ θαηαηφπηζε ησλ καζεηψλ, έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο  θνζηνχκηα σο κέξνο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. 
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Δξαζηεξηόηεηεο 

        Ζ πξνεηνηκαζία ησλ θνζηνπκηψλ θαη ησλ καζθψλ-πξνζσπείσλ, απνηειεί  κία 

δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα. θνπφο είλαη λα κάζνπλ ηα παηδηά λα πξνεηνηκάδνπλ κία 

ζεαηξηθή παξάζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο. Έηζη, εθφζνλ έρνπλ θαηαλεκεζεί νη ξφινη ην 

θάζε  παηδί ζα πξέπεη λα αλαιάβεη θαη ην θνζηνχκη ηνπ. Θα δνζεί, κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

ε επθαηξία νη καζεηέο λα απνδψζνπλ κε ην ξφιν ηνπο κε φπνην ηξφπν επηζπκνχλ θαη 

λα αλαδείμνπλ ηα εμσιεθηηθά εθείλα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηα γηα λα 

παξνπζηαζηνχλ ζην θνηλφ. 

 

Πξόηαζε γηα εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 

      Γηα λα δηδαρηεί ζσζηά απηή ε ελφηεηα, ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη κία πνιχ θαιή 

πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ πνπ ηα παηδηά ζα εξγαζηνχλ. Ο εθπαηδεπηηθφο, δειαδή, ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη πάγθνπο εξγαζίαο μερσξηζηά γηα ηα θνζηνχκηα θαη 

μερσξηζηά γηα ηηο κάζθεο, θαη ηαπηφρξνλα λα ηνπο εθνδηάζεη κε ηα αλάινγα εξγαιεία 

θαη πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο ελδπκαζίαο. Καζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα, ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα βνεζάεη θάζε καζεηή θαη λα αλαιακβάλεη ηε 

ρξήζε επηθίλδπλσλ εξγαιείσλ γηα λα κελ ηξαπκαηηζηνχλ ηα παηδηά. Αθφκε, πξέπεη λα 

θξνληίζεη ε δηαλνκή ησλ πιηθψλ λα είλαη δίθαηε. Καιφ ζα ήηαλ, κέζσ φιεο απηήο ηεο 

πξνεηνηκαζίαο, λα πξνσζεζεί ε ρξήζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη άιισλ 

«άρξεζησλ» αληηθεηκέλσλ, ψζηε νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη κπνξεί θαλείο 

λα δεκηνπξγήζεη, λα θηηάμεη ηέρλε κε νηηδήπνηε θαη αλ δηαζέηεη αξθεί λα 

ελεξγνπνηήζεη ηε θαληαζία ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαπηχζζεηαη θαη ε νηθνινγηθή 

ζπλείδεζε. Ο ζπλνιηθφο εθηηκψκελνο ρξφλνο γηα ηελ ελφηεηα απηή είλαη πέληε  

δηδαθηηθέο ψξεο (αλ ιάβεη θαλείο ππφςηλ φηη πξέπεη λα εηνηκαζηνχλ φια ηα 

θνζηνχκηα γηα φινπο ηνπο ξφινπο). 

 

 

 

4.3.9 «Μεηαμορθώζηε ηο τώρο» / “Transform your space” 

 

Τν ζέκα-πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο 

θνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη δηδαρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνεηνηκάδεηαη κία 

παξάζηαζε ζε ζπιινγηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ επίπεδν, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα. Γίλεηαη, δειαδή, ε ηθαλφηεηα πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη επηιεγεί 

γηα ηελ παξάζηαζε, φζνλ αθνξά ηα ζθεληθά, θαζψο θαη άιισλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

γηα ηελ πξνβνιή κίαο παξάζηαζεο, φπσο ηε κνπζηθή θαη ηηο πξνζθιήζεηο.  

 

 Σηόρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: 

Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θίλεζε: 

1) Να θαηαλνήζνπλ νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα λα εηνηκάζνπλ ηα 

ζθεληθά, ηε κνπζηθή θαη ηηο πξνζθιήζεηο 

2) Να ζπλεξγαζηνχλ ζε γεληθφ επίπεδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο 

3) Να αλαπηχμνπλ ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ ηνπο 
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4) Να κάζνπλ, λα εμνηθεησζνχλ θαη λα ζπληνλίδνληαη ηελ θίλεζή ηνπο ζην ρψξν 

αλάινγα κε ηε κνπζηθή ή κε θάπνην ζπλαίζζεκα 

5) Να κάζνπλ θηηάρλνπλ πξνζθιήζεηο θαη ζηα αγγιηθά θαη ζηα ειιεληθά 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο 

 

Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

1) Να κάζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο κηαο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο 

2) Να εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ηελ ελφηεηα «Σα κέξε ηνπ 

ζεάηξνπ» 

3) Να θαηαλνήζνπλ πσο γηα λα πξνεηνηκαζηεί κία άξηηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, 

ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζε θάζε ιεπηνκέξεηα  

4) Να κάζνπλ λα αμηνπνηνχλ ην ρψξν πνπ δηαζέηνπλ γηα λα δηεπθνιχλνληαη θαηά ηελ 

νξγάλσζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο 

5) Να βξνπλ ηελ θαηάιιειε κνπζηθή γηα θάζε ζθελή, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ 

αλάινγσλ ζπλαηζζεκάησλ 

6) Να κάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ (π.ρ. ε 

δεκηνπξγία πξνζθιήζεσλ, αθίζαο, θ.η.ι.) 

 

Τν πιηθό ηεο ελόηεηαο 

        Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, επίζεο, δηαζέηεη ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ, ηεο κνπζηθήο θαη ησλ πξνζθιήζεσλ, θαζψο θαη βνεζεηηθέο 

εηθφλεο, φπσο αθξηβψο θαη ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ελφηεηα.  

 

Δξαζηεξηόηεηεο 

      ην ζεκείν απηφ, φπσο αθξηβψο πξνηάζεθε θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη βξεη ην ρψξν ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαζψο θαη 

λα έρεη θξνληίζεη λα ππάξρνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηα παηδηά, φια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζθεληθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή πάιη ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ αλαθπθιψζηκα πιηθά. ηε 

ζπλέρεηα, θαιφ ζα ήηαλ ηα παηδηά λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο, ψζηε κία λα 

αλαιάβεη ηα ζθεληθά, κία ηε κνπζηθή θαη κία ηηο πξνζθιήζεηο, γηα λα νινθιεξσζεί ε 

πξνεηνηκαζία γξεγνξφηεξα.  

 

Πξόηαζε γηα εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 

      Γηα λα δηδαρζεί ζσζηά απηή ε ελφηεηα, ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη ε αλάινγε 

πξνεηνηκαζία απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε. Σα παηδηά είλαη 

θαιχηεξν λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο γηα λα εηνηκάζνπλ γξεγνξφηεξα ην ρψξν, ηε 

κνπζηθή θαη ηηο πξνζθιήζεηο. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα βνεζάεη ηα παηδηά θαη λα 

ρεηξίδεηαη ηα επηθίλδπλα εξγαιεία, γηα λα απνθεπρζνχλ νη ηξαπκαηηζκνί. Καζ‟ φιε 

ηελ πξνεηνηκαζία ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα επηβιέπεη ηελ εξγαζία φισλ ησλ νκάδσλ 

θαη λα ηηο ζπκβνπιεχεη. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα πξνηείλεη ζηελ νκάδα πνπ έρεη 

αλαιάβεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθιήζεσλ, λα θηηάμεη θαη κία παξφκνηα αθίζα 
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έηζη ψζηε λα έξζεη κεγαιχηεξν θνηλφ ζηε παξάζηαζε. Καιφ ζα ήηαλ, ν δάζθαινο λα 

ηξαβήμεη θσηνγξαθίεο απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξάζηαζεο, θαζψο θαη απφ ηα 

έξγα ησλ καζεηψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ, έηζη ψζηε 

λα δεκηνπξγήζεη έλα βίληεν πνπ ζα πξνβιεζεί πξηλ ηελ παξάζηαζε, γηα λα 

ελεκεξσζεί ην θνηλφ θαη γηα ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα φινπ ηνπ project. Ο ζπλνιηθφο 

εθηηκψκελνο ρξφλνο είλαη ηέζζεξηο κε πέληε δηδαθηηθέο ψξεο.  

 

 

4.3.10 «Ας αρτίζει η παράζηαζη!» / “Let the show begin!” 

 

Τν ζέκα-πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο 

θνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη λα δηεμαρζεί ε ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ πξνεηνηκαδφηαλ 

ήδε απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Σν βαζηθφ, ζην ζεκείν απηφ, είλαη νη καζεηέο 

κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

Θεάηξνπ γεληθφηεξα, σο κίαο κνξθήο ηέρλεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη πνιιά αθφκα 

ζηνηρεία θαη έρεη κία πινχζηα ηζηνξία. 

  

 Σηόρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: 

Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

1) Να απνδψζνπλ ηνπο ξφινπο πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί ζε κία ζεαηξηθή παξάζηαζε 

2) Να απνθηήζνπλ ηελ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε κία ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη 

κάιηζηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

3) Να ζπλδπάζνπλ ην δηάινγν κε ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο 

4) Να αλαπηχμνπλ ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ηνπο ζπληνληζκφ 

 

Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

1) Να κάζνπλ λα ζπληνλίδνπλ κία ζεαηξηθή παξάζηαζε 

2) Να κάζνπλ λα αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ζε 

κία ζεαηξηθή παξάζηαζε 

3) Να αλαπηχμνπλ ηηο κεηαγλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη λα απνθηήζνπλ 

απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κία ζεαηξηθή παξάζηαζε 

 

Τν πιηθό ηεο ελόηεηαο 

       Ζ ελφηεηα απηή ην κφλν πνπ πεξηιακβάλεη είλαη έλα ζχληνκν θπιιάδην κε φινπο 

ηνπο ήξσεο-βνεζνχο ηνπ πιηθνχ, νη νπνίνη επραξηζηνχλ θαη επηδνθηκάδνπλ ηνπο 

καζεηέο γηα ηε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζην project απηφ.  

 

Δξαζηεξηόηεηεο 

      Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα είλαη νπζηαζηηθά ε δηεμαγσγή ηεο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο πνπ ηφζν θαηξφ πξνεηνηκαδφηαλ απφ ηνπο καζεηέο. ην ζεκείν απηφ, νη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη έλα θνηλφ πνπ ηνπο παξαθνινπζεί θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη άγρνο, φηαλ έρεη πξνεγεζεί κία 

θαιή πξνεηνηκαζία. 



 

64 

 

Πξόηαζε ηα εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο 

      Γηα λα δηεμαρζεί ζσζηά ε παξάζηαζε, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη αξρηθά λα 

πξνεηνηκάζεη ςπρνινγηθά ηνπο καζεηέο. „Έπεηηα, θαιφ ζα ήηαλ λα θάλεη κία θαιή 

παξνπζίαζε ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ, 

(κέζσ παξαδείγκαηνο ράξηλ ηνπ βίληεν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη)  έηζη ψζηε ην θνηλφ λα 

ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε απηφ θαζψο θαη κε ην ηη είλαη ε ΟΔΠΔΓ. Σέινο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο ν δάζθαινο δελ είλαη έλαο απιφο ζεαηήο, αιιά βνεζφο θαη 

ζπλεξγάηεο ησλ καζεηψλ-εζνπνηψλ. Βξίζθεηαη ζηα παξαζθήληα, βνεζάεη ζηελ 

πξνεηνηκαζία, ζπκίδεη ζηα παηδηά θάπνηα γξακκή απφ ην ξφιν ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ 

κπεξδεπηνχλ ή ηελ μεράζνπλ, θηι. Ο ζπλνιηθφο εθηηκψκελνο ρξφλνο ηεο παξάζηαζεο 

είλαη πεξίπνπ δχν δηδαθηηθέο ψξεο. Ο δάζθαινο πξέπεη, επίζεο, λα ηνλίζεη ζηνπο 

καζεηέο φηη κεηά ηελ παξάζηαζε είλαη απαξαίηεην λα επαλαθέξνπλ φινη καδί ην 

ρψξν ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε.    
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5.  πδήηεζε 

 

     θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΟΔΠΔΓ. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηρεηξήζεθε 

λα εμεηαζηεί αλαιπηηθά ε κέζνδνο ΟΔΠΔΓ θαη ην πψο είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ε 

ηαπηφρξνλε εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κε ηε δηδαζθαιία ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ ζεάηξνπ, κέζσ ελφο θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ. Δηδηθφηεξα, ε 

δεκηνπξγία ηνπ πιηθνχ απηνχ βαζίζηεθε θαη ζηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνχ, ηεο 

δξαζηεξηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, ηεο κάζεζεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, αιιά θαη ζηε 

δηδαθηηθή ηεο ηέρλεο θαη ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο. Πξνηείλεηαη, επίζεο, γηα παηδηά 

ειηθίαο απφ δέθα έσο δψδεθα εηψλ. 

 

     Αξρηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κειεηήζεθε ζπζηεκαηηθά, ε κέζνδνο ΟΔΠΔΓ.  

Ζ Οινθιεξσκέλε Δθκάζεζε Πεξηερνκέλνπ θαη Γιψζζαο (ΟΔΠΔΓ), γλσζηή ζηα 

αγγιηθά σο CLIL (Content and Language Integrated Learning), είλαη κία 

εθπαηδεπηηθή κέζνδνο, ε νπνία έγηλε γλσζηή σο φξνο ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν, φπνπ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο αλάδεημεο πξνγξακκάησλ 

εκβχζηζεο ιάκβαλαλ ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ε κέζνδνο, θαηά ηελ νπνία ε 

κάζεζε νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ δηδάζθεηαη ζε κία επηπξφζζεηε γιψζζα 

(Marsh,2009), βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην επίπεδν γισζζηθήο θαη γλσζηηθήο 

επάξθεηαο, ηεο θηλεηνπνίεζεο θαζψο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην αληηθείκελν 

(Marsh, 1994).  Απνηειεί κία θαηλνηνκία γηα ηελ εθπαίδεπζε, εθφζνλ πεξηιακβάλεη 

πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ θαη πξαθηηθψλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάινγα κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν, θαη θέξεη 

καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. 

 

       Ζ κέζνδνο ΟΔΠΔΓ ζηνρεχεη ζηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, ησλ δεμηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο κάζεζεο θαη ηεο γλψζεο, ηεο 

επηθνηλσλίαο έρνληαο σο εξγαιείν ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

επίγλσζεο. Ζ αιιειέλδεηε απηή ζρέζε ηεο παξάιιειεο αλάπηπμεο φισλ ησλ 

παξαπάλσ ζηνηρείσλ, έρεη γίλεη γλσζηή ζηα αγγιηθά κε ηνλ φξν «4Cs» (Cognition-

Culture-Communication-Content) (European Commission, 2014). Αθφκα, έρεη 

απνδεηρηεί, κέζσ κειέηεο, φηη ε ΟΔΠΔΓ, σο κία ζρεηηθά πξφζθαηε κέζνδνο έρεη 

παξνπζηάζεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, αιιά, παξφια απηά, ηα πιενλεθηήκαηά ηεο θαη 

ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ θέξεη ηελ θαζηζηνχλ σο κία πξσηνπνξηαθή θαη 

κνλαδηθή κέζνδν. Υάξε ζε απηήλ ηεο ηελ θαηλνηνκία, ε ελαζρφιεζε κε ην 

αληηθείκελφ ηεο είλαη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη έρεη πξνζειθχζεη πιήζνο εξεπλψλ 

ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο Δπξψπεο, φζν θαη ζηα πιαίζηα ηεο Διιάδαο.  

 

       Έπεηηα, κεηά ηε κειέηε ηεο ΟΔΠΔΓ, αθνινχζεζε ε κειέηε ηεο Σέρλεο θαη ηνπ 

Θεάηξνπ, θαζψο θαη ε παηδεπηηθή ηνπο αμία. Ζ Σέρλε είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ λα δεκηνπξγεί έξγα κε αηζζεηηθφ θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ πξφθιεζε αηζζεηηθήο ηθαλνπνίεζεο, αιιά θαη ζηελ απνθάιπςε 
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κηαο αζέαηεο πηπρήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κέζσ ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηεο θαη κέζσ 

ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηεο. Σν Θέαηξν, είλαη κία κνξθή ηέρλεο. Απνηειεί δηαρξνληθά 

ην κνξθνπαηδεπηηθφ εθείλν επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα πνπ, φρη κφλν αληηζηνηρεί ζηελ 

εθάζηνηε  ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα θαη δηαιέγεηαη καδί ηεο, αιιά πξνβαίλεη ζε 

πεξαηηέξσ θξηηηθή θαη ζρνιηαζκφ ηεο, παξεκβαίλνληαο επνηθνδνκεηηθά θαη 

δηακνξθψλνληαο ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ ζεαηψλ, γεγνλφο πνπ ζπληειείηαη θπξίσο ιφγσ 

ηεο δπλακηθήο ηεο εηθφλαο, ηνπ δσληαλνχ παξαδείγκαηνο θαη ηεο βησκαηηθήο κέζεμεο 

ησλ ζεαηψλ ζηα ζθεληθά δξψκελα, θαζψο απηά ζπληεινχληαη κε ηξφπν ακθίδξνκν 

θαη δηαδξαζηηθφ (Grammatas, XX). 

       Ζ χπαξμε ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο, αιιά θαη ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο γεληθφηεξα, 

ζην ζρνιηθφ ρψξν, είλαη αλαγθαία ζηε ζεκεξηλή επνρή, εθφζνλ ηα παηδηά μεθεχγνπλ 

απφ αλνχζηεο κνξθέο δηαζθέδαζεο, βιέπνπλ ηε δσή κε άιιν κάηη θαη ηζνξξνπείηαη ε 

ςπρή ηνπο. Έηζη, νη λένη αληηζηέθνληαη ζηελ θαζεκεξηλή πξνπαγάλδα ζηελ νπνία 

ππφθεηληαη θαη αληηδξνχλ ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο άλεζεο θαη ηνπ ηερλνθξαηηζκνχ, 

εθφζνλ κέζσ ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηελ ηέρλε αλαπηχζζεηαη ε ινγηθή θαη ε 

θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη νινθιεξψλνληαη σο πξνζσπηθφηεηεο. 

       Παξφια απηά,  ε δηδαζθαιία ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Θεάηξνπ έξρεηαη ζε δεχηεξε 

κνίξα, φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. απηφ 

νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ζην γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία 

ηεο ζεσξείηαη σο δεπηεξεχνπζα αλάγθε ησλ ππφινηπσλ καζεκάησλ θαη ζην φηη κέρξη 

θαη ζήκεξα δελ ζπλεζίδνληαλ λα δηεμάγνληαη δηάθνξα θαιιηηερληθά δξψκελα ζε 

ζπζηεκαηηθφ επίπεδν, έηζη ψζηε λα ππξνδνηείηαη ε θαιιηηερληθή αλεζπρία ησλ 

καζεηψλ.  

     Ο ζπλδπαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Θεάηξνπ, σο κία ζχλζεηε 

κνξθή ηεο θαη ηεο κεζφδνπ ηεο ΟΔΠΔΓ, απνηέιεζε ηελ θεληξηθή ηδέα πνπ δηέπεη ηελ 

παξνχζα εξγαζία, θαζψο ζεσξήζεθε εμαηξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ε δεκηνπξγία ελφο 

ηέηνηνπ είδνπο πιηθνχ. Πξψηα απφ φια, ζεσξήζεθε πσο ν ζρεδηαζκφο ελφο ηέηνηνπ 

είδνπο πιηθνχ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Σέρλεο θαη ηνπ Θεάηξνπ, αιιά θαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ΟΔΠΔΓ, κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ δηαζεκαηηθά πάξα πνιιέο έλλνηεο ζπκππθλσκέλα ζηα πιαίζηα ιίγσλ 

καζεκάησλ, ηα νπνία ζα ιάβνπλ ηε κνξθή project. 

    Αθφκε, ε δηδαζθαιία ηνπ ζεάηξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε κίαο άιιεο 

γιψζζαο, θάηη ην νπνίν είλαη πξσηνπφξν θαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε, 

ζηα πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. Ζ ζχιιεςε ηεο ηδέαο απηήο, βέβαηα, 

ελζνπζίαζε ηδηαίηεξα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, θαη θπζηθά απνηέιεζε ηελ θηλεηήξηα 

δχλακε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ παξφληνο πιηθνχ θαη ηε ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο. 

    Δληνχηνηο, ππήξμαλ θαη αξθεηέο δπζθνιίεο θαηά ην ζρεδηαζκφ απηνχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ. ε πξψην ζηάδην, κία δπζθνιία ήηαλ πσο ελψ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο πνιπάξηζκεο πιεξνθνξίεο γηα ην αξραίν ζέαηξν, ππάξρεη έλα πνιχ κηθξφ 
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κέξνο απφ απηέο ζε πιηθφ εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα παηδηά, θαη απηφ ζπλήζσο κέζσ 

καζεκάησλ, φπσο απηφ ηεο Ηζηνξίαο, ην νπνίν, φκσο, ππάξρεη κε ηελ απιή κνξθή 

ελφο θεηκέλνπ. Δπνκέλσο ε δπζθνιία ήηαλ λα βξεζεί ηέηνηνπ είδνπο πιηθφ γηα λα 

απνηειέζεη κία βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ελνηήησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Αθφκα κία δπζθνιία, ήηαλ λα βξεζεί πιηθφ ην νπνίν λα 

πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ ζε έλα εληαίν πιηθφ, κε 

απνηέιεζκα ηα παηδηά, ελ ηέιεη, λα γλσξίδνπλ πνιχ ιίγεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, νη 

νπνίεο κάιηζηα, πνιιέο θνξέο, είλαη ζπγθερπκέλεο ζην κπαιφ ηνπο. Σέινο ε έιιεηςε 

πξνζσπηθήο εμνηθείσζεο κε ην αληηθείκελν, φρη κφλν ηνπ ζεάηξνπ ή ηεο ΟΔΠΔΓ, 

αιιά θαη ηεο ζρεδίαζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαηέζηεζαλ ηε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ ηνπ παξφληνο πιηθνχ, έλα πνιχ απαηηεηηθφ θαη ζθιεξφ έξγν. 

     Αλ θαη ππήξμαλ νη παξαπάλσ δπζθνιίεο, ην γεγνλφο απηφ δελ απνηέιεζε πνηέ έλα 

κεγάιν θαη άιπην πξφβιεκα, αιιά αληίζεηα κία πξφθιεζε, ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο 

κία κνξθή παξαθίλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ θαηλνηφκνπ πιηθνχ. Οη 

δπζθνιίεο απηέο αληηκεησπίζηεθαλ κε ηελ πξνζσπηθή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη 

κειέηε ηφζν ηεο ΟΔΠΔΓ, φζν ηεο ηέρλεο θαη ηνπ ζεάηξνπ, ηε ζπλεξγαζία κε 

έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο 

πξνζσπηθήο αλαδήηεζεο θαζψο θαη ηεο πξνζσπηθήο βνχιεζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

πιηθνχ κίαο ηφζν δηαθνξεηηθήο δηδαζθαιίαο. 

     Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θαη αξθεηνί πεξηνξηζκνί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πιηθνχ απηνχ, θαζψο ην ειιεληθφ ζρνιείν ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη ηε δηδαζθαιία 

ηεο ηέρλεο, σο έλα ζχλνιν δεπηεξεπνπζψλ καζεκάησλ, ηα νπνία δηδάζθνληαη αθφκα 

ζπκπιεξσκαηηθά ησλ ππφινηπσλ καζεκάησλ. Δπίζεο, πνιινί εθπαηδεπηηθνί 

ζπγρένπλ ηε δηδαζθαιία ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηέρλεο, αλαζέηνληαο απιά ζηνπο 

καζεηέο «λα δσγξαθίζνπλ φ,ηη ζέινπλ», ζαλ λα είλαη κία ειεχζεξε δψλε κέζα ζηελ 

ηάμε. 

     Δπηπξφζζεηα, θαη ε κέζνδνο ηεο ΟΔΠΔΓ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε είλαη κία ζρεηηθά 

πξφζθαηε κέζνδνο, φρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ 

θαζηεξψζεθε πξψηε θνξά σο φξνο κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ ‟90. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

Διιάδα, ε εθαξκνγή ηεο επηηπγράλεηαη απνθιεηζηηθά, κέζσ πηινηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη κε ηελ πξσηνβνπιία θπξίσο παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ έρνπλ εληξπθήζεη ζην ζέκα. Δπίζεο, ππάξρεη αθφκα ειάρηζηε 

θαηάξηηζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θάηη ην νπνίν ηνπο θαζηζηά αδχλακνπο ζην λα 

αλαιάβνπλ έλα ηέηνηνπ είδνπο πξφγξακκα εκβχζηζεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε αλάγθε 

εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κία ηζρπξή 

ζέζε ηεο Διιάδαο νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά, ζηα πιαίζηα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ ηεο ζηελ δεχηεξε, νπζηαζηηθά, παηξίδα ηνπο ηελ Δπξψπε. 

    Δλ θαηαθιείδη, αλ θαη ππάξρνπλ νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί, δελ ζα ήηαλ ινγηθφ ε 

θαηάζηαζε λα παξακείλεη σο έρεη. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο θαη 

αιιαγέο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ παθέην απνηειεί κία ιχζε ζε 

πεξίπησζε πνπ εθαξκνζηεί θαη κία αξρή γηα κειινληηθέο εθαξκνγέο κε ζεκαηηθέο ηελ 
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αγγιηθή γιψζζα, ηελ ηέρλε θαη ην ζέαηξν. Δμάιινπ, απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν ζρεδηάζηεθε. 

    Μία πξψηε πξφηαζε, ζα ήηαλ ην παξφλ πιηθφ λα εθαξκνζηεί πηινηηθά απφ θάπνηνλ 

άιιν θνηηεηή ή θνηηήηξηα ή απφ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ, πνπ ζα επηζπκνχζε λα 

εληξπθήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θαη λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρεη, σο κία εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ππνζηεξηδφκελε απφ θάπνην 

παλεπηζηεκηαθφ ή άιινλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα. Μέζσ ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο κειέηεο 

ησλ απνηειεζκάησλ δηεμαγσγήο, θαζψο θαη απφ ηε ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηνλ εξεπλεηηθφ θφζκν, κέζσ ηεο πξάμεο θαη λα εγείξεη 

λένπο πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθνχο κε ην πνηα ζέζε ζα πξέπεη λα θαηαθηήζεη ε 

ΟΔΠΔΓ ζηελ Διιάδα. 

    Μία άιιε πξφηαζε εθαξκνγήο ζα ήηαλ, αξρηθά, λα εθαξκνζηεί ζε θάπνην 

πεηξακαηηθφ ή πξφηππν ζρνιείν, κε ηε κνξθή επηιεγφκελνπ project. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, νη ίδηνη νη καζεηέο ζα ελεκεξψλνληαλ θαη φζνη ζπκκεηείραλ ζα ην έθαλαλ κε ηε 

ζέιεζή ηνπο. Ζ ζπζπείξσζε κίαο νκάδαο καζεηψλ ζην πξφγξακκά, κπνξεί λα 

δεκηνπξγνχζε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη λα ιεηηνπξγνχζε σο κία κνξθή παξαθίλεζεο 

θαη γηα άιινπο καζεηέο. ε πεξίπησζε, πνπ ε εθαξκνγή είρε επηηπρία ζε έλα ηκήκα, 

ζα κπνξνχζε ζηαδηαθά λα εμειηρζεί θαη λα εθαξκνζηεί ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, 

έπεηηα ζηα πιαίζηα ελφο ζρνιείνπ, θνθ. 

     Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί, επίζεο, θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα θξνληηζηήξηα μέλσλ γισζζψλ, φπνπ ζα είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα εληαίν δηδαθηηθφ παθέην γηα παηδηά, 

δεκηνπξγψληαο απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, θαη παξάιιεια, θαζηζηψληαο ηε 

θξνληηζηεξηαθή κνλάδα ηζρπξφηεξε θαη αληαγσληζηηθφηεξε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

     Σν παθέην, απηφ, είλαη, επίζεο θαηάιιειν, γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζε δίγισζζα 

ηκήκαηα ή ζε ηκήκαηα έληαμεο, θαζψο νη καζεηέο κε απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ελδέρεηαη λα κάζνπλ ηελ αγγιηθή θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα κε πεξηζζφηεξν 

επράξηζην ηξφπν, κέζσ ηεο εθκάζεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ 

ζεάηξνπ, θαζψο θαη παίδνληαο θαη δηαζθεδάδνληαο. 

     Οη πξνηάζεηο, φκσο, δελ ζηακαηνχλ ζην ζεκείν απηφ, θαζψο ην πιηθφ απηφ, ζα 

κπνξνχζε λα ην δηδάμεη θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο κε εηδίθεπζε ζηελ ηέρλε θαη ζην 

ζέαηξν, εληζρχνληαο, κε ηνλ ηξφπν απηφ ην κάζεκα ηνπ, θαη δίλνληάο ηνπ κία λέα 

δπλακηθή θαη πξννπηηθή. Κάηη ηέηνην, βέβαηα, ηζρχεη γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα δηεμάγνπλ ην project, κέζσ ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, ζε 

νπνηνδήπνηε κάζεκα (π.ρ. Ηζηνξία, Γιψζζα, Δηθαζηηθά, θνθ). 

     Φπζηθά, ζην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φιεο νη παξαπάλσ πξνηάζεηο 

είλαη ελδεηθηηθέο θαη αδηακθηζβήηεηα ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο θαη πνηθίιεο, αθφκε, 

πξνηάζεηο, νη νπνίεο δελ κέλνπλ κφλν ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ, αιιά 

αλαθέξνληαη θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ θαη ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ  
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     Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζα ήηαλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ε εθαξκνγή 

ελφο ηέηνηνπ πιηθνχ, θαζψο νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ έλα 

πιήζνο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ελψ παξάιιεια ε εθαξκνγή ηεο ΟΔΠΔΓ ζα αξρίδεη 

λα αλζίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Κάζε πξφγξακκα, εθαξκνγή θαη ζρεδηαζκφο πιηθνχ 

απνηειεί κία αμηφινγε πξνζπάζεηα θαη ζηξνθή γηα αιιαγή ηνπ παξσρεκέλνπ θαη, 

ίζσο, πιένλ μεπεξαζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σαπηφρξνλα, ζα δνζεί ε 

επθαηξία, ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ λα αμηνινγεζεί κέζσ ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ, 

λα αλαδηακνξθσζεί θαη ίζσο αξγφηεξα λα εκπινπηηζηεί, ζπληζηψληαο κία ζεκαληηθή 

βάζε γηα ην ζπλδπαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο εκβχζηζεο κε ηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο 

ηεο δηδαθηηθήο ηεο Σέρλεο.   
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Α’ ΜΔΡΟ 

(Τιηθφ γηα ηνπο καζεηέο αλά 

δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη ιεχθσκα 

απηναμηνιφγεζεο)  
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HELLO GUYS! I’M 

ORESTES AND I’LL 

GIVE YOU USEFULL 

INFORMATION! 

OUR LITTLE ASSISTANTS! 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑ! 

 

Hello kids!! 
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HELLO! I’M HERMES! 

WHEN YOU SEE ME IT 

MEANS IT’S TIME FOR 

AN ACTIVITY! 

HI EVERYONE! I’M JASON! 

I’LL GIVE YOU THE 

INSTUCTIONS OF THE 

ACTIVITIES! 

HELLO!! MY NAME IS 

ATHENA!  I’LL GIVE YOU 

TIPS AND DIRECTIONS! 
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HI! NICE TO MEET YOU! I’M 

PENELOPE! I’LL HELP YOU OUT 

WITH THE DIFFICULT WORDS 

AND EXPRESSIONS! 

HEY!! I’M ARTEMIS!! WHEN 

YOU SEE ME IT MEANS YOU 

SHOULD GET EXTRA 

MATERIAL FOR YOURS 

ACTIVITIES!! 
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
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Can you describe 

what you can see 

in the pictures 

below? 

UNIT 1 

ENTERING THE THEATRICAL WORLD/  

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΓ ΣΟ ΑΡΥΑΙΟ ΘΓΑΣΡΟ 
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Do you think that these pictures are related to each other? If you think so in 

what way?   
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     The theatre‟s history begins a very long time ago. Particularly, its 

roots appear for the first time in the 5th century B.C, also known 

as “The Golden Age of Athens” or “The Age of Pericles”. By that 

time, theatre trully developped as a spiritual centre, where many 

people could attend any performance and learn about new things.  

Theatrical plays, and other activities like political meetings and 

gatherings, philosophers‟ lextures are just some examples of its function 

back then. What is more, ancient Greeks chose hils to create theatres so 

as more people to watch the performances. Greeks loved the theatre 

because they used to believe that whoever watched it gained spiritual 

and emotional benefits.  

   In our days, theatre has developped all over the world and people with 

different backrounds are able to watch various performances in any 

country. Many people think that via theatre one can learn about new 

things. Others consider it as a way to entertain themselves. However, 

theatre is much more than that, and offers many benefits not only in the 

spiritual wold but aso in the artistic one. 
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  ENGLISH-GREEK VOCABULARY 

     ΑΓΓΛΟΓΛΛΗΝΙΚΟ ΛΓΞΙΚΟ 

  
From the pictures/Από ηης εηθόκες:            From the text/ Από ηο θείμεκο: 

Costumes=Κμζημύμηα                                           Particularly= ογθεθνημέκα                                       

Amphitheatre= Αμθηζέαηνμ                                Roots= Ρίδεξ 

Stage= θεκή                                                     Golden= Υνοζόξ 

Mask= Μάζθα                                                      Develop= Ακαπηύζζς 

Seat= Θέζε, θάζηζμα                                           Spiritual= Πκεομαηηθόξ 

Actor/actress= Ο εζμπμηόξ/ Η εζμπμηόξ            Attend= Πεγαίκς, παναβνίζθμμαη 

Repertory (theatre group) = Θίαζμξ                    Performance= Πανάζηαζε 

                                                                           Benefit= Όθειμξ 

                                                                           Meeting= οκάκηεζε 

                                                                           Gathering= ογθέκηνςζε 

                                                                           Lecture= Ομηιία 

                                                                           Background= Τπόβαζνμ 

                                                                           Various= Πμηθίιμξ  

                                                                           Consider= Πηζηεύς, ζεςνώ 

                                                                           Artistic= Καιιηηεπκηθόξ 

 

 

 

 

LINKING WORDS/ ΤΝΔΓΣΙΚΓ ΛΓΞΓΙ: What is more= Επηπιέμκ, 

επηπνόζζεηα, via= Μέζς, However= „Όμςξ, ςζηόζμ. 
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Write your opinion about contemporary theatre. Does it offer benefits to 

our world nowadays? Your answer can be written either in either Greek or 

English.   
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 2ο 
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Did you know that drama 

has its roots to the religious 

ceremonies and festivals 

desiccated to Dionysus? 

 

Penelope! Can you remember 

how ancient Greeks called the 

song which was dedicated to 

Dionysus? 

Of course! Its name is 

dithyramb, which Arionas 

presented in front of an 

audience for the first time! 

Thank you Penelope! I 

would never remember 

its name! 

UNIT 2 

THE THEATRICAL CATEGORIES/ 

ΣΑ ΓΙΔΗ ΣΟΤ ΘΓΑΣΡΟΤ 
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You are 

welcome! I’m 

glad I’ve helped! 

Hmm…Orestes? 

Could I also ask 

you something? 

Of course 

Penelope! 

What is it? 

We already know that drama has its 

roots to the religious ceremonies 

and festivals of god Dionysus. We 

also know that Arionas was the first 

one who presented the dithyramb in 

front of an audience….. 

Hmm… yes. And 

what is your 

question? 
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I was wondering if drama is 

divided into extra categories. I 

can’t remember…Do you? 

Of course, I can remember! 

Drama is divided into three 

main categories: tragedy, 

comedy and satiric drama! 

Very interesting! Hmm… And why 

are there those three categories? 

Which are the differences 

between them? 

First of all, each category took its name 

from different kinds of ceremonies 

dedicated to Dionysus and also, their 

themes differ from each other. 
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Could you be more specific, 

please? I don’t 

understand…. 

Of course! Tragedy, for example took its 

name from the Greek words “tragus” and 

“ode” which come from a ceremony of the 

sacrifice of a goat as a gift to Dionysus and 

its themes were inspired of mythology and 

heroes’ adventures. 

On the other hand, comedy was named after 

impromptu songs that used to be sung at 

cheerful folk events, like “comi” the 

celebrative parades, and also the word 

“ode”. Its themes were inspired of the 

political situation in ancient Athens so as to 

arouse citizens for the greater good. Its 

characteristic is that it’s usually funny. 

And last but not least, satiric drama took its 

name from Satyrs, Dionysus’s religious 

followers and members of the chorus. Its 

theme relates to both tragedy and comedy, 

as it is inspired of mythology, but the myths 

are being presented in a funny way. 



 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wow!! All these sound 

really great! Thank you 

Orestes for telling me all 

this information! 

You are welcome 

Penelope! I’m really 

happy that I’ve shared 

all these with you! 



 

91 

 

 

ENGLISH-GREEK VOCABULARY/ 

ΑΓΓΛΟΓΛΛΗΝΙΚΟ ΛΓΞΙΚΟ 

 

Religious= ζνεζθεοηηθόξ, ιαηνεοηηθόξ Inspire from= εμπκέμμαη από 

Ceremony= ηειεηή Arouse*=  αθοπκίδς, λοπκώ 

Festival= πακεγύνη Citizen=πμιίηεξ 

Come from= πνμένπμμαη Greater good= γεκηθό/ θμηκό θαιό 

Sacrifice= ζοζία 

Celebrate=ηημώ, γημνηάδς 

Devote [sth] to [sb]= αθηενώκς [θάηη] ζε 

[θάπμημκ] 

Dithyramb= δηζύναμβμξ 

Folk= ιασθόξ 

Impromptu= αοημζπέδημξ 

Audience= θμηκό, (ζεαηέξ) 

Be evolved= ελειίζζμμαη 

Chorus= Υμνόξ (ημο ανπαίμο ζεάηνμο) 

Brief= ζύκημμμξ 

Relate to= ζπεηίδς με 

Name after=δίκς ημ όκμμα, μκμμάδς 

Adopt= απμθηώ, οημζεηώ 

Ode= ςδή (=ηναγμύδη) 

Arise (from)*= 

 πνμθύπης, εμθακίδμμαη 

Cheerful= εύζομμξ 

 

 

*ATTENTION/ΠΡΟΟΥΗ!  Σμ νήμα arise είκαη ακώμαιμ θαη δεκ θιίκεηαη όπςξ 

ηα μμαιά νήμαηα. Έηζη ζπεμαηίδεηαη ςξ ελήξ: arise- arose- arisen. Όπςξ πνμζέληε 

μεκ ημ μπενδέρεηε με ημ νήμα arouse, πμο όπςξ είδαμε έπεη άιιε ζεμαζία. 

 

 

LINKING WORDS/ ΤΝΔΓΣΙΚΓ ΛΓΞΓΙ:  

Namely=δειαδή, even though= πανόιμ πμο, apart from= με ελαίνεζε, of course= 

βέβαηα
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COMPREHENSIVE QUESTIONS/ 

ΓΡΩΣΗΓΙ ΓΜΠΓΔΩΗ 

 

1. Who do you think that evolved drama to a theatrical act? Why? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Can you write, with a few words, which are the similarities and which are 

the differences between the three categories? 
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CREATIVE WRITING ACTIVITY/ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

 Φακηαζηείηε όηη είζηε ζογγναθείξ ζεαηνηθώκ παναζηάζεςκ θαη ζέιεηε κα 

γνάρεηε έκα ένγμ ζύμθςκα με ηηξ πνμδηαγναθέξ ημο ανπαίμο δνάμαημξ. 

Αθμύ πςνηζηείηε ζε ηνεηξ μμάδεξ, θάζε μμάδα ζα ακαιάβεη λεπςνηζηά από 

έκα ζεαηνηθό είδμξ: μία μμάδα ζα ακαιάβεη ηεκ ηναγςδία, μία μμάδα ηεκ 

θςμςδία θαη μία ημ ζαηονηθό δνάμα. θμπόξ είκαη θάζε μμάδα κα ζοκενγαζηεί 

μεηαλύ ηεξ γηα κα γνάρεη ηεκ οπόζεζε εκόξ ζεαηνηθμύ ένγμο ζύμθςκα με ηηξ 

πνμδηαγναθέξ ημο θάζε είδμοξ. Όηακ όιεξ μη μμάδεξ ηειεηώζμοκ, θάζε μμάδα ζα 

πνέπεη κα πανμοζηάζεη ημ ένγμ ηεξ ζηηξ οπόιμηπεξ.  
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
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UNIT 3 

THE THEATRE’S PARTS/ 

ΣΑ ΜΓΡΗ ΣΟΤ ΘΓΑΣΡΟΤ 
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 Skene (stage building)= Η ζθεκή: μνζμγώκημ, μαθνόζηεκμ θηήνημ, πμο 

πνμζηέζεθε θαηά ημκ 5μ αη. Π.Υ. ζηεκ πενηθένεηα ηεξ μνπήζηναξ απέκακηη από 

ημ θμίιμκ. ηεκ ανπή ήηακ ηζόγεηα θαη πνεζημμπμημύηακ μόκμ ςξ απμδοηήνηα, 

όπςξ ηα ζεμενηκά παναζθήκηα. 

 Proskenion= Το προζθήκηο: μηα ζημά με θίμκεξ μπνμζηά από ηε ζθεκή. Ακάμεζα 

ζηα δηαζηήμαηα ηςκ θηόκςκ βνίζθμκηακ ζονώμαηα θαη δςγναθηθμί πίκαθεξ (ηα 

ζθεκηθά). Σα ζονώμαηα ημο πνμζθεκίμο απέδηδακ ηνεηξ πύιεξ, από ηηξ μπμίεξ 

έβγαηκακ μη οπμθνηηέξ. Σμ πνμζθήκημ ήηακ ανπηθά πηοζζόμεκμ, πηζακώξ λύιηκμ. 

 Paraskenion (wings)= Τα παραζθήκηα: ηα δύμ άθνα ηεξ ζθεκήξ πμο πνμελέπμοκ 

δίκμκηάξ ηεξ ζπήμα Π ζηεκ θάημρε. 

 Parodos= Οη πάροδοη: μη δηάδνμμμη δεληά θαη ανηζηενά από ηε ζθεκή πμο 

μδεγμύκ ζηεκ μνπήζηνα. οκήζςξ ζθεπάδμκηακ με αρίδεξ. 

 Logeion =Το ιογείο: έκα οπενορςμέκμ δάπεδμ, λύιηκμ θαη ανγόηενα πέηνηκμ ή 

μανμάνηκμ, όπμο έπαηδακ μη εζμπμημί. 

 Orchestra= Η ορτήζηρα: Η εμηθοθιηθή (ή θοθιηθή, π.π. Επίδαονμξ) πιαηεία ζημ 

θέκηνμ ημο ζεάηνμο. οκήζςξ πιαθόζηνςηε. Εθεί δνμύζε μ πμνόξ. 

 Altar= Η ζσμέιε: μ βςμόξ ημο Δημκύζμο ζημ θέκηνμ ηεξ μνπήζηναξ. 

 Evripus= Ο εύρηπος: αγςγόξ απμννμήξ ηςκ οδάηςκ ζηεκ πενηθένεηα ηεξ 

μνπήζηναξ από ημ μένμξ ημο θμίιμο. 

 Koilon= Το θοίιοκ: όιμξ μ αμθηζεαηνηθόξ πώνμξ (με ηα εδώιηα, ηηξ ζθάιεξ θαη 

ηα δηαδώμαηα) γύνς από ηεκ μνπήζηνα όπμο θάζμκηακ μη ζεαηέξ. 

 Analemma (outer wall)= Οη ακαιεμμαηηθοί ηοίτοη: μη ημίπμη ζηήνηλεξ ημο 

εδάθμοξ ζηα άθνα ημο θμίιμο. 

 Buttress (supportive structure)=Οη ακηερίδες: πονγμεηδείξ ημίπμη θάζεημη 

πνμξ ημοξ ακαιεμμαηηθμύξ πμο πνεζημεύμοκ ζηεκ θαιύηενε ζηήνηλή ημοξ. 

 Diazoma= Τα δηαδώμαηα: μνηδόκηημη δηάδνμμμη πμο πςνίδμοκ ηηξ ζέζεηξ ηςκ 

ζεαηώκ ζε μνηδόκηηεξ δώκεξ. 

 Steps-Klimakes= Οη ζθάιες: θιημαθςημί εγθάνζημη δηάδνμμμη γηα ηεκ πνόζβαζε 

ηςκ ζεαηώκ ζηηξ ζέζεηξ ημοξ. 

 Kerkis-Wedges= Οη θερθίδες: μμάδεξ θαζηζμάηςκ ζε ζθεκμεηδή ημήμαηα πμο 

δεμημονγμύκηαη από ημκ πςνηζμό ηςκ δςκώκ με ηηξ ζθάιεξ. 

 Seats=Τα εδώιηα: ηα θαζίζμαηα, μη ζέζεηξ ηςκ ζεαηώκ. 

 Proedria (seats of honour) =Η προεδρία: ε πνώηε ζεηνά ηςκ θαζηζμάηςκ 

όπμο θάζμκηακ μη επίζεμμη. 

Εςείσ ξζρατε ότι το κεατρικό 

οικοδόμθμα εξελίχκθκε ςταδιακά 

και άλλαηε μορφι ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ τθσ εποχισ? 
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I think it’s time 

for an activity! 

 

Our town has decided to build a new 

contemporary theatre that its parts will look like 

an ancient one‟s. So, the mayor hired us as 

architects because we are the only ones who 

know how an Ancient Theatre was. 

The mayor said he needs: Designs of the exterior of the 

theatre‟s building, designs of the interior of the 

theatre‟s building, designs of the Paraskenion and 

designs of the Proskenion. He also said that he needs a 

small description with every design. 

 

Do you think you could help 

the mayor? 

Well!! Let’s get it started!! Please 

follow the instruction below to 

cooperate in teams in the right 

way! 

Step A:  

1. We are separated into four groups. 

2. We choose what the role of each member of our team will be (for example someone will draw the 

designs of the theatre, someone else will write a small description, etc). 

3. We choose a representative for our team. 

 

Step B: 

1. We decide all together what we will prepare according to the work that has been given to us. 

2. Each team has to accomplish a different task. 

 

Step C: 

1. Each representative of the four groups presents the work of his or her team to the others. 

2. We create room in the classroom to exhibit our designs. 
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And kids! Don’t forget our rules! Firstly, we 

always cooperate with each other in an equal 

and harmonical way. Secondly, every 

member of our team is useful, so we 

make sure that everyone has something 

to do. 

 

Attention! Don’t forget that you should 

be fully equipped for such an activity! So 

prepare everything you need! For 

example consider having with you 

information, drawing blocks, 

notebooks, rulers, etc. If you have 

any problems ask your teacher for 

help! 
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 4Ο 
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MATERIAL FOR TEA 

Hello kids! Today we will divide into three teams: 

one for clothing and costumes, one for 

masks and one for actors. The purpose of 

each team is to collect material about the 

theme it has and from this material to 

create a piece of information. 

Each team can choose in which way the 

information material will be. For example, 

you could include your material in a 

brochure, a poster, a magazine, etc. Of 

course to do so, you should know the 

characteristics of each type! 

When this procedure will be done, 

each team will create an information 

desk and the other teams will have 

the chance to be informed about 

what other teams were working on. 

 

Don’t forget 

our rules! 

Firstly, all of the teams should visit the 

information desk of the other teams so as to 

collect all the information. Secondly, every team 

should keep some notes of the other teams‟ work. 

 

All team members should work 

equally and have a role to the team. 

 

After this activity, a discussion should be 

made in class. 

 

UNIT 4 

COSTUMES, CLOTHING AND ACTORS/ 

ΣΑ ΚΟΤΣΟΤΜΙΑ, ΟΙ ΓΝΔΤΜΑΙΓ ΚΑΙ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ 
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What customes were actors used to 

wear? With your teacher’s help find 

information about it. Here are some 

pictures to help you! Good luck!! 

You could start searching the 

customes of each theatrical 

category!! 

MATERIAL FOR TEAM 1 

Theme: Costumes and clothing 
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MATERIAL FOR TEAM 2 

Theme: Masks 

 

 

 

 

 

 

 

Can you find information about 

masks? With your teacher’s help 

find information about it. Here are 

some pictures to help you! Good 

luck!! 

You could start your research with mask’s 

history in everyday life and in theatre and 

also how we use it in our days! 
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Can you find information 

about the actors and the 

music? With your teacher’s 

help find information about it. 

Here are some pictures to 

help you! Good luck!! 

 

You could start searching for 

whom and what actors did, if 

there were any musical 

performances, what 

instruments they used, etc... 

MATERIAL FOR TEAM 3 

Theme: Actors and music 
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 5Ο 
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Let‟s play!  You will be given a board 

game to play. You will be divided in to 

three teams. Every team must start 

from the same spot “Start”. 

There are two dice that will show 

you how many small boxes you should 

move each time. 

 

Every team plays one 

after the other. 

There are also some cards that give 

you “Clues”* and cards that give you 

“Information”* about how to continue 

the game. Your team will take the 

card is required when this is written 

on the small boxes. 

UNIT 5 

FAMOUS ANCIENT AUTHORS/ 

ΔΙΑΗΜΟΙ ΑΡΥΑΙΟΙ ΤΓΓΡΑΦΓΙ 
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The purpose is to select all the pieces of 

information needed to write in three brief 

texts the Biographies of Aristophanes, 

Sophocles and Aeschylus, three of the most 

famous ancient theatrical authors. 
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Your teacher will give the 

board game to you. To 

help you understand this 

game looks like 

Monopoly, if you’ve ever 

played it!! Have fun!! 

The winner team is the one who has 

written all the biographies faster than the 

others. However, the team ends, when 

every team has all the piece of 

information. Good luck! 
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 6ο 
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As far as I can remember, you 

played a game about 

Aristophanes, Sophocles and 

Aeschylus! 

You’re right Orestes!! It 

was a really interesting 

game! But to know a 

writer well, you should 

know his work first!! 

You’re right Hermes!! But 

what should we do to get 

to know these great 

ancient authors better?  

UNIT 6 

“Ancient theatrical pieces of art”/ 

«Έπγα των απχαίων συγγπαυέων» 
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First of all, we should divide into 

three teams, one for each writer. 

Then, we should start searching in 

various sources about famous 

pieces of their work and study 

them as a team. 

Great idea!! After studying a 

particular piece of their art, we 

could gather some information and 

presented to the other teams and 

also see what they found as well!! 

I couldn’t agree more guys!! 

But to do so, in the right way 

we should also organize our 

information before 

presenting it! 
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I totally agree Jason! But 

how would you 

recommend us to organize 

our information? 

Firstly we should present the writer and 

the name of his work and the theatrical 

category he represents. Then we should 

find what the meaning of this particular 

piece of work is, what teaches to us and 

what it tries to tell to people. At the end, 

we should state our opinion about if we 

find it suitable for our days… Besides 

don’t forget it was written in ancient 

times! 

I think that this is the best 

thing to do! So let’s get this 

started! Here is some space 

below for every team to 

write its notes!  
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Team B: Sophocles 

 

 

 

 

 

 

Good luck kids!! One tip: Please, don’t write 

about “Peace” of Aristophanes because we 

will study this piece of art later. Thank you! 

 

Team A: Aristophanes 
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Team B: Sophocles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team B: Sophocles 
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 7Ο 

 

Team C: Aeschylus  
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 7Ο 
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Today, we’re going to watch a video 

of a theatrical performance. It’s 

called “Peace” of Aristophanes. 

After the video take a look to its 

story at the pictures below! Hope 

you’ll enjoy it as much as I do!! 

UNIT 7 

“Peace” of Aristophanes/ 

«ΓΙΡΗΝΗ» του Απιστουάνη 
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The characters of the play: 

 

1. Chorus 

2. Children A, B, C, D 

3. Trygeus 

4. Beetle 

5. Karionas 

6. Trygeus's daughters 

7. Hermes 

8. War 

9. Traders 

10. Villager 

 

 

 

 

Now get ready to take your roles!! 

Let’s create our own performance!! 

Good luck kids!! 

Μπορείτε να βρείτε τισ παραπάνω 

εικόνεσ και τουσ ρόλουσ ςασ ςτα 

ελλθνικά ςτο βιβλίο «Αριςτοφάνθ 

Ειρινθ», διαςκευι για παιδιά τθσ 

οφίασ Ζαραμποφκασ.  

"ΕΙΡΗΝΗ" ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΦΑΝΗ 

"PEACE" OF ARISTOPHANES 
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Lines: 

 

SCENE 1: 

CHORUS: We are about to tell you a story that is really old. He wrote it 

years ago... 

CHILD A: One year? 

CHILD B: Two? 

CHILD C: Three? 

CHILD D: No, more than that. 

CHORUS: .....an ancient writer, Aristophanes. 

 

"The children, one after the other, raise the labels with the letters they 

hold and form the name "ARISTOPHANES". 

 

CHILD A: Up in the sky, gods used to live (point high with your hand)... 

 

"A child comes out on the stage holding a cloud. (S)he walks across the 

stage with a majestic, divine look..."  

MUSIC 

 

CHILD B: .... and down in earth, humans (point down with your hand). 

 

"Another child comes out on the stage holding a tree with a human look" 

 

CHILD A: Gods were watching what humans did from the sky. If they 

were bad and if they were fighting... 

 

"The rest of the children pretend they are fighting and they punch each 

other in slow motion". 

MUSIC 

 

CHILD A: ...they punished them. If they were good and if they didn't 

fight... 

 

"The children hug with each other and dance happily..." 
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CHILD A: ...they sent them gifts, and the most beautiful gift was Peace! 

 

"Lights turn off. Music. Peace passes by slowly (as if she flies). She 

leaves. The children pretend that they search around and they sing:" 

 

CHORUS: Where is she? Where is she? Where is Peace? Look for her, 

look for her, you won't find her. You won't find the Peace you desire. 

 

"The children of Chorus sit one next to other at the back of the stage. 

Trygeus comes out; dragging with him the beetle-child and he tether it to 

the fetch. Karionas comes out too." 

 

KARIONAS: My friend, Trygeus wants to fly. He wants to fly to the sky. 

CHORUS: He should take a plane, take a plane. 

 

"The children raise and form wings with their hands." 

 

KARIONAS: No, no! He thought of something else! He bought a beetle. 

He keeps it to his garden. He feeds it to make it fat, he wants it to make 

it big enough to raise its wings and lift him up, take him t the sky. 

 

"Chorus sings and makes noises as beetles do". 

 

CHORUS: Beetle, beetle. He took a beetle with wings in his garden. He 

feeds it to make it fat. Its wings go big. And what does the beetle eat? 

Bird dropping, bird dropping, it just eats bird dropping. 

 

"Meanwhile, Trygeus feeds his beetle and tries its wings. Karionas smells 

the food and holds his nose". 

 

CHORUS: And when it will get strong, he will take it to the sky. It will 

fly...it will fly...it will fly". 

 

"Everybody leaves the stage and Trygeus's two daughters enter". 
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SCENE 2: 

DAUGHTERS: Our father, Trygeus, wants to fly up to the sky. He places 

ladder, he falls down. He breaks his foot, his head. But he doesn't take 

his lesson. All he does is monkey tricks. He will drive us crazy. What is he 

looking for anyway? 

TRYGEUS: I'm looking for Peace! 

DAUGHTERS: Who is Peace? 

TRYGEUS: The one that got away. 

DAUGHTERS: And where did she go? 

TRYGEUS: I don't know. That's what I want to ask to gods in the sky. 

 

"Chorus enters the stage and they recite all together". 

 

CHORUS: He has lost his mind. And he lost Peace too. The beetle gets 

bigger and it lifts him on its wings. 

 

"Trygeus climbs to beetle's back and the beetle starts running around 

the stage until it reaches the staircase of the sky." 

 

SCENE 3: 

CHORUS: He reached the sky. We can see a guard near the door. How is 

he going to enter? Will they let him in? 

TRYGEUS: Guard Hermes, open the door! I want to ask something. 

HERMES: Nobody is here. 

TRYGEUS: And where did the gods go? 

HERMES: They have gone because they are angry. 

TRYGEUS: Why are they angry? 

HERMES: Because you people are always fighting down to earth. They 

sent War to punish you. 

CHORUS: Who is this War and what does he want to do? 

HERMES: He has caught Peace and he wants to put her in to a cage. 

CHORUS: He puts a big stone in front of the cage. He has closed her in 

there for sure! 

HERMES: If you continue to fight this way, you won't see Peace again. 
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"Chorus leaves the stage slowly and mumbles sadly". 

 

CHORUS: Little Peace, sweet little Peace with your little white dress and 

your little dove. 

TRYGEUS: And what War is going to do with us, humans? 

 

"War enters the scene carrying a big mortar and little houses, trees, 

dolls, etc. He puts them one by one in to the mortar and he hits them with 

the pestle. He has with him a soldier as an assistant." 

 

HERMES: He has brought with him a mortar and a pestle. He puts houses, 

trees and he puts you, your neighbours, the school, your mothers, the 

office, your fathers, the sweet and the games, everything and he 

smashes it. 

TRYGEUS: I'm leaving; I'm returning to people down in earth to tell them 

what I saw! 

 

"Trygeus climbs to the beetle's back and they walk around the stage. 

Hermes leaves. The beetle leaves Trygeus to the staircase that Hermes 

was standing before. Chorus enters holding signs with slogans "PEACE, 

NOT WAR" and walks around Trygeus". 

 

 

SCENE 4: 

CHORUS: Go to the balcony! To the balcony! Shout it out loud, tell it to 

everyone, and write it on the papers!! What is going to be done? How will 

it be done? Bring Peace back. Peace, Peace, Peace! 

TRYGEUS: People...!! 

 

"Chorus interrupts shouting "Hurray!" and other exclamation as it happens 

in political speeches". 

 

CHORUS: Yes!! Yes!! Hurray!!! 

 TRYGEUS: I'm coming from the sky and I have really bad news! 
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"Chorus interrupts with voices. Trygeus tries to make them listen as a 

politician, who is in the middle of a speech, does". 

 

CHORUS: Tell us! Tell us! Tell us everything!! 

TRYGEUS: War has captured Peace in the cage. Take shovels, iron bars 

and ropes... Let‟s go set her free!! 

CHORUS: Let‟s go! Let‟s go! Let‟s go! 

TRYGEUS: We should do it all together! 

CHORUS: Together! Together! Together! 

TRYGEUS: It needs great strength.  

CHORUS: We have it! We have it! We have it! 

TRYGEUS: Otherwise, War came! 

CHORUS: Down! Down! Down! 

TRYGEUS: ...and he will make us lick the dust... 

CHORUS: War kills! War kills! 

 

"Trygeus leaves the balcony and walks to the cage. Chorus follows him 

with songs. A child gives everyone the edges of the ropes that are tied on 

the stone and they start pulling them after they are divided in two 

teams".  

 

SCENE 5: 

CHORUS: Trygeus go ahead and all together we will pull the stone. We 

will put War down! Come on, help, and pull the stone, girls and boys, 

strongly! One and two, who is lazy, sits and doesn't look at us? I hope 

they are not people who make weapons. They don't earn money when we 

have Peace with us! They want War! Anyway, we still win them. Keep on 

pulling, keep on pulling strongly! 

 

"The stone is pulled over slowly and Peace comes out. She runs among the 

children, she touches them one by one and after she touches them they 

sit down, so in the end she stands out. Trygeus is standing up while Peace 

is sitting on the stairs". 
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TRYGEUS: See guys, now that Peace is out, she will go to cities and 

villages, and she will visit the entire world! 

CHORUS: Hurray!!! 

 

"They stand up and say Peace goodbye". 

 

TRYGEUS: But first Peace, before you go, you will come to my garden to 

eat lamb with us and drink wine. 

 

"Trygeus hold the hand of Peace and guide her to the centre of the 

stage. MUSIC. Behind them, Chorus pretends that they prepare the lamb 

and drink wine. A villager enters the scene carrying a carriage full of 

sickles. He stops and knocks the floor with his foot". 

 

SCENE 6: 

TRYGEUS: Who is knocking our door? What do you want? 

VILLAGER: I'm bringing you sickles, shovels and watering cans so as to 

plant trees that will be full of fruit: lemons, oranges, apples and pears. All 

this time, we had War and no one had time to plant trees. All these things 

became useless. Come on, take something everyone! 

 

"Chorus takes the tools and they pretend they are planting trees". 

 

TRYGEUS: But I can see more people outside our door. Who are you again 

and what do you want? 

 

"Some children enter carrying weapons". 

 

TRADERS: We make weapons, weapons for wars, weapons for fighting and 

killings. What are we going to do all these now that you people brought 

Peace? What are we going tμ do without War? We will lose our job! Come 

on buy some, you may need it. We are giving it to you half price. 

CHORUS: Leave now!! 

 

"Chorus chases them around".  
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CHORUS: Take your weapons! We don't want to see you again. We don't 

kill each other, we just love each other! We don't need weapons, Peace is 

better! 

TRYGEUS: So, guys, lets sing to think beautiful Peace. We should sing a 

song you all know and have heard so as Peace to like it. 

CHORUS: The night is dark in the mountains.... 

TRYGEUS: No! Not this one! Think of a more peaceful one... 

CHORUS: As I hold my gun on my shoulders... 

TRYGEUS: No!! Don't! Don't you know another melody? Anyway, I'll sing a 

more peaceful song. Hold each other to dance. 

 

ALL TOGETHER: (Dancing) "We are the world, we are the children, 

We are the ones who make a brighter day, so let‟s start giving. Gotta 

start giving! There's a choice we're making, we're saving our own lives, 

it's true we'll make a better day just you and me". 

 

THE END. 
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 8Ο 
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USEFUL TIP: When we are about to 

prepare a theatrical play, we should 

prepare everything apart from 

learning our own lines. Remember this 

tip to prepare the best performance 

ever! Good luck! 

 

ACTIVITY: 

Let‟s start making our masks and 

customes for every role. You can design 

your own costumes and masks and think 

of what suits better your role. 

Here are also 

some ideas to 

help you. Take 

a look: 

 

UNIT 8 

PUT YOUR MASKS ON! / 

ΦΟΡΓΣΓ ΣΙ ΜΑΚΓ Α! 
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Mask: 

Step 1: Draw it as you like: 
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Step 2: Cut it with your scissors: 

 

 
 

 

 

 

Step 3: Decorate it as you like it: 
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TIP: Remember that the colours, the facial 

expressions of the masks, the decorations 

and every other choice you make should 

suit the role. For example, you should 

choose light colours for Peace (like white) 

and dark clothes for War (like brown). Keep 

going…! 

You can ask your teacher for 

further instructions and any 

extra possible material if you 

need so!!  
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 9Ο 
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Now it‟s time to prepare our 

scenes, the invitations for our 

guests and choose the music 

that is suitable for our show.  

To be quicker, we 

could separate to 

three teams that 

will take on 

different tasks. 

 

Here is a drawing to help us make our 

scene for the performance. Remember 

that we should add some things that 

are not in the picture, like the 

staircase of gods’ home, the fence 

around the garden, etc. 

 

TEAM A-The 

scenes: 

 

UNIT 9 

TRANSFORM YOUR SPACE! / 

ΜΓΣΑΜΟΡΦΩΣΓ ΣΟ ΥΩΡΟ Α! 
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Our purpose is to make 

the invitations for our 

guests. 

And remember! Invitations should include every 

useful piece of information that s required so as 

it will be easy for our guests to understand for 

what the play is about, the place, the time, the 

day, etc. Of course, the invitation should be 

brief, stylish and beautifully decorated to 

attract our guests. 

Here are some 

pictures to get 

some ideas!! Take 

a look! 

 

TEAM B-

Invitations: 
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A theatrical performance can be 

enriched with sounds and music so 

as the feelings and the moments to 

be presented in a better way that 

will excite the audience more. 

With your teacher as an 

assistant you can see the lines 

of the play and find songs and 

sounds that are suitable for 

every scene. There is a list 

below that you could use!! 

 

SONGS: 

1. We are the world- Various artists  

2. Imagine- John Lennon  

3.  What about now- Chris Daughtry 

4. People help the people- Birdy 

5. Mad world- Gary Jules 

6. Waiting on the world to change- John Mayer 

7. They don‟t care about us- Michael Jackson 

8. Heal the world- Michael Jackson 

 

TEAM C- 

Music: 
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 10Ο  
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We are really happy we helped you!! Nice work 

everyone!! We hope you‟ve learned some things for 

ancient theatre! Now get ready for your show!! You 

are the best!! Have fun!! 

UNIT 10 

LET THE SHOW BEGIN! / 

Α ΑΡΥΙΓΙ Η ΠΑΡΑΣΑΗ! 
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ΣΟ ΛΓΤΚΩΜΑ ΜΟΤ! 

Αξιολογώ τον εαυτό μου! 
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Βάιιε μία θωηογραθία 

ζοσ! 

 

Όνομα:_______________________ 

Επίκετο:______________________ 

χολείο:______________________ 

Είμαι από:____________________ 

Μζνω:_______________________ 

 

 

Η μθτρικι μου γλώςςα 

είναι:______________, 

αλλά ξζρω και άλλεσ 

γλώςςεσ όπωσ:________ 

______________________

__ 
το ςχολείο μακαίνω 

και αυτζσ τισ γλώςςεσ: 

___________________

___________________ 

Μου αρζςει/Δεν μου 

αρζςει θ Σζχνθ γιατί………… 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

. 

Μου αρζςει/ Δεν μου αρζςει να 

παρακολουκώ κεατρικζσ 

παραςτάςεισ γιατί…................... 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΩ ΤΟΝ ΓΑΥΤΟ ΜΟΥ 

 

 

 
Σηα αγγιηθά 

μπορώ κα: 

 

  
 

 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 

 

 

 
ΟΦΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ 

ΚΑΛΑ 

Δηαβάδω θαη κα 

θαηακοώ 

οποηοδήποηε 

θείμεκο 

   

Καηακοώ οδεγίες 

θαη ζσμβοσιές 

   

Γθθράδω 

προθορηθά θαη 

γραπηά ηο πώς 

κηώζω 

   

Καηαιαβαίκω ηη 

μοσ ιέεη θάποηος 

θαη πώς κηώζεη  

   

Παροσζηάδω μία 

ηζηορία, 

πιεροθορίες, θηι 

   

 Πω ηε γκώμε 

μοσ γηα θάποηο 

ζέμα 

   

Περηγράθω ηοκ 

εασηό μοσ, ηεκ 

οηθογέκεηά μοσ, 

ηοσς θίιοσς μοσ, 

μηα 

δραζηερηόηεηα, 

θηι 

   

ΣΕΛΕΙΑ 

Θα ικελα ςτο μζλλον, ςτα αγγλικά να μπορώ να 

__________________________________________________

__________________________________________________

____ 
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Γηα ηεκ ηέτκε θαη 

ηο ζέαηρο 

γκωρίδω  

  
 

 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 

 

 

 
ΟΦΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ 

ΚΑΛΑ 

Σποσδαίοσς 

ζσγγραθείς, 

δωγράθοσς, θηι 

   

ηα είδε ηοσ 

ζεάηροσ θαη ηα 

ζέμαηά ηοσς 

   

Πώς κα είμαη 

μέιος ζε μία 

ζεαηρηθή 

παράζηαζε θαη ηη 

πρέπεη κα θάκω 

   

Σε ποηα μέρε 

τωρίδεηαη ηο 

ζέαηρο θαη γηαηί 

ηο θαζέκα από 

ασηά είκαη 

ζεμακηηθά 

   

Να ζσκδσάδω 

ποιιές μορθές 

ηέτκες  

   

Γηαηί ε ηέτκε θαη 

ηο ζέαηρο είκαη 

ποιύηημα γηα ηοκ 

άκζρωπο  

   

Τεκ ηζηορία ηοσ 

ζεάηροσ 
   

Τα έργα μεγάιωκ 

θαιιηηετκώκ 
   

ΣΕΛΕΙΑ 



 

168 

 

 

 

 

 

Β’ ΜΔΡΟ 
(Τιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ: 

ζρεδηαγξάκκαηα καζήκαηνο*-

δηδαθηηθά πιάλα, πιηθφ αμηνιφγεζεο 

καζεηή θαη απηναμηνιφγεζεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(* ζε κεξηθά δηδαθηηθά ζρέδηα καζήκαηνο πεξηιακβάλνληαη θάπνηα πιεξνθνξηαθά θείκελα 

ζρεηηθά κε ηελ θάζε ελόηεηα, έηζη ώζηε ν εθπαηδεπηηθόο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ηνπ παξέρνληαη θαηά ηε δηδαζθαιία) 

 

 



 

169 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΠΛΑΝΑ 

ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΑΝΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ-
ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Δλφηεηα 1
ε
: «Γλσξηκία κε ην αξραίν ζέαηξν»/ “Entering the theatrical world” 

 

 ΣΟΥΟΙ 

Κχξηνο ζηφρνο:  

Να δηδαρζεί ε ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ, λα θαηαλνεζεί ε ρξεζηκφηεηά ηνπ ζηνλ 

πλεπκαηηθφ θαη θαιιηηερληθφ θφζκν θαη λα δνζνχλ γεληθέο πιεξνθνξίεο  

Δπηκέξνπο ζηφρνη: 

 Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

7) Να γίλεη ε πξψηε επαθή κε ηελ αγγιηθή γιψζζα 

8) Να εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο, ζε κία πξψηε θάζε, κε ηελ θαηαλφεζε εξσηήζεσλ 

θαη ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ 

9) Να γίλεη πξνζπάζεηα ρξήζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

10) Να ληψζνπλ νη καζεηέο απηνπεπνίζεζε κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο, 

ζε φπνηα γιψζζα θαη αλ επηιέμνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε πξψην ζηάδην (είηε 

ηελ αγγιηθή είηε ηελ ειιεληθή) 

11) Να εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γξαπηά, ζηε γιψζζα επηινγήο ηνπο, έηζη ψζηε ν 

εθπαηδεπηηθφο λα αμηνινγήζεη ην γισζζηθφ ηνπο επίπεδν 

12) Να κάζνπλ ρξήζηκν ιεμηιφγην θαη εθθξάζεηο 

 

 

 Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

8) Να γίλεη εηζαγσγή ζην ζέκα  

9) Να γίλεη ζχλδεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ 

καζεηψλ 

10) Να ηνπο δνζνχλ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ (αξραίνπ θαη 

ζχγρξνλνπ) 

11) Να δνπλ κέζσ εηθφλσλ δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ θαη λα γίλεη ζρνιηαζκφο 

θαη ζπδήηεζε γηα απηά ζηελ ηάμε 

12) Να παξαηεξήζνπλ αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ζεκεξηλνχ θαη ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ 

13) Να εθθξάζνπλ ηελ πξνζσπηθή γλψκε ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο γηα ην 

ζχγρξνλν ζέαηξν 

14) Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθά αμία ηνπ ζεάηξνπ 
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 ΜΔΑ-ΤΛΙΚΑ 

Δλδείθλπηαη ε ρξήζε Ζ/Τ (πξνηείλεηαη ε πξνβνιή θάπνηνπ ζρεηηθνχ βίληεν ή 

Power point γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πιηθνχ), Πξνηδέθηνξαο, ζρεηηθφ  θπιιάδην 

ελφηεηαο 

 

 

 ΜΔΘΟΓΟΙ 

Οη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ε αλαθάιπςε, ε 

ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε, ε επηθνηλσλία θαη ε αλάδεημε φισλ ησλ απφςεσλ ησλ 

καζεηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα είλαη θπξίσο δηεξεπλεηηθέο  θαζψο φιν ην 

κάζεκα ζα γίλεη κε βάζε ηελ αλάδεημε ησλ απφςεσλ θαη ηεο ήδε ππάξρνπζαο 

γλψκε ζε ζπλδπαζκφ κε ην πιηθφ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζή ησλ 

καζεηψλ γηα αλαθάιπςε ηεο λέαο γλψζεο. 

 

 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο: 2  δηδαθηηθέο ψξεο. 

 

 Αξρηθά, ν εθπαηδεπηηθφο, πξηλ παξνπζηάζεη ην πιηθφ ζηα παηδηά, θαιφ ζα ήηαλ λα 

θάλεη θάπνηεο αθφκα εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: «Έρεηε πάεη πνηέ ζην ζέαηξν;», 

«Έρεηε δεη θάπνηα ζεαηξηθή παξάζηαζε;», θηι. Αθνχ νη καζεηέο ππνςηαζηνχλ 

πεξίπνπ ηη ζα δηδαρζνχλ, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο δηαλέκεη ην πιηθφ. ην ζεκείν 

απηφ, ην πιηθφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, σο νδεγφο, σο 

εξγαιείν πνπ ζα πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία κέζα ζηελ ηάμε. Απηφ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ην θέξεη εηο πέξαο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ηνπ 

πιηθνχ. ε πεξίπησζε, κάιηζηα, πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα επηζπκνχζε λα 

εκπινπηίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην πιηθφ, ζα κπνξνχζε λα αλαηξέμεη ζην 

δηαδίθηπν θαη λα επηιέμεη θάπνην βίληεν ζρεηηθφ κε ην ζέαηξν θαη λα ην 

παξνπζηάζεη ζηελ ηάμε αθνχ αλαπηπρζνχλ νη εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο, επίζεο 

ππάξρνπλ κε ζθνπφ λα πξνάγνπλ κία γεληθή ζπδήηεζε ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο, 

επνκέλσο ν εθπαηδεπηηθφο δελ ζα πξέπεη λα επηδνθηκάδεη ή λα απνδνθηκάδεη 

θάπνηα άπνςε, αιιά αληίζεηα λα είλαη νπδέηεξνο θαη λα πξνεθηείλεη ηε ζπδήηεζε, 

ειέγρνληαο, βέβαηα κελ μεθχγεη, είηε απφ άπνςε ζέκαηνο, είηε απφ άπνςε 

δηελέμεσλ.  Αθνχ νινθιεξσζεί φιε απηή ε δηαδηθαζία, ν εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη 

ηπραία ζε θάπνηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ην δηάινγν «αλαζέηνληάο ηνπο 

ξφινπο» κε βάζε ην θείκελν. ηε ζπλέρεηα, θαιφ είλαη λα δηεπθξηληζηεί 

νπνηαδήπνηε απνξία θαη λα γίλεη λνεκαηηθή αλάιπζε, κε ηελ νπνία ζα πξνθχςεη 

λένο δηάινγνο γηα ηα νθέιε ηνπ ζεάηξνπ. Σέινο, αθνχ ηα παηδηά ληψζνπλ 

ζηγνπξηά φηη έρνπλ θαηαλνήζεη ην ζέκα, ζα γξάςνπλ αηνκηθά ηελ άπνςή ηνπο γηα 

ηελ πξνζθνξά ηνπ ζεάηξνπ ζηνλ άλζξσπν θαη ζα αθνινπζήζεη εηαηξηθή 

ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή ηδεψλ. Αθνχ, δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ζηα παηδηά 

γηα ηε ζπδήηεζε απηή, ζα γίλεη θαη δηάινγνο ζηε ηάμε έηζη ψζηε λα δνζεί ζηα 

παηδηά αλαηξνθνδφηεζε.  
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ-
ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Δλφηεηα 2
ε
: «Τα είδε ηνπ ζεάηξνπ» / “The theatrical categories” 

 

 ΣΟΥΟΙ 

Κχξηνο ζηφρνο:  

Να απνζαθεληζηνχλ ηα είδε απφ ην αξραίν κέρξη ην ζχγρξνλν ζέαηξν: Κσκσδία, 

ηξαγσδία, ζαηπξηθφ δξάκα γηα ην αξραίν θαη κνπζηθφ ζέαηξν, ζέαηξν κνξθψλ θαη 

ζχλζεηα ζεάκαηα γηα ην ζχγρξνλν 

Δπηκέξνπο ζηφρνη: 

 Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

8) Να κάζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο 

9) Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε γξαπηψλ θεηκέλσλ ζηα 

αγγιηθά 

10) Να εμνηθεησζνχλ θαη λα κάζνπλ λα εζηηάδνπλ ζηα βαζηθά ζεκεία ελφο θεηκέλνπ 

ζηε γιψζζα-ζηφρν 

11) Να κάζνπλ λα επηθνηλσλνχλ ζηε γιψζζα-ζηφρν ζην κηθξνεπίπεδν κηαο νκάδαο 

12) Να κάζνπλ λα παξνπζηάδνπλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα (λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 

παξνπζίαζεο) 

13) Να κάζνπλ λα ζπλζέηνπλ νκαδηθά έλα θείκελν ζηα αγγιηθά 

14) Να κάζνπλ εηδηθφ ιεμηιφγην θαη εθθξάζεηο 

 

 

 

 Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

7) Να κάζνπλ πφηε γελλήζεθε ην δξάκα ζηελ αξραία Διιάδα 

8) Να κάζνπλ πνηα είλαη ηα είδε ηνπ ζεάηξνπ, πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

θαη απφ πνχ εκπλεφηαλ ε ζεκαηνινγία ηνπο 

9) Να κάζνπλ λα θξαηνχλ πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο (κεηαγλσζηηθή δεμηφηεηα) 

10) Να εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά  

11) Να αλαπηχμνπλ ηε θαληαζία ηνπο 

12) Να αμηνπνηνχλ ηε λέα γλψζε δεκηνπξγηθά 

 

 ΜΔΑ-ΤΛΙΚΑ 

Δλδείθλπηαη ε ρξήζε Ζ/Τ (πξνηείλεηαη ε πξνβνιή θάπνηνπ ζρεηηθνχ Power point 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πιηθνχ κε βάζε ην επηπιένλ πιηθφ πνπ δίλεηαη παξαθάησ*), 

Πξνηδέθηνξαο, ζρεηηθφ  θπιιάδην ελφηεηαο, είδε ηνπ καζήκαηνο εηθαζηηθψλ (π.ρ. 

ρξψκαηα, ραξάθηα, θηι), πεγέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ιεμηθά 
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 ΜΔΘΟΓΟΙ 

Οη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ε αλαθάιπςε, ε 

ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε, ε επηθνηλσλία, ε νκαδνζπλεξγαζία, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαληαζία, θαζψο θαη ε αλάδεημε φισλ ησλ απφςεσλ ησλ 

καζεηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα είλαη ζπλδπαζκφο δηεξεπλεηηθψλ θαη 

επνηθνδνκεηηθψλ πξαθηηθψλ θαζψο φιν ην κάζεκα ζα γίλεη κε βάζε ηελ αλάδεημε 

ηεο λέαο γλψζεο κέζσ ηνπ πιηθνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ πιηθνχ ησλ καζεηψλ 

θαη ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζή ησλ καζεηψλ. 

 

 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο: 3-4 δηδαθηηθέο ψξεο 

        Ζ παξνχζα ελφηεηα, είλαη κία απφ ηηο δπζθνιφηεξεο θαη πην απαηηεηηθέο 

ελφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ. Ζ ίδηα ε θχζε ηεο είλαη πην 

ζεσξεηηθή γηα ην ιφγν απηφ είλαη θαη πνιχ πην δχζθνιν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο 

θάπνηεο έλλνηεο ή λα θαηαλνεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ φιεο νη επηκέξνπο ζεκαηηθέο 

ηεο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζην ζεκείν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Δθφζνλ 

είλαη απαξαίηεηε ε κεηαθνξά λέαο γλψζεο ζηελ ελφηεηα απηή, θαιφ ζα ήηαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχγρξνλα κέζα δηδαζθαιίαο γηα λα κελ θαηαιήμεη ε δηδαζθαιία λα 

απνηειέζεη κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο παξσρεκέλεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ήδε 

εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιεία. Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην πιηθφ πνπ 

ηνπ δίλεηαη, δεκηνπξγψληαο έλα power point κε ηα βαζηθά ζεκεία, έλα βίληεν ή 

θάπνην άιιν δηαδξαζηηθφ πιηθφ, έηζη ψζηε λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. 

Αθνχ, ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάζεη ην πιηθφ απηφ, ζα πξέπεη ην πιηθφ ηνπ λα 

ζπλδπαζηεί κε ην πιηθφ γηα ηνπο καζεηέο θαζψο θαη λα αλαιπζνχλ θαη λα 

ζπδεηεζνχλ νπνηεζδήπνηε απνξίεο.  Έπεηηα,  ν θάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα γξάςεη 

αηνκηθά ηηο εξσηήζεηο εκπέδσζεο πνπ ηνπ δφζεθαλ θαη λα γίλεη θαη πάιη ζπδήηεζε 

αλαηξνθνδφηεζεο.  Με ην πέξαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βεκάησλ θαηά ηε δηδαζθαιία 

ηεο ελφηεηαο, ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα δψζεη ζαθείο νδεγίεο ζηα παηδηά, 

θαζψο είλαη κία απαηηεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε πνιιά ζηνηρεία. Καιφ ζα ήηαλ λα 

δνζνχλ θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα γηα ην ηη κνξθή κπνξεί λα έρεη ην θείκελν 

πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ νη καζεηέο, έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ φιεο νη δπλαηφηεηέο 

ηνπο ζαλ νκάδα (π.ρ. ν δάζθαινο κπνξεί λα ηνπο πεη σο βνήζεηα: « Σν έξγν ζαο 

κπνξεί λα είλαη έλα ζθεηζάθη ή έλα θφκηθ, θηι»). Βέβαηα θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη 

θαη κία κεραλή αλαδήηεζεο, φπσο έλαο ππνινγηζηήο ή θάπνην ζρεηηθφ βηβιίν, φπνπ νη 

νκάδεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ, ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν θαη σο πεγή ηδεψλ.  Σέινο, ν δάζθαινο κπνξεί λα 

νξγαλψζεη ηελ παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ζαλ κία κηθξή γηνξηή ζηε ηάμε ή ζαλ λα 

πξνβάιιεηαη κία κηθξή παξάζηαζε, κε κηθξνχο «θξηηηθνχο» ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο, γηα λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε, έηζη ψζηε λα γίλεη πην δηαζθεδαζηηθφ γηα 

ηα παηδηά. 
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 ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 

 

How was drama born in ancient Greece? 

In ancient Greece, drama has its roots to the religious ceremonies and festivals 

dedicated to Dionysus, who was the god of fertility and herbage. Believers of 

Dionysus used to dress up, to dance furiously and to sing a song devoted to 

Dionysus, the dithyramb. 

  In Corinth of the 6th century B.C, the poet Arionas formed the impromptu 

dithyramb in an artistic composition and presented in front of an audience.   

  In Attica, in the middle of the same century, Thespis brought an even bigger 

change.  As the first dancer of dithyramb, he stood in front of the rest of the 

team. By wearing a mask, he started “playacting”, namely, discussing with the 

others. In this way, dialogue started and was evolved between the person and 

the team or differently between the actor and the chorus. Myths, from act 

narrations, turned into action, impersonation, play, theatrical act. 

 

 

Which are the theatrical categories? 

  Drama started to adopt a particular form and character. So it was evolved and 

divided into three categories: tragedy, comedy and satiric drama. 

  Tragedy is the first dramatic category. The word is formed by the words 

“tragos” and “ode” (in Greek: tragodia) and comes from the ceremony of the 

sacrifice of a goat (tragos) that believers of Dionysus carried out so as to 

celebrate him, before singing the dithyramb. Their song was, namely, a song for 

the goat. So, the new poetic category, which was born by the dithyramb, was 

named tragedy. 

  Comedy, according to Aristotle, arose from impromptu songs that used to be 

sung at cheerful folk events, like “comi” (In Greek: «θώμμη»). This is about 

celebrative parades, in which whoever was involved in used to wander around in 

the streets being drunk, dancing, singing and making some jokes and teasing. So, 

comedy seems that comes from the words “comi” and “ode” (in Greek: comodia), 

which is, the song at the bacchanal of comi.   

  Satiric drama is briefer than the tragedy but it is even more related to 

Dionysus. The members of the chorus used to fake the playful and free from 

inhibitions Satyrs, from whom the category was named after. Satyrs, with their 

vivid dances and songs, the insobriety and their unrestrained passion for women, 

were creating a Dionysian atmosphere at the theatre, emerging the religious 

character of the celebration. With their actions and their tricks, Satyrs were 
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creating a happy and funny spectacle. The happy ending puts satiric drama closer 

to the comedy, even though it is written by tragic poets. 

 

 

  

From where were dramatic poets inspired from? 

  Poets that composed tragedies, tragic poets as they are named, were 

excerpting their themes from Greek mythology.  What is more, myths are about 

heroes‟ adventures who deal with extravagant situations. Such situations were 

wars, conflicts, family battles, revenge and honour, passion and ethical dilemmas, 

confrontation with fate. Inspirational source for them was, also, the current 

historical facts and the civil affairs. The conflicts between Greeks and Persians,  

the democratic polity, the decisions of Ecclesia (in Greek: εθθιεζία ημο δήμμο), 

the Peloponnesian War are part of the dramatic poetry and an inspiration for it. 

The audience was identified with the characters of the play. They were 

suffering with the heroes, they troubled themselves with them and had 

thoughts with them. So, tragedy was teaching and educating the citizens. It put 

issues that were activating the audience‟s judgment and were forming their 

political consciousness. 

  Ancient Comedy, as it was named the period between 486 and 400 B.C., was 

mainly a civil comedy and its most important aim was to arouse the citizens for 

the greater good of the city. Comedy negotiated Athenians‟ current problems, 

commented situations, personalities, politicians and satirized the authority. 

Apart from Aristophanes, of course, a little piece of lyrics has been saved from 

other poets of Ancient comedy.  The poets of comedy, some years later (400-

320 B.C.), were writing about lighter themes: family stories, love games, 

misunderstandings.   Since the ending of 4th century B.C., The New Comedy arose 

(320-200 B.C). Poets were mainly preoccupied with human characters. The big 

boom was made by comedy of ethics. 

  The themes of Satiric Drama, also, came from Greek mythology. However, the 

difference is that poets were presenting myths in a funny way. The stories were 

about heroes organizing insidious plans so as to defeat demons and monsters, 

miracles and magic; they were stories that remind us folk tales. 
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ENGLISH-GREEK VOCABULARY/ 

ΑΓΓΛΟΓΛΛΗΝΙΚΟ ΛΓΞΙΚΟ 

TEXT 1/ ΚΓΙΜΓΝΟ 1 TEXT 2/ ΚΓΙΜΓΝΟ 2 

Religious= ζνεζθεοηηθόξ, ιαηνεοηηθόξ Adopt= απμθηώ, οημζεηώ 

Ceremony= ηειεηή Divide in= πςνίδς ζε, δηαθνίκς ζε 

Festival= πακεγύνη Ode= ςδή (=ηναγμύδη) 

Fertility= γμκημόηεηα Come from= πνμένπμμαη 

Herbage= βιάζηεζε Sacrifice= ζοζία 

Dress up= μεηαμθηέδμμαη Carry out=πναγμαημπμηώ 

Furiously= λέθνεκα Celebrate=ηημώ, γημνηάδς 

Devote [sth] to [sb]= αθηενώκς [θάηη] ζε 

[θάπμημκ] 

Arise (from)*= 

 πνμθύπης, εμθακίδμμαη 

Dithyramb= δηζύναμβμξ Cheerful= εύζομμξ  

Form=δηαμμνθώκς Folk= ιασθόξ 

Impromptu= αοημζπέδημξ Event= δνώμεκα, γεγμκόηα 

Composition= ζύκζεζε Celebrative= εμνηαζηηθόξ, γημνηηκόξ 

Audience= θμηκό, (ζεαηέξ) Involve in=ζομμεηέπς, εμπιέθμμαη 

Fake [sth/sb]= οπμθνίκμμαη, οπμδύμμαη [θη, θπ] Wander around= πενηπιακηέμαη, γονίδς 

Discuss= ζοδεηώ Teasing= πείναγμα 

Be evolved= ελειίζζμμαη Seem= θαίκμμαη 

Chorus= Υμνόξ (ημο ανπαίμο ζεάηνμο) Bacchanal= γιέκηη 

Act= πνάλε, playact=παίδς ζέαηνμ Brief= ζύκημμμξ 

Narration= αθήγεζε, δηήγεζε Relate to= ζπεηίδς με 

Impersonation= μίμεζε Playful= παηπκηδηάνεξ 

Play= ακαπανάζηαζε, ένγμ (ζεαηνηθό) Free from inhibitions= ειεύζενμξ από ακαζημιέξ 

 Name after=δίκς ημ όκμμα, μκμμάδς 

Vivid= δςενόξ, με δςκηάκηα 

Insobriety= μέζε, μεζύζη 

Unrestrained= απενηόνηζημξ, απαιίκςημξ 

Emerge=πνμβάιις 

Spectacle=ζέαμα 

 

TEXT 3/ ΚΓΙΜΓΝΟ 3 

Inspire from= εμπκέμμαη από Honour= ηημή 

Excerpt [sth] from [sth]= ακηιώ [θη] από [θπ] Dilemma= δίιεμμα 

Deal with= ακηημεηςπίδς, βηώκς Confrontation with fate= ακαμέηνεζε με ηε μμίνα 

Extravagant= αθναίμξ Inspirational source= πεγή έμπκεοζεξ 

Conflict=ζύγθνμοζε Current=επίθαηνμξ, ηςνηκόξ, ηνέπςκ 

Battle= δηαμάπε, μάπε Civil affairs= δεηήμαηα όπςξ πόιεξ 

Revenge= εθδίθεζε Polity= πμιίηεομα 

Identify with [sb]= ηαοηίδμμαη με [θπ]  Insidious=  πμκενόξ, ύπμοιμξ 

Suffer= οπμθένς Miracle= ζαύμα 

Trouble [oneself] with= ακεζοπώ, Remind [sb sth]=  
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πνμβιεμαηίδμμαη ζομίδς [ζε θάπμημκ θάηη] 

Educate= εθπαηδεύς Folk tales= ιασθά παναμύζηα 

Aim= ζηόπμξ 

Arouse*=  αθοπκίδς, λοπκώ 

Citizen=πμιίηεξ 

Greater good= γεκηθό/ θμηκό θαιό 

Negotiate= δηαπναγμαηεύμμαη 

Personality= πνμζςπηθόηεηα, πνόζςπμ 

Satirize/satirise= ζαηηνίδς 

Authority= ελμοζία 

Lyrics= ζηίπμη 

Light= ακάιαθνμξ 

Misunderstanding= πανελήγεζε 

Preoccupy= (απ)αζπμιμύμαη 

Boom= άκζεζε 

Ethics= ήζε 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ-
ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Δλφηεηα 3
ε
: «Τα κέξε ηνπ ζεάηξνπ» / “The theatre’s parts” 

 

 ΣΟΥΟΙ 

Κχξηνο ζηφρνο:  

Να δηδαρζνχλ ηα κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην ζέαηξν π.ρ. ζθελή, 

πξνζθήλην, παξαζθήληα, θηι 

Δπηκέξνπο ζηφρνη: 

 Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

7)  Να κάζνπλ εηδηθφ ιεμηιφγην θαη νξνινγία, ηφζν ζηα ειιεληθά, φζν θαη ζηα 

αγγιηθά 

8) Να θαηαλνήζνπλ νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη ζηα αγγιηθά 

9) Να ζπλεξγαζηνχλ νκαδηθά 

10) Να ζπλδπάζνπλ ηε γιψζζα κε ην ζρέδην (λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθφ ηνπο 

πνιπηξνπηθφ θείκελν) 

11) Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο ζηα αγγιηθά 

12) Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κέζα απφ απζεληηθά 

πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο 

 

 

 

 Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

8) Να κάζνπλ πνηα είλαη ηα κέξε ηνπ ζεάηξνπ κε πνιπηξνπηθφ ηξφπν 

9) Να θαηαιάβνπλ ηε ρξεζηηθφηεηα θαη ηε ζπκβνιή ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο 

10) Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη θαηλνχξγην έρνληαο 

σο πξφηππν θάηη παιηφ 

11) Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα Δηθαζηηθά σο βνεζεηηθφ κάζεκα γηα ην δεκηνχξγεκά 

ηνπο 

12) Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, γεληθφηεξα, ηε ζπκβνιή άιισλ κνξθψλ ηέρλεο ζην 

ζέαηξν (π.ρ. αξρηηεθηνληθφ ζρέδην, ζθεληθά, δηαθφζκεζε, θ.η.ι.) 

13) Να βξνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζην αξραίν θαη ην ζχγρξνλν 

ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα  

14) Να κάζνπλ πψο λα νξγαλψλνπλ κία έθζεζε 
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 ΜΔΑ-ΤΛΙΚΑ 

ρεηηθφ  θπιιάδην ελφηεηαο, είδε ηνπ καζήκαηνο εηθαζηηθψλ (π.ρ. ρξψκαηα, 

ραξάθηα, θηι), πεγέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ιεμηθά 

 

 ΜΔΘΟΓΟΙ 

Οη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ε αλαθάιπςε, ε 

ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε, ε επηθνηλσλία, ε νκαδνζπλεξγαζία, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαληαζία, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο ησλ 

Δηθαζηηθψλ ζε έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα 

είλαη ζπλδπαζκφο δηεξεπλεηηθψλ θαη επνηθνδνκεηηθψλ πξαθηηθψλ θαζψο φιν ην 

κάζεκα ζα γίλεη κε βάζε ηελ αλάδεημε ηεο λέαο γλψζεο κέζσ ηνπ πιηθνχ ησλ 

καζεηψλ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ελφηεηαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

ελεξγνπνίεζή ησλ καζεηψλ. 

 

 

 

 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο: 3-4 δηδαθηηθέο ψξεο 

      Ζ δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο απηήο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Βέβαηα γηα λα δηεθπεξαησζεί ε δξαζηεξηφηεηα 

είλαη απαξαίηεην λα αλαιπζνχλ ηα κέξε ηνπ ζεάηξνπ απφ ηηο εηθφλεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο αξρηθά πξέπεη λα δψζεη θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο (κε φπνηα κνξθή 

απηφο επηζπκεί), γηα ην ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα γεληθά. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο 

βιέπνπλ ηηο εηθφλεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπο πξέπεη λα ηνπο παξαπέκςεη ζηε δεχηεξε 

εηθφλα, ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ην αξραίν ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα κε κεγάιε 

ιεπηνκέξεηα ελψ ηαπηφρξνλα ηα κέξε ηνπ ζεάηξνπ είλαη αξηζκεκέλα. Οη αξηζκνί 

παξαπέκπνπλ ζηα νλφκαηα ησλ κεξψλ, πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ εηθφλα. Όζν νη 

καζεηέο ηα βιέπνπλ ν δάζθαινο εμεγεί πξνθνξηθά θάζε κέξνο παξαπέκπνληαο ηα 

παηδηά λα θνηηνχλ ζηνλ αλάινγν αξηζκφ, ελψ ηα δηαβεβαηψλεη πσο νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ηνπο δίλεη ππάξρνπλ αλαιπηηθά κεηά ηηο εηθφλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Αθνχ 

γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο λέαο γλψζεο, ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη νδεγίεο ζηνπο καζεηέο γηα 

ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη έρεη γηα αθφκε κία θνξά ζπληνληζηηθφ θαη 

βνεζεηηθφ ξφιν. Αθνχ δνζεί ζηνπο καζεηέο αξθεηφο ρξφλνο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 

θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξνπζίαζήο ηνπο, ν εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηελ 

παξνπζίαζε θαη κε ηελ νινθιήξσζή ηεο ην ρψξν ηεο έθζεζεο*. 
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(*Ζ δξαζηεξηφηεηα, πνπ πεξηιακβάλεηαη, είλαη νκαδνζπλεξγαηηθή θαη 

επηθνηλσληαθή, ελψ παξάιιεια ζπκπεξηιακβάλεη πνιιά κέξε. ηφρνο ηεο είλαη νη 

καζεηέο λα εκπεδψζνπλ ηα κέξε ηνπ ζεάηξνπ κέζσ πξνζσπηθψλ ηνπο 

δεκηνπξγεκάησλ θαη ζπλδπάδνληαο ηα αγγιηθά κε ην ζρέδην. Οπζηαζηηθά ηνπο 

δεηείηαη λα ζρεδηάζνπλ έλα ζχγρξνλν ζέαηξν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αξραίνπ ζηελ 

πφιε ηνπο ζπλνδεπφκελν κε πεξηγξαθέο γηα ην θάζε κέξνο πνπ έρνπλ αλαιάβεη 

μερσξηζηά νη νκάδεο. Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απηή, νη νκάδεο πξέπεη λα 

δηαιέμνπλ απφ έλαλ εθπξφζσπν, πνπ ζα παξνπζηάζεη ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο ηνπ 

ζηνπο ππφινηπνπο. Με ην πέξαο ησλ παξνπζηάζεσλ ηα παηδηά ζα δεκηνπξγήζνπλ 

ρψξν ζηελ ηάμε φπνπ ζα παξαζέζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο κε ηε κνξθή κίαο κηθξήο 

έθζεζεο ζηελ ηάμε, ζηελ νπνί ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ γηα λα βιέπνπλ ηα κέξε ηνπ 

ζεάηξνπ ή αξγφηεξα θαη λα πξνζζέηνπλ λέα ζηνηρεία απφ άιιεο ζεκαηηθέο, 

δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κία «γσλία ζεάηξνπ» κέζα ζηε ηάμε.) 

 

 

 ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 

 

Σμ ζεαηνηθό μηθμδόμεμα ελειίζζεηαη ζηαδηαθά ζηε δηάνθεηα ηεξ ανπαηόηεηαξ θαη 

ε μμνθή ημο αιιάδεη γηα κα πνμζανμμζηεί ζηηξ ακάγθεξ θάζε επμπήξ. Έηζη, ηα 

πνώηα ιηηά θαη απιά ζεαηνηθά θηίζμαηα δίκμοκ ηε ζέζε ημοξ ζε επηβιεηηθά 

μηθμδμμήμαηα. Ανγόηενα, μη Ρςμαίμη ηα παναιαμβάκμοκ από ημοξ Έιιεκεξ, ηα 

δηαηενμύκ θαη θαηαζθεοάδμοκ πμιιά θαηκμύνηα, θάκμκηαξ όμςξ μεηαηνμπέξ ζημ 

ανπηθό ζπέδημ. Ωζηόζμ, όια ηα ανπαία ζέαηνα, ειιεκηθά θαη νςμασθά, έπμοκ ηνία 

βαζηθά μένε: ηεκ μνπήζηνα, ημ θμίιμκ θαη ηε ζθεκή. 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ-
ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Δλφηεηα 4
ε
: «Σα θνπζηνχκηα, νη ελδπκαζίεο θαη νη εζνπνηνί» / “Costumes, clothing 

and actors” 

 

 ΣΟΥΟΙ 

Κχξηνο ζηφρνο:  

Να δνζνχλ παξαδείγκαηα ελδπκαζίαο γηα ηα δηάθνξα είδε, ιφγνη ρξήζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ, ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζνπνηψλ 

θαη λα παξαηεξεζνχλ αιιαγέο απφ ην παξειζφλ έσο θαη ζήκεξα 

Δπηκέξνπο ζηφρνη: 

 Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

7) Να κάζνπλ εηδηθφ ιεμηιφγην θαη νξνινγία 

8) Να ζπλεξγαζηνχλ νκαδηθά 

9) Να ζπλδπάζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηε γιψζζα κε ην πνιπηξνπηθφ πιηθφ πνπ 

νη ίδηνη ζα θαηαζθεπάζνπλ 

10) Να παξνπζηάζνπλ ζηα αγγιηθά ην πιηθφ ηνπο θαη λα ηνλίζνπλ ηα βαζηθά ηνπ 

ζεκεία 

11) Να ιεηηνπξγήζνπλ ζε απζεληηθφ πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο 

12) Να αληαπνθξηζνχλ ζε νπηηθά εξεζίζκαηα, ηα νπνία νη ίδηνη ζα έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη (ςπρνθηλεηηθή δεμηφηεηα) 

  

 

 

 Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

8) Να κάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία, ηα πξνζσπεία , ηε 

κνπζηθή θαη ηνπο εζνπνηνχο 

9) Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δεκηνπξγία ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ 

10) Να κάζνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ ελδπκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα θάζε ζεαηξηθφ είδνο 

11) Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ δηάθνξσλ πεγψλ 

12) Να μερσξίδνπλ ηηο ζεκαληηθέο απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο ελφο 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, κηαο παξνπζίαζεο, θηι 

13) Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηήξεζε θαη ρξήζε ζεκεηψζεσλ κε ζθνπφ λα κάζνπλ ηε 

λέα γλψζε 

14) Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πνηεο είλαη νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

ζχγρξνλα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία θαη ηνπο εζνπνηνχο ζε ζρέζε κε ηα αξραία 
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 ΜΔΑ-ΤΛΙΚΑ 

ρεηηθφ  θπιιάδην ελφηεηαο, είδε ηνπ καζήκαηνο εηθαζηηθψλ (π.ρ. ρξψκαηα, 

ραξάθηα, θηι), πεγέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ιεμηθά, Ζ/Τ (γηα ηελ αλάδεημε 

ηνπ πιηθνχ πνπ δηαηίζεηαη παξαθάησ*), Πξνηδέθηνξαο  

 

 ΜΔΘΟΓΟΙ 

Οη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ε αλαθάιπςε, ε 

ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε, ε επηθνηλσλία, ε νκαδνζπλεξγαζία, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαληαζία, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο ησλ 

Δηθαζηηθψλ ζε έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα 

είλαη ζπλδπαζκφο δηεξεπλεηηθψλ θαη επνηθνδνκεηηθψλ πξαθηηθψλ θαζψο φιν ην 

κάζεκα ζα γίλεη κε βάζε ηελ αλάδεημε ηεο λέαο γλψζεο κέζσ ηνπ πιηθνχ ησλ 

καζεηψλ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ελφηεηαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

ελεξγνπνίεζή ησλ καζεηψλ. 

 

 

 

 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο: 5-6 δηδαθηηθέο ψξεο 

 Ζ ππάξρνπζα δξαζηεξηφηεηα είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαζθαιίαο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε. θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα δνζεί 

δηαθνξεηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζε θάζε νκάδα (π.ρ. ζηελ πξψηε νκάδα ζα δνζεί ην 

ζέκα θνπζηνχκηα, ζηε δεχηεξε ην ζέκα κνπζηθή θαη εζνπνηνί, θνθ), λα ην 

επεμεξγαζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη λέν ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζε φπνηα κνξθή επηζπκεί 

(π.ρ. ε πξψηε νκάδα κπνξεί λα θηηάμεη ζειίδεο πεξηνδηθνχ, ε δεχηεξε κία αθίζα ή 

έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην, θηι) θαη λα δεκηνπξγήζεη «ελεκεξσηηθνχο πάγθνπο» απφ 

φπνπ ζα πεξάζνπλ φιεο νη νκάδεο. Αθνχ νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία, θάζε 

νκάδα, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζα πεξάζεη απφ φινπο ηνπο πάγθνπο 

θαη ζα θξαηάεη ζεκεηψζεηο απφ ην ζέκα ηεο θάζε νκάδαο. Όηαλ ε νκάδα πεξάζεη απφ 

φινπο ηνπο πάγθνπο, ζα ζπλερίζεη ε επφκελε νκάδα αληίζηνηρα κέρξη λα 

νινθιεξψζνπλ φιεο νη νκάδεο. ηε ζπλέρεηα, θαη πάιη ζπλεξγαηηθά, ζα πξέπεη λα 

ζπδεηεζνχλ φια ηα ζέκαηα θαη λα αληαιιαρζνχλ νη ζεκεηψζεηο έηζη ψζηε ζην ηέινο 

λα γίλεη κία ζπλνιηθή ζπδήηεζε αλαηξνθνδφηεζεο  ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο, γηα ηε λέα 

γλψζε θαη γηα ηπρφλ παξεξκελείεο ή απνξίεο.  Ο εθπαηδεπηηθφο ζηελ ελφηεηα απηή 

έρεη θαη πάιη βνεζεηηθφ ξφιν, θαζψο ε λέα γλψζε θαη ε δηδαζθαιία πξνθχπηεη απφ 

ηελ εξγαζία ησλ παηδηψλ ζηηο νκάδεο. Ζ βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ζην ζεκείν απηφ 

είλαη θξίζηκε, θαζψο ηα παηδηά ελδέρεηαη λα ηελ αλαδεηήζνπλ πνιιέο θνξέο. Αθφκε, 

ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη α ζπκβάιιεη θαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ κέζσ ησλ πεγψλ, θαζψο νη καζεηέο δελ ζα είλαη αθφκα πνιχ εμνηθεησκέλνη κε 

απηφ. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα επηβιέπεη φιεο ηηο νκάδεο ελψ δνπιεχνπλ θαη λα ηνπο 

δίλεη νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα, έηζη ψζηε λα κελ ληψζνπλ 

αλαζθάιεηα εμαηηίαο ησλ πνιιψλ θαζεθφλησλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Ο ξφινο, δειαδή, 
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ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαη ππνζηεξηθηηθφο. Γηα λα επηηχρεη ε ζπγθεθξηκέλε 

δηδαζθαιία, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ φηη ιφγσ ηνπ φηη ε δξαζηεξηφηεηα ρσξίδεηαη ζε 

πνιιά κέξε δελ γίλεηαη λα νινθιεξσζεί κφλν ζε κία κέξα θαη θπζηθά, ηα πάληα 

πξέπεη λα γίλνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο λα επηβαξχλνληαη νη καζεηέο κε 

επηπιένλ θφξην εξγαζίαο.  Οπζηαζηηθά, ε ελφηεηα απηή ιεηηνπξγεί ζαλ έλα ζχλνιν 

ππνελνηήησλ. 

 

 

 

 ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 

 

INFORMATION ABOUT COSTUMES AND CLOTHING 

What costumes did actors wear? 

 In tragedy? 

The hypocrites wore -in both male and female roles- a long chiton that reached 

their ankles; it had long tight sleeves up to the wrists. This chiton gave the 

hypocrites a heroic appearance, while at the same time the sleeves covered 

their masculine arms and made the female roles more convincing. The theatrical 

chiton differed from the everyday chiton mainly in terms of colours and 

decorative patterns. Over it, the hypocrites normally wore a long and loose 

cloak, the himation. The colour and the decoration of the costume demonstrated 

the social class, the origin and other details of every role. Towards the end of 

the Hellenistic period, the hypocrites wore a stuffed costume which magnified 

the volume of their body. This change is connected with the changes in the 

architecture of the ancient theatre and the establishment of the logeion, a 

raised platform on which appeared the hypocrites. Their distance from the 

spectators was now greater so it was necessary to wear imposing costumes that 

could be seen even from the last rows of the cavea. The costumes of the tragic 

chorus adapted to its role in every tragedy. There were differences depending 

on the sex, their status and the nationality. The basic costume was a chiton, 

either plain or decorated. 

 

 In the satirical drama? 

The hypocrites of the satirical dramas wore similar costumes to those worn in 

tragedies, but the appearance of the chorus was different. Its members were 

disguised as Satyrs, and according to the myth, the Satyrs were demons of 

nature and followers of god Dionysus. So, the members of the chorus wore nude 

colour tight overalls, and a short pair of trousers made of goat skin over it. In 

the front side of the trousers they would bear a leather phallus and in the back 

a long horse tail. In the plays where the Satyrs appeared as hunters, harvesters 
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or shepherds, the necessary additions were made in the basic costume. The 

leader of the Satyrs, the Silenus senex (also referred to as Papposilenus or the 

Older Silenus), wore a chiton that looked like sheep skin or his whole body was 

covered with animal skin. 

 

 In comedy? 

In the Old Comedy (486-400 B.C.) and in the Middle Comedy (400-320 B.C.), the 

hypocrites wore nude colour tight overalls throughout the performance. Inside 

the overalls they put the somation, that is, padded belly and buttocks to make 

them appear grotesquely overweight. Over this tight body suit they wore the 

appropriate role costume. In the male roles they wore a short chiton or a short 

coat, while the length of the costume permitted to a leather phallus to be seen. 

 

For the female roles they wore a long chiton and a himation over it, which they 

could raise up to the neck. This costume did not differ from the everyday 

clothes of women at the time, but the padded body parts created a funny image. 

The costumes of the Old Comedy chorus greatly varied, while the animal dances 

with costumes of animals or insects were very common. In the New Comedy 

performances (320-200 B.C.) the hypocrites did not have padded body parts and 

the short chiton in the male roles was replaced by a long chiton, like the one 

people wore every day. Besides, the characters of the plays were mainly 

everyday people. 

 

 How were the theatrical shoes? 

The costume of the tragedy and of the satirical drama was completed by the 

soft leather boots that reached the middle of the shin. As they did not have any 

sole, they could be worn either on the right or on the left leg. They were quite 

loose and flexible, while their upper part could be folded outwards. Their tip was 

often raised so that the hypocrites could move around more easily and limit the 

noise of the footsteps. According to the written sources, these shoes were 

named kothornoi. Nevertheless, the theatrical shoes with very thick soles are 

usually known as kothornoi, but this change happened in the Hellenistic period, 

when the leather boots started acquiring thicker and thicker soles. The goal was 

to better see the hypocrites on the logeion. During the Roman period the soles 

of the kothornoi became extremely thick, and as a result the hypocrites had to 

balance on them rather than walk. 

   In comedy there were no special shoes. The hypocrites appeared barefoot 

mainly in the indoor scenes. In the outdoor scenes they wore the embades, the 

thick leather shoes that fastened high on the leg and were normally used by men 
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for their everyday works. 

 

MATERIAL FOR TEAM 2 

Theme: Masks 

 

• The mask’s history: 

  The mask‟s birth is to be owed to the innate need of personality change and in 

every case; mask was related to the identification cover of a person and the 

prominence of another personality. As cultural objects, masks have been used 

worldwide and in every historical period with differences to the appearance, the 

use and the symbolism. At the first steps of evolution, human tries to simulate 

the divine element, and depending on the devotion objects, which were usually 

holy animals or zoomorphic deities. Human uses these types of masks on magical 

religious ceremonies, as a warrior, a priest and a magician.  

  The mask‟s morphological elements come from mainly natural forms that are 

categorised to human forms and beastly forms. They usually depict supernatural 

creatures, ancestors, or imaginary figures. The material that was used for the 

mask‟s construction were wood, metal, shells, cork, ivory, clay, stone, feathers, 

skin, fur, paper cloth and horns. 

 

• The theatrical mask’s history: 

  Theatrical mask first appears in Greece, in an ancient tragedy which Thespis 

enacted on the 61st Olympiad, around 536-532 B.C according to Souda‟s 

vocabulary. Besides these, disguise is related, apart from its other roots and 

symbolisms, to Dionysus‟s worship and to drama‟s birth. Namely, then, Dionysus‟s 

holy symbol was the goat (in Greek: tragos) and for this reason dancers used to 

disguise as goats on god‟s celebration days, by wearing cloth made of goats‟ skin 

and  horns on their heads. In that way, they used to believe that they break 

free their human situation and get through divine ecstasy, by acting mainly the 

reproductive elements of life.  

  Firstly, the theatrical mask, either with tragic or comical elements, was made 

by the craftsman on the actor‟s face, on which oil was applied. Then craftsman 

used cotton cloth which was dipped in flour glue; and with the final plaster layer, 

he formed it and then paint it. Since theatrical mask was used by the actor, it 

acquired a substantial strength. Actor was subject to psychological change and 

by being in trance; he took in the spiritual strength of the character that the 

mask was depicting. 

• The reasons and the aim of mask’s use in theatre. 
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  In different performances, on the one hand in satiric dramas and on the other 

hand  in tragedies and comedies, actors were “telling a story” to the audience, so 

they were wearing traditional masks that were depicting the psychic situation of 

the heroes, such as joy, sadness, pain, despair, etc.  

   First masks were made by colourless linen cloth, and as time was passing, they 

obtained colours and took human characteristics, such as stylish masks of males 

and females, of old men, of slaves, etc. Mask was a “tool” of practical need 

because every actor had many roles. Men were impersonating all characters 

(among them women), while the Chorus should be homogeneous.  

  So the aim of using masks in theatrical performances was the need of changing 

personalities and of the promotion of another character when the roles were 

switching in the play. The mask as a word comes from the Latin word “masca”. 

 

MATERIAL FOR TEAM 3 

Theme: Actors and music 

 

 Actors: 

The hypocrites (actors) and the chorus were among the most important 

elements of a theatrical performance. The hypocrites (this is how the actors 

were called at the time) were only men who impersonated both the male and the 

female roles in the plays. With their body and their voice they turned the words 

of the text into action. In tragedy, the hypocrites were initially two and then 

three, while in comedy they were between four and seven. But the roles of a play 

were more than the number of hypocrites, especially in tragedy. So, in the same 

performance each hypocrites impersonated several roles. 

The chorus was a group of men who had to sing and dance synchronically. All the 

members of the group played the same role (old men, women, soldiers, etc.) 

depending on the plot of the plays. The distinguishing figure of the chorus was 

the coryphaeus, that is, the leader who guided the rest of the chorus regarding 

their direction, movement and rhythm in the orchestra. 

 Was there music in the performances? 

  Music was a very important part of the ancient drama. It was in the core of 

every performance, where recitation, music and singing formed a whole. The 

overall responsibility for the music was assumed by the poet who was also the 

composer of his plays. 

  The music of tragedies was dominated by the chorus singing, while there were 

also songs for the hypocrites. Instrumental music was only a brief interval 

between the verses of the chorus. In comedy also the chorus singing prevailed, 

but the songs of the hypocrites were scarcer. Sometimes, between the verses 



 

187 

 

of the hypocrites the poets chose to put brief sounds of musical instruments 

that would provoke the laughter of the spectators. The rhythm of the comedy 

songs was simpler than that of the tragedy songs and reminded of the music of 

popular everyday songs. 

 

 What kinds of musical instruments were used? 

  Mainly the flute (aulos) was used in the ancient drama. It was associated with 

the Dionysian cult; it produced an acute sound and could imitate many other 

sounds. The flute-player entered the orchestra along with the chorus and 

remained there until the end of the play. 

 

  Other musical instruments, less used during the performances, were the lyre 

and the kithara (a stringed musical instrument related to the lyre). They were 

probably introduced by Sophocles. In some cases, along with the flute there 

were also percussion instruments, such as tambourines (tympana) or clappers 

(krotala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

188 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ-
ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Δλφηεηα 5
ε
: «Γηάζεκνη αξραίνη ζπγγξαθείο» / “Famous ancient authors” 

 

 ΣΟΥΟΙ 

Κχξηνο ζηφρνο:  

Να κάζνπλ νη καζεηέο ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπγγξαθέσλ θαη ηε 

ζχληνκε βηνγξαθία ηνπο θαη ην ζεαηξηθφ είδνο ην νπνίν εθπξνζσπνχλ 

Δπηκέξνπο ζηφρνη: 

 Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

5) Να κάζνπλ λα παίδνπλ επηηξαπέδην παηρλίδη ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

6) Να ζπλεξγαζηνχλ ζε νκάδεο 

7) Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην παηρλίδη θαη ηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα 

8) Να ζπλδπαζηεί ε ρξήζε ηεο γιψζζαο κε ηε γλψζε θαη ηε δηαζθέδαζε 

 

 Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

4) Να κάζνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπγγξαθέσλ-εθπξνζψπσλ γηα θάζε 

είδνο 

5) Να κάζνπλ ηε βηνγξαθία ηνπο θαη ηε θχζε ησλ έξγσλ ηνπο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ 

6) Να κάζνπλ λα ζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ελφο παηρληδηνχ 

 

 

 

 ΜΔΑ-ΤΛΙΚΑ 

ρεηηθφ  θπιιάδην ελφηεηαο, επηηξαπέδην παηρλίδη 

 

 ΜΔΘΟΓΟΙ 

Οη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ε αλαθάιπςε κέζα 

απφ ην παηρλίδη, ε ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε, ε επηθνηλσλία θαη ε 

νκαδνζπλεξγαζία, ζε έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα είλαη ζπλδπαζκφο δηεξεπλεηηθψλ θαη επνηθνδνκεηηθψλ πξαθηηθψλ 

θαζψο φιν ην κάζεκα ζα γίλεη κε βάζε ηελ αλάδεημε ηεο λέαο γλψζεο κέζσ ηνπ 

πιηθνχ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ παηρληδηνχ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζή ησλ 

καζεηψλ. 
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 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο: 2-3 δηδαθηηθέο ψξεο 

      Ζ ελφηεηα απηή βαζίδεηαη ζηε κάζεζε κέζσ ηνπ παηρληδηνχ. Ωο ελφηεηα, 

κάιηζηα, πνπ αθνινπζεί κεηά απφ απηή κε ηα θνπζηνχκηα, ηηο ελδπκαζίεο θαη ηνπο 

εζνπνηνχο, ε νπνία ήηαλ αξθεηά κεγάιε ζε έθηαζε θαη απαηηεηηθή, εζηηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηε κάζεζε κέζσ ελφο δηαζθεδαζηηθνχ ηξφπνπ, φπσο ην παηρλίδη. Ο 

δάζθαινο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ην παηρλίδη έηζη ψζηε λα κελ γίλνπλ αδηθίεο εηο 

βάξνπο θάπνηα νκάδαο θαη παξάιιεια λα παξαηεξεί ζην ηέινο, πψο ε θάζε νκάδα 

ζπιιέγεη ηα ζηνηρεία. Αθνχ βγεη ν πξψηνο ληθεηήο, ν δάζθαινο παξαπέκπεη ηηο 

ππφινηπεο νκάδεο λα ζπλερίζνπλ, ρσξίο ληθεηή ηελ επφκελε θνξά, γηα λα ζπιιέμνπλ 

ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο έκεηλαλ. ηε ζπλέρεηα, φηαλ νινθιεξσζνχλ φινη νη γχξνη θαη 

φηαλ φιεο νη νκάδεο έρνπλ ζπιιέμεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ν δάζθαινο αθήλεη 

πεξίπνπ δέθα πέληε ιεπηά ζε θάζε νκάδα λα κειεηήζεη φιεο ηηο βηνγξαθίεο. Σέινο, 

γίλεηαη κία γεληθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη ν δάζθαινο εζηηάδεη ζηα βαζηθά ζηνηρεία 

ηεο βηνγξαθίαο ηνπ θάζε ζπγγξαθέα γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα θαη ε θχζε ησλ 

έξγσλ ηνπο. πλνιηθφο εθηηκψκελνο ρξφλνο γηα ηε δηδαζθαιία απηή είλαη δχν κε ηξεηο 

δηδαθηηθέο ψξεο. 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ-
ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Δλφηεηα 6
ε
:  «Έξγα ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ»/ “Ancient theatrical pieces of art” 

 

 ΣΟΥΟΙ 

Κχξηνο ζηφρνο:  

Να κειεηεζνχλ έξγα ή απνζπάζκαηα έξγσλ, λα βξεζνχλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα βξεζεί ε ηαπηφηεηά ηνπο 

Δπηκέξνπο ζηφρνη: 

 Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

6)  Να κάζνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα εληνπίδνπλ ηα βαζηθά ζεκεία ελφο θεηκέλνπ είηε 

ζηα αγγιηθά είηε ζηα ειιεληθά 

7) Να κάζνπλ λα αλαδεηνχλ θείκελα ζε δηάθνξεο πεγέο θαη ζηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα, αιιά θαη ζηε γιψζζα-ζηφρν 

8) Να κεηαθξάδνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά θαη ην αληίζηξνθν 

9) Να ζπλεξγαζηνχλ ζε νκαδηθφ επίπεδν 

10) Να εμνηθεησζνχλ κε ηε παξνπζίαζε ελφο θεηκέλνπ θαη ζηηο δχν γιψζζεο 

 

 

 

 Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

5) Να αλαδεηήζνπλ θαη λα κάζνπλ γλσζηά έξγα ησλ βαζηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ 

ζεάηξνπ (Αξηζηνθάλε, Αηζρχινπ, νθνθιή) 

6) Να κειεηήζνπλ ηα έξγα πνπ επέιεμαλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηα κελχκαηα θαη ην 

εζηθφ δίδαγκα πνπ πεξλάεη 

7) Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαρξνληθή αμία ησλ έξγσλ 

8) Να θαηαλνήζνπλ ζε πνην είδνο αλήθνπλ 

 

 

 

 ΜΔΑ-ΤΛΙΚΑ 

ρεηηθφ  θπιιάδην ελφηεηαο, πεγέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ιεμηθά, Ζ/Τ, 
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 ΜΔΘΟΓΟΙ 

Οη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ε αλαθάιπςε, ε 

ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε, ε επηθνηλσλία, ε νκαδνζπλεξγαζία, θαζψο θαη ε 

αμηνπνίεζε ηεο ηήξεζεο ζεκεηψζεσλ ζε έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ζα είλαη ζπλδπαζκφο δηεξεπλεηηθψλ θαη επνηθνδνκεηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαζψο φιν ην κάζεκα ζα γίλεη κε βάζε ηελ αλάδεημε ηεο λέαο γλψζεο 

κέζσ ηνπ πιηθνχ ησλ καζεηψλ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ελφηεηαο κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζή ησλ καζεηψλ. 

 

 

 

 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο: 3-4 δηδαθηηθέο ψξεο 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα νλνκάδεηαη «Παξνπζίαζε βηβιίνπ», θαζψο νη καζεηέο ζα πξέπεη 

λα αλαδεηήζνπλ κέζα απφ δηάθνξεο πεγέο (δηαδίθηπν, βηβιία, θηι), δηάζεκα έξγα 

ησλ ηξηψλ εθπξνζψπσλ πνπ γλψξηζαλ ζηε πξνεγνχκελε ελφηεηα (Αξηζηνθάλεο, 

νθνθιήο, Αηζρχινο). Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο, κία γηα θάζε 

εθπξφζσπν. ηφρνο είλαη λα αλαδεηεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ: ε ππφζεζε-πεξίιεςε 

ηνπ έξγνπ, ην είδνο ζην νπνίν αλήθεη θαη ηα κελχκαηα-εζηθφ δίδαγκα πνπ κεηαθέξεη 

θαη ην θαζηζηά δηαρξνληθφ. Κάζε νκάδα ζα πξέπεη λα γξάςεη ηα παξαπάλσ θαη ζηα 

αγγιηθά θαη ζηα ειιεληθά, θαζψο ζα πξέπεη λα «δηεπξχλνπλ ην θνηλφ» ζην νπνίν ζα 

παξνπζηάζνπλ ην βηβιίν. Αθνχ θαη νη ηξεηο νκάδεο νινθιεξψζνπλ ηε ζπγγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ην έξγν θαη ζηηο δχν γιψζζεο. Γηα λα δηεμαρζεί 

ε δηδαζθαιία κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ν εθπαηδεπηηθφο βνεζάεη, ζπληνλίδεη 

θαη ζπκβνπιεχεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Καιφ ζα ήηαλ, ν 

εθπαηδεπηηθφο λα βνεζήζεη θπξίσο ζηελ αλαδήηεζε ησλ ζσζηψλ πεγψλ, θαζψο ε 

αλαδήηεζε απηή είλαη κία θαηλνχξγηα δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο, ε νπνία, φκσο, 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή λα γλσξίδνπλ. Αθφκα, θαηά ηε κεηάθξαζε απφ ηε κία γιψζζα 

ζηελ άιιε, ν δάζθαινο, επίζεο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεη ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο 

ειέγρεη, ελψ παξάιιεια θαιφ ζα ήηαλ λα ηνπο παξαπέκπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ έγθπξα 

ιεμηθά, έηζη ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ νξζή ρξήζε ηνπο θαη λα κελ θαηαθχγνπλ 

ζε κία ζηείξα θαη ιαλζαζκέλε κεηάθξαζε θαη απφδνζε. Όηαλ νινθιεξσζνχλ φιεο νη 

παξνπζηάζεηο, θαιφ ζα ήηαλ ν δάζθαινο λα μεθηλήζεη κία ζπδήηεζε, έηζη ψζηε λα νη 

καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα έξγα πνπ βξήθαλ θαη λα δηεμαρζεί 

έλαο επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο. 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ-
ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Δλφηεηα 7
ε
:  Ζ «Δηξήλε» ηνπ Αξηζηνθάλε / “Peace” of Aristophanes 

 

 ΣΟΥΟΙ 

Κχξηνο ζηφρνο:  

Να εηζαρζνχλ ζην δηάζεκν έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε 

δηαρξνληθή αμία ηνπ, λα γλσξηζηνχλ κε ηνπο ήξσεο θαη λα γίλεη ε θαηαλνκή ησλ 

ξφισλ γηα ηε δηθή ηνπο  ζεαηξηθή παξάζηαζε 

Δπηκέξνπο ζηφρνη: 

 Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

5) Να αλαιάβνπλ ζεαηξηθνχο ξφινπο ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

6) Να αλαπηχμνπλ ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία κε ηε ρξήζε εμσιεθηηθψλ εθθξάζεσλ 

θαη λα εμνηθεησζνχλ κε απηέο κε ζθνπφ λα κπνξνχλ λα θαλεξσζνχλ θαη λα 

εθθξαζηνχλ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα (γισζζηθέο εθθξάζεηο, ζπγθεθξηκέλεο 

θηλήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε γιψζζα-«γιψζζα ηνπ ζψκαηνο», θηι) 

7) Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο αλάινγα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο 

8) Να αλαπηχμνπλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα 

 

 

 Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

3) Να αζρνιεζνχλ, λα κειεηήζνπλ θαη λα εληξπθήζνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζεαηξηθφ έξγν 

4) Να θαηαιάβνπλ ηα κελχκαηα ηνπ έξγνπ «Δηξήλε» ηνπ Αξηζηνθάλε θαη λα ηα 

πξνζαξκφζνπλ ζηε ζεκεξηλή επνρή (λα θαηαιάβνπλ ην εζηθφ δίδαγκα ηνπ έξγνπ) 

 

 

 

 ΜΔΑ-ΤΛΙΚΑ 

ρεηηθφ  θπιιάδην ελφηεηαο, ιεμηθά, Ζ/Τ (γηα ηελ πξνβνιή ζρεηηθνχ βίληεν-

πξνηεηλφκελα βίληεν παξαζηάζεσλ παξαθάησ*), Πξνηδέθηνξαο 

 

(*https://www.youtube.com/watch?v=rJs5iOjrNXQ 

https://www.youtube.com/watch?v=c80z597Nv7o 

https://www.youtube.com/watch?v=5UDSP77m2bA) 

https://www.youtube.com/watch?v=c80z597Nv7o
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 ΜΔΘΟΓΟΙ 

Οη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ε αλαθάιπςε, ε 

ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε θαη ε επηθνηλσλία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα 

αθνινπζεζνχλ  δηεξεπλεηηθέο  πξαθηηθέο  θαζψο φιν ην κάζεκα ζα γίλεη κε βάζε 

ηελ αλάδεημε ηεο λέαο γλψζεο κέζσ ηνπ πιηθνχ ησλ καζεηψλ θαη ηεο ρξήζεο 

βίληεν κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζή ησλ καζεηψλ θαη ηελ θίλεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ην έξγν. 

 

 

 

 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο: 5-6 δηδαθηηθέο ψξεο 

      Γηα λα δηδαρζεί ε ελφηεηα απηή πξνηείλεηαη αξρηθά ε παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν. 

ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θάλεη θάπνηεο ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο γηα 

λα ειέγμεη θαηά πφζν νη καζεηέο θαηάιαβαλ πνηα είλαη ε ππφζεζε ηνπ έξγνπ θαη ζε 

πνην είδνο αλήθεη απφ ην βίληεν. Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα δερηεί φιεο ηηο 

απαληήζεηο ρσξίο λα επηδνθηκάζεη ή λα απνδνθηκάζεη θάπνηα. Έπεηηα, ζα δηαλεκεζεί 

ε εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία θαη αθνχ δηαβαζηεί ζα γίλεη πάιη κία ζπδήηεζε, γηα λα 

ηνληζηνχλ ηα ίδηα ζεκεία θαη λα αθνπζηνχλ φιεο νη απφςεηο, κφλν πνπ απηή ηε θνξά 

ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα επέκβεη ζε ηπρφλ παξαλνήζεηο. Αθνχ ν εθπαηδεπηηθφο 

ζηγνπξεπηεί φηη ην έξγν έρεη θαηαλνεζεί απφ φια ηα παηδηά, ζα ηνπο δψζεη ηνπο 

ξφινπο θαη ζα θαηαλεκεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο. Απφ ην ζεκείν απηφ ν θάζε 

καζεηήο ζα κειεηήζεη ην ξφιν ηνπ θαη ζα μεθηλήζνπλ νη πξψηεο πξφβεο. ηηο πξφβεο 

ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δίλεη ζπκβνπιέο γηα ην πψο ηα παηδηά ζα κπνξνχλ λα 

ζπλδπάδνπλ ηνπο δηαιφγνπο κε ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ. Ο ζπλνιηθφο εθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο είλαη πέληε κε έμη 

δηδαθηηθέο ψξεο, θαζψο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξφβεο* κέζα ζε απηέο, νη νπνίεο 

ζα γίλνληαη παξάιιεια θαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ ππφινηπσλ ελνηήησλ. 

 

(*Οη πξφβεο ζα ζπλερίδνληαη κέρξη θαη πξηλ ηελ ηειεπηαία ελφηεηα έηζη „ψζηε ηα 

παηδηά λα ληψζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά φηαλ ζα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηε 

ζεαηξηθή ηνπο παξάζηαζε). 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ-
ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Δλφηεηα 8
ε
: «Φνξέζηε ηηο κάζθεο ζαο!» / “Put your masks on!” 

 

 ΣΟΥΟΙ 

Κχξηνο ζηφρνο:  

Να πξνεηνηκαζηνχλ νη ελδπκαζίεο, λα θαηαζθεπαζηνχλ νη κάζθεο θαη λα γίλνπλ 

νη πξψηεο πξφβεο 

Δπηκέξνπο ζηφρνη: 

 Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

4) Να θαηαλνήζνπλ νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα λα εηνηκάζνπλ ηα 

θνπζηνχκηα ηνπο 

5) Να ζπλεξγαζηνχλ ζε γεληθφ επίπεδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο 

6) Να ζπληνληζηνχλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

αλάινγε ελδπκαζία γηα πεξάζνπλ ζην θνηλφ θάπνηα κελχκαηα 

  

 

 

 Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

5) Να κάζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο κηαο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο 

6) Να εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ηελ ελφηεηα «Σα θνπζηνχκηα, νη 

ελδπκαζίεο θαη νη εζνπνηνί» 

7) Να θαηαλνήζνπλ πσο γηα λα πξνεηνηκαζηεί κία άξηηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, 

ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζε θάζε ιεπηνκέξεηα  

8) Να θαηαλνήζνπλ φηη ηα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαηαλφεζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη ζηε κεηαθνξά κελπκάησλ 

εμσιεθηηθνχ ραξαθηήξα 

 

 

 

 ΜΔΑ-ΤΛΙΚΑ 

ρεηηθφ  θπιιάδην ελφηεηαο,  είδε ηνπ καζήκαηνο Δηθαζηηθψλ (ρξψκαηα, 

ραξάθηα, θηι),  εξγαιεία (γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ελδπκαζίαο, αλαθπθιψζηκα 

πιηθά 
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 ΜΔΘΟΓΟΙ 

Οη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ε ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο θαη ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ζα αθνινπζεζνχλ  επνηθνδνκεηηθέο πξαθηηθέο  θαζψο φιν ην 

κάζεκα ζα γίλεη κε βάζε ηε ρεηξσλαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ηνπο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο 

(εθαξκνγή ζεσξεηηθνχ θνκκαηηνχ ησλ ελνηήησλ ζηελ πξάμε) κε ζθνπφ ηελ 

ελεξγνπνίεζή ησλ καζεηψλ θαη ηελ θίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ηελ 

παξάζηαζε. 

 

 

 

 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο: 5 δηδαθηηθέο ψξεο(αλ ιάβεη 

θαλείο ππφςηλ φηη πξέπεη λα εηνηκαζηνχλ φια ηα θνζηνχκηα γηα φινπο ηνπο 

ξφινπο). 

 

      Ζ πξνεηνηκαζία ησλ θνζηνπκηψλ θαη ησλ καζθψλ-πξνζσπείσλ, απνηειεί  κία 

δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα. θνπφο είλαη λα κάζνπλ ηα παηδηά λα πξνεηνηκάδνπλ 

κία ζεαηξηθή παξάζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο. Έηζη, εθφζνλ έρνπλ θαηαλεκεζεί νη 

ξφινη ην θάζε  παηδί ζα πξέπεη λα αλαιάβεη θαη ην θνζηνχκη ηνπ. Θα δνζεί, κε ηνλ 

ηξφπν απηφ, ε επθαηξία νη καζεηέο λα απνδψζνπλ κε ην ξφιν ηνπο κε φπνην ηξφπν 

επηζπκνχλ θαη λα αλαδείμνπλ ηα εμσιεθηηθά εθείλα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχλ 

απαξαίηεηα γηα λα παξνπζηαζηνχλ ζην θνηλφ. Γηα λα δηδαρηεί ζσζηά απηή ε 

ελφηεηα, ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη κία πνιχ θαιή πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ πνπ ηα 

παηδηά ζα εξγαζηνχλ. Ο εθπαηδεπηηθφο, δειαδή, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη 

πάγθνπο εξγαζίαο μερσξηζηά γηα ηα θνζηνχκηα θαη μερσξηζηά γηα ηηο κάζθεο, θαη 

ηαπηφρξνλα λα ηνπο εθνδηάζεη κε ηα αλάινγα εξγαιεία θαη πιηθά πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο ελδπκαζίαο. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα, ν 

δάζθαινο ζα πξέπεη λα βνεζάεη θάζε καζεηή θαη λα αλαιακβάλεη ηε ρξήζε 

επηθίλδπλσλ εξγαιείσλ γηα λα κελ ηξαπκαηηζηνχλ ηα παηδηά. Αθφκε, πξέπεη λα 

θξνληίζεη ε δηαλνκή ησλ πιηθψλ λα είλαη δίθαηε. Καιφ ζα ήηαλ, κέζσ φιεο απηήο 

ηεο πξνεηνηκαζίαο, λα πξνσζεζεί ε ρξήζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη άιισλ 

«άρξεζησλ» αληηθεηκέλσλ, ψζηε νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη κπνξεί 

θαλείο λα δεκηνπξγήζεη, λα θηηάμεη ηέρλε κε νηηδήπνηε θαη αλ δηαζέηεη αξθεί λα 

ελεξγνπνηήζεη ηε θαληαζία ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαπηχζζεηαη θαη ε 

νηθνινγηθή ζπλείδεζε. 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ-
ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Δλφηεηα 9
ε
: «Μεηακνξθψζηε ην ρψξν» / “Transform your space” 

 

 ΣΟΥΟΙ 

Κχξηνο ζηφρνο:  

Να δεκηνπξγεζνχλ ηα ζθεληθά, νη πξνζθιήζεηο θαη νη αθίζεο, λα επηιερζεί ε 

αλάινγε κνπζηθή θαη λα γίλνπλ νη ηειηθέο πξφβεο 

Δπηκέξνπο ζηφρνη: 

 Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θίλεζε: 

6) Να θαηαλνήζνπλ νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα λα εηνηκάζνπλ ηα 

ζθεληθά, ηε κνπζηθή θαη ηηο πξνζθιήζεηο 

7) Να ζπλεξγαζηνχλ ζε γεληθφ επίπεδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο 

8) Να αλαπηχμνπλ ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ ηνπο 

9) Να κάζνπλ, λα εμνηθεησζνχλ θαη λα ζπληνλίδνληαη ηελ θίλεζή ηνπο ζην ρψξν 

αλάινγα κε ηε κνπζηθή ή κε θάπνην ζπλαίζζεκα 

10) Να κάζνπλ θηηάρλνπλ πξνζθιήζεηο θαη ζηα αγγιηθά θαη ζηα ειιεληθά 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο 

 

 

 Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

7) Να κάζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο κηαο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο 

8) Να εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ηελ ελφηεηα «Σα κέξε ηνπ 

ζεάηξνπ» 

9) Να θαηαλνήζνπλ πσο γηα λα πξνεηνηκαζηεί κία άξηηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, 

ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζε θάζε ιεπηνκέξεηα  

10) Να κάζνπλ λα αμηνπνηνχλ ην ρψξν πνπ δηαζέηνπλ γηα λα δηεπθνιχλνληαη θαηά ηελ 

νξγάλσζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο 

11) Να βξνπλ ηελ θαηάιιειε κνπζηθή γηα θάζε ζθελή, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ 

αλάινγσλ ζπλαηζζεκάησλ 

12) Να κάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ (π.ρ. ε 

δεκηνπξγία πξνζθιήζεσλ, αθίζαο, θ.η.ι.) 
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 ΜΔΑ-ΤΛΙΚΑ 

ρεηηθφ  θπιιάδην ελφηεηαο,  είδε ηνπ καζήκαηνο Δηθαζηηθψλ (ρξψκαηα, 

ραξάθηα, θηι),  εξγαιεία (γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ελδπκαζίαο, αλαθπθιψζηκα 

πιηθά, πεγέο αλαδήηεζεο κνπζηθήο (δηαδίθηπν, CD, θηι) 

 

 

 

 ΜΔΘΟΓΟΙ 

Οη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ε ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζία, ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θαη ε 

ζπλεξγαζία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα αθνινπζεζνχλ  επνηθνδνκεηηθέο 

πξαθηηθέο  θαζψο φιν ην κάζεκα ζα γίλεη κε βάζε ηε ρεηξσλαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ηνπο 

απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο (εθαξκνγή ζεσξεηηθνχ θνκκαηηνχ ησλ ελνηήησλ 

ζηελ πξάμε) κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο θαη ηελ θίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο 

ηνπο γηα ηελ παξάζηαζε. 

 

 

 

 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο: 4-5 δηδαθηηθέο ψξεο 

      ην ζεκείν απηφ, φπσο αθξηβψο πξνηάζεθε θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη βξεη ην ρψξν ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαζψο θαη 

λα έρεη θξνληίζεη λα ππάξρνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηα παηδηά, φια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζθεληθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή πάιη ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ αλαθπθιψζηκα πιηθά. ηε 

ζπλέρεηα, θαιφ ζα ήηαλ ηα παηδηά λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο, ψζηε κία λα 

αλαιάβεη ηα ζθεληθά, κία ηε κνπζηθή θαη κία ηηο πξνζθιήζεηο, γηα λα νινθιεξσζεί ε 

πξνεηνηκαζία γξεγνξφηεξα.  Γηα λα δηδαρζεί ζσζηά απηή ε ελφηεηα, ζα πξέπεη λα 

έρεη γίλεη ε αλάινγε πξνεηνηκαζία απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε. Σα 

παηδηά είλαη θαιχηεξν λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο γηα λα εηνηκάζνπλ γξεγνξφηεξα ην 

ρψξν, ηε κνπζηθή θαη ηηο πξνζθιήζεηο. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα βνεζάεη ηα παηδηά 

θαη λα ρεηξίδεηαη ηα επηθίλδπλα εξγαιεία, γηα λα απνθεπρζνχλ νη ηξαπκαηηζκνί. Καζ‟ 

φιε ηελ πξνεηνηκαζία ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα επηβιέπεη ηελ εξγαζία φισλ ησλ 

νκάδσλ θαη λα ηηο ζπκβνπιεχεη. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα πξνηείλεη ζηελ νκάδα πνπ 

έρεη αλαιάβεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθιήζεσλ, λα θηηάμεη θαη κία παξφκνηα 

αθίζα έηζη ψζηε λα έξζεη κεγαιχηεξν θνηλφ ζηε παξάζηαζε. Καιφ ζα ήηαλ, ν 

δάζθαινο λα ηξαβήμεη θσηνγξαθίεο απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξάζηαζεο, θαζψο 

θαη απφ ηα έξγα ησλ καζεηψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ, 

έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα βίληεν πνπ ζα πξνβιεζεί πξηλ ηελ παξάζηαζε, γηα λα 

ελεκεξσζεί ην θνηλφ θαη γηα ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα φινπ ηνπ project 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ-
ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Δλφηεηα 10
ε
: «Αο αξρίζεη ε παξάζηαζε!» / “Let the show begin!” 

 

 

 ΣΟΥΟΙ 

Κχξηνο ζηφρνο:  

θνπφο ζην ζεκείν απηφ είλαη ε ην ηειηθφ πξντφλ, δειαδή ε δεκηνπξγία ηεο δηθήο 

καο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο πάλσ ζην έξγν πνπ κειεηήζεθε 

Δπηκέξνπο ζηφρνη: 

 Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

5) Να απνδψζνπλ ηνπο ξφινπο πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί ζε κία ζεαηξηθή παξάζηαζε 

6) Να απνθηήζνπλ ηελ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε κία ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη 

κάιηζηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

7) Να ζπλδπάζνπλ ην δηάινγν κε ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο 

8) Να αλαπηχμνπλ ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ηνπο ζπληνληζκφ 

 

 

 Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

4) Να κάζνπλ λα ζπληνλίδνπλ κία ζεαηξηθή παξάζηαζε 

5) Να κάζνπλ λα αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ζε 

κία ζεαηξηθή παξάζηαζε 

6) Να αλαπηχμνπλ ηηο κεηαγλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη λα απνθηήζνπλ 

απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κία ζεαηξηθή παξάζηαζε 

 

 

 

 ΜΔΑ-ΤΛΙΚΑ 

ρεηηθφ  θπιιάδην ελφηεηαο, φ,ηη θαηαζθεπάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο 

καζεηέο γηα ηελ παξάζηαζε, κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθφηεξα ζε ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο (κηθξφθσλα, πξνβνιείο, θηι) 
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 ΜΔΘΟΓΟΙ 

Οη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ε έθθξαζε κέζσ ηεο ηέρλεο θαη ε ζπλεξγαζία. 

 

 

 

 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

      Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα είλαη νπζηαζηηθά ε δηεμαγσγή ηεο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο πνπ ηφζν θαηξφ πξνεηνηκαδφηαλ απφ ηνπο καζεηέο. ην ζεκείν απηφ, νη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη έλα θνηλφ πνπ ηνπο παξαθνινπζεί θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη άγρνο, φηαλ έρεη πξνεγεζεί κία 

θαιή πξνεηνηκαζία. Γηα λα δηεμαρζεί ζσζηά ε παξάζηαζε, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη 

αξρηθά λα πξνεηνηκάζεη ςπρνινγηθά ηνπο καζεηέο. „Έπεηηα, θαιφ ζα ήηαλ λα θάλεη 

κία θαιή παξνπζίαζε ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ, (κέζσ παξαδείγκαηνο ράξηλ ηνπ βίληεν πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη)  έηζη ψζηε ην θνηλφ λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε απηφ θαζψο θαη κε ην ηη 

είλαη ε ΟΔΠΔΓ. Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο ν δάζθαινο δελ είλαη έλαο 

απιφο ζεαηήο, αιιά βνεζφο θαη ζπλεξγάηεο ησλ καζεηψλ-εζνπνηψλ. Βξίζθεηαη ζηα 

παξαζθήληα, βνεζάεη ζηελ πξνεηνηκαζία, ζπκίδεη ζηα παηδηά θάπνηα γξακκή απφ ην 

ξφιν ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ κπεξδεπηνχλ ή ηελ μεράζνπλ, θηι.  Ο δάζθαινο πξέπεη, 

επίζεο, λα ηνλίζεη ζηνπο καζεηέο φηη κεηά ηελ παξάζηαζε είλαη απαξαίηεην λα 

επαλαθέξνπλ φινη καδί ην ρψξν ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε.    
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ΠΡΟΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
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ΠΡΟΣΤΠΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟΤ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο 

1. Πνηεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθά ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο; Γηέθεξαλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο; Γηαηί; 

 

 

2. Αληηκεησπίζηεθε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα θαηά ηε δηδαζθαιία; 

 

 

 

3. Αληαπνθξίζεθαλ νη καζεηέο ζηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί: 

 Ωο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία; 

 Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν; 

 

 

4. Ση ήηαλ απηφ πνπ δπζθφιεςε ηνπο καζεηέο ή δελ ηνπο άξεζε; 

 

 

 

 

5. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα δηδαζθφηαλ μαλά, ζα έθαλα θάπνηεο 

αιιαγέο ή φρη; 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ζ δηδαζθαιία αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί; 

 

1.1.Υιηθό αμηνιόγεζεο ηωλ καζεηώλ 
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ΠΡΟΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ 
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ΠΡΟΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ 

Ολνκαηεπψλπκν καζεηή: 

Ηδηαηηεξφηεηεο: 

Δλδηαθέξνληα: 

 

 

1. Ο ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο/ ε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα κπνξνχζε σο πξνο ηε 

γιψζζα- ζηφρν θαη ηελ επηθνηλσλία: 

Ο/ ε καζεηήο/καζήηξηα ήηαλ ζε ζέζε λα: Δμαηξεηηθά Αξθεηά 

θαιά αιιά 

ζέιεη θαη 

άιιε 

πξνζπάζεηα 

Όρη θαη 

ηόζν 

θαιά, 

ρξεηάδεηαη 

εμάζθεζε 

Καηαλνήζεη πιεξνθνξίεο, νδεγίεο, θηι ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν 

   

Καηαλνήζεη πιεξνθνξίεο, νδεγίεο, θηι ζην 

γξαπηφ ιφγν 

   

Να επηθνηλσλήζεη ηηο ηδέεο, απφςεηο, ζθέςεηο, 

ζπλαηζζήκαηα, θηι ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

   

Να επηθνηλσλήζεη ηηο ηδέεο, απφςεηο, ζθέςεηο, 

ζπλαηζζήκαηα, θηι ζην γξαπηφ ιφγν 

   

Υξεζηκνπνηήζεη κε επρέξεηα ηφζν ηε κεηξηθή 

φζν θαη ηε γιψζζα-ζηφρν 

   

Να ζπλεξγαζηεί ζε επίπεδν νκάδαο/ ηάμεο    

Παξνπζηάζεη θάπνηα πιεξνθνξία, πιηθφ θηι 

κε επθνιία  

   

 

ΑΛΛΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 
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2. Ο ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο/ ε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα κπνξνχζε σο πξνο ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

Ο/ ε καζεηήο/καζήηξηα ήηαλ ζε ζέζε λα: Δμαηξεηηθά Αξθεηά 

θαιά αιιά 

ζέιεη θαη 

άιιε 

πξνζπάζεηα 

Όρη θαη 

ηόζν 

θαιά, 

ρξεηάδεηαη 

εμάζθεζε 

Αμηνπνηεί ηηο λέεο πιεξνθνξίεο θαη ηε λέα 

γλψζε 

   

πλδέεη ηελ θαηλνχξγηα γλψζε κε ηελ παιηά    

πλδπάδεη ηαπηφρξνλα γλψζεηο απφ πνιιά 

γλσζηηθά αληηθείκελα 

   

Αμηνπνηεί ηε ζεσξία πνπ ηνπ δφζεθε κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή ζηελ πξάμε 

   

πλεηδεηνπνηεί θαη λα έρεη γλψζε ηεο αμίαο 

ησλ φζσλ δηδάρζεθε 

   

Γλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο Σέρλεο, ηεο 

πξνζθνξάο ηεο θαη ηνπ ζεάηξνπ σο κνξθή ηεο 

   

Μέζσ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ λα 

νινθιεξψζεη νιφπιεπξα θνκκάηηα ηνπ 

εαπηνχ ηνπ (ζε πλεπκαηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, 

γισζζηθφ, γλσζηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν) 

   

Καηαιαβαίλεη ηη είλαη ρξήζηκν λα απνθνκίζεη 

απφ ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα, ελφηεηα, 

ζεκαηηθή θηι ζε πξνζσπηθφ επίπεδν  

   

 

 

ΑΛΛΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 
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Γ’ ΜΕΡΟ 

(Ενδεικτικό Σεςτ Προελζγχου και 

Μετελζγχου) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

206 

 

1.2. Τεζη Πξνειέγρνπ θαη Μεηειέγρνπ  

ANCIENT GREEK THEATRE   

       

 

 

 

 

 

 

A. Choose the correct answer: 

 

1. Which category of the ones mentioned below, isn’t one of 

the Ancient Theatre? 

a. Tragedy 

b. Musical Theatre 

c. Satiric drama 

d. Comedy 

 

 

2. The ancient theatre’s building consist 

of: 

a. The scene, the steps and the 

Proskenion 

b. The scene, the steps, the 

Paraskenion and the orchestra 

c. All the above 
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d. All the above and some extra parts as well 

 

3. The theatrical performances:  

a. Contribute only to the 

artistic world 

b. Just try to entertain 

people 

c. Contribute to both 

artistic and spiritual 

world 

d. Do not contribute to anything at all  

 

4. Actors, in ancient theatrical performances, were: 

a. Only women 

b. Only men 

c. Both men and women 

d. Only Greeks 

 

5. Ancient Greeks visited the theatre: 

a. Just to watch a 

theatrical 

performance 

b. Just to gather all 

together and discuss 

about politics 

c. Just to celebrate god 

Dionysus 

d. All the above 
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B. True or False? 

 

1. In ancient Greece, actors were only women T F 

2. Actors wore masks at the performances, so as 

to hide their identity 

T F 

3. Drama was evolved through the dithyramb T F 

4. Aristophanes was the first who presented the 

dithyramb in front of an audience 

T F 

5. Sophocles is one of the most famous ancient 

authors of comedy 

T F 

6. Tragedy’s themes were inspired of mythology T F 

7. Satyrs really existed in ancient times T F 

8. Aeschylus is one of the most famous ancient 

authors of satiric drama 

T F 

9. There weren’t any musical instruments involved 

to ancient theatrical performances 

T F 

   10.To be part of a theatrical performance the only 

       thing you need to do is to know the lines of your 

       role by heart 

T F 

 

 

 

 


