
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο                                                                        Σχολ. έτος  2013-14 

Πανεπιστημίου Πατρών                                              

ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 

 

       Παιδαγωγική ομάδα ομίλου.            

1. Υπεύθυνοι καθηγητές :  Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος 

                                                           Καννά Ελένη 

2. Μαθητές:  

1 Αγραπίδη Ελίνα Β1 

2 Αρβανιτοπούλου Μαριάννα Β1 

3 Βουρλούμη Μαρία Α1 

4 Βουτσινά Δανάη Β1 

5 Βώσου Γεωργία Β1 

6 Γιαννοπούλου Δανάη Β1 

7 Καμινάρη Ευαγγελία Α2 

8 Κοκλώνη Νεέλη  Β2 

9 Κούτουλα Κωνσταντίνα Α2 

10 Λυκοθανάση Κλέλια Α2 

11 Μαγιάκη Άννα Α2 

12 Μάλτη Γεωργία Α2 

13 Μίντζα Ευγενία Α2 

14 Περιστεροπούλου Φωτεινή Α3 

15 Πολυχρονόπουλος Αλκίνοος Α3 

16 Ρέλλου Ειρήνη Β3 

17 Σταμούλη Ευγενία Β3 

18 Στόλλας Βενέδικτος Α3 

19 Τσαφαλοπούλου Χριστίνα Α3 

20 Τσερώνη Καλλιόπη Β3 

21 Τσιγγέλη Βικτώρια Α3 

22 Χάχαλη Θεοδώρα Α3 

     

 

 

 



Έκθεση για την πορεία-εξέλιξη του Ομίλου 

Α.  Διδακτικές ώρες 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

 

 

Τετάρτη 16/10 Γνωριμία – αυτοπαρουσίαση  μελών 

παιδαγωγικής ομάδας 

 

Τετάρτη 23/10 Παρουσίαση συγγραφέα ( βιογραφία, 

εργογραφία, κοσμοαντίληψη) από την κ. Καννά 

Ελένη . 

Θεατρικό παιχνίδι – δραματοποίηση:  ρόλοι 

σύγχρονων  γυναικών 

 

Τετάρτη 30/10 Προβολή κινηματογραφικής ταινίας. 

Θεατρικό παιχνίδι –δραματοποίηση:   σύγχρονες 

φόνισσες 

 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

 

 

Τετάρτη  6/11 Διερεύνηση δεξιοτήτων  παιδαγωγικής ομάδας 

από κ. Φανουράκη και συνεργάτες του Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών 

 

Τετάρτη  13/11 Θεατρική- φιλολογική ανάλυση κειμένου – 

δραματοποίηση  1ου φονικού 

 

Τετάρτη  20/11 Θεατρική- φιλολογική ανάλυση  κειμένου – 

δραματοποίηση 2ου φονικού 

 

 

Τετάρτη  27/11 Παγκόσμια ημέρα θεάτρου . 

Συνάντηση του ομίλου  και βιωματικές δράσεις 

με την εποπτεία της κ. Φανουράκη και 

Καθηγητών και φοιτητών του Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών 

 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

 

 



Τετάρτη 4/12 Δραματοποιημένη απόδοση πρώτης πράξης  

Τετάρτη 11/12 Δραματοποιημένη απόδοση πρώτης σκηνής  

Τετάρτη 18/12 Δραματοποιημένη απόδοση πρώτης σκηνής και 

νοηματική ανάλυση της δεύτερης. 

Παράδοση στους μαθητές των θεμάτων των 

ερευνητικών εργασιών ( project) 

 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

 

 

Τετάρτη 8/1 Προετοιμασία δεύτερης σκηνής  

Τετάρτη 15/1 Δραματοποιημένη απόδοση δεύτερης σκηνής  

Τετάρτη 22/1 Δραματοποιημένη απόδοση δεύτερης σκηνής  

Τετάρτη 29/1 Νοηματική ανάλυση και προετοιμασία τρίτης 

σκηνής 

 Έλεγχος της πορείας των ερευνητικών εργασιών 

 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  

 

Τετάρτη 5/2 Δραματοποιημένη απόδοση τρίτης σκηνής  

Τετάρτη 12/2 Δραματοποιημένη απόδοση τρίτης σκηνής  

Τετάρτη 19/2 Νοηματική ανάλυση και προετοιμασία τέταρτης 

σκηνής 

 

Τετάρτη 26/2 Ανίχνευση στερεοτύπων μέσα στο λογοτεχνικό 

έργο και  αναζήτησή τους μέσα στη σύγχρονη 

ελληνική κοινωνία 

 Παράδοση ερευνητικών εργασιών για διόρθωση 

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  

Τετάρτη 5/3 Εισήγηση της κ. Καννά Ελένης   

Τετάρτη 12/3 Ολοκλήρωση της παρουσίασης   

Τετάρτη 19/3 Εισήγηση του κ. Κυριακουλόπουλου Ευάγγελου 

« Θεία και ανθρώπινη δικαιοσύνη» 

 

Τετάρτη 26/3 Εισήγηση του κ. Κυριακουλόπουλου Ευάγγελου  



«Η ερμηνεία του Τριαδικού δόγματος και οι 

αξιολογικές συνέπειές του σε Ανατολή και Δύση» 

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ  

Τετάρτη 2/4 Εισήγηση της κ. Δημητροπούλου Βασιλικής 

«Ο ρόλος της φύσης μέσα στο λογοτεχνικό έργο»  

 

 

Τετάρτη 9/4 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

πεδίου και εκτίμησή τους. 

Επιστροφή ερευνητικών εργασιών στους 

μαθητές για την τελική διατύπωσή τους 

 

 

Τετάρτη 30/4 Παρουσίαση των  ερευνητικών εργασιών  

( περιλήψεων) από τις ομάδες εργασίας 

 

 ΜΑΪΟΣ  

Τετάρτη 7/5 Παρουσίαση των  ερευνητικών εργασιών  

( περιλήψεων) από τις ομάδες εργασίας 

 

Τετάρτη 14/5 Τελική συνάντηση 

Απολογισμός και αξιολόγηση της πορείας του 

ομίλου 

Σχεδιασμός για την επόμενη σχολική χρονιά 

(κατάθεση προτάσεων, χρονοδιάγραμμα 

δράσεων) 

 

 

 Β. Απουσιολόγιο 

Η παιδαγωγική ομάδα του ομίλου ξεκίνησε με εικοσιπέντε μαθητές. Από αυτούς οι  

δεκαέξι είναι μαθητές της Α΄ τάξης και οι εννέα της Β΄ τάξης.  

Τρεις μαθητές δεν παρουσιάστηκαν εξ αρχής, ενώ άλλοι τέσσερις διέκοψαν  κατά τη 

διάρκεια του πρώτου δίμηνου. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για μαθητές της Β΄ 

τάξης. Ως αιτία διακοπής της συμμετοχής τους στον όμιλο  πρόβαλλαν  την έλλειψη 

ελεύθερου χρόνου, το φορτωμένο πρόγραμμα και τη γεωτοποθεσία του Σχολείου, που 

δεν εξυπηρετεί τις μετακινήσεις τους μετά τη λήξη του επταὠρου. 



Οι υπόλοιποι μαθητές παρακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα του ομίλου και 

ανταποκρίθηκαν  σε όλες τις απαιτήσεις του. 

Γ. Εξέλιξη 

Το πρόγραμμα του ομίλου κύλησε ικανοποιητικά και εκπληρώθηκαν οι στόχοι του 

θεωρητικού μέρους.  

Ειδικότερα: 

 Προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου και του συγγραφέα. 

 Ανάλυση ψυχολογικών,  νομικών,  κοινωνικών προεκτάσεων του έργου 

 Θεολογική προσέγγιση της Φόνισσας 

 Έρευνα πεδίου «Διερεύνηση στερεοτύπων για τη θέση της γυναίκας στην 

ελληνική κοινωνία» 

 Εισηγήσεις και διαλέξεις φιλολογικού και θεολογικού προβληματισμού 

 Σύνδεση με το Πανεπιστήμιο και το τμήμα θεατρικών σπουδών  

 Υλοποίηση ομαδικών ερευνητικών εργασιών (project)  

Τα θέματα που δόθηκαν  για διερεύνηση είναι: 

1. Η Ελλάδα την εποχή που γράφεται  η «Φόνισσα». 

2. Οι συνθήκες ζωής στη Σκιάθο την εποχή της Φραγκογιαννούς. 

3. Ο θεσμός της προίκας. 

4. Η προσωπικότητα της Φραγκογιαννούς: ακροβασία ανάμεσα στο φυσιολογικό 

και στο παθολογικό. 

5. Ο ρόλος της φύσης στο έργο: διακοσμητικός ή λειτουργικός; 

6. Η ερμηνεία των εγκλημάτων: 

 Το παρελθόν 

 Η πνευματική έπαρση της Φραγκογιαννούς 

 Η κοινωνική αδικία 

 Η φεμινίζουσα προοπτική 

 Η δαρβινίζουσα ερμηνεία 

7. Ήταν γνήσια η μετάνοια της Φραγκογιαννούς; 

8. «Θεία και ανθρώπινη δικαιοσύνη» 

9.  «Αμαρτία: Παρανομία ή ασθένεια;»                                                                    



Παράλληλα  βρίσκεται σε εξέλιξη και το πρακτικό μέρος του ομίλου , το οποίο 

περιλαμβάνει  την παρουσίαση θεατρικής παράστασης.  

 Δ. Συνεργασίες 

Η συνεργασία των μελών της παιδαγωγικής ομάδας κρίνεται  άψογη. Η 

συμπεριφορά και η προθυμία των μαθητών ήταν υποδειγματικές, ενώ η συμπόρευση 

των υπεύθυνων καθηγητών ιδανική. 

Επιτυχής ήταν η σύνδεση του ομίλου θεάτρου με το Τμήμα Θεατρικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στις συναντήσεις των μελών του ομίλου με 

την κ. Φανουράκη και τους φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών η 

συνεργασία υπήρξε άψογη και εποικοδομητική, λειτούργησε επ’ ωφελεία των 

μαθητών και κατέδειξε την οργανική σχέση του Σχολείου με την κοινωνία και το 

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, υπό την αιγίδα του οποίου τελεί. 

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του ομίλου συναντήθηκαν με την κ. Ασημάκη 

Άννυ, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, με την οποία αντάλλαξαν απόψεις και 

προβληματισμούς σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε 

στο πλαίσιο του ομίλου. 

Τέλος ο όμιλος Θεάτρου συνεργάστηκε με το Γενικό Λύκειο Λουσικών και το 

Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων, που πολύ πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στο σύνολό τους 

(Διευθυντές, εκπαιδευτικοί, μαθητές) και διέθεσαν το χρόνο τους για να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια που τους αποστείλαμε  βοηθώντας μας έτσι να 

ολοκληρώσουμε την έρευνά μας.  

Ε. Παραδοτέα 

 Έρευνα πεδίου  

 Ερευνητικές εργασίες (project) 

 Διαλέξεις:  θεολογικές προεκτάσεις της Φόνισσας 

 Διαλέξεις: ιστορικές και κοινωνικές προεκτάσεις της Φόνισσας  

 

 



Στ. Προτάσεις 

Εκτιμούμε ότι για την ολοκλήρωση και του πρακτικού μέρους του ομίλου είναι 

αναγκαία η επέκτασή του στο  επόμενο  σχολικό έτος. 

Επανερχόμαστε να σας ζητήσουμε την αναγνώριση της συμμετοχής της κ. 

Δημητροπούλου στον όμιλο τουλάχιστον για το σχολικό έτος που διανύσαμε, η οποία 

ήταν ανελλιπής και ουσιαστική. Σας υπενθυμίζουμε ότι αρχικά εσείς είχατε εγκρίνει 

(προφορικά) την συμμετοχή της ως τρίτης συμμετέχουσας και ότι η εκ των υστέρων 

απόρριψή σας με το επιχείρημα ότι δεν προβλέπεται τρίτος καθηγητής σε όμιλο είναι 

βεβαίως νόμιμη αλλά θα μπορούσε να ξεπεραστεί με κάποια ανεκτικότητα  από 

μέρους σας, όπως και σε άλλες περιπτώσεις έχει συμβεί. 

                 

                                                                            Πάτρα 15/5/2014               

                                                                 Οι υπεύθυνοι καθηγητές του ομίλου 

                                                                 Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος ΠΕ01 

                                                                  Καννά Ελένη ΠΕ02 

 

                                                                                                                 

 


