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Αρχαιολογικός χώρος του ιερού της Δωδώνης
Σκοπός
Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα μνημεία
του πολιτισμού του τόπου τους, να αποκτήσουν βιωματική σχέση με το παρελθόν, να
εκτιμήσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και παράλληλα να ενδιαφερθούν για
την προστασία και ανάδειξή της. Εξάλλου, ένα σημαντικό στάδιο της γνωστικής και
συναισθηματικής πορείας προς την ωριμότητα είναι η γνωριμία, η εξοικείωση και η
συμφιλίωση με τον τόπο στον οποίο ζούμε. Ιδιαίτερα, μάλιστα, στη χώρα μας, για την
οποία γράφει ο ποιητής ότι «η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο», τα θέματα της
Τοπικής Ιστορίας συμβάλλουν στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και
συνδέονται με την Περιβαλλοντική (γνωριμία του τόπου) και Διαπολιτισμική
(γνωριμία άλλων λαών που πέρασαν από τον τόπο) εκπαίδευση.
Στη διδακτική πρόταση / σενάριο που ακολουθεί, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με
τον αρχαιολογικό χώρο του ιερού της Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων και πιο
συγκεκριμένα με το Αρχαίο Θέατρο και το Μαντείο της Δωδώνης. Επειδή, λοιπόν, τα
δύο αυτά μνημεία του πολιτισμού υπάρχουν στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο,
προτείνεται να εξεταστούν μαζί. Αυτό σημαίνει ότι το υλικό που αφορά τα δύο αυτά
μνημεία θα αξιοποιηθεί και θα μελετηθεί σε επίπεδο τάξης, πρώτα το θέατρο και στη
συνέχεια το μαντείο. Ακολούθως, κατά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της
Δωδώνης, οι μαθητές θα περιηγηθούν πρώτα το θέατρο, θα υλοποιήσουν κάποιες
δραστηριότητες των φύλλων εργασίας στο πεδίο και έπειτα το μαντείο και κάποια
μνημεία γύρω από αυτό. Η αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη θα ακολουθήσει την
ίδια πορεία/σειρά.
Συνεπώς, το σενάριο επιμερίζεται σε δύο ενότητες: Ι. Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης και
ΙΙ. Μαντείο της Δωδώνης και, αφού προηγηθεί πληροφοριακό υλικό για τα δύο
αυτά μνημεία και ενδεικτική βιβλιογραφία και δικτυογραφία, η καθεμιά ενότητα
περιλαμβάνει τα εξής μέρη:
1. Συνοπτική πρόταση / παρουσίαση της ιδέας του σεναρίου.
2. Στόχοι (γνωστικοί, ψυχοκινητικοί, συναισθηματικοί).
4. Εποπτικά μέσα.
4. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία.
5. Πορεία διδασκαλίας (α. Πριν την επίσκεψη - Διδασκαλία στην τάξη. β. Επίσκεψη
στο πεδίο. γ. Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη).
6. Αξιολόγηση.
7. Διαγραμματική παρουσίαση του σεναρίου μέσω ενός αραχνογράμματος
(θεματικού δικτύου).
8. Λύσεις των ασκήσεων των φύλλων εργασίας.
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Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο
Οι επισκέψεις των μαθητών σε χώρους ιστορικού-πολιτιστικού χαρακτήρα είναι
σύμφωνες με την αντίληψη που διαπνέει τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
(ΑΠΣ) των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου. Για να αποβούν, όμως, αυτές οι
επισκέψεις περισσότερο αποτελεσματικές από παιδαγωγική-διδακτική άποψη είναι
αναγκαίο να τονιστεί τόσο ο έγκαιρος προγραμματισμός τους όσο και ο δημιουργικός
τους χαρακτήρας. Με άλλα λόγια, πρέπει να υλοποιηθούν: α) δραστηριότητες
προετοιμασίας πριν την επίσκεψη στην τάξη, β) δραστηριότητες αξιοποίησης κατά
την επίσκεψη στο πεδίο και γ) δραστηριότητες επεξεργασίας μετά την επίσκεψη στην
τάξη.
Τέλος, η Τοπική Ιστορία αποτελεί πεδίο σπουδής στο πλαίσιο της σχολικής παιδείας
και διαμορφώνει νέες προσεγγίσεις στη διδακτική του μαθήματος της Ιστορίας, οι
οποίες σχετίζονται με την επιτόπια μελέτη και έρευνα του περιβάλλοντος χώρου
μέσα από άμεσους και ενεργητικούς τρόπους επικοινωνίας.
*

*

*

Αρχαιολογικός χώρος του ιερού της αρχαίας Δωδώνης
Πληροφοριακό υλικό

Τοποθεσία - Ιστορικά στοιχεία
Η αρχαία Δωδώνη βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνιά της Ελλάδας, 22 χλμ. νότια των
Ιωαννίνων και σε απόσταση περίπου 2 χλμ. από τον οικισμό της Δωδώνης στους
πρόποδες του όρους Τόμαρος. Η περιοχή υπήρξε λατρευτικό κέντρο του Δία και της
γυναίκας του της Διώνης. Σταδιακά προστέθηκε και η λατρεία της κόρης τους
Αφροδίτης, καθώς και της Θέμιδας.
Έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις ως προς την προέλευση του ονόματος της
Δωδώνης. Άλλοι υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τον Δία, άλλοι από την ομώνυμη
ωκεανίδα Νύμφη ή από τον Δώδωνα ποταμό της Ηπείρου και άλλοι από το ρήμα
δίδωμι (δίνω), γιατί η μητέρα Γη έδινε τους καρπούς της.
Αρχικά, στην περιοχή λατρευόταν η Μεγάλη Θεά, θεότητα της γονιμότητας και της
ευφορίας, η οποία είχε την κατοικία της στις ρίζες μιας μεγάλης βελανιδιάς. Η
λατρεία της Μεγάλης Θεάς αντικαταστάθηκε αργότερα με τη λατρεία του Δία. Ο Δίας
κατοικούσε τώρα στις ρίζες της ιερής βελανιδιάς και έλαβε την επίκληση Νάιος,
δηλαδή ένοικος-κάτοικος (από το ρήμα ναίω = κατοικώ). Προς τιμήν του γίνονταν τα
Νάια, ονομαστοί πανελλήνιοι αγώνες. Τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού
χώρου της Δωδώνης είναι το Αρχαίο Θέατρο και το Μαντείο.
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Ι. Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης
Γενικά στοιχεία
Το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης είναι από τα μεγαλύτερα και καλύτερα σωζόμενα
αρχαία ελληνικά θέατρα και η χωρητικότητά του ανέρχεται στους 18.000 θεατές. Το
κοίλο του θεάτρου της Δωδώνης τοποθετήθηκε στους πρόποδες του όρους Τόμαρος
σε φυσική κοιλότητα, ώστε να εκμεταλλευτεί το επικλινές έδαφος, πράγμα που ήταν
η συνηθισμένη πρακτική στην κατασκευή των αρχαίων ελληνικών θεάτρων.
Φάσεις οικοδόμησης του θεάτρου
1η οικοδομική φάση (αρχές του 3ου αι. π.Χ.): Το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης
κατασκευάστηκε τον 3ο αι. π.Χ. από τον βασιλιά της Ηπείρου τον Πύρρο. Εξάλλου, ο
Πύρρος θεωρείται ο ιδρυτής ή ο αναμορφωτής της εορτής των Ναΐων, η τέλεση των
οποίων προϋπέθετε την ύπαρξη θεάτρου και σταδίου στον ιερό χώρο της Δωδώνης.
Τα Νάια τελούνταν πιθανότατα κάθε τέσσερα χρόνια και περιλάμβαναν αγώνες
αθλητικούς και δραματικούς (παραστάσεις τραγωδίας και κωμωδίας). Κατά την
πρώτη οικοδομική φάση κατασκευάστηκαν ολόκληρο το κοίλο, με την προεδρία στη
βάση της κατώτερης ζώνης των εδωλίων (καθίσματα των θεατών) και το επιθέατρο (η
ανώτερη ζώνη του θεάτρου), η ορχήστρα με τον αποχετευτικό αγωγό και η αρχική
σκηνή.
2η οικοδομική φάση (τέλος του 3ου αι. π.Χ.): Το θέατρο καταστράφηκε από τους
Αιτωλούς το έτος 219 π.Χ., αλλά την επόμενη χρονιά ο βασιλιάς της Μακεδονίας
Φίλιππος Ε΄ άρχισε τις επισκευές. Στη φάση αυτή αποδίδονται επισκευές και
προσθήκες στο σκηνικό οικοδόμημα.
3η οικοδομική φάση (2ος αι. π.Χ.): Το 167 π.Χ., ο Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος
Παύλος το κατέστρεψε ξανά. Έγιναν μικρές επεμβάσεις και επισκευές στο θέατρο.
4η οικοδομική φάση (1ος αι. π.Χ.): Το 31 π.Χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός
Αύγουστος επισκεύασε το θέατρο, για να χρησιμοποιηθεί ως αρένα για θηριομαχίες
από τους Ρωμαίους. Για την κατασκευή της αρένας υψώθηκε τοίχος, ο οποίος
χρησίμευε για την προστασία των θεατών από τα θηρία. Η ορχήστρα και η σκηνή
καλύφθηκαν με χώμα. Το θέατρο διατηρήθηκε με αυτή τη μορφή έως τα τέλη του 4 ου
αι. μ.Χ., οπότε και σταμάτησε να λειτουργεί.
Η συνεχιζόμενη φθορά του υλικού κατασκευής, οι μεγάλες επιχώσεις της περιοχής, η
ανθρώπινη δραστηριότητα, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ιστορικό πλαίσιο,
κατέστησαν όχι μόνον το θέατρο αλλά και τα υπόλοιπα μνημεία του χώρου δύσκολα
αναγνωρίσιμα, μέχρι τον 19ο αιώνα, οπότε και άρχισαν οι ανασκαφικές εργασίες.
Ανασκαφική δραστηριότητα
Οι πρώτες ανασκαφές στον χώρο έγιναν το 1875 από τον Ηπειρώτη λόγιο, τραπεζίτη
και πολιτικό Κωνσταντίνο Καραπάνο. Η επόμενη σύντομη ανασκαφική έρευνα
πραγματοποιήθηκε από την Αρχαιολογική Εταιρεία μετά το 1913 (έτος
απελευθέρωσης της Ηπείρου) υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Σωτηριάδη, αλλά
διακόπηκε από τα γεγονότα του 1921. Οι νεότερες συστηματικές ανασκαφές
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ξεκίνησαν στη δεκαετία του 1950 υπό τη διεύθυνση των Δ. Ευαγγελίδη και Σωτήρη
Δάκαρη. Το καλοκαίρι του 1959, ο Σ. Δάκαρης ανέσκαψε το κοίλο και την ορχήστρα
και αποκάλυψε ολόκληρη τη σκηνή. Την επόμενη χρονιά (Αύγουστος 1960),
διοργανώθηκαν εορτές στη Δωδώνη, στις οποίες διδάχτηκαν η Ηλέκτρα του Σοφοκλή
και οι Χοηφόροι-Ευμενίδες του Αισχύλου. Το έτος 2000, με απόφαση του ΥΠΠΟ και
ενόψει πραγματοποίησης εργασιών αποκατάστασης, ορίσθηκε «Επιστημονική
Επιτροπή» παρακολούθησης και ελέγχου των προβλεπόμενων επεμβάσεων. Από τότε
μέχρι σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της
Δωδώνης συνεχίζονται.

ΙΙ. Μαντείο της Δωδώνης
Γενικά στοιχεία-Ιδρυτικός μύθος
Το μαντείο της Δωδώνης είναι το αρχαιότερο μαντείο που συναντάται στον ελλαδικό
χώρο. Στην Ιλιάδα (Π 233-235), ο Αχιλλέας απευθύνει έκκληση στον Δωδωναίο Δία
για τον Πάτροκλο, ενώ στην Οδύσσεια, ο Οδυσσέας επισκέπτεται τη Δωδώνη, για να
ρωτήσει σχετικά με την επιστροφή του στην Ιθάκη (Οδύσσεια ξ 327-328). Σύμφωνα
με τον μύθο, από την ιερή βελανιδιά (φηγό) του μαντείου της Δωδώνης, η θεά Αθηνά
πήρε το κομμάτι ξύλου που έβαλε στην πλώρη της Αργούς, του καραβιού των
Αργοναυτών, το οποίο με αυτόν τον τρόπο απέκτησε την ικανότητα να προφητεύει.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό μύθο, δύο μαύρα περιστέρια πέταξαν από τη Θήβα της
Αιγύπτου. Το ένα προσγειώθηκε στη Λιβύη, όπου χτίστηκε ο ναός του Άμμωνα Δία.
Το δεύτερο ήρθε στη Δωδώνη, κάθισε επάνω σε μια βελανιδιά, το ιερό δένδρο του
Δία, και με ανθρώπινη ομιλία υπέδειξε το σημείο στο οποίο έπρεπε να ιδρυθεί το
μαντείο του θεού.
Φάσεις οικοδόμησης του μαντείου
Στην αρχική του μορφή το ιερό ήταν υπαίθριο και οι διάφορες τελετουργίες
πραγματοποιούνταν γύρω από το ιερό δένδρο (ιερή δρυς ή φηγός), όπου κατοικούσε
ο Δίας με τη γυναίκα του τη Διώνη. Από τον 8ο αι. π.Χ. έφθαναν αφιερώματα από τη
νότια Ελλάδα, ενώ ο ιερός χώρος του δένδρου οριζόταν από ένα είδος περιβόλου που
σχημάτιζαν οι χάλκινοι τριποδικοί λέβητες.
Η αρχή της οικοδομικής δραστηριότητας στο ιερό τοποθετείται τον 4ο αι. π.Χ. Τότε
κτίστηκε ο πρώτος ναός και, επειδή εκεί κατοικούσε ο Δίας και το σύνολο έμοιαζε με
σπίτι, ο χώρος ονομάστηκε Ιερά οικία.
Ωστόσο το Ιερό ανακαινίστηκε ριζικά τον 3ο αι. π.Χ. επί Πύρρου. Τότε κτίστηκαν και
τα άλλα οικοδομήματα, όπως το Πρυτανείο, το Βουλευτήριο, το Θέατρο και οι άλλοι
ναοί.
Ο χώρος καταστράφηκε το 219 π.Χ. από τους Αιτωλούς, αλλά ανοικοδομήθηκε και
λειτούργησε μέχρι το 167 π.Χ., οπότε καταστράφηκε από τους Ρωμαίους.
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Το μαντείο και οι γιορτές προς τιμήν του Δία συνέχισαν να προσελκύουν τους
πιστούς μέχρι τον 4ο αι. μ.Χ. Στο τέλος του 4ου αι. μ.Χ., η ιερή βελανιδιά κόπηκε, οι
ρίζες της ξεριζώθηκαν και στον χώρο του ιερού οικοδομήθηκε μια χριστιανική
βασιλική.
Τέλος, από τον 6ο αι. μ.Χ., εγκαταλείφθηκε η περιοχή. Οι προσχώσεις των χειμάρρων
του Τόμαρου κάλυψαν και έκρυψαν τον ιερό χώρο, μέχρι το έτος 1875, οπότε άρχισε
η ανασκαφική δραστηριότητα στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Σήμερα στο
ιερό του μαντείου της Δωδώνης υπάρχει μια βελανιδιά, η οποία φυτεύτηκε στη θέση
της αρχαίας βελανιδιάς.
Τρόποι μαντικής
Η μαντική διαδικασία στο μαντείο της Δωδώνης περιλάμβανε πέντε διαφορετικούς
τρόπους χρησμοδοσίας, δηλαδή προσπάθειας κατανόησης των θεϊκών σημαδιών και
ερμηνείας τους:
Ο συνηθέστερος τρόπος χρησμοδοσίας γινόταν με την ιερά δρυ ή φυγό (τη
βελανιδιά). Οι ιερείς, δηλαδή, διερμήνευαν τα θεϊκά λόγια ανάλογα με το θρόισμα
των φύλλων της.
Επιπλέον, για τη μαντική διαδικασία χρησιμοποιούσαν τους
χάλκινους λέβητες, τοποθετημένους πάνω σε τρίποδες, οι
οποίοι περιστοίχιζαν την ιερή φυγό. Οι λέβητες έβγαζαν
συγκεκριμένους ήχους, όταν κάποιος τους έκρουε δυνατά και
ερμηνεύονταν από τους μάντεις. Αργότερα, κατά τον 4ο αι.
π.Χ., ένα αφιέρωμα των Κερκυραίων στο μαντείο, το
«χαλκείον» αντικατέστησε τους χάλκινους λέβητες.
Επρόκειτο για ένα χάλκινο δοχείο τοποθετημένο σε δέντρο,
ώστε να αιωρείται, πάνω στο οποίο στεκόταν ένα άγαλμα
παιδιού, που κρατούσε στα χέρια του χάλκινο μαστίγιο. Το
μαστίγιο αυτό ήταν αλυσιδωτό και είχε πάνω του, στο
τελείωμά του, δεμένους αστραγάλους (=κότσια, κόκκαλα). Με
Το «χαλκείον»
το φύσημα του ανέμου, οι αστράγαλοι χτυπούσαν το
«χαλκείον», αφήνοντας ήχους μεγάλης διάρκειας, με τους οποίους οι ιερείς
χρησμοδοτούσαν.
Ακόμη, οι ιερείς έδιναν χρησμούς από τα χάλκινα αντικείμενα που κρέμονταν στη
βελανιδιά και ηχούσαν με το φύσημα του ανέμου.
Επίσης, οι μάντεις ερμήνευαν την πτήση και το κρώξιμο των περιστεριών, που
φώλιαζαν πάνω στη βελανιδιά, αφού θεωρούνταν πτηνά που κατείχαν διάφορες
γνώσεις και μυστικά των θεών.
Τέλος, οι ιερείς μάντευαν και από το κελάρυσμα του νερού της ιερής πηγής ή
πηγής του Δία.
Οι προσκυνητές έδιναν την ερώτησή τους γραμμένη σε ένα έλασμα (φύλλο μαλακού
μετάλλου-μολύβδου), αλλά οι ιερείς απαντούσαν, συνήθως, προφορικά.
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[Οι ανωτέρω διευθύνσεις προσπελάστηκαν τον Απρίλιο του 2015].
*

*

*

Ι. Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
1. Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης– Ιδέα του σεναρίου
Βασικό θέμα του σεναρίου είναι η γνωριμία με το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, το
οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της Ελλάδας και βρίσκεται στον νομό
Ιωαννίνων. Στη διδακτική πρόταση που ακολουθεί οι μαθητές έρχονται σε επαφή με
το αρχαίο ελληνικό θέατρο γενικότερα και ειδικότερα με το αρχαίο θέατρο της
Δωδώνης. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο τάξης αποκτούν κάποιες γενικές πληροφορίες
για τον χώρο της Δωδώνης, για τα μέρη του θεάτρου της Δωδώνης, τις φάσεις
οικοδόμησής του, τις ανασκαφές στον χώρο, μέσα από πληροφορίες που τους
δίνονται και δραστηριότητες τις οποίες εκπονούν. Κατά την επίσκεψή τους στον
χώρο, προσεγγίζουν βιωματικά και εξερευνούν το τοπικό περιβάλλον και τέλος
αξιοποιούν και επεκτείνουν περαιτέρω την επίσκεψή τους αυτή, κατά την επιστροφή
τους στην τάξη.
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2. Στόχοι
2.1 Σε επίπεδο γνώσεων (γνωστικοί στόχοι)
Οι μαθητές επιδιώκεται:
Να διακρίνουν τα μέρη ενός αρχαίου θεάτρου και να εξοικειωθούν με την
ονομασία και τη λειτουργία τους.
Να γνωρίσουν ειδικότερα το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης. Ενδεικτικά θέματα: το
μνημείο στον χώρο και στον χρόνο, οικοδομικές φάσεις, λειτουργία του θεάτρου,
χρονολόγιο ανασκαφών.
Να ερμηνεύσουν την ύπαρξη τόσων θεάτρων στην Ήπειρο.
Να είναι ικανοί να εντοπίζουν στον χάρτη τα άλλα θέατρα του νομού Ιωαννίνων,
αλλά και τα σπουδαιότερα της Ελλάδας.
2.2 Σε επίπεδο δεξιοτήτων (ψυχοκινητικοί στόχοι)
Οι μαθητές επιδιώκεται:
Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση με
κατευθυνόμενη αυτενέργεια.
Να ασκηθούν στην παραγωγή πολυτροπικών κειμένων (πρόσκληση, αφίσα),
αξιοποιώντας κατάλληλα την εικόνα για την κατασκευή νοήματος (οπτικός
γραμματισμός) και συνδυάζοντας λειτουργικά εικόνα και γραπτό κείμενο
(πολυτροπικός γραμματισμός).
Να αναπτύξουν καλλιτεχνικές δεξιότητες με ζωγραφιές και κατασκευές σχετικές
με το θέμα τους.
Να ασκηθούν στην οργάνωση και μεθοδική παρουσίαση των εργασιών τους τόσο
σε ατομικό επίπεδο όσο και σε ομαδικό.
Να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και να αναπτύξουν
δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής, διαχείρισης και αξιολόγησης του υλικού που
αντλούν από αυτό (ψηφιακός και κριτικός γραμματισμός).
2.3 Σε επίπεδο στάσεων (συναισθηματικοί στόχοι)
Οι μαθητές επιδιώκεται:
Να εκτιμήσουν την προσφορά του μνημείου στο ιστορικό γίγνεσθαι και να
υιοθετήσουν στάση προστασίας και ανάδειξής του.
Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από την επιτυχή ολοκλήρωση των
ατομικών και ομαδικών εργασιών τους.
3. Εποπτικά μέσα
Κατόψεις και όψεις του αρχαίου θεάτρου και του θεάτρου της Δωδώνης.
Χάρτης του νομού Ιωαννίνων.
Φορητός Η/Υ.
Βιντεοπροβολέας.
Φύλλα εργασίας.
Φωτογραφική μηχανή.
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4. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία
Καταιγισμός ιδεών για ελεύθερη, αυθόρμητη έκφραση των ιδεών και ως
αφόρμηση για την έναρξη της διδασκαλίας.
Ανακαλυπτική – διερευνητική μάθηση με κειμενική καθοδήγηση εκ μέρους του
εκπαιδευτικού και εκπόνηση δραστηριοτήτων εκ μέρους των μαθητών.
Ερωταπόκριση για ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος, έλεγχο της κατανόησης,
έκφραση εντυπώσεων και συναισθημάτων, ανατροφοδότηση.
Εξατομικευμένη και ομαδική εργασία.
Δραματοποίηση, μέσω της απόδοσης ρόλων, για τη βαθύτερη κατανόηση μιας
κατάστασης.
Ομαδοσυνεργατική για την ενίσχυση της συμμετοχής, της συνευθύνης στη
μάθηση, καθώς και της καλλιέργειας επικοινωνιακών, συνεργατικών δεξιοτήτων
με σκοπό την κοινωνικοποίηση των μαθητών
Χρονογραμμή για την οπτική αναπαράσταση και κατανόηση του ιστορικού
χρόνου.
Εννοιολογικός χάρτης για τη σύνοψη κάποιων πληροφοριών της ενότητας.
Διαθεματική προσέγγιση μέσω της εμπλοκής και αξιοποίησης και άλλων
γνωστικών αντικειμένων.
Επίσκεψη στο πεδίο για βιωματική προσέγγιση του μνημείου.

5. Πορεία διδασκαλίας
5.1 Πριν την επίσκεψη - Διδασκαλία στην τάξη
Ως αφόρμηση, ο εκπαιδευτικός αναγράφει στον πίνακα τη λέξη «Δωδώνη» και
προτρέπει τους μαθητές, μέσω της διδακτικής τεχνικής του καταιγισμού ιδεών, να
εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις τους και να ανακαλέσουν προϋπάρχουσες γνώσεις ή
αντιλήψεις για τη λέξη «Δωδώνη». Οι απαντήσεις των μαθητών καταγράφονται στον
πίνακα. Αξιοποιείται η απάντηση που αναφέρεται στο θέατρο της Δωδώνης.
Στη συνέχεια, μέσα από την εικόνα ενός αρχαίου θεάτρου, δίνονται τα βασικά μέρη
του αρχαίου θεάτρου, ενώ οι μαθητές εμπλέκονται σε ένα βιωματικό παιχνίδι
«κάνοντας την τάξη τους θέατρο». Αν υπάρχει η δυνατότητα, μέσω ενός
διαδραστικού παιχνιδιού, με τη χρήση του Η/Υ και τη σύνδεση στο διαδίκτυο,
μαθαίνουν για τα μέρη του αρχαίου θεάτρου.
Ακολουθεί η γνωριμία με τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης και ειδικότερα με το
θέατρο, μέσα από τις κατευθυντήριες ερωτήσεις. Οι μαθητές εμπλέκονται στη
διαδικασία της μάθησης. Παίρνουν κάποιες πληροφορίες από τη σοφή κουκουβάγια,
απαντάνε στα φύλλα εργασίας και ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια μιας σκάλας με
προορισμό την κορυφή, όπου θα πάρουν το κύπελλο (έπαθλο) του νικητή. Το βραβείο
αποκαλύπτεται στο τέλος των δραστηριοτήτων και είναι η επίσκεψη στο αρχαίο
θέατρο της Δωδώνης,
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Στο πρώτο σκαλοπάτι υπάρχουν πληροφορίες γενικού περιεχομένου για την περιοχή
της Δωδώνης και ειδικότερες πληροφορίες για το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης με τη
χρήση των κλασικών ερωτημάτων: πού; γιατί; πότε; από ποιον; για ποιο λόγο
κατασκευάστηκε;, καθώς και για τις φάσεις οικοδόμησής του. Οι μαθητές, με βάση
τις πληροφορίες, απαντάνε στα ζητούμενα του φύλου εργασίας.
Στο δεύτερο σκαλοπάτι αποκτούν οπτική αντίληψη για το θέατρο της Δωδώνης μέσα
από σύγχρονες φωτογραφίες του, τοποθετούν τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται
με τη λειτουργία του θεάτρου σε μια χρονογραμμή, πληροφορούνται τους λόγους για
τους οποίους έπαψε να λειτουργεί το θέατρο, καθώς και για τις ανασκαφικές εργασίες
των αρχαιολόγων στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης.
Στο τρίτο σκαλοπάτι οι μαθητές εκφράζουν τα συναισθήματά τους μπροστά στην
εικόνα του καλυμμένου με λάσπη θεάτρου και ασκούνται στην παρατήρηση και
περιγραφή, συγκρίνοντας δύο φωτογραφίες του θεάτρου διαφορετικών χρονικών
περιόδων.
Στο τέταρτο σκαλοπάτι ολοκληρώνεται η ανοδική πορεία των μαθητών για κατάκτηση
της γνώσης μέσα από τη δραματοποίηση του διαλόγου μεταξύ ενός ξεναγού ο οποίος
επιχειρεί να πείσει έναν τουρίστα να επισκεφτεί το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης. Με
αυτόν τον τρόπο, προετοιμάζεται η επίσκεψη των μαθητών στο αρχαίο θέατρο της
Δωδώνης.
5.2 Επίσκεψη στο πεδίο
Κατά την επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, οι πρώτες σκέψεις και
συμβουλές για ζητήματα συμπεριφοράς και για τον τρόπο εργασίας αφενός μεν
ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε θέματα σεβασμού του αρχαιολογικού χώρου και
αφετέρου αποτελούν έναν οδηγό για την καλύτερη, κατά το δυνατόν, αξιοποίηση της
επίσκεψης στο πεδίο. Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες
(αρχιτέκτονες, θεατές, φωτογράφοι και ζωγράφοι), αναλαμβάνουν έναν ρόλο και
ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται.
5.3 Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη
Κατά την επιστροφή στην τάξη, αξιοποιείται η οργανωμένη διδακτική επίσκεψη. Οι
μαθητές εκφράζουν ένα θετικό και ένα αρνητικό συναίσθημα που αποκόμισαν από
την παρατήρηση του μνημείου και τα αιτιολογούν. Διατυπώνουν με μία πρόταση τι
τους εντυπωσίασε περισσότερο από όσα διάβασαν, είδαν, έψαξαν και κατασκεύασαν.
Ακόμη, μέσα από τον σχεδιασμό μια αφίσας και τη δημιουργία μιας πρόσκλησης,
ασκούνται στη συγγραφή μιας ποικιλίας κειμένων.
Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με την εξακτίνωση και στα άλλα θέατρα της Ηπείρου,
καθώς και της Ελλάδας. Προβληματίζονται για την ύπαρξη τόσων πολλών θεάτρων
στην Ήπειρο, επιλέγουν ένα από τα θέατρά της, συγκεντρώνουν υλικό (πληροφορίες
και εικόνες) και οργανώνουν μια «γωνιά τοπικής ιστορίας», την οποία πλουτίζουν
σταδιακά. Με την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα που παρατίθεται, έχουν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν κάποια από τα σημαντικότερα θέατρα της Ελλάδος. Η
σύνταξη, μάλιστα, ενός ερωτηματολογίου, αναφορικά με ενδεχόμενη επίσκεψής τους
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σε θέατρα ή παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, τους δίνει τη δυνατότητα να
καταθέσουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
Το σενάριο ολοκληρώνεται με το τελευταίο παιχνίδι «τα έξι καπέλα της σκέψης»,
σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, επιλέγουν και φορούν νοερά
ένα καπέλο (συμβολικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάρτες αντί για καπέλα) και
κάνουν αυτό που ορίζει το κάθε καπέλο. Πρόκειται για μια απλή και αποτελεσματική
τεχνική, η οποία ενθαρρύνει περαιτέρω τη σκέψη και τον προβληματισμό πάνω σε
ένα θέμα, φωτίζοντάς το από πολλές οπτικές γωνίες.

6. Αξιολόγηση
Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η ανταπόκριση των μαθητών στους στόχους
(γνωστικούς,
ψυχοκινητικούς,
συναισθηματικούς)
του
σεναρίου,
όπως
αναπτύσσονται στη στοχοθεσία. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι διαμορφωτική κατά
τη διάρκεια της εφαρμογής της διδακτικής πρακτικής, μέσω των επιζητούμενων
εργασιών στα φύλλα δραστηριότητας.
Η τελική αξιολόγηση επιτυγχάνεται με τη στρατηγική «τα έξι καπέλα της σκέψης» ή
με μια εποικοδομητική συζήτηση, η οποία θα οδηγήσει σε αναστοχασμό,
αναπροσαρμογές και επεκτάσεις του σεναρίου.
Ακόμη, η κατασκευή του παρακάτω αραχνογράμματος από τους μαθητές με την
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έχει ως σκοπό να αναδείξει τα θέματα που
εξετάστηκαν στο σενάριο, αλλά είναι και ένας τρόπος αξιολόγησης της γνώσης που
κατέκτησαν οι μαθητές, μετά την εφαρμογή του σεναρίου.
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7. Διαγραμματική παρουσίαση του σεναρίου

7. Αξιοποίηση της
επίσκεψης στην τάξη.
Καταγραφή
συναισθημάτων,
δημιουργία αφίσας,
πρόσκλησης,
ερωτηματολόγιου
συνέντευξης, αναζήτηση
άλλων πληροφοριών
σχετικά με τα θέατρα του
νομού Ιωαννίνων και της
Ελλάδας.

1. Αφόρμηση.
Τα μέρη ενός αρχαίου
θεάτρου- Εφαρμογή στο
θέατρο της Δωδώνης.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αρχαίο Θέατρο της
Δωδώνης

3. Πότε κτίστηκε;
Ποιοι το έκτισαν; Γιατί
το έκτισαν; (λειτουργία
θεάτρου).
ΙΣΤΟΡΙΑ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

6. Επίσκεψη στο
θέατρο.
Γνωριμία με τον χώρο.
Εκτίμηση και μελέτη
της πραγματικότητας.
Φωτογράφιση
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ,
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2. Πού κτίστηκε; Από
πού πήρε το όνομα;
Εντοπισμός στον χάρτη,
γνωριμία με τον
αρχαιολογικό χώρο της
Δωδώνης και γενικές
πληροφορίες για το
μνημείο.

5. Εμείς και το Θέατρο
σήμερα. Ανασκαφές,
συντήρηση, καθαριότητα,
τουριστική αξιοποίηση.
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

4. Πώς κτίστηκε;
(σχέδιο- φάσεις
οικοδόμησης).
ΤΕΧΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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8. Λύσεις των ασκήσεων των φύλλων εργασίας
Κρυπτόλεξο
Σ

Δ

Ο

Ν

Ε

Ν

Α

Α

Ζ

Η

Β

Μ

Π

Δ

Λ

Β

Ρ

Ι

Σ

Υ

Ε

Ο

Ε

Π

Κ

Υ

Ρ

Γ

Κ

Δ

Ι

Α

Α

Ρ

Κ

Δ

Ι

Α

Σ

Ο

Ο

Ρ

Λ

Ω

Ε

Δ

Κ

Σ

Ε

Ν

Ν

Δ

Λ

Ι

Ρ

Σ

Ο

Η

Ρ

Ω

Τ

Ε

Μ

Ι

Δ

Σ

Ε

Ν

Β

Ν

Κ

Ε

Α

Β

Ε

Α

Ο

Ι

Δ

Σ

Ε

Τ

Β

Σ

Αντιστοίχιση εικόνας και λεζάντας: 1β, 2γ, 3α, 4ε, 5δ.

*

*

*

ΙΙ. Μαντείο της Δωδώνης
1. Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης– Ιδέα του σεναρίου
Βασικό θέμα του σεναρίου είναι η γνωριμία με το μαντείο της Δωδώνης, το οποίο
είναι το αρχαιότερο μαντείο της Ελλάδας και βρίσκεται στον νομό Ιωαννίνων. Το
μαντείο και η μαντική τέχνη είναι ένα προσφιλές θέμα για τις μικρές ηλικίες, το οποίο
διεγείρει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών. Συνεπώς, το σενάριο μπορεί
να αξιοποιηθεί όχι μόνο προς την κατεύθυνση του γνωστικού πεδίου, αλλά και να
προκαλέσει τον προβληματισμό των μαθητών αναφορικά με τη διαχρονική επιθυμία
του ανθρώπου να μάθει το μέλλον του. Είναι, λοιπόν, μία πρόκληση να καταπιαστεί
κανείς με το συγκεκριμένο θέμα και να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως
«Γιατί ο άνθρωπος παραδίδει τη διαχείριση της ζωής του σε ανορθολογικά μέσα;» και
«Γιατί, τελικά, η ορθολογική σκέψη και η επιστημονική γνώση δεν κατόρθωσαν να
αντικαταστήσουν την πίστη στη μαντική και στη μαγεία;».
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2. Στόχοι
2.1 Σε επίπεδο γνώσεων (γνωστικοί στόχοι)
Οι μαθητές επιδιώκεται:
Να κατανοήσουν τη μεγάλη ανάγκη και αγωνία του ανθρώπου, από την
αρχαιότητα έως σήμερα, να πληροφορηθεί και να πάρει συμβουλές για το μέλλον
του.
Να αναζητήσουν τρόπους με τους οποίους επιδιώκεται η όποια πρόγνωση του
μέλλοντος.
Να γνωρίσουν τα διάφορα είδη μαντικής που χρησιμοποιούσαν στην αρχαία
Ελλάδα.
Να κατανοήσουν τον ρόλο των μάντεων στην αρχαία ελληνική κοινωνία.
Να πληροφορηθούν σχετικά με την ίδρυση του μαντείου της Δωδώνης, τις
περιόδους οικοδόμησής του, τους τρόπους μαντείας και τον ρόλο του στη ζωή
των ανθρώπων.
2.2 Σε επίπεδο δεξιοτήτων (ψυχοκινητικοί στόχοι)
Οι μαθητές επιδιώκεται:
Να ασκηθούν στην παρατήρηση, στην εξερεύνηση του μαντείου, κάποιων
κοντινών μνημείων και του φυσικού περιβάλλοντος, κατά την επιτόπια επίσκεψή
τους στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης.
2.3 Σε επίπεδο στάσεων (συναισθηματικοί στόχοι)
Οι μαθητές επιδιώκεται:
Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με θέματα σεβασμού, προστασίας και προβολής
της μνημειακής κληρονομιάς.
Να νιώσουν τη χαρά της κατάκτησης της γνώσης μέσα από τη διερευνητική –
αποκαλυπτική και βιωματική μέθοδο και να τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους ως
προς τη γνωστική τους πορεία.
3. Εποπτικά μέσα
Χάρτης του νομού Ιωαννίνων.
Κατόψεις και όψεις του μαντείου της Δωδώνης.
Σχεδιαγράμματα του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης.
Φύλλα εργασίας.
Καρτέλες με πληροφορικό υλικό.

4. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία
Επιλέγονται και αξιοποιούνται στο παρόν σενάριο κάποιες διδακτικές μέθοδοι, οι
οποίες εφαρμόστηκαν στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης.
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5. Πορεία διδασκαλίας
5.1 Πριν την επίσκεψη - Διδασκαλία στην τάξη
Ως αφόρμηση, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να αναφέρουν τρόπους και
χώρους στους οποίους ο άνθρωπος, από την αρχαιότητα αλλά και σήμερα, επιδιώκει
να γνωρίσει το μέλλον του. Για την εκμαίευση των απαντήσεων ο εκπαιδευτικός
εφαρμόζει τη διδακτική τεχνική του καταιγισμού των ιδεών.
Στη συνέχεια, αξιοποιεί την απάντηση που αναφέρεται στους μάντεις και στη
μαντεία. Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, με οδηγό τον
μάντη Κάλχα. Ο μάντης δίνει πληροφορίες, προβληματίζει τους μαθητές και εκείνοι
με τη σειρά τους απαντάνε στα φύλλα εργασίας. Οι πληροφορίες αφορούν γενικά τα
μαντεία και ειδικότερα το μαντείο της Δωδώνης (ιδρυτικός μύθος, τρόποι μαντικής,
περίοδοι οικοδόμησης).
5.2 Επίσκεψη στο πεδίο
Κατά την επίσκεψη στο μαντείο της Δωδώνης, οι μαθητές κρατούν στα χέρια τους
δύο σχεδιαγράμματα του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης, καθώς και καρτέλες με
πληροφορίες για κάποια μνημεία και αναλαμβάνουν δράση εξερεύνησης και
εντοπισμού των μνημείων.
5.3 Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη
Κατά την επιστροφή στην τάξη, οι γνώσεις των μαθητών για τα μαντεία
συμπληρώνονται και με άλλες πληροφορίες, όπως για το μαντείο των Δελφών, τους
διφορούμενους χρησμούς της Πυθίας και καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν
κάποιες αινιγματικές φράσεις της Πυθίας.
Σημείωση: Στο διδακτικό σενάριο θα αξιοποιηθούν πληροφορίες και υλικό από το
αρχαίο θέατρο της Δωδώνης.

6. Αξιολόγηση
Για την αξιολόγηση μπορεί να ακολουθηθούν κάποια από τα κριτήρια, όπως αυτά
ορίστηκαν στο σενάριο για το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης.
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7. Διαγραμματική παρουσίαση του σεναρίου

6. Αξιοποίηση της επίσκεψης
στην τάξη (Αναφορά στο
μαντείο των Δελφών και στους
διφορούμενους χρησμού του).

1. Αφόρμηση.
Γενικά για την ανάγκη
του ανθρώπου να
γνωρίσει το μέλλον του.

2. Πού βρίσκεται;
Πληροφορίες για την
περιοχή και το μνημείο.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μαντείο της Δωδώνης
3. Πότε κτίστηκε; Ποιοι
το έκτισαν; Γιατί το
έκτισαν; (λειτουργία του
μαντείου).

5. Επίσκεψη στο μαντείο
Γνωριμία με τον χώρο.
Εκτίμηση και μελέτη της
πραγματικότητας.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
4. Πώς κτίστηκε; (σχέδιοφάσεις οικοδόμησης).
ΤΕΧΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

