
Ενότητα Έρευνα: Πώς να διδάξετε τον Σαίξπηρ µε επιτυχία 
 
Συνεδρία 1η: 
 
Ερωτήσεις 
1. Ποιος είναι ο ρόλος του Prospero στην ιστορία; 

                     2. Ποια είναι η σχέση της σηµερινής πραγµατικότητας  και ποια είναι η     

σχέση σε παιδιά δηµοτικού; 

 

Πόροι: Αντίγραφο The Story of Prospero’s Lost Dukedom’ from Beginning 

Σαίξπηρ 4-11. Joe Winston και Miles Tandy 

Ένα ραβδί ιστορίας. 

Χαρτί και στυλό και λίστα µε τα ονόµατα των χαρακτήρων. 

Μουσική θύελλας 

 

Βασικοί στόχοι µάθησης: 

Οι µαθητές να κατανοήσουν το έργο του William Shakespeare και πώς αυτό αντηχεί 

στη σύγχρονη κοινωνία. 

 

Να κατανοήσουν τη διαφορά µεταξύ της συγχώρεσης και της εκδίκησης και να 

αποκτήσουν µια αίσθηση ενσυναίσθησης µε «εκείνους που έχουν υποστεί αδικία» 

χρησιµοποιώντας την ιδέα της «αδελφότητας» της Dorothy Heathcote. 

 

Πως? 

Βασική ερώτηση. Πώς αντιδράµε στην αδικία; 

 

Άλλες ερωτήσεις. 

Τι προκαλεί αδικία; 

Πώς επηρεάζει η καταπίεση τους καταπιεστές και τους καταπιεσµένους; 

Τι είναι η ηγεσία; 

Πώς δηµιουργούµε την αλλαγή στον κόσµο και στους εαυτούς µας; 

 

Σηµειώσεις: 

Οι ιστορίες του Σαίξπηρ είναι συναισθηµατικά ελκυστικές αν και προκλητική και 

αυτό είναι αληθές αν αυτές διερευνώνται µέσα από το χαρακτήρα, τις γραµµές 



γραφής, τις ρυθµίσεις ή τα θέµατα και τις εργασίες. Πρόκειται για να προσελκύσουν 

τους µαθητές στον κόσµο της ιστορίας και στη συνέχεια να ξοδέψουν χρόνο να 

ζήσουν µε φαντασία µέσω αυτών. Κάνοντας αυτό ενεργά - µέσω του δράµατος σε 

αντίθεση µε την ανάγνωση µιας γραπτής έκδοσης, µπορεί: 

 

• Να επιτρέψει στα παιδιά να αισθάνονται ότι οικοδοµούν την ιστορία µαζί και όχι να 

ακούν την ιστορία κάποιου άλλου. 

• Να βοηθήσει τα παιδιά να συνδεθούν µε ανθρώπινα ζητήµατα και διλήµµατα που 

βρίσκονται στην καρδιά του παιχνιδιού αλλά µπορούν να χαθούν στη γλώσσα - 

ενεργώντας και µιλώντας "σαν να ήταν" σε αυτόν τον κόσµο. 

• Εργασία στην τέχνη του δράµατος, που ήταν ο τρόπος µε τον οποίο ο Σαίξπηρ 

θέλησε να είναι. 

 

Χρησιµοποιώντας το Ραβδί Ιστορίας  (Winston & Tandy 2012). Αυτό µπορεί να σας 

βοηθήσει να υποδείξετε ότι ως δάσκαλος, είστε σε ρόλο ως παραµυθάς. Παρέχει τη 

δυνατότητα στους καθηγητές που µπορεί να παρεµποδίζονται λίγο να 

χρησιµοποιήσουν το ρόλο για να αποκρύψουν τους εαυτούς τους και να 

δηµιουργήσουν κάποια µαγεία µέσω τεχνικών φωνής και γλώσσας του σώµατος. 

Στην περίπτωση αυτής της ιστορίας, χρησιµοποιεί τη µεταφορά του δάσκαλου ως 

µάγος, όπως ο Prospero, ο οποίος µπορεί να φτιάξει όλα τα είδη των κόσµων. 

Εργασία 2) Με το ραβδί ιστορίας, χρησιµοποιήστε το "Story Whoosh" για να πείτε 

στο prequel στη Τρικυµία (Η ιστορία του Lost Dukedom του Prospero), ως τρόπος 

συµµετοχής ολόκληρης της οµάδας στη διαδικασία της δράσης. 

 

Σηµειώσεις: 

 

Εργασία 3η. Αφού η ιστορία έχει ειπωθεί χρησιµοποιώντας το ραβδί της ιστορίας και 

το Whoosh, βάλτε τους µαθητές σε οµάδες και να τους ζητήσετε να δηµιουργήσουν 

την καταιγίδα / το ναυάγιο που συµβαίνει στο ∆ράση 1 Σκηνή 1. Χρησιµοποιήστε το 

πραγµατικό κείµενο αλλά χρησιµοποιώντας µουσική / ήχο,  δεν έχει σηµασία η σαφή 

κατανόηση κάθε λέξης - πρόκειται για το αποτέλεσµα. 

Παύση για να εξετάσουµε τι πιστεύουµε για τον Prospero µέχρι στιγµής; 

Το όνοµα του Prospero αποτελεί ένδειξη της λειτουργίας του στο παιχνίδι. Είναι 

λατινικά που σηµαίνει «προκαλώ ευηµερία, ευτυχία και επιτυχία». Μέχρι στιγµής τον 



έχουµε δει ως πρώην ∆ούκα του Μιλάνου, πατέρα και µάγο. Βλέπουµε ότι αγαπά και 

νοιάζεται για την κόρη του. Γνωρίζουµε ότι έχει µια αγάπη για µάθηση και αυτό τον 

οδηγεί σε µια εγωιστική επιδίωξη «µυστικών σπουδών» που τον αναγκάζουν να 

παραµελήσει τις ευθύνες του ως δούκα του Μιλάνου. Προτείνει επίσης ότι αυτή η 

άγνοια έχει κάνει  να κρίνει ψευδώς τον αδελφό του Αντόνιο, τον οποίο πίστευε πολύ. 

Έτσι, στην αρχή του παιχνιδιού, είναι µια ταραγµένη φιγούρα, ο οποίος είναι 

θυµωµένος και ανυπόµονος. 

 Εργασία 4: Εισάγουµε σταδιακά σε µερικούς από τους κύριους χαρακτήρες: 

Prospero (κάποτε ∆ούκας του Μιλάνου), Miranda (νεαρή κόρη του Prospero), 

Antonio (αδελφός του Prospero), Alonso (βασιλιάς της Νάπολης), Gonzalo ). 

Τοποθετήστε τα ονόµατα κοµµάτια χαρτιού A4 που αντιπροσωπεύουν τους 

χαρακτήρες που έχουµε εισαγάγει µέχρι τώρα. Όπως και τα ονόµατά τους, 

χρησιµοποιήστε περιγραφές από το παιχνίδι των χαρακτήρων όπως: Ο ∆ούκας του 

Μιλάνου - «ένας πρίγκηπας της εξουσίας». Σε µικρές οµάδες, σύρετε τους 

χαρακτήρες και σχολιάστε µε περιγραφές που έχουν ληφθεί από το κείµενο. 

Εργασία 5. Χρησιµοποιώντας αυτές τις περιγραφές παραπάνω, πάρτε έναν εθελοντή 

από κάθε οµάδα και σκαλίστε στο χαρακτήρα. (πιθανή επέκταση αυτού είναι η χρήση 

της εφηµερίδας για την κατασκευή κοστουµιών γι 'αυτούς). 

 

Συνεδρία 2η: Το νησί 

Πόροι: Μουσική ή κρουστά όργανα. Το ραβδί της ιστορίας. Αποσπάσµατα σεναρίου 

στη σελ. 

Χαρτί και στυλό. (προαιρετικά). 

 

Εργασία 1.Παιχνίδια προθέρµανσης: Ερχοµός του Prospero: 

Σε παρόµοια φλέβα µε τον «ερχοµό του καπετάνιου». Ο καθηγητής αναλαµβάνει το 

ρόλο του Prospero και καλεί µια σειρά θέσεων εργασίας για τον Caliban (µαθητές). 

α) Σηκώστε τα αρχεία καταγραφής και µετακινήστε τα εκεί! 

β) Ανεµιστήρας µου, είναι πάρα πολύ καυτό! 

γ) Στρίψτε το σκάφος πιο γρήγορα! 

δ) Πάρτε αυτό το σηµείωµα στη Miranda - τώρα! 

Εργασία 2. 

Εισαγωγή στο ιαµβικό πεντάµετρο: Αυτός είναι ένας κοινώς χρησιµοποιούµενος 

τύπος µετρικής γραµµής στην παραδοσιακή αγγλική ποίηση και δραµατικούς 



στίχους. Ο όρος περιγράφει το ρυθµό που ορίζουν οι λέξεις στη γραµµή αυτή, η 

οποία µετράται σε µικρές οµάδες συλλαβών που ονοµάζονται "πόδια". Η λέξη 

"Ιαµβικός Ρυθµός" αναφέρεται στον τύπο του ποδιού που χρησιµοποιείται, που είναι 

γνωστός ως στρογγυλό, το οποίο στην αγγλική γλώσσα είναι µια αστραφτερή 

συστολή που ακολουθείται από µια συνηθισµένη συλλαβή. Η λέξη "πεντάµετρο" 

υποδηλώνει ότι µια γραµµή έχει πέντε από αυτά τα "πόδια". 

 

 

Οι Ιαμβικοί Ρυθμοί έρχονται σχετικά φυσικά στα αγγλικά. Το Ιαμβικό πεντάμετρο είναι το 

πιο κοινό μέτρο στην αγγλική ποίηση. χρησιμοποιείται σε πολλές από τις κυριότερες 

αγγλικές ποιητικές φόρμες, όπως ο κενός στίχος, το ηρωικό ζευγάρι και μερικές από τις 

παραδοσιακές μορφές στροφής. Ο Γουίλιαμ Σαίξπηρ χρησιμοποίησε ιαμβικό πεντάμετρο 

στα έργα του και στα σονέτα του. 

 

Χρησιμοποιώντας μόνο τις λέξεις / φράσεις "diddly Dee, diddly Dee, diddly, diddly, diddly 

Dee" ως ένας τρόπος διδασκαλίας του ιαμβικό πεντάμετρο. 

Ζεύγη: δώστε σε ζεύγη ένα σενάριο και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν μόνο το Diddly Dee 

για να επικοινωνήσουν. 

 

Σε μεγαλύτερες ομάδες πηγαίνετε γύρω και μετά το τέλος κάθε γύρου ο επόμενος γύρος 

αναλαμβάνεται από το  επόμενο πρόσωπο. 

 

Σε μεγαλύτερη ομάδα δημιουργήστε μια συζήτηση και κάντε σύνδεση με τη γλώσσα και το 

σώμα. Αυτή η άσκηση σταματά επίσης να εστιάζει πολύ περισσότερο στη γλώσσα και όχι 

στη φυσικότητα. 

Σημειώσεις 

Εργασία 3. Δημιουργία του νησιού: Σε μια παράσταση της Tempest, το νησί μπορεί να 

εκπροσωπείται με διάφορους τρόπους, από ένα τροπικό νησί σε μια αρκτική γη. 

Θα έχουμε μια "ξενάγηση". 

Κάθε μαθητής λαμβάνει ένα κομμάτι χαρτί και καλείται να γράψει ή να σχεδιάσει αυτό που 

φαντάζεται ότι μπορεί να δει, να ακούσει και να μυρίσει (σχεδίαση). Αυτές οι εικόνες και οι 

λέξεις απλώνονται γύρω από το δωμάτιο στο πάτωμα. Βάλτε τους μαθητές σε ζεύγη και 

σημειώστε το Α & Β. Πρέπει να κλείνουν τα μάτια τους, ενώ ο Β οδηγεί τους γύρω από τον 

χώρο περιγράφοντας αυτό που βλέπουν από τις λέξεις και τις εικόνες στο πάτωμα. 

Μοντελοποιήστε αυτό το λέγοντας σαν μια ιστορία. τι βλέπω; Ένα δέντρο που καλύπτεται 

από ασημένια φύλλα! Πραγματικό ασήμι. Και εκεί, ένα σκοτεινό υγρό σπήλαιο, η είσοδος 

είναι απλά ορατή. Μετά από λίγο σταματήστε τη δραστηριότητα και ζητήστε να 

μοιραστείτε μερικές αξέχαστες στιγμές. Στη συνέχεια, ανταλλάξτε έτσι ώστε τα B να έχουν 

τα μάτια τους κλειστά και τα Α να τους  οδηγήσει, αυτή τη φορά είναι ακόμα πιο 

υποβλητικό. 



Εργασία 4: Ολόκληρη η ομάδα δημιουργεί την καταιγίδα κάνοντας κάθισμα σε ένα κύκλο 

στο πάτωμα, ξεκινώντας με απαλό χτύπημα δάχτυλων, στη συνέχεια χέρι χειροκρότημα, 

στη συνέχεια χέρια στα γόνατα, το χτύπημα στο πάτωμα και στη συνέχεια να αντιστραφεί. 

 

Σχεδιάστε τις ακόλουθες γραμμές σε μια διαφάνεια. 

Δώστε σε έναν από τους μαθητές το ραβδί ιστορίας και ζητήστε  τους να διαβάσουν. 

 

"Το νησί είναι γεμάτο θόρυβο, 

Ήχοι, και γλυκοί αέρας, που δίνουν απόλαυση και δεν βλάπτουν. 

Μερικές φορές, χίλιες πράξεις ανάμιξης 

Θα νιώσω το βουητό  στα αυτιά μου. " 

 

Ζητήστε από τους μαθητές να εξερευνήσουν το νησί που έχουν δημιουργήσει ψάχνοντας 

κάτω και πάνω από τα πράγματα, κάθονται πάνω σε φανταστικές πέτρες κλπ. 

(Υπογραμμίστε με τη μουσική) 

 

Εργασία 5: Εισαγωγή του Caliban. 

Ενώ οι μαθητές εξερευνούν το νησί, χτυπάει το ραβδί ιστορίας. Αυτό είναι ένα σήμα για να 

παγώσουν. Περάστε το ραβδί στον μαθητή και ζητήστε του να διαβάσει την επόμενη 

διαφάνεια. 

 

"Εδώ ο Caliban, ένα κοκκινισμένο κοτόπουλο γεννημένος, μη τιμημένος με ανθρώπινο 

σχήμα". 

 

Ζητήστε από τους μαθητές να μπουν σε ζευγάρια. Α & Β. Πρώτα Όπως λέει η γραμμή, και Β 

δημιουργούν μια εικόνα του Caliban. Στη συνέχεια, swop. Κάνετε αυτό 3 ή 4 φορές. 

 

(Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις όλες αυτές τις ιδέες για αρχή μιας παράστασης). 


