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Παρουσίαση του σχεδίου Εκπαιδευτικού Δράματος

Από την ομάδα του INNOCAMP PL

Εισαγωγή – πληροφορίες:
Ο Aleksander Fredro είναι ένας από τους Πολωνούς κλασικούς συγγραφείς, του οποίου
το λογοτεχνικό έργο ασχολήθηκε με τις πολωνικές παραδόσεις και την πολιτιστική
κληρονομιά με έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο. Χρησιμοποίησε ειρωνεία και γελοιοποίησε
μια τυφλή προσκόλληση σε παραδόσεις που στην πραγματικότητα ήταν αντιπατριωτική, ενίσχυσε την ταυτότητα που βασίζεται σε συγκρούσεις, υποκρισία και
προκατάληψη. Ο Πάβελ στέκεται σε αυτήν την παράδοση ως διανοητικός, εσωστρεφής,
κινηματογραφικός, ενώ ο Γκάβελ είναι ένας φοβερός, αδίστακτος κυνηγός, επαναστάτης
ακολουθώντας παραδόσεις «καταστρεμμένων» Πολωνών ευγενών, αμόρφωτων,
ριζοσπαστικών, ξενοφοβικών κ.λπ. Η φράση που αντιπροσωπεύει τα πιστεύω του
σχετικά με την προσωπική τους ελευθερία είναι «Το σπίτι μου είναι το κάστρο μου»,
αλλά και οι δύο υπερέχουν στην παραβίαση αυτής της ελευθερίας μεταξύ τους…both
excel in infringing this freedom for each other…

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.
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ΚΥΡΙΟΙΣΤΟΧΟΙ:
• Εξερευνήστε το ποίημα του Aleksander Fredro, μάθετε τα προφίλ των χαρακτήρων ως
κλασικοί πολωνοί γείτονες.
• Συνδέστε τα στερεότυπα κυνηγών και ψαράδων ως άλλα στοιχεία πολιτιστικής
κληρονομιάς.
• Συμπεράνετε με ποιους τρόπους εκφράζεται η ειρωνεία σε διάφορα έργα τέχνης και
πώς το κοινό μπορεί να το ερμηνεύσει ως πολιτιστική αλλαγή και ανοχή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
•Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε έντονα συναισθήματα σε μια κατάσταση σύγκρουσης.
• Μάθετε πώς να αποτρέψετε ή να αποφύγετε την κρίση με βάση πολιτιστικά
στερεότυπα.
• Λάβετε πληροφορίες για τη λειτουργία του εγώ.
• Εξερευνήστε τις συνέπειες του εκφοβισμού και της ψεύτικης «αμοιβαιότητας» /
εκδίκησης

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
• Να εκτιμήσετε ένα κλασικό ποίημα της πολωνικής λογοτεχνίας, τη γλώσσα και τις
εκφράσεις.
• Δραματικές τεχνικές.

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
• Εξερευνήστε στρατηγικές για να αλλάξετε αρνητική στάση απέναντι στους γείτονες.
• Αναλογιστείτε πώς λειτουργούν τα στερεότυπα.
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Αφήγηση:

Paul και Gall
Ο Πολ και ο Γκαλ μοιράζονταν το ίδιο σπίτι:
Ο Πολ ζούσε στον επάνω όροφο και κάτω o Γκάλ.
Ο Πολ, ένας ήσυχος φίλος, δεν ενοχλούσε ποτέ μια ψυχή.
Ο Γκαλ, ο μοναδικός του γείτονας, ήταν τρελός.
Έμενε στο δωμάτιό του με ένα όπλο, στην πραγματικότητα,
έτρεχε, προσπαθώντας να κυνηγήσει το επόμενο τρελό γεύμα του,
βλέποντας αλεπούδες, κουνέλια, θα κυνηγούσε για να σκοτώσει,
πηδώντας πάνω-κάτω, χωρίς να μένει ακίνητος.
Ο Πολ έπρεπε να πει κάτι, παρά την ταραχή,
Ήταν γείτονες, σωστά; Ο Γκαλ δεν μπορούσε να το αρνηθεί.
«Κύριε, οι τρόποι κυνηγιού σας, μπορούν να είναι πιο ήσυχοι,
αλλιώς θα μπορούσα να προτείνω μια λιγότερο φιλόδοξη δίαιτα;
Αλλά ο Γκαλ φώναξε: «Δεν σας ταλαιπωρώ!
Θα το κάνω όπως θέλω. Το σπίτι μου είναι το κάστρο μου!‘

Τι να έλεγε; Ο Πολ επέστρεψε στον επάνω όροφο,
τρελαμένος, τραβώντας τα μαλλιά του.
Ο Γκαλ πρέπει να κοιμάται, απλά δεν τον νοιάζει,
όμως, όταν ξυπνήσει στη συνέχεια, τα προβλήματα θα είναι στον αέρα.
Όχι μόνο πρόβλημα - βροχή! Στάζει από το ταβάνι,
Ο Γκαλ στον επάνω όροφο, γονατιστός στη κλειδαρότρυπα του Πολ
βλέπει ένα πλημμυρισμένο διαμέρισμα, ο Πολ σκαρφαλώνει σε ένα ράφι
με ένα καλάμι ψαρέματος, και χαμογελάει.
Έτσι όταν ο Γκαλ φωνάζει: «Είσαι τρελός, θεέ;»
Ο Πολ απαντά: «Όχι κύριε, ψάχνω για μπακαλιάρο».
‚Μπακαλιάρο? Έχεις τρελαθεί; Σταμάτα τώρα, χαζέ! ‚
Ο Πολ απαντά: «Το σπίτι μου είναι το κάστρο μου!»
Έτσι μαθαίνουμε κάτι στ’ αλήθεια:
Ο, τι κάνετε στους άλλους, μπορούν να το κάνουν και σε εσάς!
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άλματα
Οι συμμετέχοντες μετακινούνται στην τάξη και προσπαθούν να πηδήξουν ακριβώς
την ίδια στιγμή με τον/της δάσκαλο/α που το κάνει απροσδόκητα. Πρέπει να
προσπαθήσουν να συγκεντρωθούν για να μην κοιτάξουν τον/την δάσκαλο/α, αλλά να
πάρουν τις παρορμήσεις για να πηδήξουν από το πλησιέστερο μέλος της ομάδας.

Ληστής
Ο/η καθένας/μία τοποθετεί ένα χαρτομάντιλο στη μέση του/της που μιμείται την
ουρά του/της. Ο στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι να «κλέψετε» όσο το δυνατόν
περισσότερες ουρές χωρίς να χάσετε τη δική σας ταυτόχρονα. Δεν επιτρέπεται η χρήση
βίας ή το πιάσιμο της ουράς με το χέρι. Αφού χάσει την ουρά, ο/η συμμετέχων/ουσα
είναι εκτός παιχνιδιού, εκτός και αν είχε πιάσει την ουρά κάποιου άλλου.
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Γείτονες

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε κύκλο και ξεκινούν ένας-ένας να μετρούν 1-2,1-2,1-2.
Εκείνοι με τον αριθμό ένα αντιπροσωπεύουν τον Πάβελ, εκείνοι με τον αριθμό δύο
αντιπροσωπεύουν τον Γκάβελ. Κάθονται σε καρέκλες στον κύκλο. Ο/η δάσκαλος/α
στέκεται στη μέση χωρίς καρέκλα.
Μόλις λέει: «Πάβελ» - όσοι έχουν τον αριθμό 1 σηκώνονται και ψάχνουν μια άλλη καρέκλα
να καθίσουν, όταν λέει «Γκάβελ» - κάνουν το ίδιο όσοι έχουν τον αριθμό δύο, όταν λέει:
«γείτονες» - όλοι σηκώνονται και αναζητούν μια νέα καρέκλα για να καθίσουν.
Εν τω μεταξύ, ο/η δάσκαλος/α που στέκεται στη μέση προσπαθεί να κάτσει και ο/η
ίδιος/α σε μία από τις καρέκλες. Αυτός που δεν βρήκε καμία καρέκλα να καθίσει
συνεχίζει το παιχνίδι.

Ποιος είναι ποιος
Δουλεύοντας μαζί η ομάδα προσπαθεί να θυμηθεί το ποίημα, συμφωνούν ότι στον
Γκάβελ αρέσει να κυνηγά και να οργανώνει το κυνήγι στο σπίτι του. Ο Πάβελ προτιμά
την ηρεμία αλλά σε εκδίκηση για την απάντηση του Γκάβελ «το σπίτι μου είναι το
κάστρο μου», φτιάχνει μια λίμνη στο διαμέρισμα του με ψάρια, πλημμυρίζοντας το
διαμέρισμα του Γκάβελ το πρωί. Αφού διευθετήσουν αυτά τα γεγονότα, οι συμμετέχοντες
τροποποιούν το παιχνίδι «των γειτόνων» έτσι ώστε το άτομο στη μέση αντί να λέει τα
ονόματα, παραθέτει τα γεγονότα που αφορούν καθένα από τους χαρακτήρες ή που
μοιράζονται και οι δύο (π.χ. ποιος πληρώνει υψηλότερους λογαριασμούς νερού; Ποιος
είναι υπερκινητικός;).

Μουσική υπόκρουση
Οι συμμετέχοντες/ουσες χωρίζονται σε ομάδες Πάβελ και Γκάβελ και προετοιμάζουν
μια παρουσίαση των 30 λεπτών με ήχους που ακούγονται από το διαμέρισμά τους τη
νύχτα και το πρωί, υποδηλώνοντας τι συνέβη στην αφήγηση του ποιήματος.

ΑΦΗΓΗΣΗ
Γράμματα
Οι ομάδες γράφουν στους γείτονές
τους μια επιστολή που ζητά επισκευή
και αποζημίωση για τις ζημιές από
την προηγούμενη νύχτα (λόγω
του κυνηγιού και της αλιείας) και
απαιτώντας αλλαγή στην ανεύθυνη
συμπεριφορά τους.

Ρόλος στον τοίχο
Οι ομάδες σχεδιάζουν το προφίλ του γείτονά τους σε ένα φύλλο χαρτιού και κάνουν μια
λίστα με πέντε επίθετα που περιγράφουν την προσωπικότητά του, υποστηρίζοντας
την επιλογή τους με ένα περιεχόμενο των επιστολών που γράφτηκαν νωρίτερα. (π.χ.
Πάβελ, επιθετικός, ακατέργαστος κ.λπ.).

Παραβλέψεις συνομιλιών
Οι ομάδες κάνουν έναν αυτοσχεδιαστικό διάλογο μεταξύ ενός γείτονα και των
καλεσμένων του στο διαμέρισμά τους. Ο Πάβελ και ο Γκάβελ γνωρίζουν ότι ο γείτονάς
τους παρακολουθεί με προσοχή, οπότε θέλουν να χειριστούν την κατάσταση προς
όφελός τους.

Προβολή στο μέλλον
Οι ομάδες συζητούν τις συνέπειες της χειραγώγησής τους και την κλιμάκωση της
σύγκρουσης. Προτείνουν διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένων καταστροφικών
οραμάτων.

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Όνειρα και εφιάλτες
Οι ομάδες προετοιμάζουν 3 παγωμένες εικόνες που αντιπροσωπεύουν θραύσματα
των ονείρων του Πάβελ και του Γκάβελ που έχουν να κάνουν με την σύγκρουση. Αφού
συζητήσουν τα όνειρα, οι συμμετέχοντες/ουσες επιλέγουν τα πιο ενδιαφέροντα
θραύσματα και ζωντανεύουν τις παγωμένες εικόνες.

Σε έναν σκοτεινό διάδρομο
Οι συμμετέχοντες/ουσες εργάζονται σε ζευγάρια όπου ο ένας είναι ο Πάβελ και ο άλλος
ο Γκάβελ. Προσπαθούν να φανταστούν πώς θα μοιάζει η συνομιλία των δύο γειτόνων αν
και οι δύο είχαν το ίδιο όνειρο. Συναντιούνται σε έναν στενό διάδρομο όπου πρέπει να
ξεκινήσουν μια συνομιλία για να αποτρέψουν την πιθανή σύγκρουση, από τον εφιάλτη
τους, να συμβεί.

Μέσα έξω
Οι μαθητές/τριες ανταλλάσσουν τις θέσεις τους, προσπαθώντας να μιμηθούν τη
συμπεριφορά του γείτονά τους, αλλά δεν μπορούν να επαναλάβουν τα λόγια ή
τα επιχειρήματά του. Τα ζευγάρια αυτοσχεδιάζουν τις διαπραγματεύσεις για να
τερματίσουν τη σύγκρουση.

Θέατρο Forum
Ο/η δάσκαλος/α επιλέγει τις πιο συναισθηματικές σκηνές και τις παρουσιάζει σε
ολόκληρη την ομάδα. Η ομάδα προτείνει ιδέες από τους αυτοσχεδιασμούς τους,
αντικαθιστώντας έναν ηθοποιό από ένα επιλεγμένο ζευγάρι, δοκιμάζουν διάφορες
εναλλακτικές στρατηγικές δράσης.

Ανατροφοδότηση
Οι μαθητές θυμούνται παραδείγματα συγκρούσεων γειτόνων στην πραγματική ζωή και
κάποιες στρατηγικές για επίλυση αδιεξόδων. Προσπαθούν να σκεφτούν τη στάση των
γειτόνων και να κρίνουν τι καταστρέφει ή είναι υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας.

JOŽE PLEČNIK

[Ιστορική προσωπικότητα της Σλοβενίας]
Από την ομάδα ΤΑΚΑ ΤUKA

Jože Plečnik je bil največji slovenski in svetovno priznani arhitekt. Bil je arhitekt, ki je spremenil
podobo Ljubljane. Rojen 23. januarja 1872 v Ljubljani, umrl je 7. januarja 1957 na svojem domu v
Trnovem.
Njegova najpomembnejša dela so Narodna in univerzitetna knjižnica, Žale (vrt svetišča), Čevljarski most, most čez Gradaščico, trije zaprti mostovi, Križanke, stadion Bežigrad in cerkev svetega Frančiška Asiškega v Šiški. Obdelana je bila tudi Vegova cesta do Trnove ceste ter trnovski
pomol in nasipi Ljubljanice.

1. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Προετοιμασία:
Σε μικρά φύλλα χαρτιού γράψτε τα ακόλουθα επαγγέλματα: ιερέας, πλινθοκτίστης, μηχανικός, ξυλουργός
και αρχιτέκτονας. [Όλα τα επαγγέλματα συνδέονται με το έργο του Plečnik. Ήταν συνεργάτης με πολλούς
επαγγελματίες από τα παραπάνω επαγγέλματα.]
Θα χρειαστείτε καρέκλες (μία λιγότερη από τον αριθμό των μαθητών/τριων).
Δραστηριότητα:
Κάντε έναν κύκλο με τις καρέκλες.
Οι μαθητές/τριες περπατούν στον κύκλο και όταν χτυπάτε παλαμάκι,
πρέπει να καθίσουν. Ο μαθητής/τρια, που δεν έχει καρέκλα παίρνει
ένα χαρτάκι από αυτά που είναι γραμμένα τα επαγγέλματα. Πρέπει να
μπει στο ρόλο και να απαντήσει στις ερωτήσεις των μαθητών/τριων.
Οι μαθητές/τριες πρέπει να μαντέψουν ποιο είναι το επάγγελμα του/
της μαθητή/τριας που στέκεται στη μέση.
Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται μέχρι να χρησιμοποιηθούν όλα τα
χαρτάκια. Ο αρχιτέκτονας θα πρέπει να είναι το τελευταίο επάγγελμα
που εξερευνάτε.
* Ο/η μαθητής/τριας στη μέση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί
το ρήμα που δηλώνει το επάγγελμα. Οι μαθητές δεν πρέπει να
ρωτούν. Τι κάνεις? Ποιος είσαι? Ο στόχος τους είναι να πάρουν όσες
περισσότερες πληροφορίες μπορούν.
Συμπέρασμα:
Ποιος είναι αρχιτέκτονας; (συζήτηση)

JOŽE PLEČNIK

1. JOŽE PLEČNIK – ΡΟΛΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

Προετοιμασία:

Χωρίστε τη ζωή του Jože Plečnik σε τρία μέρη.
Μέρος 1 (1872-1888): γεννήθηκε στις 23.1.1972, η μητέρα του ήταν η Helena,ο πατέρας του ο Andrej (ξυλουργός),
ήταν μια καλή οικογένεια, πολύ θρησκευτική. Είχε επίσης μια αδελφή και δύο αδερφούς, τον Janez (γιατρός)
και τον Andrej (ιερέας). Δεν πέτυχε στο σχολείο, εργάζονταν στο εργαστήριο του πατέρα του και ήταν πολύ
ταλαντούχος.

Μέρος 2 (1888-1921): παίρνει μια δεύτερη ευκαιρία να «μελετήσει»
Μέρος 3 (1921-1957):
Για κάθε μέρος της ζωής φτιάξτε τον «Jože στον τοίχο» (π.χ. στο Παράρτημα 1).
Δραστηριότητα:
Χωρίστε τους/τις μαθητές/τριες σε ομάδες των 5-6. Κάθε ομάδα παίρνει 3 εκδοχές του «Jožes στον τοίχο»
(μέρος 1, μέρος 2, μέρος 3).
Χρησιμοποιώντας το ρόλο στον τοίχο, τα παιδιά πρέπει να αποκωδικοποιήσουν τη ζωή του Jože Plečnik και να
δημιουργήσουν μία ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ για κάθε « Jože στον τοίχο».
Παρουσίαση:
•

Και οι τρεις ομάδες παρουσιάζουν την παγωμένη εικόνα με βάση το «Jože στο τοίχο» _Μέρος 1.

Συζητήστε τις πρώτες ηλικίες της ζωής του Jože Plečnik.
•

Και οι τρεις ομάδες παρουσιάζουν την παγωμένη εικόνα με βάση το «Jože στον τοίχο»_ Μέρος 2.

Συζητήστε τη νεαρή ηλικία της ζωής του Jože Plečnik.
•

Και οι τρεις ομάδες παρουσιάζουν την παγωμένη εικόνα με βάση το «Jože στον τοίχο»_ Μέρος 3.

Συζητήστε τη μεγαλύτερη ηλικία της ζωής του Jože Plečnik.
Συμπέρασμα
Ποιος είναι ο Jože Plečnik; [συζήτηση: Θρύλος, Αρχιτέκτονας]

JOŽE PLEČNIK

2. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ PLEČNIK ΣΤΟ INSTAGRAM

Προετοιμασία: επιλέξτε τα σημαντικότερα έργα του Plečnik στη Λιουμπλιάνα, την Πράγα και τη Βιέννη.
Εκτυπώστε φωτογραφίες των έργων (μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές εικόνες του ίδιου έργου). Στο πίσω
μέρος των εικόνων γράψτε πληροφορίες σχετικά με το έργο της εικόνας (όνομα, τόπος, περιγραφή).

Δραστηριότητα:
Μέρος 1ο
Κάντε έναν κύκλο και τοποθετήστε τις εικόνες στη μέση.
Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να επιλέξουν μια εικόνα του έργου που τους/τις επηρεάζει περισσότερο.
-> Κάθε μαθητής/τρια λέει το όνομα, τον τόπο του έργου και εξηγεί γιατί το επέλεξε!
Μέρος 2ο
Κάθε μαθητής/τρια δημιουργεί μια ανάρτηση Instagram με την επιλεγμένη εικόνα. Και το κολλά στον πίνακα.
Μέρος 3ο
Οι μαθητές/τριες βλέπουν όλες τις δημοσιεύσεις στον πίνακα.

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Προετοιμασία:
Προετοιμάστε υλικό σχετικά με τα μη πραγματοποιημένα έργα του Plečnik.
1. Γέφυρα Κρεοπωλών
2. Καθεδρικός ναός της Ελευθερίας
3. Μαυσωλείο [της Γαλλίας Prešeren]
Δραστηριότητα:
Χωρίστε τους/τις μαθητές/τριες σε τέσσερις ομάδες.
Πείτε τους ότι ο Δήμος της Λιουμπλιάνα αποφάσισε
να χρηματοδοτήσει την πραγματοποίηση ενός από τα
μη πραγματοποιημένα έργα του Plečnik. Άνοιξαν μια
πρόσκληση για αιτήσεις. Οι μαθητές/τριες μπορούν να
στείλουν τη δική τους αίτηση με την πρότασή τους.
Ομάδα 1: Γέφυρα Κρεοπωλείων
Ομάδα 2: Καθεδρικός Ναός της Ελευθερίας
Ομάδα 3: Μαυσωλείο [της Γαλλίας Prešern]
Ομάδα 4: Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων
Παρουσίαση: Κάθε ομάδα παρουσιάζει το δικό της έργο.
Συμπέρασμα:
Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων αποφασίζουν ποιο έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο της Λιουμπλιάνα.

JOŽE PLEČNIK

1. ΜΝΗΜΗ

Προετοιμασία:

Προετοιμάστε δύο στοίβες καρτών. Το πρώτη στοίβα αποτελείται από ερωτήσεις και η δεύτερη από τις
αντίστοιχες απαντήσεις για τη ζωή του JožePlečnik.
Δραστηριότητα:
Δύο μαθητές/τριες βγαίνουν από την αίθουσα. Οι υπόλοιποι/ες μαθητές/τριες παίρνουν μία από τις κάρτες και
πρέπει να βρουν το ζευγάρι τους. Όταν όλοι βρουν το ζευγάρι τους, βρίσκουν τη θέση τους στο χώρο με τέτοιο
τρόπο ώστε τα ζευγάρια να μην στέκονται μαζί.
Οι δύο μαθητές/τριες καλούνται να συμμετάσχουν στην ομάδα ως δύο παίκτες. Ο πρώτος παίκτης επιλέγει ένα
άτομο που πρέπει να διαβάσει την κάρτα του. Στη συνέχεια, ο παίκτης επιλέγει ένα άλλο άτομο που πρέπει να
διαβάσει την κάρτα του. Εάν δύο από αυτούς έχουν μια ερώτηση και τη σωστή απάντηση, είναι ένα ζευγάρι που
ταιριάζει. Σε αυτήν την περίπτωση, ο παίκτης διαλέγοντας πάλι δύο άτομα. Εάν τα δύο επιλεγμένα άτομα δεν
ταιριάζουν, παίζει ο επόμενος παίκτης.
Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να βρουν όσα περισσότερα ταιριαστά ζευγάρια μπορούν.
Συμπέρασμα από την ομάδα της τάξης:
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

JOŽE PLEČNIK

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πολιτιστική κληρονομιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Οι 12 Θεοί του Ολύμπου
Για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών
Διάρκεια: 1 ½ ώρα
Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, οι 12 Θεοί του Ολύμπου ζούσαν στο υψηλότερο
ελληνικό όρος, τον Όλυμπο. Από εκεί παρακολούθησαν τη ζωή των ανθρώπων,
παρενέβαιναν και επηρέαζαν τον κόσμο και τη φύση. Είχαν «ανθρώπινα χαρακτηριστικά
και πάθη». Υπήρξαν μάχες και συγκρούσεις μεταξύ τους και όλοι προσπαθούσαν να
αυξήσουν τη δύναμή τους. Κάθε Θεός και Θεά προστάτευε κάτι συγκεκριμένο και είχε
ένα ειδικό σύμβολο που τον/την εκπροσωπούσε.

ΟΙ 12 ΘΕΟΊ ΤΟΥ ΟΛΎΜΠΟΥ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
• Εξερεύνηση της ελληνικής μυθολογίας και των 12 Θεών (γενεαλογικό
δέντρο, χαρακτηριστικά και σύμβολα).
• Εξερεύνηση του ρόλου των Θεών και του τρόπου που επηρέαζαν τη ζωή
των ανθρώπων.
• Συμπεράσματα σχετικά με τις συγκρούσεις και τη διαχείριση της
«εξουσίας».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
• Διαχείριση συγκρούσεων, ανάπτυξη διαλόγου και διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
• Εξερεύνηση έκφρασης συναισθημάτων και υποστήριξη της άποψή μας.
• Αντιμετώπιση συνεπειών των αποφάσεών μας.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
• Εξοικείωση με την ελληνική μυθολογία μέσα από
δραστηριότητες
• Εξερεύνηση τεχνικών του Εκπαιδευτικού Δράματος

δημιουργικές

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
• Διερεύνηση σε προσωπικό επίπεδο της σημασίας του διαλόγου και της
ενεργητικής ακρόασης.
• Προβληματισμός, ανταλλαγή απόψεων της ομάδας-τάξης για τις
συνέπειες των συγκρούσεων στη ζωή των ανθρώπων και πιο συγκεκριμένα
στις πράξεις, στις σχέσεις τους με τους άλλους και στις αποφάσεις που
παίρνουν.
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ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Προκείμενο:
Οι Θεοί αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι άνθρωποι στη Γη πολεμούν
συνεχώς σε αιματηρούς πολέμους και δεν σέβονται τους Θεούς. Δεν τους
τιμούν στους ναούς και έχουν πάψει να κάνουν θυσίες. Ταυτόχρονα, υπάρχουν
συγκρούσεις μεταξύ των Θεών σχετικά με τη δύναμη που είχαν και ποιος ήταν ο
πιο αγαπητός στους ανθρώπους.
Έτσι ο Δίας κάλεσε επειγόντως το «Ιερό Συμβούλιο» των 12 Θεών για να
αποφασίσουν όλοι πώς θα αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση.
Σε αυτό το Συμβούλιο αντιμετώπισαν διλήμματα, επιχειρήματα, κατηγορίες,
κουτσομπολιά.
Μετά από συναντήσεις και συζητήσεις αποφάσισαν να υπογράψουν ένα «Ιερό
συμβόλαιο» και να δεσμευτούν για ειρήνη και συνεργασία, ώστε να αποτελούν
ξανά ένα εμπνευσμένο παράδειγμα για τους ανθρώπους και να κερδίσουν τον
σεβασμό και την εμπιστοσύνη τους.

ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ
«Πιάσε την μπάλα»
Η ομάδα βρίσκεται σε κύκλο, ο/η δάσκαλος/α φωνάζοντας το όνομά του/της πετά την
μπάλα σε κάποιον/α. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να πάρουν όλοι την μπάλα και να
πουν το όνομά τους.

«Από το 1 στο 4»
Η ομάδα περπατά στο χώρο και ο/η δάσκαλος/α φωνάζει έναν αριθμό από το 1 μέχρι
το 4. Τα παιδιά ανάλογα με τον αριθμό που ακούν πρέπει να ακολουθήσουν μια
συγκεκριμένη οδηγία:
1= Μένω ακίνητος/η, παγώνω
2= Περπατώ πολύ αργά
3= Χαιρετώ ως βασιλιάς-βασίλισσα
4= Τρέχω σαν κάποιος/α να με ακολουθεί

ΟΙ 12 ΘΕΟΊ ΤΟΥ ΟΛΎΜΠΟΥ

Δραστηριότητα 1η:
Δημιουργία χώρου και χρόνου
Ο/η δάσκαλος/α ξεκινά να διηγείται την ιστορία και ζωγραφίζει σ’ ένα μεγάλο χαρτί τον
Όλυμπο. Στη συνέχεια παρουσιάζει κάρτες με τους Θεούς (στην κάρτα απεικονίζεται
ο/η Θεός/α, πληροφορίες γι’ αυτόν/η και το σύμβολο του/της).
Έπειτα παρουσιάζει το Γενεαλογικό δέντρο των Θεών και μοιράζει τις κάρτες στους
μαθητές. Εάν οι μαθητές είναι παραπάνω από 12 τότε ο/η δάσκαλος/α δημιουργεί
μικρές ομάδες που θα αντιπροσωπεύουν έναν Θεό.

Δραστηριότητα 2η:
Παγωμένες εικόνες
Κάθε μαθητής/τρια αντιπροσωπεύει τον Θεό ή τη Θεά που υπάρχει στην κάρτα που
έχει πάρει. Έχουν 5’ λεπτά να μελετήσουν το ρόλο τους και να φτιάξουν μια παγωμένη
εικόνα βασισμένη στις πληροφορίες που είναι καταγεγραμμένες στην κάρτα. Μπορούν
να χρησιμοποιήσουν και αντικείμενα που θα έχει φέρει ο/η δάσκαλος/α στην τάξη.

Αφήγηση:
Ο/η δάσκαλος/α παρουσιάζει το πρόβλημα:
«Οι Θεοί έρχονται συνέχεια σε αντιπαράθεση, δημιουργούν αντιπαλότητες και δεν
ενδιαφέρονται για τα προβλήματα των ανθρώπων. Έχουν ξεχάσει το ρόλο και την
ευθύνη τους. Παράλληλα, στη ζωή των ανθρώπων δεν επικρατεί πλέον ειρήνη και έχουν
χάσει την πίστη και το σεβασμό προς τους Θεούς. Οι Θεοί κατηγορούν ο ένας τον άλλον
γι’ αυτήν την κατάσταση. Τότε λοιπόν, ο Δίας ο πατέρας όλων των Θεών αποφασίζει να
αντιμετωπίσει δυναμικά το συγκεκριμένο πρόβλημα…»

Δραστηριότητα 3η:
Ο δάσκαλος σε ρόλος - Αυτοσχεδιασμός σε ομάδες
«Το Ιερό Συμβούλιο των Θεών
Ο/η δάσκαλος/α κρατώντας μία «αστραπή» στο χέρι του, μπαίνει σε ρόλο του Θεού
Δία. Καλεί λοιπόν τους/τις μαθητές/τριες που βρίσκονται σε ρόλο των υπόλοιπων
Θεών, στο «Συμβούλιο των Θεών».
Ο/η δάσκαλος/α σε ρόλο, χωρίζει τους/τις μαθητές/τριες σε ρόλο, σε τρεις ομάδες.
• 1η ομάδα (πράσινη ομάδα): Τι συνέβη; Πώς ξεκίνησε; (γεγονότα)
• 2η ομάδα (κόκκινη ομάδα: Γιατί συνέβη; (αιτίες)
• 3η ομάδα (μπλε ομάδα): Πώς μπορούμε βρούμε μία λύση; (προτάσεις)
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Κάθε ομάδα έχει 15 λεπτά για να συζητήσει και να καταλήξει σε ορισμένες αποφάσεις
σχετικά με το ερώτημα που τους δόθηκε.
Προκειμένου να πάρουν τις αποφάσεις τους λαμβάνουν υπόψη τους και τα
χαρακτηριστικά του Θεού που αντιπροσωπεύουν.
Στη συνέχεια, όλες οι ομάδες επιστρέφουν και πάλι στο «Ιερό Συμβούλιο των Θεών» και
ο δάσκαλος σε ρόλο ξεκινά με έναν αυτοσχεδιασμό ρωτώντας τι αποφάσισαν, τι έχουν
να προτείνουν κλπ.
Οι μαθητές/τριες σε ρόλο αυτοσχεδιάζουν συζητώντας μεταξύ τους.
Ο δάσκαλος σε ρόλο βοηθά στον αυτοσχεδιασμό με στοχευμένες ερωτήσεις και σχόλια.

Δραστηριότητα 4η:
Συμβόλαιο
Η δημιουργία του «Ιερού Συμβολαίου»
Ο δάσκαλος σε ρόλο ανακεφαλαιώνει, παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα του
συμβουλίου. Προτείνει λοιπόν να καταγραφούν οι αποφάσεις που πάρθηκαν και να
υπογραφούν από όλους τους Θεούς δημιουργώντας το «Ιερό Συμβόλαιο».
Το «Ιερό Συμβόλαιο» θα τηρείται από όλους τους Θεούς και θα αποτελεί και ένα καλό
παράδειγμα για τους ανθρώπους.
Οι μαθητές/τριες σε ρόλο, καταγράφουν τις αποφάσεις τους σε ένα μεγάλο χαρτόνι και
στο τέλος το υπογράφουν.

Δραστηριότητα 6η:
Ανατροφοδότηση
Οι μαθητές/τριες βγάζοντας ή αφήνοντας τα αντικείμενα που αντιπροσώπευαν τον
κάθε Θεό ή Θεά, βγαίνουν από το ρόλο. Σε περίπτωση που δεν είχαν κάποιο αντικείμενο,
ο/η δάσκαλος/α τους ζητά να κλείσουν τα μάτια και σιγά-σιγά μόλις τα ανοίξουν να
γίνουν και πάλι ο εαυτός τους.
Η ομάδα δημιουργεί έναν κύκλο και συζητά για τις εντυπώσεις της.
Ο/η δάσκαλος/α μπορεί να κάνει ερωτήσεις όπως:
• Πώς νιώσατε όταν βρισκόσασταν σε ρόλο;
• Τι θυμόσαστε περισσότερο από την ιστορία των 12 Θεών;
• Πώς σας φάνηκε το «Συμβούλιο των Θεών»;
Στο τέλος, ο/η δάσκαλος/α αφήνει στο κέντρο του κύκλου ένα χαρτόνι και κάθε μαθητής/
τρια γράφει μία λέξη ή φράση για τη δραστηριότητα.

ΔΊΑΣ

Ο Δίας ή Ζευς ήταν αρχηγός των θεών και
των ανθρώπων. Ήταν θεός του ουρανού, που
µμάζευε τα σύννεφα κι έστελνε τη βροχή στη
γη. Κρατούσε αστροπελέκια και τα έριχνε,
όταν ήταν θυµωµένος. Λεγόταν και Ξένιος
Ζευς, γιατί προστάτευε τους ξένους.
Σύμβολα: κεραυνός, αετός, ταύρος και δρυς

ΉΡΑ

Ήρα, η γυναίκα του Δία, βασίλισσα του
κόσμου. Προστάτευε το γάμο και την
οικογένεια κι ήταν πολύ ζηλιάρα.
Σύμβολα: παγώνι, κούκος και αγελάδα.

ΠΟΣΕΙΔΏΝΑΣ
Ο Ποσειδώνας ήταν ο θεός της θάλασσας.
Είχε ένα λαμπρό παλάτι στο βυθό και ζούσε
εκεί µε τη γυναίκα του, την Αμφιτρίτη. Όταν
θύμωνε, χτυπούσε µε τη φοβερή του τρίαινα
τη θάλασσα και σήκωνε κύματα θεόρατα.

Σύμβολα: τρίαινα, δελφίνι, άλογο και ταύρος.

ΑΠΌΛΛΩΝΑΣ
Ο Απόλλωνας ήταν θεός της µμουσικής, της
µμαντικής και του φωτός. Γεννήθηκε µμαζί
µε την αδερφή του την Άρτεμη στη ∆ήλο
κάτω από ένα φοίνικα. Εκεί είχε καταφύγει η
µμητέρα τους, η Λητώ, κυνηγημένη από τη
ζηλιάρα Ήρα.
Σύμβολα: τόξο, βέλη, λύρα, ακτίνες φωτός
και κοράκι

ΑΘΗΝΆ

Η Αθηνά, η κόρη του Δία, ήταν θεά της σοφίας και
των τεχνών. Πριν ακόμα γεννηθεί η Αθηνά, ο ∆ίας
κατάπιε τη μητέρα της, τη σοφή Μήτιδα, γιατί
έμαθε πως αυτή, µετά την Αθηνά, θα γεννούσε έναν
θεό που θα του έπαιρνε το θρόνο. Όταν λοιπόν
ήρθε η ώρα να γεννηθεί η Αθηνά, ο Δίας διέταξε τον
Ήφαιστο να του ανοίξει µ’ ένα τσεκούρι το κεφάλι.
Αμέσως βγήκε απ’ το κεφάλι του πάνοπλη η Αθηνά.
Σύμβολα: κουκουβάγια και η ελιά.

ΑΦΡΟΔΊΤΗ

Η Αφροδίτη ήταν θεά της ομορφιάς.
Γεννήθηκε απ’ τον αφρό της θάλασσας. Ήταν
μητέρα τού φτερωτού θεού Έρωτα, που
µε τα βέλη του σημάδευε τις καρδιές των
ανθρώπων.
Σύμβολα: περιστέρι, μήλο, μέλισσα, κύκνος
και τριαντάφυλλο.

ΆΡΗΣ

Ο Άρης ήταν θεός του πολέμου και του µίσους.
Φορούσε πάντα πανοπλία, κρατούσε όπλα
και του άρεσε να σκορπά τον τρόμο στους
ανθρώπους.
Σύμβολα: φίδι, σκύλος, δόρυ και ασπίδα.

ΕΡΜΉΣ

Ο Ερμής ήταν ο ταχυδρόμος των θεών. Φορούσε
φτερωτά σανδάλια, που τον έφερναν πάνω
από στεριές και θάλασσες, για να μεταφέρει τις
παραγγελίες του ∆ία. Ήταν και θεός του εμπορίου.
Αυτός συνόδευε και τις ψυχές των νεκρών στον κάτω
κόσμο.
Σύμβολα: φτερωτά σανδάλια, κηρύκειο και λύρα.

ΆΡΤΕΜΙΣ

Η Άρτεμη ήταν θεά του κυνηγιού κι αδερφή του
Απόλλωνα. Όλη τη µέρα τριγύριζε στα δάση µε το
τόξο και τα βέλη της. Προστάτευε τα δάση κι όλα τα
άγρια ζώα.
Σύμβολα: άλογο, ελάφι, αρκούδα, κυπαρίσσι, τόξο
και βέλος.

ΔΉΜΗΤΡΑ

Η Δήμητρα ήταν η θεά της γεωργίας. Αυτή έμαθε
τους ανθρώπους να καλλιεργούν τη γη και να
σπέρνουν το σιτάρι. Προστάτευε τα δέντρα κι όλα
τα φυτά κι άλλαζε τις εποχές του χρόνου. Κόρη της
ήταν η Περσεφόνη.
Σύμβολα: σιτάρι, παπαρούνα, δάδα και χοίρος.

ΉΦΑΙΣΤΟΣ

Ο Ήφαιστος ήταν θεός της φωτιάς και των µμετάλλων.
Σε µια σπηλιά στον Όλυμπο είχε το εργαστήρι του,
όπου έλιωνε τα µμέταλλα κι έφτιαχνε πράγματα
περίτεχνα. Ήταν κουτσός, γιατί κάποτε ο ∆ίας θύμωσε
και τον πέταξε απ’ την κορφή του Ολύμπου στη Λήμνο
κι έτσι χτύπησε το πόδι του.
Σύμβολα: Σφυρί

ΕΣΤΊΑ

Η Εστία ήταν η θεά του σπιτιού.
Προστάτευε τα νοικοκυριά, γι’ αυτό σ’ όλα τα σπίτια
υπήρχε ένας µμικρός βωμός δικός της, η εστία.
Σύμβολα: εστία και φλόγα.

«Η μεγαλειότητά του, o Κάρολος ΙV
& η κατασκευή της γέφυρας του
Καρόλου IV»
Από την καθηγήτρια Εκπαιδευτικού Δράματος
Radka Svobodová

Εποπτικό υλικό:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φωτογραφίες από τον Κάρολο IV
Η Πράγα που χωρίζεται από τον ποταμό Μολδάβα
Η κατασκευή της γέφυρας τον 14ο αιώνα.
Φύλλα χαρτιού με σύντομη περιγραφή και φωτογραφίες των
μεσαιωνικών οικογενειών
Ο θεμέλιος λίθος της γέφυρας
Κοστούμια για τον μεγαλειότατο Κάρολο IV
Δύο χαρτόνια
Μαρκαδόροι
Κομμάτια υφάσματος, σεντόνια και κασκόλ για να φτιάξουν
αυτοσχέδια μεσαιωνικά κοστούμια

Η ΜΕΓΑΛΕΙΌΤΗΤΆ ΤΟΥ, O ΚΆΡΟΛΟΣ ΙV & Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΗΣ ΓΈΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΌΛΟΥ IV

Παιχνίδι ενεργοποίησης της ομάδας- ταξιδεύοντας πίσω στο
χρόνο

Ο/η δάσκαλος/α βάζει την αυθεντική μουσική του 14ου αιώνα, οι μαθητές/τριες περπατούν στο χώρο,
γεμίζοντας τον. Ο/η δάσκαλος/α δίνει τις οδηγίες:
• Περπατήστε ως ο βασιλιάς της εποχής αυτής της μουσικής.
• Χαιρετίστε ο ένας τον άλλον ως βασιλιάδες.
• Περπατήστε κανονικά.
• Περπατήστε ως φτωχός.
• Περπατήστε κανονικά.
• Περπατήστε ως .... (ευγενής άνθρωπος, κληρικός, σιδηρουργός, ιππότης)

Τι γνωρίζουμε για τον Βασιλιά Κάρολο IV και τη μεσαιωνική
εποχή;
Η μουσική συνεχίζει να παίζει σε χαμηλή ένταση.

Ο/η δάσκαλος/α τοποθετεί στο πάτωμα ένα χαρτόνι, μαρκαδόρους και την φωτογραφία του Καρόλου στο
κέντρο του χαρτονιού.
Η ομάδα δημιουργεί έναν κύκλο γύρω από το χαρτί.
Ο/η δάσκαλος/α ρωτά (διερεύνηση του θέματος):
• «Τι γνωρίζουμε ή σκεφτόμαστε γι’ αυτόν τον ευγενή άνδρα και για την εποχή εκείνη;»
Πείτε το δυνατά και γράψτε το στο χαρτί. Ακούστε ο ένας τον άλλον. Προσπαθήστε να μην
επαναλαμβάνετε όσα έχουν ήδη γράψει οι συμμαθητές/τριες σας.
Όταν όλες οι ιδέες ακουστούν, δίνεται η εξής πληροφορία:
• «Αυτός είναι ο Δούκας της Μοραβίας, ο Βασιλιάς της Βοημίας και ο Αυτοκράτορας της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Αυτού Μεγαλειότητα Κάρολος ο IV».

Η ΜΕΓΑΛΕΙΌΤΗΤΆ ΤΟΥ, O ΚΆΡΟΛΟΣ ΙV & Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΗΣ ΓΈΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΌΛΟΥ IV

Αφήγηση σχετικά με τον ποταμό Μολδάβα
Ο/η δάσκαλος/α αφηγείται:
• «Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κάρολου IV ο ποταμός Μολδάβας διαίρεσε την πόλη της Πράγας έτσι…
(Εμφάνιση της εικόνας).
Χτίστηκε πολύ-πολύ παλιά μια ξύλινη γέφυρα, αλλά καταστράφηκε από πλημμύρες. Έτσι, τα χρόνια 1158 - 1172
χτίστηκε η πέτρινη γέφυρα, που ονομάζεται «Γέφυρα Judith» για να συνδέσει και τα δύο μέρη της πόλης».

Οικογένειες στη «Γέφυρα Judith» το έτος 1341
Ο/η δάσκαλος/α δίνει οδηγίες στην ομάδα:
Είμαστε στο έτος 1341. Κάντε 4 μικρές ομάδες, κάθε ομάδα λαμβάνει πληροφορίες και την εικόνα μιας οικογένειας
(σιδηρουργός, αριστοκρατία, κληρικοί, ιδιοκτήτες παμπ).
Όλη η ομάδα αποφασίζει ποια ημέρα είναι «σήμερα» - Κυριακή ή εργάσιμη ημέρα.
Στη συνέχεια, κάθε μικρή ομάδα προετοιμάζει έναν αυτοσχεδιασμό με θέμα: πώς η γέφυρα Judith συνδέεται με
τη ζωή της οικογένειάς τους. Ο αυτοσχεδιασμός πραγματοποιείται στη γέφυρα.
Ο/Η δάσκαλος/α δίνει οδηγίες: Προσπαθήστε να περάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που
λάβατε γραπτές (και μπορείτε επίσης να διαβάσετε από την εικόνα) στον αυτοσχεδιασμό σας. Χρησιμοποιήστε
τα κομμάτια υφάσματος και κασκόλ για να φτιάξετε αυτοσχέδια κοστούμια.
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των ομάδων, ο/η δάσκαλος/α δημιουργεί τη γέφυρα (ορίζει το χώρο της
γέφυρας π.χ. με μικρά μαξιλάρια).
Όταν οι ομάδες είναι έτοιμες με την προετοιμασία του αυτοσχεδιασμού τους, ο δάσκαλος τους παρουσιάζει
τη «γέφυρα». Οι ομάδες μπορούν να πάρουν μερικά ακόμη λεπτά για να προσαρμόσουν τις σκηνές τους στο
χώρο που τους δόθηκε.
Οι μικρές ομάδες, μία προς μία, παρουσιάζουν τον αυτοσχεδιασμό τους.
Έπειτα ο/η δάσκαλος/α ρωτά την υπόλοιπη ομάδα τι είδαν / έμαθαν, ποια οικογένεια ήταν αυτή και τι έμαθαν
από τη σκηνή για αυτούς τους ανθρώπους και τη ζωή τους.
Εάν λείπουν πληροφορίες, ο δάσκαλος μπορεί να τις συμπληρώσει ή η ομάδα μπορεί να διαβάσει τις πληροφορίες
που έλαβε και να δείξει την εικόνα.

Η ΜΕΓΑΛΕΙΌΤΗΤΆ ΤΟΥ, O ΚΆΡΟΛΟΣ ΙV & Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΗΣ ΓΈΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΌΛΟΥ IV

Ο/η δάσκαλος/α αφηγείται για το ξαφνικό λιώσιμο των πάγων
του ποταμού
•

«Είναι Φεβρουάριος του 1342. Ο καιρός ξαφνικά έγινε πολύ ζεστός. Ο πάγος σπάει στον ποταμό
Μολδάβα. Τις μέρες και τις νύχτες, η πόλη είναι γεμάτη από τους δυνατούς θορύβους που ακούγονται
όταν σπάει ο πάγος. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από την πλημμύρα και η Γέφυρα Judith κινδυνεύει από
το λιώσιμο των πάγων».

Τρομακτικές οικογενειακές ιστορίες για το λιώσιμο των πάγων
στον ποταμό Μολδάβα.
Η ομάδα της τάξης επιστρέφει στους ρόλους των μελών της οικογένειας.
Κάθε οικογένεια, φυσικά, έχει πολλές τρομακτικές ιστορίες για λιώσιμο των πάγων του ποταμού Μολδάβα.
Οι μαθητές/τριες σε ρόλο σκέφτονται όλες τις τρομερές ιστορίες που άκουσαν γι 'αυτό. Από τη γιαγιά, τους
γονείς, τους γείτονες...

Η αγορά μοιράζεται τις ιστορίες
Ο/η δάσκαλος/α αφηγείται:
• «Σήμερα διοργανώνεται η Μεγάλη αγορά στην πλατεία Μικρής Πόλης»…
(Αυτό το μέρος υπάρχει μέχρι σήμερα, πολύ κοντά στον ποταμό)
Δίνει οδηγίες στην ομάδα: Όλοι πηγαίνετε εκεί και φυσικά μοιράζεστε αυτές τις ιστορίες. Και ακούτε το
ποτάμι, τις μεγάλες κοπές του πάγου… (είστε κοντά στο ποτάμι).
Στο ρόλο σας πηγαίνετε στο μέρος όπου βρίσκεστε στην αγορά και σκεφτείτε τι κάνετε.
Αν πουλάτε πάρτε ό, τι θα χρειαστείτε από τα αντικείμενα που έχουμε.
Στη συνέχεια, ο/η δάσκαλος/α μετράει 3-2-1 και δίνει την εντολή: «παγώστε». Όταν όλοι είναι έτοιμοι, ο/η
δάσκαλος/α μετράει 3-2-1 και «δράση».
Η παγωμένη εικόνα θα ζωντανέψει σε μη προετοιμασμένο αυτοσχεδιασμό, οι χαρακτήρες μοιράζονται τις
τρομακτικές ιστορίες τους για το λιώσιμο των πάγων.

Η ΜΕΓΑΛΕΙΌΤΗΤΆ ΤΟΥ, O ΚΆΡΟΛΟΣ ΙV & Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΗΣ ΓΈΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΌΛΟΥ IV

Ο Δάσκαλος σε ρόλο ανακοινώνει ζημιά στη Γέφυρα Judith.
Στον αυτοσχεδιασμό έρχεται ο/η δάσκαλος/α στο ρόλο της τρομοκρατημένης γυναίκας ή του τρομαγμένου
άντρα (μαντήλι στο κεφάλι).

•

“Help! Everybody listens, help, the Judith´s bridge is
damaged! The river destroyed it! How we will get home
to the opposite side of the river?”

Οι μαθητές/τριες αντιδρούν στους ρόλους τους.
Μετά από λίγα λεπτά ο δάσκαλος (εκτός του ρόλου) λέει
πάγωμα και οι μαθητές/τριες κοκαλώνουν.

Τι υπάρχει στο μυαλό των
χαρακτήρων; Τεχνική της ανίχνευσης σκέψης
„Oh my Goodness!“
Το πάγωμα παραμένει, ο/η δάσκαλος/α ακουμπά έναν
προς έναν στον ώμο, και όποιον/α ακουμπά λέει τι
έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό του κάθε ρόλου.

Η ΜΕΓΑΛΕΙΌΤΗΤΆ ΤΟΥ, O ΚΆΡΟΛΟΣ ΙV & Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΗΣ ΓΈΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΌΛΟΥ IV

Πώς χτίστηκαν οι γέφυρες τον 14ο αιώνα;
Οι μαθητές/τριες κάθονται σε κύκλο στο πάτωμα.
Στη μέση ο/η δάσκαλος/α τοποθετεί την εικόνα με την κατασκευή της γέφυρας.
• Ο/η δάσκαλος/α ρωτά την ομάδα:
«Τι βλέπετε? Ποια ήταν η κύρια οικοδομική δύναμη; Τι υλικά χρησιμοποιούσαν; Ποια εργαλεία είχαν; Ήταν
ασφαλές; Ποιες δεξιότητες είχαν οι τεχνίτες; ...»

•

Ο Κάρολος IV ρωτά τους συμβούλους του…

Ο Κάρολος IV καλεί τους συμβούλους του.
Ο/η δάσκαλος/α ρωτά την ομάδα:
Ποιος θα μπορούσε να είναι εκείνη την εποχή ο σύμβουλος του βασιλιά; Πώς μιλούσαν στον βασιλιά; Ποιος
έμπαινε πρώτος στην αίθουσα; Ήρθε ο βασιλιάς με ανακοίνωση; Ποιος θέλει να γίνει εκφωνητής του βασιλιά; Τι
κάνουν όλοι στην αίθουσα, όταν έρχεται ο βασιλιάς;
Στη συνέχεια, ο/η δάσκαλος/α φοράει το κοστούμι της Αυτού Μεγαλειότητας του Καρόλου IV.
Ο αυλικός του βασιλιά τον αναγγέλλει:
Ο/η δάσκαλος/α σε ρόλο περπατά αργά στο χώρο και λέει:
•

«Ο Κάρολος IV, που επέλεξε ο Θεός ως Δούκα της Μοραβίας, ο Βασιλιάς της Βοημίας και Αυτοκράτορα
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αποφάσισε να σας καλέσει για να ζητήσει τις συμβουλές σας. Πιστεύετε
ότι πρέπει να χτίσουμε τη νέα γέφυρα πάνω από τον ποταμό Μολδάβα στην αγαπημένη μας πόλη
της Πράγας; Τώρα πηγαίνετε και συλλέξτε για όλους μας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.
Εργαστείτε με όλη σας τη θέληση και τη βοήθεια του Θεού. Αύριο θέλουμε να ακούσουμε τις συμβουλές
σας».

Σύμφωνα με τον αριθμό των ατόμων στην ομάδα, ο/η δάσκαλος/α σε ρόλο μπορεί να χωρίσει την ομάδα σε δύο
ομάδες «εργασίας».

Η ΜΕΓΑΛΕΙΌΤΗΤΆ ΤΟΥ, O ΚΆΡΟΛΟΣ ΙV & Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΗΣ ΓΈΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΌΛΟΥ IV

Προετοιμασία συμβουλών – οι μαθητές/τριες σε ρόλο
Οι ομάδες καταγράφουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κατασκευής της νέας γέφυρας.
Προετοιμάζουν επίσης τον τρόπο, πώς (και ποιος) θα παρουσιάσει τις συμβουλές στον βασιλιά.

Ο Κάρολος IV ακούει τους συμβούλους του (δάσκαλος σε ρόλο)
Και πάλι, ο/η δάσκαλος/α είναι στο ρόλο του Καρόλου IV και ξεκινά η τελετή με τον βασιλιά.
Ο/η δάσκαλος/α ως Κάρολος IV ζητά από τους συμβούλους να παρουσιάσουν ό, τι ετοίμασαν. Αντιδρά σε αυτά
που παρουσιάζουν, περισσότερο μη λεκτικά από λεκτικά.
Μετά την παρουσίαση ο/η δάσκαλος/α ως Κάρολος περπατά αργά και σκέφτεται.
Στη συνέχεια ανακοινώνει:
•

«Εγώ, ο Κάρολος IV επιλεγμένος από το Θεό, ως Δούκας της Μοραβίας, Βασιλιάς της Βοημίας και ο
Αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας . Θα χτίσουμε τη νέα πέτρινη γέφυρα για να συνδέσουμε
και τις δύο πλευρές του ποταμού Μολδάβα στην πόλη της Πράγας. Η γέφυρα θα φέρει το όνομά μου.
Ζητάμε από τους αστρολόγους μας να βρουν την καλύτερη ημερομηνία και ώρα για την τοποθέτηση
του θεμελιώδους λίθου της νέας μας γέφυρας. Αποφασίσαμε ότι ο κύριος του κτιρίου θα είναι ο νεαρός
οικοδόμος Petr Parler και οι χαλυβουργοί του.

Οι οικογένειες αντιδρούν στις ειδήσεις σχετικά με τη γέφυρα αυτοσχεδιασμοί
Ο/η δάσκαλος/α καλεί από προηγούμενες οικογένειες τους πατέρες (αρχηγοί των οικογενειών εκείνη την εποχή)
και από τους κληρικούς τον αρχιερέα και εκτός της ομάδας να τους δίνει τη μυστική οδηγία:
•

«Είσαι πολύ θυμωμένος με τον βασιλιά, πρόκειται να φτιάξει τη νέα γέφυρα για τη δόξα του, θα κοστίσει
τόσα πολλά χρήματα, ο κύριος του κτιρίου θα είναι ο νεαρός οικοδόμος Petr Parler, ο οποίος είναι 25 χρονών,
και ρώτησε τους αστρολόγους για την ημερομηνία ... και τελικά τι θα σημαίνει για εμάς αυτό;»

Οι οικογένειες από την αρχή κάθονται γύρω από το τραπέζι, περιμένουν με δείπνο τον ερχόμενο πατέρα. Όλες
οι οικογένειες αυτοσχεδιάζουν ταυτόχρονα. Μετά από λίγο ο/η δάσκαλος/α στέλνει τους πατέρες με τα «καυτά
νέα» (μυστική οδηγία) στις οικογένειές τους και συνεχίζεται ο ταυτόχρονος αυτοσχεδιασμός.

Κριτική από τις οικογένειες
Κάθε μέλος της οικογένειας προετοιμάζει μια πρόταση που συνοψίζει τη γνώμη του από τον προηγούμενο
οικογενειακό διάλογο. Μια προς μία οι οικογένειες έρχονται στη σειρά και ένα προς ένα τα μέλη λένε την
συγκεκριμένη πρόταση που προέκυψε από τον προηγούμενο διάλογο.
Οι οικογένειες που δεν είναι δικές τους , ακούνε.
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Ο Κάρολος IV τοποθετεί τον θεμέλιο λίθο της νέας γέφυρας
Η ομάδα χωρίζεται στα μέση και δημιουργούν δύο σειρές (η μία ομάδα κοιτάζει την άλλη), περίπου 2 μέτρα
απόσταση μεταξύ τους (σαν σοκάκι). Όλοι είναι στο ρόλο της προηγούμενης οικογένειας.
Ο/η δάσκαλος/α στο ρόλο του Καρόλου IV κρατά το θεμέλιο λίθο της νέας πέτρινης γέφυρας και περπατά
ανάμεσα στις γραμμές. Παρακολουθεί έναν προς έναν και από τις δύο πλευρές. Όταν ο Κάρολος IV κοιτάζει
κάποιον/α τότε εκείνος/η λέει δυνατά τι έχει στο μυαλό του/της ως ρόλος. Ο Κάρολος IV δεν αντιδρά, επειδή
είναι μόνο μέσα στα κεφάλια των ανθρώπων.
Πριν μπει ο Κάρολος IV στο "δρομάκι", λέει:
•

«Εγώ, ο Κάρολος ο IV που επιλέχθηκα από το Θεό ως Δούκας της Μοραβίας, Βασιλιάς της Βοημίας
και αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας , σήμερα 9.7.1357 ακριβώς στις 5.31 θα τοποθετήσουμε
αυτόν τον θεμέλιο λίθο της νέας γέφυρας μας, που θα φέρει το όνομά μου. Ακριβώς όπως αποφάσισαν
οι αστρολόγοι μας, οι αριθμοί πηγαίνουν στη γραμμή 1357 ημέρα 9, 7ος μήνας, ώρα 5. 31. Η αριθμητική
γραμμή κάνει 1-3-5-7-9-7-5-3-1.

Όταν ο «Κάρολος IV» φτάνει στο τέλος τους «διαδρόμου» που έχουν δημιουργήσει οι μαθητές/τριες, τοποθετεί
τελετουργικά την «πέτρα» και φεύγει.

Η ΜΕΓΑΛΕΙΌΤΗΤΆ ΤΟΥ, O ΚΆΡΟΛΟΣ ΙV & Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΗΣ ΓΈΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΌΛΟΥ IV

Οι οικογένειες στη Γέφυρα του Καρόλου σήμερα
Ο/η δάσκαλος/α αφηγείται:
•

«Σήμερα η Γέφυρα του Καρόλου συνδέει ακόμα τις δύο πλευρές του ποταμού στην Πράγα. Το μήκος της
είναι 520 μέτρα, το πλάτος 10 μέτρα και υποστηρίζεται από 16 κολώνες».

Η ομάδα χωρίζεται στις προηγούμενες οικογένειες.
• Πώς έχουν αλλάξει οι οικογένειες από την αρχή μέχρι σήμερα;
• Ποιος είναι η αριστοκρατία σήμερα;
• Άλλαξαν οι κληρικοί;
• Πώς η γέφυρα είναι σήμερα μέρος της ζωής τους; (Απαγορεύεται κάθε κυκλοφορία, επιτρέπονται μόνο
πεζοί - για λόγους προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.)
Και πάλι, κάθε οικογένεια προετοιμάζει έναν αυτοσχεδιασμό, πώς η Γέφυρα του Καρόλου συνδέεται με τη ζωή
μιας τέτοιας οικογένειας στις μέρες μας. Κατά τη διάρκεια της εργασίας των μικρών ομάδων, ο/η δάσκαλος/α
φτιάχνει ξανά τη γέφυρα.
Όταν οι ομάδες έχουν ετοιμάσει τον αυτοσχεδιασμό τους, ο/η δάσκαλος/α τους παρουσιάζει το χώρο της
«Γέφυρας του Καρόλου».
Οι ομάδες παρουσιάζουν τον αυτοσχεδιασμό τους,
μία προς μία στο χώρο της γέφυρας.

Ανατροφοδότηση
•

Τι άλλαξε από το 1357 μέχρι σήμερα;

Η ομάδα κάθεται σε κύκλο και στη μέση υπάρχουν μαρκαδόροι και ένα χαρτόνι όπου είναι στη μέση γραμμένο
1357 - 2021 (ή τρέχον έτος).
Ο/η δάσκαλος/α αφηγείται:
•

«Η Γέφυρα του Καρόλου μένει. Αλλά τι άλλαξε από το 1357 μέχρι σήμερα; Πείτε το δυνατά και γράψτε
το. Ακούστε ο ένας τον άλλον. προσπαθήστε να μην επαναλάβετε όσα έχουν ήδη γραφτεί».

Η ομάδα απαριθμεί τα πάντα (φαγητό, εκπαίδευση, γλώσσα, μουσική, μεταφορά, τρόπος, επιστήμη, ιατρική,
γλώσσα κ.λπ.)
Όταν η ομάδα έχει απαριθμήσει όλες τις ιδέες της, ο/η δάσκαλος/α ζητά από κάποιον/α να διαβάσει δυνατά
όσα έχουν γραφτεί στο χαρτί.
Ολοκλήρωση σχεδίου Εκπαιδευτικού Δράματος.

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ
Η αριστοκρατία έχει πολύ υψηλή κοινωνική θέση, ακριβώς κάτω από τον βασιλιά. Οργάνωναν τις
γιορτές, τους αγώνες των ιπποτών και το κυνήγι.
Τους δόθηκε η γη από τον βασιλιά τους, επομένως έπρεπε να είναι πιστοί στον βασιλιά.
Ήταν πλούσιοι, ευγενείς, όλοι εμπιστεύονταν τον Θεό.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η εκκλησία υποστηρίχθηκε από τον Κάρολο IV.
Ιδιαίτερες εκκλησίες, μοναστήρια, δάση, χωράφια, λίμνες, χωριά με καταστροφές και μερικές
πόλεις.
Ήταν υπεύθυνοι για την εκπαίδευση.
Η εκκλησία ήταν πολύ πλούσια και ζούσε πλουσιοπάροχα.
Ζούσαν με πίστη και αγάπη στο Θεό και στον εθελοντικό ασκητισμό (αλλά όχι όλοι).
Η «οικογένεια» τους ήταν άλλοι κληρικοί.

ΙΔΙΟΚΤΉΤΕΣ ΜΠΥΡΑΡΊΑΣ
Οι μεσαιωνικές παμπ ήταν μαζί με το δημαρχείο και τις εκκλησίες τα πιο σημαντικά μέρη του χωριού.
Συχνά υπήρχε τελωνειακός δασμός για τον δούκα.
Οι παμπ ήταν ένα είδος αγοράς κατά την εποχή που δεν υπήρχε τακτική αγορά.
Αυτός και η οικογένειά του έπρεπε να εργαστούν σκληρά για να κερδίσουν χρήματα.
Όλοι τους εμπιστεύονταν το Θεό.

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ
Στη μεσαιωνική κοινωνία το έργο του σιδηρουργού είχε κρίσιμη σημασία για την
παραγωγή γεωργικών εργαλείων, όπλων και άλλων χειροτεχνιών και κοσμημάτων.
Παρήγαγε προϊόντα για νοικοκυριά, μεταλλικά άλογα και συχνά εργάζονταν ως
θεραπευτής.
Δούλευε σκληρά, η οικογένειά του τον βοηθούσε και κέρδιζε αρκετά χρήματα.
Όλοι τους εμπιστεύονταν το Θεό.

