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ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

 τ. Έηος: 2013 – 14 

ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ:  ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 

  

ΣΙΣΛΟ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ:         NEΩΣΔΡΟ ΘΔΑΣΡΟ 

                                             «Η ΦΟΝΙΑ» :   Μια άλλη ανάγνωση  
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ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

A. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ: 

Σκοπού του ομύλου εύναι 

1. Δπαθή κε ηελ ηέρλε θαη θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηώλ 

2. Αλάδεημε ηεο ππνθξηηηθήο ηθαλόηεηαο θαη ησλ ζεαηξηθώλ ελδηαθεξόλησλ ησλ 

καζεηώλ (ζθελνζεζία, ζθελνγξαθία, ελδπκαηνινγία, κνπζηθή επέλδπζε) 

3. Πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ππό ην πξίζκα ηεο ζείαο δηθαηνζύλεο – αλάιπζε ησλ 

ραξαθηήξσλ  

4. Γηαρξνληθή ζεώξεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο  

5. Δμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηώλ 

6. Κνηλσληθνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία 
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Β. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (περιετόμενο ζποσδών, ζσζτέηιζη 

με ηην προώθηζη ηης αριζηείας, αναμενόμενα μαθηζιακά οθέλη κ.λπ.). 

 

-Συνϊφεια με το περιεχόμενο ςπουδών του μαθόματοσ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (Α΄Λυκεύου), όπου η θεματικό του πρώτου 

τετραμόνου αφορϊ τισ ςχϋςεισ των φύλων 

-Συνϊφεια με το περιεχόμενο ςπουδών του μαθόματοσ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (Β΄Λυκεύου), όπου περιλαμβϊνεται το κεύμενο 

του Παπαδιαμϊντη: κατανόηςη του λογοτεχνικού χαρακτόρα(αλληλεπύδραςη 

με την κοινωνύα, ϋκφραςη κοινωνικών ςτερεοτύπων), ςύνθεςη τησ εικόνασ τησ 

κοινωνύασ(χρόνοσ, χώροσ, ταξικό ςύνθεςη, κοινωνικϋσ ςυλλογικότητεσ, όθη, 

ϋθιμα), λαογραφικό υπόςτρωμα ηθογραφικού διηγόματοσ  

-Συνϊφεια με το περιεχόμενο ςπουδών του μαθόματοσ των Θρηςκευτικών 

ςχετικϊ με το θϋμα τησ θεύασ δικαιοςύνησ και ειδικότερα με την ϋννοια τησ 

«Κρύςησ» και πώσ αυτό γύνεται αντιληπτό ςε Ανατολό και Δύςη 

- Κριτικό τοποθϋτηςη των μαθητών προσ το κεύμενο 

 

Πρόκειται για όμιλο ενδιαφερόντων και κλύςεων και η αριςτεύα θα προκύψει 

από την κατεύθυνςη αυτό. 

 

 

 

Γ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΗΘΔΙ  

 

 

Οκαδνζπλεξγαηηθή  

 Γηεξεπλεηηθή (project) 

Βησκαηηθή  - Θεαηξηθό παηρλίδη 

Δκπινθή όιεο ηεο νκάδαο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξάζηαζεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ηεο. πλεξγαζία κε ην Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ , κε 

ηνλ Σνκέα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε ην ΓΗΠΔΘΔ Πάηξαο. 
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Γ. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ – ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

 

1
η
 ΦΑΣΗ (1

η
 Οκτωβρίου – 31 Νοεμβρίου) 

1. Αλάγλσζε θαη λνεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ 

2. Αλάιπζε – ςπρνγξαθία ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ έξγνπ 

3. Πξνεηνηκαζία παξάζηαζεο 

 

2
η 

 ΦΑΣΗ (1
η
 Δεκεμβρίου – 10 Απριλίου) 

1. Πξνεηνηκαζία παξάζηαζεο 

2. Δζηίαζε ζην ζέκα ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθώλ ζηελ θνηλσλία, ζην ζέκα ηεο 

«Κξίζεο» θαη ηεο Θείαο Γηθαηνζύλεο 

 

3
η
 ΦΑΣΗ (18 Απριλίου  - 15 Μαΐου) 

Παξνπζίαζε παξάζηαζεο θαη εξγαζηώλ 

 

ύλνιν σξώλ : 50 (από 25 ζε θάζε θαζεγεηή) 

 

 

 

Δ. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΤΛΙΚΟ 

 

1. DVD παξάζηαζεο 

2. Δξγαζία καζεηώλ 

3. Αθίζα 
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Δ. ΠΟΡΟΙ – ΤΛΙΚΑ – ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

Τιηθνηερληθή ππνδνκή ζρνιείνπ 

Τιηθό από ηνπο καζεηέο θαη από ην ηκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλ/κίνπ 

Παηξώλ 

 

η. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΓΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

- Γθαζνύθα Μ., «Η θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθώλ ζην έξγν ηνπ Α. Παπαδηακάληε 

(Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή) 

- Διύηεο Οδ., «Η καγεία ηνπ Παπαδηακάληε», ΤΦΙΛΟΝ, (1996) 

- Καξγάθνο ., «Ξαλαδηαβάδνληαο ηε Φόληζζα: Μηα λέα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

ζεώξεζε ηνπ Παπαδηακάληε», GUTENBERG,1987 

- Παπαζαλαζίνπ η., «Παπαδηακάληεο ινγνθξηλόκελνο», ΙΝΓΙΚΣΟ, η/ρ.20 (2006) 

-Πόπνβηηο Ι., «Πεξί ηνπ ζενύ σο Κξηηνύ», ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΚΤΦΔΛΗ, Θεζζαινλίθε , 

1974 

-www.odegr.com/oode/pateres 

 

 

 

Πάτρα, 6 επτεμβρίου 2013 
 

                 ΟΙ ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ 
 
                 Κσριακοσλόποσλος Δσάγγελος 
 
                    Καννά Δλένη 

 


