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ANTIGONA 

.Sófocles. 

Antígona-Creonte 

 
بیض المتوسطألبیض المتوسط ـ المسرح كأداة لتعزیز الحوار الثقافي بین شباب البحر األا البحر                 2.0 آنتیغونا    

 
االستاذة \ستاذ ألدلیل ا     

 
المشروع وصف :  

 
ي ینشأ في الدرامي الذ ویشكل العمل القدیمة.بیض المتوسط إرتباطا وثیقا بأساطیر الیونان ألطار الثقافي لدول البحر اإلیرتبط ا    

 جدیدة عنإحدى المیادین التربویة التي تساعد الطالب على تكثیف مكتسباتھم العلمیة وفي الوقت نفسھ یتعلمون مھارات  المناطق،تلك 
 أي،أسلوب متكامل للنص الدرامي  جدیدة واتباعتجربة  جدیدة،اإلعتماد على قراءة  أخرى:بعبارة  والعالم.عن اإلنسان  أنفسھم،

وتركیبة إلى تواصل جدید مع النص  2.0یشیر التصنیف                 سوفوكلیسیة حدیثة للتراجیدیا القدیمة التي ألفھا مقاربة فن
الحوار بین شباب البحر األبیض المتوسط إبتداءا من  كأداة لتشجیعاإلى المسرح  أي، اللجوء الشباب.على ضوء متطلبات  مستحدثة

.نص كالسیكي عالمي  
 

قریبة من  أودیب،ولدت من أسطورة  .سوفوكلیسدا  آنتغونا بعد ھي،الطالب أثناء التعلیم الثانوي أو ما  إحدى البطالت التي عرفھا
دا  آنتیغونا وتوظیف نصنحن نعتقد أنھ من المفید إقتراح قراءة  للتعارف.فضاء  ساعد على فتحأفكار القارئ وتصرفاتھ كما 

ألنھ باستطاعتھ تناول  التعلیم،تحدیدا في ھذه المرحلة من  للغایة،ون مھما یمكن لعمل كھذا أن یك الدراسي.في الفصل  سوفوكالس
ھو  آنتیغونا حاسمة. یثیر قضایامن الناحیة الفلسفیة  أنھ،في حین  واألدبیة،التاریخیة  بالفنون المسرحیة،مسائل تفوق تلك التي تھتم 

.الیونانیةعن األساطیر  سفوكلیس ألفھا داجزء من الثالثیات التي   
                                        

 
العام منھ  ،والمعاییر األخالقیةتطرح حقیقة الصراع بین السلطة السیاسیة  إذ،بأنھا أول حالة للعصیان المدني  آنتیغوناتُعرف 

لشباب البحر األبیض المتوسط  الرایة) (حاملةشك فیھ أنھا المؤید األمثل ال فمما  والمعنوي.القانوني  األنثى،، الذكر كان أو والخاص
صیانة  المصالحة،كما ترمز أیضا إلى أھمیة  حكوماتھم.دیمقراطیة على  ویتمرد بطریقةالذي یثور  عامة ولكل الشبابالمستاء بصفة 

مقیاسا  اب آنتیغونالالطإعتبر  للعدالة،في ضوء توجھھم الشدید  والطغیان.الدفاع عن الحوار من ھیمنة القوة  التاریخیة،الذاكرة 
إن تراجیدیا  والشابات.للشباب  وحافزا قویاللمعاناة من أجل معتقداتھا الثابتة  أنھا ترمزكما  لمبادئھا.من أجل إخالصھا  للبشریة

على  إعتراضا وشفافةالواقع بصورة واضحة  رغبة قویة في مواجھة بال أیقظت لدى الط                            آنتیغونا ـ كریون
.                               .السكوت عنھا بغيالتي ال ین جمیع أشكال المظالم  

 
بتصرفھ  للسلطة، وھو الممثل المعقدة كریون تبدو شخصیة دا السلطة، والمتمردة علىالعادلة  البطلة، آنتیغوناأمام شخصیة  

تسخیر إمكانات ھذا  یومیا،معھم  الذي نتواصلفعلى الشباب  والضعف.بالھشاشة  على اتسامھما یدل  وشكوكھ؛بتناقضاتھ  التعسفي،
وأفكارھم.      رائھم نظرھم، آ وتغییر وجھات الخاصة،حدود مأساتھم  النص ورسم  

 
ب و الطالبات ، بدافع ال، إنما إتاحة فرص للط سوفوكلیسلیس الفكرة من ھذا المشروع إعادة تصمیمھ أو إعادة تكییف نص دا  

ة تجاه الظلم ،ا لتمرد بشكل یومي على مجموعة العاطفة و الھویة  ،وقدرتھم اإلبداعیة التي تقودھم إلى التعبیر عن تجاربھم الخاص
، قمع الحریات ، التنمر ، عدم المساواة بین الجنسین االستھالك : الثورة التكنولوجیة و الرقمیة ،  واسعة من المواضیع التي تتمثل في

ین یدیرون ھذا المشروع  والذي و غیرھا من اآلفات السائدة في المجتمع المعاصر  و من ثم ، مالحظة مھمة لفائدة المشاركین الذ
:  ضرورة اإلعتماد على تجربة الطالب الشخصیة ، إستبانة تلك التحدیات البیداغوجیة  التي یواجھھا األستاذ  یقتضي في بادئ األمر

غیرھا من  و بالتالي األخذ بعین اإلعتبار الطالب الذین جرى التمییز ضدھم ألسباب عنصریة أو إجتماعیة أو  عرقیة او جنسیة أو
تشیر بصفة عامة إلى أن الشباب الذي  المسرح،ورشات  وفي مختلفأنواع التمییز . إن التجارب المكتسبة في الفصل الدراسي 

. تعرضوا لشكل من أشكال التمییز ،سنة 20و 14تتراوح أعمارھم ما بین   
 

التجرید من اإلنسانیة الموجودة بین  الحریات،قمع  ء،اإلقصا التعصب، العنف،لھذا السبب نحن ندعوا الجمیع لإلسھام في حل مشاكل 
قمنا  الباب،من ھذا  الصراعات.شباب العالم الذي نعیش فیھ و اإلستطالع إلى كیفیة استخدام نفس السلوكیات المفككة في مجال تسویة 

. األبیض المتوسط للبحر 2.0 آنتیغونابطرح مشروع  . 
 

. حد سواء تشغلھم علىاألبیض المتوسط بشأن مواضیع  وشابات البحرشباب  ع ألصواتلإلستماستكون لنا الفرصة  الشكل،بھذا   
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لشباب البحر األبیض المتوسط  الرایة) (حاملةشك فیھ أنھا المؤید األمثل ال فمما  والمعنوي.القانوني  األنثى،، الذكر كان أو والخاص
صیانة  المصالحة،كما ترمز أیضا إلى أھمیة  حكوماتھم.دیمقراطیة على  ویتمرد بطریقةالذي یثور  عامة ولكل الشبابالمستاء بصفة 

مقیاسا  اب آنتیغونالالطإعتبر  للعدالة،في ضوء توجھھم الشدید  والطغیان.الدفاع عن الحوار من ھیمنة القوة  التاریخیة،الذاكرة 
إن تراجیدیا  والشابات.للشباب  وحافزا قویاللمعاناة من أجل معتقداتھا الثابتة  أنھا ترمزكما  لمبادئھا.من أجل إخالصھا  للبشریة

على  إعتراضا وشفافةالواقع بصورة واضحة  رغبة قویة في مواجھة بال أیقظت لدى الط                            آنتیغونا ـ كریون
.                               .السكوت عنھا بغيالتي ال ین جمیع أشكال المظالم  

 
بتصرفھ  للسلطة، وھو الممثل المعقدة كریون تبدو شخصیة دا السلطة، والمتمردة علىالعادلة  البطلة، آنتیغوناأمام شخصیة  

تسخیر إمكانات ھذا  یومیا،معھم  الذي نتواصلفعلى الشباب  والضعف.بالھشاشة  على اتسامھما یدل  وشكوكھ؛بتناقضاتھ  التعسفي،
وأفكارھم.      رائھم نظرھم، آ وتغییر وجھات الخاصة،حدود مأساتھم  النص ورسم  

 
ب و الطالبات ، بدافع ال، إنما إتاحة فرص للط سوفوكلیسلیس الفكرة من ھذا المشروع إعادة تصمیمھ أو إعادة تكییف نص دا  

ة تجاه الظلم ،ا لتمرد بشكل یومي على مجموعة العاطفة و الھویة  ،وقدرتھم اإلبداعیة التي تقودھم إلى التعبیر عن تجاربھم الخاص
، قمع الحریات ، التنمر ، عدم المساواة بین الجنسین االستھالك : الثورة التكنولوجیة و الرقمیة ،  واسعة من المواضیع التي تتمثل في

ین یدیرون ھذا المشروع  والذي و غیرھا من اآلفات السائدة في المجتمع المعاصر  و من ثم ، مالحظة مھمة لفائدة المشاركین الذ
:  ضرورة اإلعتماد على تجربة الطالب الشخصیة ، إستبانة تلك التحدیات البیداغوجیة  التي یواجھھا األستاذ  یقتضي في بادئ األمر

غیرھا من  و بالتالي األخذ بعین اإلعتبار الطالب الذین جرى التمییز ضدھم ألسباب عنصریة أو إجتماعیة أو  عرقیة او جنسیة أو
تشیر بصفة عامة إلى أن الشباب الذي  المسرح،ورشات  وفي مختلفأنواع التمییز . إن التجارب المكتسبة في الفصل الدراسي 

. تعرضوا لشكل من أشكال التمییز ،سنة 20و 14تتراوح أعمارھم ما بین   
 

التجرید من اإلنسانیة الموجودة بین  الحریات،قمع  ء،اإلقصا التعصب، العنف،لھذا السبب نحن ندعوا الجمیع لإلسھام في حل مشاكل 
قمنا  الباب،من ھذا  الصراعات.شباب العالم الذي نعیش فیھ و اإلستطالع إلى كیفیة استخدام نفس السلوكیات المفككة في مجال تسویة 

. األبیض المتوسط للبحر 2.0 آنتیغونابطرح مشروع  . 
 

. حد سواء تشغلھم علىاألبیض المتوسط بشأن مواضیع  وشابات البحرشباب  ع ألصواتلإلستماستكون لنا الفرصة  الشكل،بھذا   
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بیض المتوسطألبیض المتوسط ـ المسرح كأداة لتعزیز الحوار الثقافي بین شباب البحر األا البحر                 2.0 آنتیغونا    

 
االستاذة \ستاذ ألدلیل ا     

 
المشروع وصف :  

 
ي ینشأ في الدرامي الذ ویشكل العمل القدیمة.بیض المتوسط إرتباطا وثیقا بأساطیر الیونان ألطار الثقافي لدول البحر اإلیرتبط ا    

 جدیدة عنإحدى المیادین التربویة التي تساعد الطالب على تكثیف مكتسباتھم العلمیة وفي الوقت نفسھ یتعلمون مھارات  المناطق،تلك 
 أي،أسلوب متكامل للنص الدرامي  جدیدة واتباعتجربة  جدیدة،اإلعتماد على قراءة  أخرى:بعبارة  والعالم.عن اإلنسان  أنفسھم،

وتركیبة إلى تواصل جدید مع النص  2.0یشیر التصنیف                 سوفوكلیسیة حدیثة للتراجیدیا القدیمة التي ألفھا مقاربة فن
الحوار بین شباب البحر األبیض المتوسط إبتداءا من  كأداة لتشجیعاإلى المسرح  أي، اللجوء الشباب.على ضوء متطلبات  مستحدثة

.نص كالسیكي عالمي  
 

قریبة من  أودیب،ولدت من أسطورة  .سوفوكلیسدا  آنتغونا بعد ھي،الطالب أثناء التعلیم الثانوي أو ما  إحدى البطالت التي عرفھا
دا  آنتیغونا وتوظیف نصنحن نعتقد أنھ من المفید إقتراح قراءة  للتعارف.فضاء  ساعد على فتحأفكار القارئ وتصرفاتھ كما 

ألنھ باستطاعتھ تناول  التعلیم،تحدیدا في ھذه المرحلة من  للغایة،ون مھما یمكن لعمل كھذا أن یك الدراسي.في الفصل  سوفوكالس
ھو  آنتیغونا حاسمة. یثیر قضایامن الناحیة الفلسفیة  أنھ،في حین  واألدبیة،التاریخیة  بالفنون المسرحیة،مسائل تفوق تلك التي تھتم 
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وتركیبة إلى تواصل جدید مع النص  2.0یشیر التصنیف                 سوفوكلیسیة حدیثة للتراجیدیا القدیمة التي ألفھا مقاربة فن
الحوار بین شباب البحر األبیض المتوسط إبتداءا من  كأداة لتشجیعاإلى المسرح  أي، اللجوء الشباب.على ضوء متطلبات  مستحدثة

.نص كالسیكي عالمي  
 

قریبة من  أودیب،ولدت من أسطورة  .سوفوكلیسدا  آنتغونا بعد ھي،الطالب أثناء التعلیم الثانوي أو ما  إحدى البطالت التي عرفھا
دا  آنتیغونا وتوظیف نصنحن نعتقد أنھ من المفید إقتراح قراءة  للتعارف.فضاء  ساعد على فتحأفكار القارئ وتصرفاتھ كما 

ألنھ باستطاعتھ تناول  التعلیم،تحدیدا في ھذه المرحلة من  للغایة،ون مھما یمكن لعمل كھذا أن یك الدراسي.في الفصل  سوفوكالس
ھو  آنتیغونا حاسمة. یثیر قضایامن الناحیة الفلسفیة  أنھ،في حین  واألدبیة،التاریخیة  بالفنون المسرحیة،مسائل تفوق تلك التي تھتم 

.الیونانیةعن األساطیر  سفوكلیس ألفھا داجزء من الثالثیات التي   
                                        

 
العام منھ  ،والمعاییر األخالقیةتطرح حقیقة الصراع بین السلطة السیاسیة  إذ،بأنھا أول حالة للعصیان المدني  آنتیغوناتُعرف 

لشباب البحر األبیض المتوسط  الرایة) (حاملةشك فیھ أنھا المؤید األمثل ال فمما  والمعنوي.القانوني  األنثى،، الذكر كان أو والخاص
صیانة  المصالحة،كما ترمز أیضا إلى أھمیة  حكوماتھم.دیمقراطیة على  ویتمرد بطریقةالذي یثور  عامة ولكل الشبابالمستاء بصفة 

مقیاسا  اب آنتیغونالالطإعتبر  للعدالة،في ضوء توجھھم الشدید  والطغیان.الدفاع عن الحوار من ھیمنة القوة  التاریخیة،الذاكرة 
إن تراجیدیا  والشابات.للشباب  وحافزا قویاللمعاناة من أجل معتقداتھا الثابتة  أنھا ترمزكما  لمبادئھا.من أجل إخالصھا  للبشریة

على  إعتراضا وشفافةالواقع بصورة واضحة  رغبة قویة في مواجھة بال أیقظت لدى الط                            آنتیغونا ـ كریون
.                               .السكوت عنھا بغيالتي ال ین جمیع أشكال المظالم  

 
بتصرفھ  للسلطة، وھو الممثل المعقدة كریون تبدو شخصیة دا السلطة، والمتمردة علىالعادلة  البطلة، آنتیغوناأمام شخصیة  

تسخیر إمكانات ھذا  یومیا،معھم  الذي نتواصلفعلى الشباب  والضعف.بالھشاشة  على اتسامھما یدل  وشكوكھ؛بتناقضاتھ  التعسفي،
وأفكارھم.      رائھم نظرھم، آ وتغییر وجھات الخاصة،حدود مأساتھم  النص ورسم  

 
ب و الطالبات ، بدافع ال، إنما إتاحة فرص للط سوفوكلیسلیس الفكرة من ھذا المشروع إعادة تصمیمھ أو إعادة تكییف نص دا  

ة تجاه الظلم ،ا لتمرد بشكل یومي على مجموعة العاطفة و الھویة  ،وقدرتھم اإلبداعیة التي تقودھم إلى التعبیر عن تجاربھم الخاص
، قمع الحریات ، التنمر ، عدم المساواة بین الجنسین االستھالك : الثورة التكنولوجیة و الرقمیة ،  واسعة من المواضیع التي تتمثل في

ین یدیرون ھذا المشروع  والذي و غیرھا من اآلفات السائدة في المجتمع المعاصر  و من ثم ، مالحظة مھمة لفائدة المشاركین الذ
:  ضرورة اإلعتماد على تجربة الطالب الشخصیة ، إستبانة تلك التحدیات البیداغوجیة  التي یواجھھا األستاذ  یقتضي في بادئ األمر

غیرھا من  و بالتالي األخذ بعین اإلعتبار الطالب الذین جرى التمییز ضدھم ألسباب عنصریة أو إجتماعیة أو  عرقیة او جنسیة أو
تشیر بصفة عامة إلى أن الشباب الذي  المسرح،ورشات  وفي مختلفأنواع التمییز . إن التجارب المكتسبة في الفصل الدراسي 

. تعرضوا لشكل من أشكال التمییز ،سنة 20و 14تتراوح أعمارھم ما بین   
 

التجرید من اإلنسانیة الموجودة بین  الحریات،قمع  ء،اإلقصا التعصب، العنف،لھذا السبب نحن ندعوا الجمیع لإلسھام في حل مشاكل 
قمنا  الباب،من ھذا  الصراعات.شباب العالم الذي نعیش فیھ و اإلستطالع إلى كیفیة استخدام نفس السلوكیات المفككة في مجال تسویة 

. األبیض المتوسط للبحر 2.0 آنتیغونابطرح مشروع  . 
 

. حد سواء تشغلھم علىاألبیض المتوسط بشأن مواضیع  وشابات البحرشباب  ع ألصواتلإلستماستكون لنا الفرصة  الشكل،بھذا   
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Antigone 2.0 Méditéranée - Le théâtre comme outil de promotion du dialogue
interculturel entre jeunes de la Meditérannée

RÉSUMÉ DU PROJET

Le projet ANTIGONE 2.0. Méditerranée naît de la synergie d’enseignants et d’élèves prêts à pré-
senter leur vie dans une pièce de théâtre, s’identifiant à la vedette principal de la tragédie de 
Sophocle.

L’un des défis pédagogiques auxquels est confrontée tout enseignant est de reconnaître les va-
leurs, les opportunités, mais aussi les obstacles et les faiblesses de ses élèves. La reconnaissance 
opportune et adéquate des opportunités signifie trouver des moyens de les exprimer dans l’en-
seignement et les activités extrascolaires. Les étudiants qui, avec le soutien de leurs mentors, ont 
créé le texte de “Antigone 2.0. Méditerranée” ont exprimé leur propre vulnérabilité, leur position 
dans la société moderne, ils ont considéré de manière critique la réalité et son rôle en elle.

La participation dans un un projet de ce type a amélioré leurs connaissances et leurs compéten-
ces, non seulement dans le domaine de l’expression artistique, mais aussi dans leur vie future. Si 
nous concrétisons les objectifs du projet, cela signifierait qu’ils ont développé un sentiment de 
confiance en soi et d’estime de soi, en remplaçant leur rôle passif d’observateurs par le rôle de 
participants actifs qui veulent changer la société dans laquelle ils vivent. Leur présence dans les 
médias numériques, aussi dans les médias traditionnels, a renforcé la nécessité d’influencer d’au-
tres jeunes.

Tous les étudiants ont obtenu des résultats d’apprentissage remarquables, ont obtenu des résul-
tats d’évaluation externe des connaissances et en assumant la responsabilité de l’enseignement 
supérieur, de leur propre initiative, ils ont organisé des ateliers éducatifs entre leurs égales , ont 
attiré l’attention du public sur leur position et ont agi en pleine conscience. Bien que le projet a été 
accompagné dès le début par des circonstances pandémiques qui ont empêché la pleine impulsion 
de cette idée, les participants ont amélioré leurs compétences numériques en utilisant des plate-
formes qui leur ont permis de réaliser des tests en ligne.
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Un projet comme celui que nous avons mené, a bien nécessité des sacrifices et une structure clai-
re du temps à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, mais, selon d’autres mentors, ses forces sont 
passées au premier plan, Ils ont facilement communiqué leurs besoins et ont remplacé la rébellion 
destructrice par des objectifs clairs. Les parents des élèves ont également souligné une opinion et 
un comportement remarquable et une attitude différente à l’égard des obligations.

Un fait intéressant est que la communauté locale a reconnu le besoin des jeunes d’être visibles, 
ce qui leur a permis d’interpréter la pièce et d’inviter ainsi les gens à se demander quel genre de 
monde nous laissons à la jeunesse. Leur expression a reçu des convocations d’écoles internatio-
nales au Monténégro, qui ont reconnu l’exemple de bonne pratique pédagogique. Le Festival in-
ternational de théâtre alternatif leur a donné l’occasion de participer au programme. Des appels à 
propositions ont été lancés au-delà des frontières du Monténégro et ont été couronnés de succès 
grâce à un projet qui réunit les pays méditerranéens et à tous et à toutes les jeunes et tous ceux 
qui ont des difficultés à vivre et à s’instruire similaires ou presque identiques.

Miroslav Minić
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Antigone 2.0 Méditéranée - Le théâtre comme outil de promotion du dialogue
interculturel entre jeunes de la Meditérannée

RÉSUMÉ DU PROJET ANTIGONE 2.0

Le projet Antigone 2.0 est issu d’une proposition de travail en classe autour du personnage d’An-
tigone de Sophocle. En étant repensé à partir de l’innovation éducative, il prend une dimension 
au-delà de l’enseignement formel, lui donnant l’entité de projet de Médiation Artistique dans le 
domaine de l’enseignement non formel. L’art, les arts du spectacle en particulier, comme outil 
d’inclusion sociale et le travail en valeurs. La variété des groupes qui l’ont réalisé le prouve.

Au-delà des murs des salles de classe, Antigone a été une source de bouleversement pour les 
différents groupes de jeunes, car elle les a amenés à réfléchir et à mettre l’accent sur leur propre 
expérience et celle des personnes qui les entourent quant à une série de valeurs fondamentales : 
les identités, le respect, la violence, l’engagement, la dignité, l’éthique, la famille, l’amitié, l’amour, 
les liens sociaux, la diversité, les relations de pouvoir, l’activisme, la durabilité...

Nous avons commencé le travail avec les restrictions produites par la pandémie, et le contact 
était à travers l’écran de l’ordinateur. Ce qui à l’origine parut être un handicap à affronter, devint 
un travail profond de verbalisation, puis de réflexion, de ce qu’Antigone évoquait, les résonances 
au quotidien, les mots d’un texte ancien qui sont devenus un dispositif pour provoquer un déluge 
d’images, d’expériences propres et d’autres, qui ont façonné ce qui a été le scénario définitif. Jouer 
avec les mots, avec les images, avec l’association d’idées, a permis de rendre visible fondamenta-
lement ce sentiment de doute, d’incertitude, auquel la jeunesse est confrontée, et de verbaliser 
cette question rabâcheuse qui se répète encore et encore tout au long de l’histoire représentée : 
Je me demande quand est-ce que e pourrai prendre en main ma vie et mon destin.

Il ne s’agit pas de donner la parole à la jeunesse, mais d’assumer la responsabilité en tant que 
société de construire des espaces pour qu’ils prennent librement la parole, parce que lorsqu’ils le 
font, ils ont beaucoup à dire et c’est très important. C’est une touche d’attention à la société adulte 
conservatrice hyper-appréciée qui traite la jeunesse avec condescendance et paternalisme. 
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Tout au long des sessions, nous avons pu constater qu’un sentiment de groupe, d’équipe, de res-
pect et d’écoute vers elle-même et vers les autres a augmenté ; se reconnaître, se valoriser et 
s’apprécier, l’autonomisation dans ses gestes, ses paroles, ses actions. Antigone nous sommes tous 
avec son courage, Ismene aussi avec ses doutes, Hémon aussi avec sa fidélité, est une immersion 
dans le plus intrinsèquement humain de l’être humain, l’être avec l’autre, sans l’autre nous n’avons 
aucun sens. Le besoin de dialogue est évident.

Constater que dans différentes parties de la Méditerranée, des groupes de jeunes repensent leur 
réalité et se posent un autre monde possible, c’est le point d’inflexion pour penser, et non pas 
déraisonnablement, que Antigone 2.0 est un projet à reproduire une fois et d’autres avec d’autres 
groupes de jeunes dans d’autres endroits de la Méditerranée.

María Colomer Pache
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Antigone 2.0 Méditéranée- Le théâtre comme outil de promotion du dialogue 
interculturel entre jeunes de la Meditérannée 

GUIDE POUR LES PROFESSEURS

Description du projet: 

Le cadre culturel des pays méditerranéens est fortement lié à la mythologie de la Grèce antique. Le 
drame qui prend naissance dans ces domaines peut être un des instruments éducatifs dans lesquels 
les élèves approfondissent leurs acquis et apprenent à la fois de nouvelles connaissances sur eux-
mêmes, l’être humain et le monde. C’est-à-dire, proposer c’est une nouvelle lecture, une nouvelle 
expérience et une nouvelle approche scénique de l’ancienne tragédie écrite par Sophocle. La 
désignation « 2.0 » implique une communication moderne avec le texte et une nouvelle charge de 
contenu qui corresponde au cadre de la jeunesse méditerranéenne. En d’autres termes, on utilice 
le théâtre comme un outil de promotion du dialogue entre les jeunes méditerranéens à partir d’un 
classique universel. 

Une des héroïnes que les élèves rencontrent pendant leurs études secondaires, ou au-delà de leur 
processus éducatif est « Antigone » de Sophocle. Née du mythe d’Œdipe, proche du lecteur avec 
ses pensées et ses actions, elle ouvre un espace d’identification. Nous pensons qu’il est intéressant 
de proposer la lecture et le travail en classe, du texte « Antigone » de Sophocle. Une telle œuvre 
peut être très intéressante en particulier dans ce cycle d’enseignement, car on y aborde des 
questions qui vont au-delà des thématiques théâtrales, historiques et littéraires, car elle soulève 
des questions cruciales en termes philosophiques. Antigone fait partie de l’une des trilogies que 
Sofocles a écrites autour de certains mythes grecs. 

Antigone est reconnue comme le premier geste de désobéissance civile, car il soulève ouvertement 
le conflit entre le pouvoir politique et les critères éthiques, la sphère publique et la sphère privé, le 
masculin et le féminin, la loi et la morale, de sorte qu’il est un bon porte-étendard de la jeunesse 
méditerranéenne indignée, en général, de tous les jeunes qui se rebellent d’une manière 
démocratique devant l’État. 

5

With the support of An initiative of

Co-funded by the European Union



11

C’est aussi un symbole de l’importance de la réconciliation, de la préservation de la mémoire 
historique, de la défense du dialogue contre la domination de la force. En considérant le sens 
profond de la justice, les étudiants assimilent la loyauté et les príncipes d’Antigone à une unitée de 
mesure de l’hummanité. Antigone en tant que symbole de souffrance qui a lutté pour ses idées, 
est une grande inspiration pour les jeunes. La tragedie du conflit Antigone-Creonte éveille chez les 
étudiants, un fort désir de se confronter au monde réel, de manière claire, ouverte et inéquivoque 
contre toutes les injustices qui ne doivent pas être silenciées. 

Face à la puissance du personnage d’Antigone, une femme à l’intégrité morale à toute épreuve, le 
personnage de Créont fait étalage de toute sa complexité, en tant que représentant du pouvoir, se 
comportant comme un tyran, il se révèle toutes ses contradictions, et laisse apparaître sa fragilité 
et sa faiblesse. En mettant en perspective Antigone comme une héroïne à la grande force morale, 
et la tragédie de Créont qui dégage de la faiblesse, les jeunes avec qui nous sommes en contact 
quotidien reconnaissent la puissance de ce texte, qui est capable d’exprimer ses points de vue, ses 
opinions et ses idées. 

L’idée de ce projet n’est pas de redessiner ou de réaménager le texte de Sophocle, mais d’offrir aux 
élèves des opportunités, à travers l’empathie et à l’identification qui peuvent les relier, et que leur 
créativité les conduise à exprimer leurs propres expériences d’injustice, de rébellion contre un large 
éventail de sujets qui sont leur préoccupation quotidienne : la révolution technologique et 
numérique, le consumérisme, l’étouffement de la liberté, l’intimidation, l’inégalité entre les sexes 
et d’autres fléaux contemporains. Par conséquent, dans un premier temps, il ya un point essentiel 
à clarifier vis-à-vis les participants dans l’optique de la mise en œuvre de ce projet : il est nécessaire 
de s’appuyer sur l’expérience de travail avec les élèves et d’identifier les moments où 
l’enseignant/e a dû faire face à des défis pédagogiques. Par conséquent, il faut prendre en compte 
le fait que des élèves ont fait l’objet de discrimination pour des motifs raciaux, sociaux, religieux, 
sexuels ou de quelconque autre forme. Les expériences en classe et dans les différents ateliers de 
théâtre parascolaire laissent paraître qu’en général, les jeunes âgés de 14 à 20 ans ont été victimes 
d’une forme quelconque de discrimination. 

Face à cet enjeu, nous sommes appelés à contribuer à résoudre les problèmes de violence, 
d’intolérance, d’aliénation, de privation d’idéaux, et déshumanisation qui sont présents au sein des 
jeunesses du monde dans lequel nous vivons et explorer comment ces dernières utilisents des 
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modèles de comportement dysfonctionnels dans les processus de résolution de conflits, nous 
proposons le projet Antigone 2.0. Méditerranée.  

Dans cette optique, nous aurons l’opportunité d’écouter la voix cruciale des jeunes de la 
Méditerranée, à propos de thèmes qui les inquiètent de manière égale au delà de leurs différences. 

ÉTAPE 1 – CASTING 

La réalisation de la première étape consiste à sélectionner les participants du projet « Antigone 2.0 
». Il est attendu de la part des enseignants qu’ils reconnaissent la motivation relative à ce projet et
il leur est suggéré sélectionner de 6 à 10 élèves. Le premier critère de sélection est de percevoir la
volonté de changer le monde ! Mais aussi la capacité à faire face à des responsabilités personnelles.
C’est à dire les élèves sensibilisés à la réalité sociale, ayant une tendance vers l’activisme, le
bénévolat et les activités similaires. S’ils montrent de l’intérêt pour ce projet, les étudiants ayant
une diversité fonctionnelle peuvent être prioritaires dans la sélection.

Le deuxième critère de sélection est le talent des élèves pour jouer la comédie, jouer d’un 
instrument, chanter, danser, agir, à s’exprimer visuellement d’une manière classique ou 
numérique. 

Le troisième critère de sélection pour les participants est leur âge, qui doit varier entre 15 et 19 
ans.  

L’enseignant n’est pas tenu de sélectionner les participants de l’école dans laquelle il travaille, car 
il peut agir au niveau local et au-delà. Le mentor de ce projet n’a pas nécessairement besoin d’être 
enseignant au primaire ou au secondaire. Si ses capacités sont reconnues, cela peut également être 
une personne qui travaille avec les jeunes dans une autre forme d’échange. En ce sens, l’âge des 
participants peut varier de la fin de l’école primaire aux premiers cycles d’études universitaires. 

Un des rôles importants dans la sélection des participants est celui de l’assistant/e qui est un/e 
étudiant/e d’une académie de théâtre, d’une faculté ou autre et se consacre à la comédie. Le rôle 
d’assistant dans le projet peut être confié à une personne ayant de l’expérience et des 
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connaissances pédagogiques dans le domaine des arts scéniques. Au sens le plus large, son 
importance se reflète dans l’aide au travail du metteur en scène. 

ÉTAPE 2 - DEUX LECTURES DE LA PIÈCE 

Un rôle important dans la sélection des participants appartient à l’assistant qui est un étudiant 
d’une académie de théâtre, facultés ou autres et se consacre à l’action. Le rôle d’assistant dans le 
projet peut être confié à une personne ayant de l’expérience et des connaissances pédagogiques 
dans le domaine des arts de la scène. Au sens le plus large, son importance se reflète dans l’aide à 
la partie du travail du metteur en scène.1 

Ces lectures de groupe impliquent une analyse détaillée de l’expérience du texte de Sophocle « 
Antigone » de la situation qu’il pose, l’arrière-plan, les personnages qui apparaissent, les conflits 
qui surgissent entre eux. Puis, déjà au cours de cette occasion, l’enseignant élargit les horizons 
d’expérience des élèves et vérifie leurs possibilités de relier la lecture et l’expérience avec le 
moment dans lequel ils vivent et créent. 

L’enseigant pose les questions suivantes aux étudiants : 
• Qui est l’Antigone de ton époque ?
• Y’a t’il une Antigone de nos jours ?
• ¿Quelles qualités d’Antigone ont les personnes que tu admires réellement ?
• Quelles qualités ont les personnes que tu admires, les personnes qui sont tes références ?
• Que sais tu des Droits Humains?
• Quels articles te semblent les plus importants ?
• Quelles sont les croyances justes que tu retrouves chez les activistas des Droits Humains
dans les secteurs de la lutte féministe, le cercle familial, l’écologie et la durabilité et les activistes
qui luttent pour l’accès à l’éducation pour les communautés minoritaires et marginalisées ?
• Quelles sont tes croyances et expériences personnelles en lien avec les restrictions de
libertés d’expression, de mouvement et d’expression de ses croyances ?

1 Dans le cas où le texte de Sophocle n'est pas disponible dans la langue locale, il est possible de recourir à des 
interprétations d'écrivains dans les langues locales, ou à une préparation sous forme de résumé par l'enseignant. 
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• Enumère les príncipes d’Anitgone dans son combat pour la justice.
• Qui est le Créon de notre époque ?
• Quels sont les qualités des gens pour qui tu n’as aucun respect ?
• Quels actes et quels méfaits ont provoqué de telles atttitudes ?
• Qui est le choeur* dans le “ici et maintenant” de notre époque ? (*Le chœur grec- un groupe
d’acteurs qui commente généralement les événements et les destins des personnages principaux ;
le chœur joue collectivement et représente les opinions d’une grande partie et/où de toute la
société)
• Quelle est l’attitude du choeur fase à la souffrance d’Antigone et à l’amour du pouvoir de
Chréon ?
• Décris ta compassion pour Antígone et ta compassion pour Créon
• Décris tes sentiments et croyances lorsque tu es Antígone.
• Décris tes sentiments et croyances lorsque tu es Créon

Après que le professeur ait acquis une idée des aspects expérimentaux de la lecture de la tragédie 
de Sophocle, l’approche se ferait à travers trois modèles. Après l’analyse de l’oeuvre, il serait décidé 
à partir de laquelle encadrer la réalisation. Il y a trois possibilités : 

1-. Mettre à jour le texte Antigone, c’est-à-dire la création d’un texte dramatique. Au côté des 
élèves, il crée un texte qui implique la mise en contexte actuelle du sujet, reliant Antigone à la 
remise en question des normes patriarcales, exprimant sa rébellion par rapport aux inégalités 
sociales, religieuses, de genre ou d’autres discriminations;  

2-. Monologues / Points de vue de chacun des personnages de la pièce, et quelques interactions 
entre eux. Le Regard du fait collectif, de la réalité, depuis la subjectivité du personnage. Le 
professeur offre aux étudiants la possibilité d’examiner les problèmes contemporains de 
différentes positions : Antigone, Ismena, Créon, Hemón, Tiresias, Eurydice ou du chœur, et de 
préparer des répliques dramatiques sur des sujets spécifiques;  

3-. Le professeur suggère aux étudiants qu’ils parlent par la bouche du protagoniste - Antigone sur 
ses propres expériences de harcèlement, de violence sexiste, de discrimination raciale, sexuelle, 
religieuse et sociale; corruption, dépendance, etc. 
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ÉTAPE 3 - 15 ESSAIS 

La réalisation du projet se déroule à travers cinq séries de trois essais de trois heures. 

Première série:

Façonner progressivement le texte final; corriger et améliorer les aspects dramatiques des 
répliques; la formation finale du texte dramatique en ce qui concerne la norme de durée d’une 
classe scolaire qui correspond à la durée finale de la représentation ; des improvisations pourraient 
être travaillées sur certaines situations et personnages, le travail sensoriel surtout autour de 
l’écoute et le regard, corporétiser, c’est-à-dire apporter au corps tous les sentiments, les idées, qui 
ont été exprimés à partir de la parole; travailler avec l’espace et le temps, la conscience de la 
relation du corps avec l’espace et le temps, et de la relation les uns avec les autres et avec les 
objets.Le texte peut apparaître tout au long de ces trois sessions, et il est même possible qu’il 
continuera à croître dans les phases suivantes. Dans tous les cas, dans ces trois premières sessions, 
dans tous les cas un script schématique sera établi, ce dernier sera rempli au cours des phases 
suivantes. 

Au cours de cette première phase, les sessions de travail peuvent être structurées de la façon 
suivante: 

1-. Echauffement et déshinibition. Tout d’abord, proposer des exercices et des jeux théâtraux qui 
permettront la désinhibition et la cohésion du groupe, qui serviront d’échauffement pour les 
travaux ultérieurs. Les jeux collectifs favorisent la focalisation sur l’instant présent au sein du 
groupe, par exemple se passer une balle imaginaire de l’un à l’autre, placés dans un cercle, d’abord 
en suivant l’ordre dans lequel ils sont placés, faire le geste de passer le ballon tout en disant le nom 
du compagnon qui est à leur droite; ensuite, en changeant de direction, en ayant la possibilité de 
passer la balle imaginaire à ceux sur leur gauche ou à droite, puis à n’importe quel membre du 
groupe, marquant le geste et la direction, en fixant du regard et en disant le nom de la personne 
qui reçoit la passe.Une fois qu’ils sont entrés dans la dynamique, passer cette balle avec des 
émotions différentes à chaque fois, comme la joie, la colère, la peur, la surprise, mais aussi des 
sensations: froid, chaleur, démangeaisons ... jouer aussi avec des rythmes : rapides, lents.  

10
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Se déplacer dans l’espace, de différentes façons, en prenant en compte le rythme, les appuis, avec 
un pied ou deux, en imitant différents personnages du monde réel et de la fiction. Vous pouvez 
également envisager des voyages imaginaires dans différents espaces : comment marcher dans la 
neige, dans l’eau, dans les nuages, et proposer qu’ils jouent librement comme s’ils étaient sur la 
plage, dans une forêt, dans un désert.  

Un autre jeu peut être d’entrer dans une maison imaginaire avec de nombreuses portes, que l’on 
ouvre progressivement et dans chacune d’elles il y a des personnages différents et il faut en imiter 
le comportement. En ouvrant une porte, nous pouvons entrer dans une pièce où il y a des 
politiciens et nous comporter comme un politicien, des médecins, des personnes âgées, de jeunes 
enfants, des mères, des parents, des enseignants...  

2-. Sensibilisation. Proposer de travailler en duo : le miroir (l’un est la personne qui regarde dans le 
miroir et fait des gestes, des mouvements, et l’autre est le miroir, qui imite en même temps ce que 
l’autre fait. Il est essentiel de ne pas perdre le Regard), l’ombre (similaire à la précédente, mais 
maintenant l’un est celui qui le fait et l’autre est son ombre qui fait la même chose, mais derrière), 
stimulus-réponse (l’un fait un mouvement neutronique et l’autre répond avec un autre mouvement 
neutronique, générant ainsi une conversation de mouvements), action-réaction (l’un propose une 
action, par exemple, jouer au basket-ball, et l’autre suit la proposition et adopte un personnage qui 
sert de complément au premier, et les deux jouent, jusqu’à ce que le second propose une nouvelle 
action, et ainsi de suite). Ou en trio : si j’étais (on propose si j’étais ... un arbre, je serais un grand 
arbre feuillu, avec beaucoup de fruits, et le corps se positionne de la façon dont il imagine cet arbre, 
le Second dit: si tu étais un arbre fruitier, je serais une personne qui va à l’arbre pour prendre un 
fruit pour le manger, et il le fait; et le troisième dit que si tu étais un arbre, toi une personne qui 
voulait cueillir un fruit, je serais propriétaire de l’arbre. Vous pouvez travailler de deux façons: 
comme des photos, en terminant avec une image statique dans laquelle tous les trois restent des 
reliés, ou vous pouvez laisser la situation se développer de manière dramatique, (encourager les 
participants à développer une situation et s’y inclure). 

L’objectif fundamental de cette partie de la session est d’activer l’écoute, le regard, la réponse 
corporelle afin de préparer la troisième partie de la session. 

3-. Création. Soulever des situations spécifiques autour des propositions qui sont apparues dans la 
phase précédente sur les sujets suggérés par les travaux d’Antigone, et improviser autour de ces 
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dernières. L’improvisation peut être directe, on détermine les personnages qui apparaissent, on les 
distribue et le jeu commence, ou bien ils évoquent un peu ce qui pourrait arriver dans 
l’improvisation, en se mettant d’accord sur un script minimal à suivre et en respectant le schéma 
que la petite histoire doit suivre avec un début, un développement / conflit, et une fin. 
 Situations possibles : rejet du nouveau partenaire par le groupe, assemblée pour décider quoi faire 
face à un ensemble de mesures qu’ils considèrent abusives, problèmes d’amitié et de relations de 
couple. En définitive, des situations où la diversité et la différence surgissent face à la pensée 
unique qui prévaut.  

4-. Evaluation du travail réalisé au cours de la session. Commentaires sur le ressenti, les choses qui 
ont plu, qui ont semblé intéressantes, qui pourraient être renouvelées. Recueillir les avis sur les 
improvisations: réflexions autour du comportement des différents personnages ayant été 
interprétés. Qu’est-ce qui pourrait être récupéré et intégré à la construction du scénario de 
l’œuvre? 

Seconde série :

Dans cette partie, le professeur, en collaboration avec les étudiants, à l’écoute de leur sensibilité, choisit 
l’une des approches dramatiques proposées. Il est entendu que la proposition est de travailler à partir 
de l’éventail des possibilités offertes par la mise en scène, qui sont multiples, en prenant en compte entre 
autres, le Théâtre des Opprimés d’Augusto Boal (Teatro Foro , Teatro Imagen) et finir par en choisir un 
ou en mélanger plusieurs (selon la connaissance des méthodologies de travail des différents éncadrants). 
On en viendrait à la délimitation du format à partir duquel travailler tout ce qui a déjà été vu:

1-. Forum théâtre 
Au Forum du théâtre, les participants présentent un problème social, non solutionné. Cela doit être 
problème qui touche au moins un des membres du groupe. Ce membre doit avoir autant de détails 
que possible sur la situation vécue, et le nombre de personnes impliqués est délimité. Le conteur 
choisit lequel de ses compagnons jouera chacun des personnages, et la situation évoquée est 
représentée. Des variations sont apportées: le protagoniste change pour être l’antagoniste, il peut 
être proposé qu’ils échangent leurs rôles dans la situation. 

On atteint le point d’inflexion, moment au cours duquel une réponse est nécessaire pour fournir 
une solution. Les participants invitent le public à explorer une solution au problème et sont invités 
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à monter et à jouer sur la scène, en prenant le rôle du protagoniste, l’antagoniste ou tout autre 
personnage qui propose le projet de résolution du conflit qu’il considère comme la plus appropriée. 
Cette approche est souhaitable si les étudiants et l’enseignant évaluent que leurs problèmes sont 
liés au racisme, au harcèlement, aux préjugés sexuels et aux problèmes similaires de la société 
moderne. Il s’agit d’une façon d’habiliter un individu ou tout un groupe en une action qui implique 
« l’amélioration de la réalité ».  

Théâtre imagé: le debut est similaire, un personne raconte un problème et une situation concrète 
vécue au cours de laquelle ce problème ce problème apparaît. Il est demandé que le groupe se 
place de façon à représenter l’image de ce conflit. Ensuite on demande comment il voudrait que ça 
se passe et que l’image se compose. Nous avons l’image initiale, la réelle et l’idéale. Les images 
intermédiaires se se construisent jusqu’à atteindre l’image idéale. Dans le même temps la réflexion 
progresse autour de cette transformation. Nous partons du principe qu’un autre monde est 
possible, si nous sommes capables d’imaginer d’autres façons de faire, ces dernières pourront être 
faisables et nous pourrons réfléchir autour de ce processus de transformation. 

2-. Théâtre Verbatim/ Théâtre documentaire 
Ce point de vue implique des entretiens avec des personnes réelles. Face aux thèmes sélectionnés, 
on recueille des commentaires, des réflexions de différentes personnes directement impliquées 
dans la thématique, qu’ils soient chercheurs, philosophes, journalistes, ou personnes 
personnellement engagées, qui ont directement vécu la situation et le conflit qui est présenté. On 
recueille tous ces témoignages et ils sont retranscris par le dramaturge qui le met en scène. 
L’enseignant peut habiliter les participants afin qu’ils formulent des questions qui feront la vivre la 
scène de quelqu’un qui a vécu une expérience de violences ou de ceux qui ont perpétué la violence. 
Cette forme de théâtre peut rassembler différentes histoires qui sont illustratives, experimentées, 
vraies, puissantes et émouvantes. L’intimité créée par ce point de vue permet à l’audience de créer 
un contact direct et émouvant à propos du thème. 

3-. Théâtre physique 
Processus de création théâtrale où la technique d’acteur est essentielle. Ce point de vue fait la part 
belle au plein usage des moyens expressifs du corps et de la voix des acteurs. Il peut être suggéré 
que les acteurs, dans cette forme de présentation, aient l’opportunité de s’exprimer à travers des 
actes vocaux, de la danse, des acrobaties et expressions faciales. Travailler tant de schémas 
d’improvisation différents afin qu’ils deviennent des schémas dramatiques, avec une attention 
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spéciale au travail des polarités et le conflit/action comme axe fondamental du travail. Les objectifs 
et stratégies du personnage, autant du protagoniste (qui soulève les modalités d’action) comme de 
l’antagoniste (personnage qui modifie l’action mise en place par le protagoniste), et des 
personnages qui les entourent (Antigone serait l’antagoniste, Créon le protagoniste, et les autres 
personnages servent à mettre en exergue le conflit entre les deux). 

Selon comme le travaill se développera, il sera nécessaire d’envisager la possibilité d’une rupture 
avec le quatrième mur et d’impliquer le public dans l’action théâtrale ou bien de rompre avec 
l’espace scénique et l’ouvrir à l’espace normalement destiné au public, de travailler la distanciation 
et les appartés vers le public (spécialement si on opte pour que la figure du chœur soit présente. 
Le chœur peut avoir différentes fonctions : il peut être une sorte de narrateur, qui raconte les 
antécédents des événements auquels on assiste, qui anticipe les événements qui vont se dérouler, 
fait des réflexions sur ce qu’il se passe …). 

On peut opter pour que tous les personnages de l’œuvre apparaissent, et réactualiser la situation 
présentée. Il peut y avoir une Antigone ou deux, deux Créons (cela peut faciliter et montrer 
l’ambivalence du personnage et sa complexité, montrer ses doutes et ses peurs) et ainsi à travers 
la théâtralité montrer que les personnages ne sont pas linéaires. On peut aussi opter pour le fait 
de laisser à Créon, le pouvoir, invisible mais continuellement présent, et tous sont des Antigones 
qui montrent leurs problèmes spécifiques et qui peuvent s’unir afin d’affronter le pouvoir ou pas. 
Ou certains jouent le rôle d’Antigone et d’autres le rôle d’Imene, qui cherche à maintenir le statut 
quo, et se taire. 
Il est aussi posible d’opter pour un maintien du language épique et poétique, ou on peut rapprocher 
l’œuvre d’un language plus commun, ou de modes de languages de groupes déterminés. 

4-. Théâtre musical 
En plus de l’interprétation des acteurs, la musique et la danse ont un rôle important, et l’histoire 
peut aussi se développer à travers les mouvements. La parole serait alors en deuxième voire en 
troisième plan, et on prioriserait l’expression corporelle, en trvaillant avec des symboles et des 
images. La mise en place de ce procédé nécessite que les participants utilisent les formats de 
comédie musicale, cabaret, opéra, concerts de rock. 
La comédie musicale traditionnelle chante tout ou presque tout le texte, mais il est possible choisir 
de proposer une comédie musicale différente dans laquelle les participants n’ont pas besoin de 
danser ou de jouer des instruments, il est possible d’utiliser des percussions improvisées, des 
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instruments à cordes alternatifs, des sons reconnaissables de sonneries de téléphone mobile, etc. 
Vous pouvez créer n’importe quel univers de sons qui ne sont pas nécessairement un morceau de 
musique chanté, qui peut suggérer des environnements, des sentiments, jouant avec le rythme, et 
un univers de mouvements chorégraphiés.  

5-. Théâtre digital 
Création vidéo/ Art vidéo, fortement lié à la musique et au mouvement, la danse : création d’une 
œuvre artistique plus abstraite à la fois poétique, avec ou sans participation directe du public, à 
partir d’une proposition élaborée à l’avance qui pourrait conduire à une performance. Ce type de 
réalisation de contenu nécessite l’enregistrement et l’édition de vidéo en format court, avec un 
format de type jeu vidéo qui soit retransmis sur la scène pour favoriser l’interaction avec le public. 

Troisième serie

Au cours de ce cycle de travail, les professeurs et les étudiants optent pour une focalisation 
particulière ou une combinaison de points de vue. Il est attendu que les professeurs offrent les 
mêmes opportunités à tous, et de fait, qu’ils envoient un message sur le besoin d’accessibilité 
universelle à la justice et à l’égalité. Le format de travail est établi, et on récupère tout le travail 
fourni au cours de la première phase, on en fait la synthèse afin de configurer une réponse 
compacte. 
Nous voyons tous les besoins en accessoires et costumes, la scénographie. Quels objets sont 
essentiels, à quoi ressemble l’aspect physique des personnages et quel est l’environnement/lieu 
où l’histoire se déroule. 

Quatrième serie:

Dans cette partie du processus, les participants se montrent confiants et maîtrisent la scène, ils se 
considèrent comme un groupe et développent leur potentiel collectif sur la scène, renforcent la 
connexion entre les parties essentielles de la pièce, interviennent dans le texte et ont un point de 
jeu clair. 
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Cinquième série:

La dernière serie d’essais généraux qui implique la préparation et la présentation du processus de 
travail au sein de l’institution dans laquelle ils étudient, auprès des communautés locales ou un 
quelconque autre espace destiné à la culture. 

ÉTAPE 4 

L’enseignant prépare et presente le projet filmé dans le cadre des activités prévues par la Fondation 
Assemblée des Citoyens et des Citoyennes de la Méditerranée (FACM). Il/elle partage ses 
dilemmes, potentiels obstacles et enjeux de sont travail, a l’opportunité de chercher la supervision 
des coordinateurs artistiques du projet, et œuvre à la diffusion médiatique du projet. 
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ANTIGONA 2.0. Méditerranée
El teatro como herramienta de promoción del diálogo 

intercultural entre jóvenes del Mediterráneo

GUÍA PARA PROFESORES
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ANTIGONA 2.0. Méditerranée - El teatro como herramienta de promoción del diálogo
intercultural entre jóvenes del Mediterráneo

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto ANTIGONA 2.0. Méditerranée nace de la sinergia de profesores y alumnos dispuestos 
a presentar su vida en una obra de teatro, identificándose con la protagonista principal de la tra-
gedia de Sófocles.

Uno de los desafíos pedagógicos que enfrenta todo docente es reconocer los valores, las oportuni-
dades, pero también los obstáculos y las debilidades en sus alumnos. El reconocimiento oportuno 
y adecuado de las oportunidades significa encontrar formas de expresarlas en la enseñanza y las 
actividades extracurriculares. Los estudiantes que, con el apoyo de sus mentores, crearon el texto 
de “Antígona 2.0. Méditerranée” expresaron su propia vulnerabilidad, posición en la sociedad mo-
derna, consideraron críticamente la realidad y su rol en ella. 

La participación en un proyecto de este tipo mejoró sus conocimientos y habilidades, no solo en el 
campo de la expresión artística, sino también en su vida futura. Si concretizamos los objetivos del 
proyecto, significaría que han desarrollado un sentido de autoconfianza y autoestima, sustituyen-
do su papel pasivo de observadores por el papel de participantees activos que quieren cambiar 
la sociedad en la que viven. Su presencia en los medios digitales, tambíen en los tradicionales, ha 
reforzado la necesidad de influir en otros jóvenes. 

Todos y todas los y las estudiantes lograron resultados de aprendizaje significativamente destaca-
bles, mostrando logros en la evaluación externa del conocimiento, asumiendo la responsabilidad 
de la formación superior, por su propia iniciativa organizaron talleres educativos entre sus iguales, 
llamaron la atención del público sobre su posición y actuaron con plena conciencia. Aunque el 
proyecto estuvo acompañado desde el principio por circunstancias pandémicas que impidieron 
el pleno impulso de esta idea, los participantes mejoraron sus competencias digitales mediante el 
uso de plataformas que les permitieron realizar pruebas en línea.
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Un proyecto como el que hemos llevado a cabo, requirió sacrificios y una estructura clara de 
tiempo dentro y fuera de la escuela, sin embargo, según otros mentores, sus fortalezas pasaron a 
primer plano, comunicaron fácilmente sus necesidades y reemplazaron la rebelión destructiva con 
objetivos claros. Los padres de los alumnos también destacaron una opinión y un comportamiento 
destacable, y una actitud diferente hacia las obligaciones. 

Un dato interesante es que la comunidad local ha reconocido la necesidad de los y las jóvenes de 
ser visibles, por lo que les ha permitido interpretar la obra y de esa manera invitar a la gente a 
preguntarse qué tipo de mundo le dejamos a la juventud. Su expresividad recibió convocatorias 
de escuelas internacionales en Montenegro, que reconocieron el ejemplo de buena práctica pe-
dagógica. El Festival Internacional de Teatro Alternativo les brindó la oportunidad de ser parte del 
programa. Siguieron convocatorias que trascienden las fronteras de Montenegro y finalmente su 
éxito se ha visto coronado por un proyecto que reúne a los países mediterráneos y a todos y todas 
los y las jóvenes con retos de vida y educativos similares o casi iguales.

Miroslav Minić
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ANTIGONA 2.0. Méditerranée - El teatro como herramienta de promoción del diálogo
intercultural entre jóvenes del Mediterráneo

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto Antígona 2.0 surge de una propuesta de trabajo dentro del aula en torno al personaje 
de Antígona de Sófocles. Al ser repensado desde la innovación educativa cobra una dimensión más 
allá de la enseñanza formal, dándole la entidad de proyecto de Mediación Artística en el ámbito 
de la enseñanza no formal. El arte, las artes escénicas en concreto, como herramienta de inclusión 
social y el trabajo en valores. La variedad de grupos que lo han llevado a cabo lo demuestra. 

Más allá de las paredes de las aulas, Antígona ha supuesto un revulsivo para los diferentes gru-
pos de jóvenes, ya que les ha llevado a reflexionar y a poner el foco en su propia experiencia y la 
de personas que les rodean en cuanto a una serie de valores fundamentales: las identidades, el 
respeto, la violencia, el compromiso, la dignidad, la ética, la familia, la amistad, el amor, los lazos 
sociales, la diversidad,  las relaciones de poder, el activismo, la sostenibilidad…

Comenzamos el trabajo con las restricciones producidas por la pandemia, y el contacto era a tra-
vés de la pantalla del ordenador. Lo que en un principio pareció un hándicap a lidiar, se convirtió en 
un trabajo profundo de verbalización,  y posteriormente de reflexión, de lo que Antígona  evocaba, 
las resonancias en el día a día, las palabras de un texto antiguo que que se convirtieron en disposi-
tivo para provocar un aluvión de imágenes, experiencias propias y ajenas, que fueron conforman-
do lo que ha sido el guión definitivo. Jugar con las palabras, con las imágenes, con la asociación de 
ideas, ha permitido visibilizar fundamentalmente ese sentimiento de duda, de incertidumbre, a la 
que se enfrenta la juventud, y verbalizar esa pregunta machacona que se repite una y otra vez a 
lo largo de la historia representada: me pregunto cuándo podré tomar yo las riendas de mi vida y 
mi destino.

No se trata de darles la palabra a la juventud, sino de asumir la responsabilidad como sociedad 
de construir espacios para que ellos libremente tomen la palabra, porque cuando hacen, tienen 
mucho que decir y es muy importante. Es un toque de atención a la hipervalorada sociedad adulta 
conservadora que trata con condescendencia y paternalismo a la juventud.
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A lo largo de las sesiones hemos podido comprobar como se ha ido trabando un sentimiento de 
grupo, de equipo, el respeto y la escucha hacia una misma y hacia los otros ha ido creciendo; el 
reconocerse, valorarse y apreciarse, el empoderamiento en sus gestos, sus palabras, sus acciones. 
Antígona somos todos con su valentía, también Ismene con sus dudas, también Hemón con su 
fidelidad, es una inmersión en lo más intrínsecamente humano del ser humano, el ser con el otro, 
sin el otro no tenemos sentido. La necesidad de diálogo se hace patente. 

Comprobar que en diferentes lugares del mediterráneo grupos de jóvenes repiensan su realidad 
y se plantean otro mundo posible, es el punto de inflexión para pensar, y no descabelladamente, 
que Antígona 2.0 es un proyecto a replicar una y otros ves con otros grupos de jóvenes en otros 
lugares del mediterráneo.

María Colomer Pache
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ANTIGONA 2.0. Méditerranée - El teatro como herramienta de promoción del 
diálogo intercultural entre jóvenes del Mediterráneo

GUÍA PARA LOS/LAS PROFESORES

Descripción del proyecto: 

El marco cultural de los países mediterráneos está fuertemente conectado con la mitología de la 
antigua Grecia. El drama que se origina en estas áreas puede ser uno de los campos educativos en 
los que los estudiantes amplían lo que ya han adquirido y a la vez aprehenden nuevos 
conocimientos sobre sí mismos, el ser humano y el mundo. Es decir, es una nueva lectura, una 
nueva experiencia y un nuevo acercamiento escénico a la antigua tragedia escrita por Sófocles. La 
designación "2.0" implica una comunicación moderna con el texto y una nueva carga de contenido 
que se enmarca en el ámbito de los y las jóvenes del Mediterráneo. Es decir, se recurre al teatro 
como herramienta de promoción del diálogo entre la juventud mediterránea a partir de un clásico 
universal. 

 Una de las heroínas que los estudiantes conocen durante su educación secundaria, o más allá de 
su proceso educativo es "Antígona" de Sófocles. Nacida del mito de Edipo, cercana al lector con sus 
pensamientos y acciones, abre un espacio de identificación. Creemos interesante proponer la 
lectura y el trabajo en el aula, del texto “Antígona” de Sófocles. Un trabajo así puede ser muy 
interesante en concreto en este ciclo de enseñanza, porque se pueden abordar cuestiones que van 
más allá de las teatrales, históricas y literarias, ya que filosóficamente plantea temas cruciales. 
Antígona forma parte de una de las trilogías que escribió Sofocles en torno a algunos mitos griegos. 

 Antígona es reconocida como el primer gesto de desobediencia civil, ya que plantea abiertamente 
el conficto entre el poder politico y los criterios éticos, lo público y lo privado, lo masculino y lo 
femenino, la ley y la moral, por eso es una buena abanderada de la juventud indignada 
mediterránea, en general, de toda la juventud que se rebela de una manera democrática ante el 
estado. También es un símbolo de la importancia de la reconciliación, del mantenimiento de la 
memoria histórica, de la defensa del diálogo frente al imperio de la fuerza .   Teniendo en cuenta 
el fuerte sentido de la justicia, los estudiantes aceptan la lealtad y los principios de Antígona como 
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una medida de humanidad. Antígona como símbolo del sufrimiento por creencias firmes es un 
poderoso incentivo para los y las jóvenes. La tragedia del conflicto Antígona-Creonte despierta en 
los estudiantes un fuerte deseo de confrontarse con el mundo de manera clara, abierta e 
inequívoca contra todas las injusticias que no deben ser silenciadas. 

 Ante la fuerza del personaje de Antígona,  mujer y con una  integridad moral a prueba de todo, el 
personaje de Creonte muestra toda su complejidad, puesto que al ser representante del poder, al 
comportarse como un tirano, aparece con todas sus contradiciones y dudas, y se pone de 
manifiesto su fragilidad y debilidad . Reconociendo a Antígona como una heroína que emite fuerza 
moral y la tragedia de Creonte que emite debilidad, los y las jóvenes con los que estamos en 
contacto diario reconocen la potencia de este texto, que es capaz de expresar sus puntos de vista, 
opiniones e ideas. 

La idea de este proyecto no es rediseñar, readaptar el texto de Sófocles, sino brindar oportunidades 
para que los y las estudiantes, gracias a la empatía e identificación que les pueden vincular a él, a 
través de su creatividad, expresen sus propias experiencias de injusticia, rebelión contra un gran 
abanico de temas que son su preocupación diaria: la revolución tecnológica y digital, consumismo, 
asfixia de la libertad, bullying , la desigualdad de género, y otras lacras contemporáneas. Por lo 
tanto, al principio hay una nota importante para los participantes en la implementación de este 
proyecto: es necesario confiar en su propia experiencia en el trabajo con los y las estudiantes e 
identificar esos momentos en los que el/la maestro/a se enfrentó a desafíos pedagógicos. Por lo 
tanto, tener en cuenta a estudiantes que han sido discriminados por motivos raciales, sociales, 
religiosos, sexuales o de cualquier otro tipo. Las experiencias en el aula y en los diferentes talleres 
de teatro extracurriculares sugieren que en general, los y las jóvenes entre los 14 y 20 años han 
experimentado algún tipo de discriminación. 

Por ello, estamos llamados a contribuir a la solución de los problemas de violencia, intolerancia, 
alienación, privación de ideales, deshumanización que están presentes entre jóvenes del mundo 
en el que vivimos y explorar cómo los mismos utilizan patrones de comportamiento disfuncionales 
en la resolución de situaciones de conflicto. Desde ese puesto, planteamos el proyecto Antigone 
2.0. Méditerranée. 

De esta forma, tendremos la oportunidad de escuchar la importante voz de los y las jóvenes 
mediterráneos sobre temas que les preocupan por igual, independientemente de sus diferencias. 
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PASO 1 – CASTING 

      La realización del primer paso implica la selección de participantes en el proyecto "Antigone 
2.0". Se espera que los maestros reconozcan la motivación adecuada y se sugiere que seleccionen 
de 6 a 10 estudiantes. ¡ El primer criterio de selección es reconocer su deseo de cambiar el mundo! 
Pero también disposición para afrontar responsabilidades personales. Así, los estudiantes 
sensibilizados con la realidad social, muestran una tendencia hacia el activismo, el voluntariado y 
actividades similares. Si muestran interés en participar, los y las estudiantes con diversidad 
funcional pueden tener prioridad en la selección. 

El segundo criterio a la hora de elegir es el talento de los y las estudiantes para actuar, tocar un 
instrumento, cantar, bailar, actuar, expresarse visualmente en forma clásica o digital. 

El tercer criterio de selección de los participantes es su edad, que oscila entre los 15 y los 19 años. 

El/ la profesor/a no está obligado/a a seleccionar a los participantes de la escuela en la que trabaja, 
pues puede actuar a nivel de la comunidad local y más allá. El/la mentor/a en este proyecto no 
tiene que ser necesariamente un/a professor/a de escuela primaria o secundaria. Si reconoce sus 
propias capacidades, también puede ser una persona que trabaja con jóvenes en alguna otra forma 
de intercambio. En este sentido, la edad de los participantes puede ir desde el final de la escuela 
primaria hasta los primeros ciclos de estudios universitarios.  

Un papel importante en la selección de participantes pertenece al/la asistente que es estudiante 
de una academia de teatro, una facultades o similares y se dedica a la interpretación. El papel de 
asistente en el proyecto puede confiarse a una persona con experiencia y conocimientos 
pedagógicos en el campo de las artes escénicas. En el sentido más amplio, su importancia se refleja 
en ayudar a la parte del trabajo del director.  

PASO 2 - DOS LECTURAS DE OBRA 

      Tras el casting, el/la profesor/a está obligado/a comenzará el proceso creativo realizando 
ensayos de lectura cuyo número y duración podrá ajustar a su propia visión de la productividad del 
grupo con el que trabaja para que se establezca el trabajo de creación a realizar al menos dos 
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lecturas de "Antígona" de Sófocles. Además del/la asistente, el proyecto cuenta con el apoyo de 
un/a alumno asistente audiovisual que graba material documental en todo momento . 

Estas lecturas en grupo implican un análisis detallado de la experiencia del texto de Sófocles 
"Antígona" de la situación que se plantea, los antecedentes,  los personajes que aparecen, los 
conflictos que surgen entre ellos. Entonces, ya en esta ocasión, el/la docente expande los 
horizontes vivenciales del alumnado y comprueba sus posibilidades de conectar la experiencia 
lectora y vivencial con el momento en el que viven y crean. 

El/la professor/a hace a los estudiantes las siguientes (o similares) preguntas: 

• ¿Quién es la Antígona de tu tiempo?

• ¿Hay alguna Antígona en los tiempos actuales?

• ¿Qué cualidades de Antígona tienen las personas que realmente admiras?

• ¿Qué cualidades tienen para tí las personas que admiras, que para tí son referentes?

• ¿Qué sabes de los derechos humanos?

• ¿Qué articulos te parecen los más importantes?

• ¿Cuáles son esas creencias Justas que reconoces en los y las activistas por los derechos
humanos en el ámbito de la lucha contra la de género, en el ámbito de la familia, la ecología y
sosteniblidad, los y las activistas que luchan por el acceso a una educación amplia para los grupos
minoritarios o marginados?

• ¿Cuáles son tus creencias y experiencias personales relacionadas con la restricción de la
libertad de expresión, movimiento y expresión de sus creencias?

• Califica los principios de Antígona en la lucha por la justicia.

• ¿Quién es el Creonte de tu tiempo?

• ¿Qué cualidades tienen las personas a las que realmente no respetas?

• ¿Con qué acciones o hechos provocaron esa actitud suya?
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• ¿Quién es el coro * en el  “aquí y ahora”, en el momento actual? (* coro griego - un grupo
de actores que generalmente comentan los eventos y destinos de los personajes principales; el
coro actúa como un colectivo y representa las opiniones de una  gran parte y/o toda la sociedad)

• ¿Cuál es la actitud del coro hacia el sufrimiento de Antígona y el amor por el poder de
Creonte?

• Describe tu compasión por Antígona y tu compasión por Creonte.

• Describe tus sentimientos y creencias cuando eres Antígona.

• Describe tus sentimientos y creencias cuando eres Creonte.

Después de que el/la professor/a adquira una idea de los aspectos experimentales de la lectura de 
la tragedia de Sófocles, se efectuaría la realización del enfoque a través de tres modelos: Tras el 
análisis de la obra, se pasaría a decidir desde qué encuadre trabajar. Entre las posibilidades, se 
plantean tres:  

1-.  Actualizar el texto de Antígona, es decir, la creación de un texto dramático. Junto con los/las 
estudiantes, crea un texto que implica la puesta en context actual del tema, conectando a Antígona 
con la violación de las normas patriarcales, expresando rebelión en relación a la desigualdad social, 
religiosa, de género u otra discriminación; 

2-.    Monólogos/ miradas desde cada uno de los personajes de la obra, y algunas interacciones 
entre ellos. La Mirada de lo colectivo, de la realidad, desde la subjetividad del personaje. El/la 
professor/a ofrece a los/las alumnus/as la posibilidad de mirar los problemas contemporáneos 
desde diferentes posiciones: Antígona, Ismena, Creonte, Hemón, Tiresias, Eurídice o coro, y formar 
réplicas dramáticas sobre temas determinados; 

3-. El/la professor/a sugiere a los/las estudiantes que hablen por boca de la protagonista - Antígona 
sobre sus propias experiencias de bullyng, violencia de género, discriminación racial, sexual, 
religiosa y social; corrupción, adicción, etc. 
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PASO 3 - 15 ENSAYOS 

La realización del proyecto implica cinco series de tres ensayos de tres horas. 

Primera serie: 

Dar forma paulatinamiente al texto final; corregir y mejorar los aspectos dramáticos de las réplicas; 
conformación final del texto dramático con respecto a la norma de duración de una clase escolar 
que es el tiempo que debería durar la obra representada;, se podría entrar a  trabajar 
improvisaciones  de situaciones y personajes , trabajo sensorial sobre todo escucha y mirada, 
corporeizar, es decir , llevar al cuerpo todos los sentimientos, ideas, que se han expresado desde 
la palabra; trabajar con el espacio y el tiempo, la conciencia de la relación del cuerpo con el espacio 
y el tiempo,  y de la relación con el otro y con los objetos . El texto puede ir apareciendo a lo largo 
de estas tres sesiones, e incluso dar la posibilidad de que siga creciendo en las siguientes fases.  En 
todo caso, en estas tres primeras sesiones conseguir establecer un guión esquemático que se irá 
rellenando en las siguientes fases.  

En esta primera fase las sesiones de trabajo se pueden estructurar de la siguiente manera. 

1-. Caldeamiento y desinibición.  En primer lugar, plantear ejercicios y juegos teatrales que 
permitan las desinhibición y la cohesion del grupo, a modo de caldeamiento para el trabajo 
posterior. Juegos colectivos que favorezan el centrarse en el aqui y ahora y en el grupo, , como 
podría ser pasarse una pelota imaginaria de unos a otros , colocados en un circulo, al principio 
siguiendo el orden en el que están colocados, hacienda el gesto de pasar la pelota a la vez que dicen 
el nombre del compañero/compañera que está a su derecho,; después pueden cambiar la 
dirección, pudiendo pasar la pelota imaginaria a quienes tienen a su izquierda o a su derecha, y 
después a cualquier miembro del grupo, marcando el gesto y la dirección , junto con la Mirada y 
decir el nombre del compañero al que se le pasa. Una vez que han entrado en la dinámica, pasarse 
esa pelota con emociones diferentes cada vez, como alegrís, enfado, miedo, sorpresa,, también con 
sensaciones: frío, calor, picores…jugando también con los ritmos: rápido, lento.  
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Caminar por el espacio, de diferentes maneras, teniendo en cuenta el ritmo, las partes de apoyo, 
con un  sólo pie o los dos, imitando a diversos personajes del mundo real y de la ficción.  

Se puede también plantear viajes imaginarios a diferentes espacios: cómo andar en la nieve, en el 
agua, en las nubes, y proponer que libremente jueguen como si estuviesen en la playa, en un 
bosque, en un desierto.  

Otro juego puede ser el de entrar imaginariamente en una casa con muchas puertas, que vamos 
abriendo y en cada una de ellas hay personajes diferentes y nos comportamos como ellos. Al abrir 
una puerta podemos entrar en una habitación en la que hay políticos y nos comportamos como un 
politico, médicos, personas mayors, niños pequeños, madres, padres, maestros… 

2-. Sensibilización. Proponer trabajo por parejas: el espejo (uno/a es la persona que se mira en el 
espejo y hace gestos, movimientos, y el tro es el espejo, que imita al mismo tiempo lo que está 
hacienda el otro. Importante no perder la Mirada) , la sombra( similar al anterior pero ahora uno 
es quien hace y el otro es so sumbre que hace lo mismo pero detrás), estímulo-respuesta (uno/a 
hace un movimiento neutron y el otro rsponde con otro movimiento neutron, generando así una 
conversación de movimientos), acción-reacción( uno propone una accion, por ejemplo, jugar al 
baloncesto, y el otro le sigue la propuesta y adopta un personaje que complementa al propuesto, 
y juegan los dos, hasta que el segundo propone otra acción diferente, y así sucesivamente). O tríos: 
si yo fuera (uno propone si yo fuera… un árbol, sería un árbol frondoso y grande, con muchas frutas, 
y se coloca corporalmente como se imagina que es ese árbol, el Segundo dice : si tu fueras un árbol 
frutas yo sería una persona que va al árbol a coger una fruta para comersela, y lo hace; y el tercero 
dice si tu fueras un árbol, tu una personas que quiere coger una fruta, yo sería el dueño del árbol. 
Se puede trabajar de dos formas: a modo de fotos, quedando al final en una imagen estática en las 
que los tres quedan relaciones, o bien se puede dejar avanzar la situación y dramatizarla), moldear 
a los compañeros para crear una imagen e incluirse en ella).  

El objetivo fundamental de esta parte de la sesión es activar la escucha, la Mirada, la respuesta 
corporal, que preparan para la tercera parte de la sesión. 

3-. Creación. Plantear situaciones concretas en torno a las propuestas que han aparecido en la fase 
anterior sobre los temas que les sugiere la obra de Antígona, e improvisar en torno a ellas. La 
improvisación puede ser directa, se definen los personajes que aparecen, eligen los personajes y 
entran en el juego, o bien hablan un poco de que es lo que puede pasar en la improvisación, 
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acordando un mínimo guión a seguir y respetando el esquema de que la pequeña historia a 
representar tienen un inicio, un desarrollo/conflicto, y un final. Posibles situaciones: el rechazo de 
un grupo a un nuevo compañero/a, asamblea para decidir que hacer entre todos ante una serie de 
medidas que consideran abusivas, problemas en las relaciones de amistad y de pareja. En definitive, 
situaciones en las que se plantea la diversidad y la diferencia ante el pensamiento único imperante. 

4-. Valoración del trabajo realizado en la sesión. Comentarios de cómo se han sentido, que les ha 
gustado, les ha parecido interesante, les gustaría repetir. Y sobre lo que ha aparecido en las 
improvisaciones: reflexión en torno al comportamiento de los diferentes personajes que han 
interpretado. Qué rescatarían para ir construyendo el guión de la obra.  

Segunda serie: 

En esta parte, el/la professor/a en cooperación con los/las estudiantes, escuchando su sensibilidad, 
elige uno de los enfoques dramáticos propuestos. Entiendo que la propuesta es trabajar desde el 
abanico de posibilidades de ofrece la puesta en escena, que son múltipes, teniendo en cuenta entre 
otras, el Teatro del Oprimido de Augusto Boal( Teatro Foro , Teatro Imagen) y acabar eligiendo una 
o mezclando varias (dependiendo del conocimiento de las medodologías de trabajo por parte de
los diferentes coach). Vendría a delimitar, el formato desde el cual trabajar todo lo que ya ha ido
apareciendo:

1-. Forum teatro 

En el Forum teatro, los participantes presentan un problema social, pero sin solución. Es un 
problema que afecta al menos a alguno de los integrantes del grupo. Un miembro del grupo cuenta 
con el mayor detalle posible la situación vivida, y se delimitan los personajes que intervienen. Quien 
cuenta elige quienes de sus compañeros van a interpretar cada uno de los personajes, y se 
representa la situación planteada. Se van haciendo variaciones: el protagonista cambia a ser el 
antagonista, se puede proponer que intercambien sus roles en la situación.Se llega hasta el punto 
de inflexion en el que se hace necesaria una respuesta a modo de solución Los participantes invitan 
a la audiencia a explorar una solución al problema  y se les invita a subir  al scenario, actuando en 
el escenario, adoptando el rol del protagonista, del antagonista o de cualquier otro personaje que 
está proponiendo la sulición al conflict que considera que es la más adecuada. Este enfoque es 
deseable si el/la professor/ay los estudiantes evalúan que sus temas están relacionados con el 
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racismo, el bullyng, los prejuicios sexuales y problemas similares de la sociedad moderna. Esta es 
una forma de empoderar a un individuo o todo un grupo en acción que implica "mejorar la 
realidad". 

Teatro imagen: el inicio es similar, una persona cuenta un problema y una situación concreta vivida 
en la que ese problema aparece. Se le pide que coloque al grupo componiendo la imagen de ese 
conflicto. Después se le pregunta cómo le gustaria que fuera, y que componga la imagen. Tenemos 
la imagen incial, la real, y la ideal. Se van construyendo imágenes intermedias hasta llegar a la ideal. 
A la vez se va hacienda la reflexión de cómo va produciendose esa transformación. Partimos de la 
premisa de que otro mundo es posible, si somos capaces de imaginar otras maneras de hacer, éstas 
podrán darse, y podemos reflexionar en torno al proceso de transformación.  

2-. Teatro Verbatim / teatro documental, 

Este enfoque implica entrevistas con personas reales. Ante los temas elegidos, se recogen 
comentarios, reflexiones de diferentes personas implicadas en el tema, ya sean investigadores, 
filósofos, periodistas, o personas involucradas directamente, que han vivido directamente la 
situación y el conflict que se plantea. Se recogen todos estos testimonios y son trasncritos por el 
dramaturgo dandole forma para la puesta en escena.   El/la professor/a puede empoderar a los 
participantes para que formulen preguntas que harán en el escenario a persona con experiencia de 
violencia o a los perpetuadores de violencia. Esta forma de teatro puede reunir diferentes historias 
que son ilustrativas, experimentadas, verdaderas, poderosas y conmovedoras. La intimidad que 
crea este enfoque permite a la audiencia crear un contacto directo y conmovedor con el tema. 

3-. Teatro físico 

Proceso de creación teatral donde la técnica actorial es la base. En este enfoque, se hace hincapié 
en el uso pleno de los medios expresivos del cuerpo y la voz del los actores. Se puede sugerir a los 
participantes que en esta presentación de contenido tengan la oportunidad de expresarse a través 
de actuaciones vocales, danza, acrobacias, expresiones faciales. Trabajar tanto esquemas de 
improvisación diversos para que pasen a ser como esquemas de dramatización, entrando en 
especial a trabajar las polaridades, y el conflicto/acción como el eje fundamental del trabajo. Los 
objetivos y estrategias del personaje, tanto del protagonista (quien plantea la acción) como del 
antagonista (quien modifica la acción planteada por el protagonista), y de los personas que les 
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rodean (Antígona sería la antagonista, Creonte el protagonista, y los demás serán personajes que 
sirven para visibilizar el conflicto entre ambos).  

Dependiendo de como se vaya desarrollando el trabajo caba plantear la posibilidad de ruptura con 
la cuarta pared e involucrar al público en la acción teatral, o bien de romper con el espacio escénico 
y abrirlo al espacio en principio destinado a los espectadores, de trabajar el distanciamiento y los 
apartes al público (especialmente si se opta porque la figura del coro esté presente. El coro puede 
tener diferentes funciones: puede ser como una especie de narrador, que va contando los 
antecedents de los que se va a ver, va anticipando los que se va a ver a conticuación, hace 
reflexiones sobre lo que está pasando…).  

Se puede optar porque aparezcan todos los personajes de la obra, y reactualizar la situación que 
se plantea. Puede haber una Antígona o dos, dos Creontes (puede facilitar el mostrar la 
ambivalencia del personaje y su complicidad, mostrar sus inseguridades y sus miedos) y así desde 
la teatralidad mostrar personajes que no son lineales. También se puede optar por dejar a Creonte, 
el poder, invisible pero continuamente presente, y todos son Antígonas que muestran sus 
problemas particulares y que tal vez deciden unirse para enfrentarse al poder, o no. O unos juegan 
el rol de Antígona y otros el rol de Ismene, que insta a mantener el statu quo, y callar.  

También se puede optar por mantener un lenguaje épico y poético, o se puede acercar a 
expresiones coloquiales, o de modos de habla concretos de determinados grupos.   

4-.Teatro musical 

 Además de la interpretación actoral, la música y la danza tienen un papel importante, y se puede 
crear la historia más desde el movimiento. La palabra quedaría en un segundo o tercer lugar, y se 
primaría la expresión corporal, trabajan con símbolos, imágenes. La implementación de este 
enfoque implica que los participantes utilicen las formas de musicales, cabaret, ópera, conciertos 
de rock. El musical tradicional canta todo o casi todo el texto, pero se puede optar por plantear un 
musical diferente para el que  No es necesario que los participantes tengan la experiencia de danza 
ni de interpretar música instrumental, es posible utilizar percusión improvisada, instrumentos de 
cuerda alternativos, sonidos reconocibles de timbres de teléfonos móviles, etc. Se puede crear todo 
universo de sonidos que no necesariamente son una pieza musical cantada, que pueden sugerir 
ambientes, sentimientos, jugando con el ritmo, y un universo de movimientos coreografiado.   

5-. Teatro digital 
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Videocreación/ videoarte, muy vinculado a la música y el movimienyo, la danza: creación de obra 
artística más abstracta y a la vez poética, con participación directa o no del público, a paritr de una 
propuesta ya elaborada, que podría llevar a una performance.  Este tipo de realización de contenido 
implica grabar y editar formatos de video cortos, dar forma al formato de un videojuego que se 
transmite en el escenario y que invita a la audiencia a interactuar, etc. 

Tercera serie:

 en este ciclo de trabajo, los profesores y estudiantes optan por un enfoque particular o una 
combinación de diferentes enfoques. Se espera que los profesores brinden a todos los participantes 
las mismas oportunidades y, por lo tanto, envíen un mensaje sobre la necesidad de que la justicia 
y la igualdad sean accesibles para todos. Se delimita ya el formato a trabajar, y se recoge todo lo 
trabajado en la primera fase, y se comienza a fusionar, para configurar una propuesta compacta.  

Vamos viendo todas las necesidades de atrezzo y de vesturario, la escenografía.  Qué objetos son 
imprescindibles, cómo es el aspecto físico de los personajes, y cuál es el ambiente/lugar donde de 
desarrolla la historia.  

Cuarta serie: 

en esta parte del proceso, los participantes muestran confianza en dominar el escenario, se ven a 
sí mismos como parte del grupo y desarrollan el potencial del equipo en el escenario, conectan más 
firmemente las partes estructurales de la pieza, intervienen en el texto y tienen un punto de 
actuación claro. 

Quinta serie :

El set final de ensayos generales que implica la preparación y presentación del proceso de trabajo 
dentro de la institución en la que se educan, comunidades locales o en algún otro espacio destinado 
a la cultura. 
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rodean (Antígona sería la antagonista, Creonte el protagonista, y los demás serán personajes que 
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4-.Teatro musical 

 Además de la interpretación actoral, la música y la danza tienen un papel importante, y se puede 
crear la historia más desde el movimiento. La palabra quedaría en un segundo o tercer lugar, y se 
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de rock. El musical tradicional canta todo o casi todo el texto, pero se puede optar por plantear un 
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ni de interpretar música instrumental, es posible utilizar percusión improvisada, instrumentos de 
cuerda alternativos, sonidos reconocibles de timbres de teléfonos móviles, etc. Se puede crear todo 
universo de sonidos que no necesariamente son una pieza musical cantada, que pueden sugerir 
ambientes, sentimientos, jugando con el ritmo, y un universo de movimientos coreografiado.   

5-. Teatro digital 
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PASO 4 

El/la professor/a prepara y presenta el material grabado del proyecto en el marco de las actividades 
previstas por la Fundación Asamblea de Ciudadanos y ciudadanas del Mediterráneo (FACM). 
Comparte sus dilemas, posibles obstáculos y desafíos en su trabajo, tiene la oportunidad de buscar 
la supervisión de los coordinadores artísticos del proyecto, trabaja en la visibilidad mediática del 
proyecto en sí. 

29

With the support of An initiative of

Co-funded by the European Union



39

ANTIGONA 2.0 Méditerranée
Teatar kao sredstvo za promociju međukulturnog 

dijaloga među mladima Mediterana

VODIČ ZA NASTAVNIKE
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ANTIGONA 2.0 Méditerranée - Teatar kao sredstvo za promociju međukulturnog
dijaloga među mladima Mediterana

REZIME PROJEKTA

Projekat ANTIGONA 2.0 nastao je u sinergiji nastavnika i učenika/ca koji su bili spremni da svoje 
živote predstave u dramskom komadu, identifikujući se glavnom junakinjom Sofoklove tragedije.

Jedan od pedagoških izazova pred kojim se nalazi svaki nastavnik jeste prepoznavanje vrijednosti, 
mogućnosti, ali i prepreka i slabosti kod svojih učenika. Blagovremeno i adekvatno prepoznavanje 
mogućnosti podrazumijeva pronalaženje načina da se one ispolje u nastavnim i vannastavnim ak-
tivnostima.

Učenici koji su uz podršku mentora kreirali tekst „Antigona 2.0“ ispoljili su sopstvenu ranjivost, 
poziciju u savremenom društvu, kritički su promišljali stvarnost i svoju ulogu u njoj. Učešće u ovak-
vom projektu unaprijedilo je njihova znanja i vještine, ne samo u oblasti umjetničkog izraza već u 
njihovom daljem životu. Ukoliko bismo konkretizovali projektne ciljeve, to bi značilo da su razvili 
osjećaj samopouzdanja i samopoštovanja, svoju pasivnu ulogu posmatrača zamijenili ulogom ak-
tivnog učesnika koji želi da mijenja društvo u kojem živi. Njihovo prisustvo u elektronskim i štam-
panim medijima je osnažilo potrebu da utiču na druge mlade ljude. Svi učenici su ostvarili značajno 
bolje rezultate u učenju, pokazali bolja postignuća prilikom eksterne procjene znanja, preuzeli od-
govornost u vezi sa daljim školovanjem, organizovali vršnjačku edukaciju na sopstvenu inicijativu, 
skrenuli pažnju javnosti na njihov položaj i djelovali u potpunoj svjesnosti.

Iako je projekat od samog početka praćen pandemijskim okolnostima koje su onemogućile puni 
zamah ove ideje, učesnici su unaprijedili svoje digitalne kompetencije služeći se platformama koje 
su im omogućile realizaciju online proba.

Ovakav projekat zahtijevao je odricanja i jasnu strukturu vremena provedenog u školi i van nje, 
ipak, po svjedočenju ostalih nastavnika, njihove su snage došle do izražaja, s lakoćom su komunici-
rali svoje potrebe i uobičajeni destruktivni bunt zamijenili jasnim ciljevima.
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Roditelji učenika su posvjedočili drugačijem mišljenju i ponašanju, te drugačijem odnosu prema 
obavezama.

Zanimljiv je podatak da je lokalna zajednica prepoznala njihovu potrebu da budu vidljivi, zbog čega 
im je omogućila da komad odigraju i na taj način pozovu ljude da se zapitaju kakav svijet ostavlja-
mo mladim ljudima. Njihov izraz je naišao na pozive međunarodnih škola u Crnoj Gori koje su pre-
poznale primjer dobre pedagoške prakse. Internacionalni festival alternativnog teatra omogućio 
im je priliku da budu dio programa. Uslijedili su pozivi koji prevazilaze granice Crne Gore i najzad 
njihov uspjeh je krunisan projektom koji okuplja mediteranske zemlje i sve mlade ljude sa sličnim 
ili gotovo istim životnim i obrazovnim izazovima.

Miroslav Minić
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ANTIGONA 2.0 Méditerranée - Teatar kao sredstvo za promociju međukulturnog
dijaloga među mladima Mediterana

REZIME PROJEKTA

Projekt Antígona 2.0 proizlazi iz prijedloga rada u učionici oko lika Sofoklove Antígone. Kada se 
preosmisli iz obrazovnih inovacija, ono poprima dimenziju izvan formalnog obrazovanja, dajući mu 
entitet projekta umjetničkog posredovanja u polju neformalnog obrazovanja. Umjetnost, posebno 
izvedbena umjetnost, kao alat za socijalno uključivanje i rad na vrijednostima.

Raznolikost grupa koje su to izvele to dokazuje. Iza zidova učionica, projekt Antígona je postao 
ponor za različite grupe mladih, jer ih je naveo na razmišljanje i fokusiranje na vlastito iskustvo i 
iskustvo ljudi oko njih u smislu niza osnovnih vrijednosti: identiteta, poštovanje, nasilje, zalaganje, 
dostojanstvo, etika, porodica, prijateljstvo, ljubav, socijalne veze, različitost, odnosi moći, aktivi-
zam, održivost ...

Rad smo započeli s ograničenjima koja je proizvela pandemija, a kontakt je bio preko ekrana raču-
nara. Ono što se u početku činilo kao hendikep za rješavanje, postalo je duboko djelo verbalizacije, 
a kasnije i refleksije onoga što je Antígona evocirala, svakodnevnih rezonancija, riječi drevnog teks-
ta koji je postao sredstvo za izazivanje poplave slike, vlastita i tuđa iskustva, koja su oblikovala ono 
što je definitivno bilo skripta.

Igrajući se riječima, slikama, udruživanjem ideja, u osnovi je omogućilo da se učini vidljivim taj 
osjećaj sumnje, neizvjesnosti s kojim se mladi suočavaju i verbalizira ono lupajuće pitanje koje se 
iznova ponavlja iznova u cijeloj priči zastupljen: me pregunto cuándo podré tomar yo las riendas 
de mi vida y mi destino (Pitam se kada ću moći da preuzmem kontrolu nad svojim životom i svojom 
sudbinom). Ne radi se o davanju riječi mladima, već o preuzimanju odgovornosti kao društva da 
izgradi prostore za njih da slobodno govore, jer kada to učine, imaju puno toga za reći i to je vrlo 
važno. To je znak za uzbunu precijenjenom konzervativnom društvu odraslih koji pokroviteljstvuje 
i paternalizira mlade.
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Tokom sesija smo mogli vidjeti kako raste osjećaj grupe, tima, poštovanja i slušanja prema sebi i 
prema drugima; prepoznavanje, vrednovanje i uvažavanje sebe, osnaživanje u njihovim gestama, 
riječima i postupcima. Antigona smo svi sa našom hrabrošću, također Ismena sa svojim sumnjama, 
također Hemon sa svojom vjernošću, to je uranjanje u ono što je najprisutnije od ljudskog bića, 
bitis drugim, bez drugog nemamo značenja. Potreba za dijalogom postaje jasna.

Provjera da u različitim dijelovima Mediterana grupe mladih ljudi preispituju svoju stvarnost i raz-
matraju drugi mogući svijet, prekretnica je za razmišljanje, i to ne naivno, da je Antígona 2.0 Médi-
terranée projekt koji se uvijek iznova replicira s drugim skupinama mladih ljudi na drugim mjestima 
na Mediteranu.

María Colomer Pache
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ANTIGONA 2.0 Méditerranée - Teatar kao sredstvo za promociju međukulturnog
dijaloga među mladima Mediterana

VODIČ ZA NASTAVNIKE

Opis projekta 

Kulturološki okvir mediteranskih zemalja snažno je povezan sa mitologijom antičke Grčke. 
Drama koja potiče sa ovih prostora može biti jedno od obrazovnih polja na kojima učenici i učenice 
proširuju već stečena i stiču nova znanja o sebi, čovjeku i svijetu. Naime, riječ je o novom čitanju, 
novom doživljaju i novom scenskom pristupu antičkoj tragediji koju je napisao Sofokle. Oznaka 
“2.0” podrazumijeva savremenu komunikaciju sa tekstom i novo učitavanje sadržaja u domenu 
mladih na Mediteranu. Drugim riječima, pozorište se koristi kao sredstvo za promicanje dijaloga 
među mediteranskom omladinom na temelju univerzalnog klasika. 

Jedna od junakinja sa kojom se učenici i učenice upoznaju u toku srednjoškolskog 
obrazovanja ili izvan samog obrazovnog procesa je Sofoklova „Antigona“. Rođena iz mita o Edipu, 
svojim mišljenjem i djelovanjem bliska čitaocu, otvara prostor za identifikaciju. Vjerujemo da je 
važno predložiti čitanje i rad u učionici na tekstu Sofoklove “Antigone”. Ovakav rad može biti veoma 
zanimljiv, posebno u ovom nastavnom ciklusu, jer je moguće baviti se pitanjima koja nadilaze 
pozorišna, istorijska i književna, a postaju ključna filozofska pitanja.  

Antigona je prepoznata kao prva gesta građanske neposlušnosti zato što otvoreno pokreće 
sukob između političke moći i etičkih kriterija, javnog i privatnog, muškog i ženskog, zakona i 
morala, zato što je je dobra nositeljica standarda ogorčene mediteranske omladine, omladine koja 
se pobuni na demokratski način pred državom. Takođe, zato što je simbol važnosti pomirenja, 
održavanja istorijskog pamćenja, odbrane dijaloga protiv carstva sile. 

Imajući u vidu izražen osjećaj pravdoljublja, učenici/ce prihvataju Antigoninu odanost i 
principijelnost kao mjeru čovječnosti. Antigona kao simbol stradanja zbog pravednih uvjerenja 
predstavlja snažan podstrek za mlade ljude. Tragika sukoba Antigona - Kreont kod učenika/ca budi 
snažnu želju da jasno, otvoreno i nedvosmisleno konfrontiraju svijetu sve nepravde koje ne smiju 
biti prećutane. Suočen sa snagom karaktera Antigone, žene sa moralnim integritetom koja je u 
iskušenju, lik Kreonta pokazuje svu svoju složenost, budući da je predstavnik moći i ponaša se kao 
tiranin, pojavljuje se sa svim svojim kontradikcijama i sumnjama i otkrivaju se njegova krhkost i 
slabost. 
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      Prepoznavši Antigonu kao junakinju koja emituje moralnu snagu i Kreontovu tragiku koja 
emituje slabost, mladi ljudi s kojima smo svakodnevno u kontaktu prepoznaju potentnost ovog 
teksta, moćnog da izrazi njihove stavove, mišljenja i ideje.  

Ideja ovog projekta nije rediteljsko oblikovanje ili readaptacija Sofoklovog teksta, već 
pružanje mogućnosti kreativnim učenicima i učenicama da ispolje, zahvaljujući empatiji i 
identifikaciji koje ih mogu povezati s istim, sopstvene doživljaje širokog spektra pitanja koja ih 
svakodnevno brinu: nepravde, bunt protiv tehnološke i digitalne revolucije, konzumerizam, gušenje 
sloboda, vršnjačko nasilje, rodna nejednakost i druge savremene pošasti.  Zbog toga, na samom 
početku stoji važna napomena učesnicima u realizaciji ovog projekta – neophodno je osloniti se na 
sopstveno iskustvo u radu sa učenicima i učenicama i targetirati one trenutke kad je nastavnik/ca 
bio suočen sa pedagoškim izazovima. Dakle, uzeti u obzir učenike/ce koji su bili diskriminisani na 
rasnoj, socijalnoj, vjerskoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.  

Stoga, pozvani smo da doprinesemo rješavanju  problema nasilja, netrpeljivosti, otuđenosti, 
lišenosti ideala, dehumanizacije koji su zastupljeni među mladima u svijetu u kojem živimo i 
istražimo koliko mladi pri rješavanju konfliktnih situacija sa kojima se svakodnevno suočavaju 
koriste disfunkcionalne obrasce ponašanja. Sa te pozicije riješili smo da predstavimo projekat 
Antigona 2.0. Méditerranée.  

Na taj način bićemo u prilici da čujemo važan glas mladih Mediterana na teme koje ih 
jednako opterećuju bez obzira na njihove različitosti. Iskustva iz učionice i prilikom rada u 
vannastavnim okolnostima sugerišu da su svi mladi ljudi starosne dobi između 14 i 20 godina 
doživjeli neku vrstu diskriminacije. 

1.KORAK – Kasting

      Realizacija prvog koraka podrazumijeva izbor učesnika u projektu „Antigona 2.0“. Od 
nastavnika/ce se očekuje da prepozna adekvatnu motivaciju, pa sepredlaže da izabere 6 do 10 
učenika/ca.  

Prvi kriterijum odabira je prepoznavanje njihove želje da mijenjaju svijet! Ali i spremnosti da se 
nose sa ličnim odgovornostima. Dakle, učenici/e koji su senzibilisani na društvenu stvarnost, 
pokazuju sklonost ka aktivizmu, volontiranju i sličnim aktivnostima. Ukoliko za učešće pokazuju 
interesovanje, učenici sa razvojnim smetnjama mogu biti pozitivno diskriminisani.  
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Drugi kriterijum prilikom odabira je darovitost učenika/ca za glumu, sviranje nekog intrumenta, 
pjevanje, ples, vizuelni izraz u klasičnoj ili digitalnoj formi.  

Treći kriterijum za odabir učesnika/ca jeste njihov uzrast koji se kreće od 14 do 20 godina.  
Nastavnik/ca nije dužan da selektuje učesnike/ce iz škole u kojoj je zaposlen, već može djelovati na 
nivou lokalne zajednice i šire. Mentor u ovom projektu ne mora nužno biti nastavnik koji radi u 
osnovnoj ili srednjoj školi. U koliko prepoznaje sopstvene kapacitete to može biti i osoba koja radi 
sa mladim ljudima u nekom drugom obliku razmjene. U tom smislu, starosna dob učesnika može se 
kretati od završetka osnovne škole pa do prvih ciklusa studija. U selekciji učesnika/ca važna uloga 
pripada asistentu/kinji koji je student/kinja dramske akademije ili sličnih fakulteta i bavi se glumom. 
Uloga asistenta u projektu može biti povjerena licu sa pedagoškim iskustvom i znanjem iz područja 
scenskih umjetnosti. U najširem smislu, njegov značaj ogleda se u asistiranju rediteljskim dijelom 
posla.  

2.KORAK –  čitaće probe2

      Nakon kastinga, nastavnik/ca će započeti stvaralački proces realizacijom čitaćih proba čiji broj 
i trajanje može uskladiti sa sopstvenim viđenjem produktivnosti grupe  sa kojom sarađuje. 
Započinje stvaralački proces sa makar dvije čitaće probe Sofoklove „Antigone“, analizirajući 
situacije koja nastaju, pozadinu, likovi koji se pojavljuju, sukobi koji se javljaju između njih. Pored 
asistenta/kinje – glumca/ice, podršku projektu pruža asistent/kinja – student/kinja audiovizuelne 
umjetnosti koji/a sve vrijeme snima dokumentarni materijal.  

      Ove probe podrazumijevaju detaljnu analizu doživljaja teksta Sofoklove „Antigone“. Dakle, 
već ovom prilikom nastavnik/ca proširuje doživljajne horizonte učenica/ka i provjerava njihove 
mogućnosti povezivanja čitalačkog i doživljajnog iskustva sa trenutkom u kojem žive i stvaraju.  

Nastavnik/ca postavlja učenicima/cama sljedeća (ili slična) pitanja: 

 Ko je Antigona tvoga doba?

 Postoji li Antigona u današnjge vremena?

 Koje Antigonine osobine imaju ljudi kojima se istinski diviš?

2U slučaju da Sofoklov tekst nije dostupan na lokalnom jeziku, mogu se koristiti postojece adaptacije teksta od strane 
pisaca na lokalnim jezicima ili pak I pripremiti rezime na lokalnom jeziku. 
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 Koje osobine za vas imaju ljudi kojima se divite, a koji su vam referenca?

 Šta znate o ljudskim pravima? Koji vam se članci čine najvažnijmi?

 Koja pravedna uvjerenja imaju borci/borkinje za ljudska prava, protiv nasilja nad ženama,
nasilja u porodici, zaštitnici koji se bave ekološkim pitanjima, aktivisti koji se bore za dostupnost
valjanog obrazovanja rubnih kategorijama društva?

 Koja su tvoja lična uvjerenja i iskustva vezana za ograničenje slobode govora, kretanja,
ispoljavanja svojih uvjerenja?

 Kvalifikuj Antigoninu prinicipijelnost u borbi za pravdu.

 Ko je Kreont tvoga doba?

 Koje osobine imaju ljudi koje istinski ne poštuješ?

 Kojim postupcima su izazvali takav tvoj stav?

 Ko je hor* u tvome „ovdje i sada“? (Antički grčki hor - grupa glumaca koja obično svojom
pjesmom komentariše događaje i sudbine glavnih junaka; hor djeluje kao kolektiv i predstavlja
stavove cijelog društva)

 Kakav je odnos hora prema Antigoninom stradanju i Kreontovom vlastoljublju?

 Opiši svoju saosjećajnost u odnosu na Antigonu i saželjenje u odnosu na Kreonta.

 Opiši svoja osjećanja i uvjerenja kada si bio/bila Antigona.

 Opiši svoja osjećanja i uvjerenja kada si bio/bila Kreont.

      Nakon što je nastavnik/ca stekao uvid u doživljajne aspekte čitanja Sofoklove tragedije, 
realizaciji pristupa kroz tri modela. Nakon analize, moguće je odlučiti iz kojeg će se okvira raditi. 
Među mogućnostima postoje tri: 

Ažuriranje teksta Antigone, odnosno stvaranje dramskog teksta. Zajedno sa učenicima/ama
realizator projekta stvara tekst koji podrazumijeva osavremenjavanje tematike, povezivanje
Antigone sa kršenjem patrijarhalnih normi, izražavanjem bunta u odnosu socijalnu
nejednakost, vjersku, polnu ili drugu diskriminaciju;

Monolozi/odnosi između likova u predstavi i neke interakcije između njih. Pogled na kolektiv
i stvarnosti iz pozicije subjektivnosti lika. Nastavnik/ca nudi učenicima/ama da savremene
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probleme sagledaju iz pozicije – Antigone, Ismene, Kreonta, Hemona, Tiresije, Euridike ili 
hora, i da oblikuju dramske replike na date teme; 

Nastavnik/ca sugeriše učenicama/ima da kroz usta principijelne stradalnice – Antigone
govore o sopstvenim iskustvima vršnjačkog nasilja, nasilja nad ženama, rasnoj, polnoj,
vjerskoj, socijalnoj diskriminaciji; korupciji, bolestima zavisnosti itd.

3.KORAK – 15 proba

Realizacija projekta podrazumijeva pet setova od tri tročasovne probe. 

Prvi set - postepeno oblikovanje teksta; korigovanje i unapređivanje dramskih aspekata napisanih 
replika; uobličavanje dramskog teksta uz poštovanje norme jednog školskog časa koliko prikazani 
komad treba da traje. 

U ovoj prvoj fazi radne sesije mogu biti strukturirane na sljedeći način: 

1. Zagrijavanje i traganje za sinonimima
U prvom redu, predložite vježbe i pozorišne igre koje omogućavaju dezinhibiciju i grupnu
koheziju, kao zagrijavanje za kasniji rad. Kolektivne igre koje favorizuju fokusiranje na ovdje
i sada i na grupu, poput dodavanja zamišljene lopte  jedni drugima, postavljeni u krug, isprva
sljedeći redosljed kako su smješteni, čineći gestu dodavanje lopte dok izgovaraju ime
suigrača koji je s njihove desne strane; tada mogu promijeniti smjer, moći će proslijediti
zamišljenu loptu onima s njihove lijeve ili desne strane, a zatim bilo kojem članu grupe,
označavajući gestu i pravac, zajedno s pogledom i izgovarajući ime partnera kojem ce prići.
Jednom kad uđu u dinamiku, dodaju loptu s različitim emocijama svaki put, poput radosti,
bijesa, straha, iznenađenja. Takođe, s osjećajima: hladnoće, vrućine, svrbeži. Poigravaju se
ritmovima: brzo, sporo, lagano, hitro.
Takođe, moguće  je predložiti zamišljene izlete u različite prostore: kako hodati po snijegu,
vodi, oblacima i predložiti im da se slobodno igraju kao da su na plaži, u šumi ili u pustinji.
Druga igra može biti maštovit ulazak u kuću s mnogo vrata koja otvorimo i svako od njih ima
različite likove i ponašamo se poput njih. Otvaranjem vrata možemo ući u sobu u kojoj su
političari i ponašamo se poput političara, ljekara, starijih ljudi, djece, majki, očeva, učitelja.
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2. Senzibilizacija
Predložite rad u parovima:
- ogledalo (jedno je osoba koja se gleda u ogledalo i čini geste, pokrete, a drugo je ogledalo,
koje istovremeno oponaša ono što prvi radi). Važno je ne izgubiti međusobni pogled);
- sjena (slična prethodnoj, ali sada je jedna osoba ona koja to radi, a druga čini isto, ali iza
poput sjenke onoga koji stoji ili se kreće);
- odgovor - stimulus (jedan pokreće neutron, a drugi odgovara drugim pokretom neutrona,
stvarajući tako razgovor pokreta );
- akcija-reakcija (jedna predlaže akciju, na primjer, igranje košarke, a druga slijedi prijedlog
i usvaja lik koji dopunjuje predloženi, a obje igraju, dok druga ne predloži drugu različitu
akciju, i tako dalje uzastopno);
- trojke: da sam ja (jedan predlaže da sam ja... drvo, to bi bilo veliko, lisnato drvo, s mnogo
plodova i tjelesno se postavi onako kako to drvo zamišlja, drugo kaže: da si ti drvo, ja bi bila
osoba koja odlazi na drvo da bere voće da ga pojede, i on to čini; a treći kaže da ako si ti
drvo, a ti osoba koja želi brati voće, ja bih bio vlasnik drveta. Možete raditi na dva načina :
putem fotografija, ostajući na kraju u statičnoj slici u kojoj su tri veze povezane, ili možete
pustiti situaciju da napreduje i dramatizovati je), sugerišite učesnicima da stvore sliku i
uključite se u nju).
Osnovni cilj ovog dijela sesije je aktiviranje slušanja, gledanja, tjelesnog odgovora, koji
pripremaju za treći dio sesije:

3. Kreacija
Kreirajte specifične situacije oko prijedloga koji su se pojavili u prethodnoj fazi na teme
predložene Antigoninim djelom i improvizujte krećući se oko njih. Improvizacija može biti
jasna, likovi koji se pojave su definisani, likovi su izabrani i oni ulaze u igru ili razgovaraju o
tome što se može dogoditi u improvizaciji, dogovarajući se o minimalnom scenariju koji će
slijediti i poštujući shemu koja treba da bude predstavljena na početku, razvoj/sukob i kraj.
Moguće situacije: odbijanje u grupi novog školskog drugara, skup koji odlučuje šta će raditi
zajedno pred nizom mjera koje smatraju nasilnim, problemima u prijateljstvu i partnerskim
vezama. I najzad, situacije u kojima se različitost i razlike pojavljuju prije prevladavanja jedne
misli.

4. Ocjena rada obavljenog na sesiji
Komentari o tome kako su se osjećali, što im se svidjelo, koliko im je bilo zanimljivo, šta bi
željeli ponoviti. I na ono što se pojavilo u improvizacijama: razmišljanje o ponašanju različitih
likova koje su glumili. Šta bi preuzeli prilikom pisanja  scenarija za predstavu.
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Drugi set - u ovom dijelu nastavnik/ca u saradnji sa učenicima/cama, osluškujući njihov senzibilitet, 
bira jedan od predloženih dramskih pristupa: 

a) Forum teatar

U Forum teatru učesnici/ce prikazuju društveni problem, ali bez rješenja. To je problem 
koji pogađa barem neke od članova grupe. Član grupe ispriča što je detaljnije moguće 
stanje i delimitira likove koji intervenišu. Ko priča, bira ko će od njegovih pratilaca 
tumačiti svakog od likova, i predstavlja situaciju. Mogu oblikovati varijacije: glavni junak 
postaje antagonist, moguće je predložiti da razmijene svoje uloge u situaciji, dostižući 
tačku previjanja gdje je odgovor potreban kao rješenje. Učesnici/e pozivaju publiku da 
istraži rješenje problema kroz djelovanje na sceni i pozvani su da se popnu na scenu, 
glumeći na sceni, usvajajući ulogu glavnog junaka, antagoniste ili bilo kojeg drugog lika 
koji predlaže rješenje sukoba za koje smatraju da je najprikladnije. Ovakav pristup je 
poželjan ukoliko nastavnik/ca i učenici/ce procijene da su njihove teme u vezi sa 
rasizmom, vršnjačkim nasiljem, seksulanim predrasudama i sličnim problemima 
savremenog društva. Ovo je način osnaživanja pojedinca ili cijele grupe u djelovanju koje 
podrazumijeva „popravljanje stvarnosti“. 

Pozorište slika: početak je sličan, osoba priča problem i specifičnu situaciju u kojoj se taj 
problem pojavljuje. Od vas se traži da smjestite grupu koja sastavlja sliku tog sukoba. 
Zatim se pita kako bi želio da to bude i da komponuje sliku. Imamo početnu sliku, stvarnu 
i idealnu. Srednje slike se grade dok se ne postigne ideal. Istovremeno se odražava kako 
se odvija ova transformacija. Polazimo od pretpostavke da je moguć drugi svijet, ako 
smo u stanju zamisliti druge načine kako to učiniti, to se može učiniti i možemo razmisliti 
o procesu transformacije.

b) Verbatim teatar

Ovakav pristup podrazumijeva intervjue sa stvarnim ličnostima. Nastavnik/ca može 
osnažiti učesnike/ce da i oblikuju pitanja koja će na sceni postavljati licima sa iskustvom 
nasilja, ili počiniocima nasilja. Ovaj oblik pozorišta može okupiti različite priče koje su 
ilustrativne, doživljene, istinite, moćne i pokretačke. Intimnost koju ovaj pristup stvara 
omogućava publici da stvore direktan i dirljiv kontakt sa temom.  
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c) Fizički teatar

U ovom pristupu naglasak je stavljen na potpunoj upotrebi izražajnih sredstava 
glumačkog tijela i glasa. Učesnicima se može sugerisati da u ovakvom izlaganju sadržaja 
imaju priliku da se izraze kroz vokalno izvođenje, ples, akrobacije, mimiku. Raditi na 
različitim shemama improvizacije tako da postanu poput sheme dramatizacije, posebno 
ulaskom u rad na polaritetima i sukobima/akcijama kao osnovnoj osi djela. Ciljevi i 
strategije lika, i protagonista i antagonista i ljudi oko njih (Antigona bi bila protagonist, 
Kreont antagonist, a ostali će biti likovi koji služe da sukob između njih dvoje učine 
vidljivim). U zavisnosti od toga kako se rad razvija, može se podići mogućnost prekida s 
četvrtim zidom i uključivanja publike u pozorišnu akciju, ili prekida sa scenskim 
prostorom i otvaranjem u prostor koji je u principu namijenjen gledateljima, radi 
distanciranja i razdvajanja za javnost (pogotovo ako je izabrana prisutnost figure hora, 
a hor može imati različite funkcije: može biti poput svojevrsnog pripovjedača koji broji 
prethodnike onih koji će se vidjeti, razmišljati o onome što se događa...). 
Možete odabrati da se svi likovi u predstavi pojave i ažurirati situaciju koja se pojavi. 
Može postojati Antigona ili dvije, dva Kreonta (to može olakšati prikazivanje 
ambivalentnosti i saučesništva lika, pokazati njegovu nesigurnost i strahove), a time i iz 
teatralnosti prikazati likove koji nijesu linearni. Takođe, možete odlučiti da pustite 
Kreontu moć, nevidljivu, ali kontinuirano prisutnu, a svi da budu Antigone koje pokazuju 
svoje posebne probleme i koje možda odluče da se udruže kako bi se suočile sa tom 
moći ili ne. Ili neki igraju ulogu Antigone, a drugi ulogu Ismene, koja poziva da održi 
status quo i šuti. 
Možete odabrati i održavanje epskog i poetskog jezika ili pristupiti kolokvijalnim izrazima 
ili određenim načinima govora određenih grupa. 

d) Muzički teatar

Pored glumačke predstave, muzika i ples imaju važnu ulogu, a priča se može stvoriti više 
iz pokreta. Riječ bi ostala na drugom ili trećem mjestu i prevladao bi tjelesni izraz, oni 
rade sa simbolima, slikama. Sprovođenje ovog pristupa podrazumijeva da se učesnici 
služe formama mjuzikla, kabarea, opere, rok -koncerta. Tradicionalni mjuzikl pjeva 
cjelovit ili gotovo cjelovit tekst, ali možete odabrati da predložite drugačiji mjuzikl za 
kojinije neophodno da učesnici imaju iskustvo izvođenja instrumentalne muzike, plesa 
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moguće je služiti se improvizovanim udarljkama, alternativnim žičanim instrumentima, 
prepoznatljivim zvukovima zvona mobilnog telefona i sl.  
Možete stvoriti univerzum zvukova koji nisu nužno pjevani muzički komad, koji može 
sugerirati ambijente, osjećaje, poigravanje ritmom i univerzum koreografskih pokreta. 

e) Digitalni teatar

Video-kreacija / video-umjetnost, usko povezana sa muzikom i pokretom: stvaranje
apstraktnijeg i poetičnijeg umjetničkog djela, sa direktnim ili indirektnim učešćem
publike, na osnovu već razrađenog prijedloga, što bi moglo dovesti do performansa.
Ovakav vid realizovanja sadržaja podrazumijeva snimanje i montiranje kratkih video
formi, oblikovanje formata video-igrice koja je emitovana na sceni, a koja poziva publiku
na interakciju i sl.

Treći set - u ovom radnom ciklusu nastavnik/ca i učenici/ce se opredjeljuju za određeni pristup ili 
kombinaciju različitih pristupa. Od nastavnika/ce se očekuje da svim učesnicima pruži jednaku 
šansu i time pošalje poruku o potrebi da pravda i jednakost budu svima dostupne. Format na kojem 
će se raditi je razgraničen i sakuplja se sve što je obrađeno u prvoj fazi i počinje se spajati kako bi 
se konfigurisao kompaktni prijedlog. 
Vršimo uviđaj o potrebama rekvizita, kostimografije, scenografije. Koji su predmeti bitni, kakav je 
fizički izgled likova i koje je okruženje / mjesto gdje se priča odvija. 

Četvrti set –U ovom dijelu procesa učesnici/e ispoljavaju sigurnost vladanja scenom, sebe vide kao 
dio grupe i razvijaju timski potencijal na sceni, čvršće povezuju strukturne djelove komada, 
intervenišu na planu teksta i imaju jasnu izvođačku poentu.  

Peti set – Finalni set proba podrazumijeva pripremu i prezentovanje procesa rada unutar ustanove 
u kojoj se obrazuju, lokalne zajednice ili u nekom drugom prostoru predviđenom za kulturu. 

4. KORAK

Nastavnik/ca priprema i prezentuje snimljeni materijal projekta unutar Mediterranean Citizens’ 
Assembly Foundation (FACM). Dijeli svoje dileme, eventualne prepreke i izazove u radu, ima priliku 
da traži superviziju od umjetničkog koordinatora projekta, radi na medijskoj vidljivosti samog 
projekta. 
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ANTIGONA 2.0. Méditerranée
Theater as a tool for boosting intercultural 

dialogue between Mediterranean youth

GUIDE FOR PROFESSORS
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Antigone 2.0 Méditerranée - Theatre as a tool for boosting an intercultural dialogue
between Mediterranean youth

PROJECT SUMMARY

Antigone 2.0 Mediterranean is a project born out of the synergy of teachers and students willing to 
present their lives in the form of a play, all identifying with the protagonist from the classic tragedy 
of Sophocles.

One of the pedagogical challenges that every teacher faces is to recognize not only the values and 
opportunities in their students, but also their weaknesses and the obstacles they are confronted 
with. The timely and appropriate recognition of opportunities means finding ways to express them 
in teaching and extracurricular activities. The students who, with the support of their mentors, 
created the text of “Antigone 2.0 Mediterranean,” expressed their own vulnerability and positions 
in modern society, thinking critically about reality and their role in it. 

Participation in a project like this improved their knowledge and skills not only in the field of ar-
tistic expression, but also in their future lives. If we were to define the objectives of the project, it 
would be for students to develop a sense of self-confidence and self-esteem, replacing their pas-
sive role as observers with the role of active participants who want to change the society in which 
they live. Their presence in digital media, as well as traditional media, has further reinforced the 
importance of influencing other young people.

Each student achieved remarkable learning outcomes, demonstrating achievements in external 
evaluations of knowledge, assuming responsibility for higher education, taking the initiative to 
organize educational workshops among their peers, and drawing the public’s attention to their 
perspective. Although the restrictions enforced due to the pandemic prevented the full realization 
of the original project, participants were also able to improve their digital skills through the use of 
online platforms.
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A project such as this required many sacrifices and a clear structure of time in and out of school. 
However, according to other mentors, their strengths came to the fore as students easily commu-
nicated their needs and replaced destructive rebellion with clearly set goals. The parents of the 
students also highlighted a noticeable change in behavior and a different attitude towards their 
educational obligations.

An interesting takeaway is that the local community recognized the need for young people to be 
visible, causing them to interpret the work and thus inviting people to wonder what kind of world 
we should leave to the youth. Its expressiveness caught the attention of international schools in 
Montenegro, which recognized the play as an example of good pedagogical practice. The Interna-
tional Festival of Alternative Theatre also gave them the opportunity to be part of the program. 
Calls continued to come in from outside of Montenegro, shining light on their success which has 
been crowned as a project that brings together the Mediterranean countries and all of their young 
people facing similar if not almost identical challenges in life and education.

Miroslav Minić
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Antigone 2.0 Méditerranée - Theatre as a tool for boosting an intercultural dialogue
between Mediterranean youth

PROJECT SUMMARY

The Antigone 2.0 project arises from a proposal of work within the classroom around the charac-
ter of Antigone, taken from the play written by Sophocles. When rethought from the perspective 
of educational innovation it takes on a dimension beyond formal education, creating a project of 
artistic mediation in the field of informal education. Art, the performing arts in particular, can be a 
tool for social inclusion and lessons on values. The variety of groups that have performed it proves 
this.

Outside of classrooms, Antigone has been a shock for different groups of young people, forcing 
them to reflect and focus on their own experience as well as those of the people around them in 
terms of a series of fundamental values, including: identities, respect, violence, commitment, dig-
nity, ethics, family, love, social ties, diversity, power relations, activism, and sustainability.

We started this project under the constraints of the restrictions brought about by the pandemic, 
meaning contact was exclusively made through the computer screen. What at first seemed like a 
handicap became an in-depth exercise in verbalization, and later on of reflection of what Antigone 
had evoked. The words of the ancient text became a device to provoke a flood of images that re-
sonated in our daily lives, as our own personal experiences and those of others were reflected in 
the script. Playing with words, with images, and with the association of ideas, made it possible to 
visualize that feeling of doubt and uncertainty faced by young people and to verbalize that crus-
hing question that has been repeated again and again throughout history:  When will I be able to 
take the reins of my own life and destiny? 

It is not a question about giving a voice to the youth, but of taking responsibility as a society to 
build spaces for them to freely take the floor, because when they do, they have a lot to say and 
what they say is very important. It is a wake-up call to conservative adult society which treats 
young people with condescendance and paternalism.
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Throughout the sessions, we have seen how a sense of belonging to a group or team and respect 
and listening to oneself and to others has allowed young people to feel recognized, valued, and 
appreciated and empowered in their gestures, their words, and their actions. We are all Antigone. 
We carry his courage but also the doubts of Ismene, and the fidelity of Hemon. The work is an im-
mersion in one of the most intrinsically human aspects of life, being with the other. And without 
the other, we have no sense of self. The need for dialogue is made clear.

Knowing that in different places around the Mediterranean groups of young people are reimagi-
ning their own reality and considering the possiblity of another world should cause us to stop and 
think seriously about Antigone 2.0 as a project to replicate among groups of young people throu-
ghout the region.

María Colomer Pache
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Antigone 2.0 Méditerranée - Theatre as a tool for boosting an intercultural dialogue 
between Mediterranean youth

GUIDE FOR PROFESSORS

Description of the project: 

The cultural framework of the Mediterranean countries is strongly connected with the mythology 
of Ancient Greece. The dramas that originated in these areas can be one of the educational fields 
in which students expand what they have already learned and at the same time acquire new 
knowledge about themselves, the human being and the world. This is to say, it is a new reading and 
experience of an artistic approach to the ancient tragedy written by Sophocles. The designation 
“2.0 Mediterranean” implies a modern communication with the text and new content framed by 
the experiences of Mediterranean youth. Thus, theatre based on a universal classic is used as a tool 
for promoting dialogue between Mediterranean youth. One of the heroines that students 
encounter during their secondary education or beyond is “Antigone” of Sophocles. Born from the 
myth of Oedipus, this character is similar to the reader in her thoughts and actions, thus opening a 
space for identification and reflection. 

Such a work can be very interesting in this teaching cycle, because it can address issues that go 
beyond the theatrical historical and literary spheres, as it raises crucial philosophical issues. 
Antigone is a part of one of the trilogies Sophocles wrote about Greek myths.     

Antigone is known as the first instance of civil disobedience, since it openly discusses the conflict 
between political power and ethical criteria, the public and the private, the masculine and the 
feminine, and the law and morality. That is why it is a good standard-bearer of the Mediterranean 
indignant youth and, in general, all youths that rebel in a democratic way against the state. It is also 
a symbol of the importance of reconciliation, of maintaining historical memory, of defending 
dialogue against the rule of force. Taking into account the strong sense of justice, student’s 
understand Antigone’s loyalty and principle as a measure of humanity. Antigone as a symbol of 
suffering due to standing by firm beliefs is a powerful incentive for young people. The tragedy of 
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the Antigone-Creon conflict awakens in students a strong desire to confront the world in a clear, 
open, and unequivocal way, and to fight against injustices that should not be silenced.  

On one hand you have Antigone, a woman with strength and bulletproof moral integrity to 
challenge everything. On the other hand you have the complexities of Creon, who despite being a 
representative of power who behaves like a tyrant shows all of contradictions and doubts revealing 
his fragility and weakness. By recognizing Antigone as a heroine who emits moral strength and 
Creon as emitting weakness, the young people with whom we are in daily contact can harness the 
potential of this text, as it can help them express their views, opinions, and ideas.  

The aim of this project is not to redesign or readapt Sophocles’ text, but to provide the students 
with the opportunity to express themselves about their own experiences of injustice via their 
creativity and the empathy and identification they feel with the text. On a daily basis they are 
concerned with rebellion against a wide range of issues, such as: the technological and digital 
revolution, consumerism, suppression of liberty, bullying, gender inequality, and other 
contemporary challenges. Therefore, at the beginning there is an important note for the 
participants running this project: it is necessary to trust the student’s experiences and to identify 
moments when you, as a professor, faced pedagogical challenges. Hence, keep in mind students 
who have been discriminated against for racial, social, religious, sexual and/or other reasons. 
Experiences in the classroom and in different extracurricular theater workshops suggest that in 
general, young people between the ages of 14 and 20 have experienced some type of 
discrimination.  

Therefore, we are called upon to contribute to the solution of problems of violence, intolerance, 
alienation, deprivation of ideals, and dehumanization that are present amongst young people in 
the world in which we live, and to explore how youths use dysfunctional behavior to resolve 
conflicts. Due to this, we created the Antigone 2.0 Méditerranée project.  

Through this project, we will have the opportunity to listen to the important voices of young 
Mediterranean people on issues that concern them equally, regardless of their differences. 
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STEP 1- CASTING 

The first step concerns selecting participants for the “Antigone 2.0” project. Teachers should 
identify motivated students and select 6 to 10 of them. The first selection criterion is to recognize 
their desire to change the world! But also having disposition to take on responsibilities. Students 
sensitized to social reality show a tendency towards activism, volunteering and similar activities. If 
they show interest in participating, students with functional diversity may have priority in the 
selection process.  

The second criteria for selection is the talent of students to act, play an instrument, sing, dance, or 
express themselves in a traditional or digital way.  

The third criteria for selection of participants is their age, which ranges between 15 and 19 years 
old.  

The professors are not obligated to select students from the school in which they work and can 
instead look to the local community or beyond when making their choices. The mentor of the 
project does not necessarily have to be an elementary or high school teacher. If they have the skill 
and ability, a mentor can also be a person who works with young people in some other form of 
exchange. In this case, the age of the participants can range from the end of primary school to the 
first cycle of university studies.  

An important role in the selection of participants belongs to the assistant, who is a theatre academy 
or college student (or something similar) and is dedicated to acting. The role of assistant in the 
project can be entrusted to an experienced person with pedagogical experience and knowledge in 
the field of performing arts. In the broadest sense, the assistant’s importance is reflected in their 
helping the director. 
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STEP 2- TWO READINGS OF THE WORK 

After the casting, the teacher should begin the creative process by leading group readings of the 
script, the frequency and duration of these sessions can be adjusted by the teacher based on how 
productive the group is. Within this creative process, a minimum of two readings of “Antigone” by 
Sophocles should be carried out. In addition to the assistant, the project has the support of an 
audiovisual student assistant who will record documentary material at all times. 

These  group readings involve a detailed analysis of the experience with the Sophocles’s text and 
the situation that arises, the background, the characters that appear, and the conflicts that arise 
between them. So, the teacher expands the experiential horizons of the students and presents 
them with the possibility of connecting the readings to the moments in which they are living and 
creating. 

The professor can ask the students the following (or similar) questions: 

 Who is the Antigone of your time?

 Is there an Antigone in contemporary society?

 What qualities of Antigone do the people you really admire have?

 What qualities do the people you admire have?

 What do you know about human rights?

 What articles do you think are most important?

 What are the beliefs that you recognize in human rights activists in the fields of gender,
family, ecology and sustainability, the activists who fight for access to universal education
for minority and marginalized groups?

 What are your thoughts on and personal experiences with the restrictions of freedom of
expression, movement, and the expression of your beliefs?
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 Rate Antigone’s principles in the fight for justice.

 Who is the Creon of your time?

 What qualities do the people you truly do not respect share?

 What actions or events have evoked your attitude towards them?

 Who is the chorus* in the “here and now”, in the present time? (*Greek chorus- a group of
actors who mainly comment on the events and the fates of the main characters; the chorus
acts as a collective and represents the opinions of a large part and/or the whole of society).

 What is the chorus’s attitude towards Antigone’s suffering and Creon’s love for power?

 Describe your compassion for Antigone and your compassion for Creon.

 Describe your feelings and beliefs when you are Antigone.

 Describe your feelings and beliefs when you are Creon.

After the professor gets an idea about experimental aspects from reading through Sophocles’s 
tragedy, a focus can be determined by carrying out three models, and an analysis of each can 
determine which frame they will work within. The three models are: 

1- Using Antigone to create a dramatic text. Working with the students to modernize the text in
terms of contemporary challenges. Connecting Antigone with the violation of patriarchal norms,
rebelling against social, religious, and gender inequality, or any other form of discrimination.

2- Looking at the monologues of each of the characters in the play and the interactions between
them. Looking at reality through the subjective lenses of the different characters. The teacher can
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offer the students the possibility of addressing contemporary problems from the different 
perspectives: Antigone, Ismene, Creon, Haemon, Tiresias, Eurydice, or the chorus. These characters 
can be used to create dramatic interpretations of specific themes. 

3- The teacher can suggest that the students speak through the protagonist, Antigone, about their
own experiences of bullying, gender violence, corruption, addiction, and/or racial, sexual, religious
and social discrimination.

STEP 3- 15 TRIALS 

The project involves five rounds of three three-hour trials each. 

First round:

Gradually edit the final text, correct and improve the dramatic aspects of the replicas; finalize the 
text and ensure its length is in accordance with the duration of a class period. The students can 
begin working on improvisations of situations and characters, practice sensory work through 
listening and observing, and animate and bring their ideas to life. Work on teaching students spatial 
and physical awareness both of their own bodies and in relation to other objects. This text can be 
referenced throughout these three sessions and can even possibly continue to grow in the 
following phases. In any case, these first three sessions should establish a schematic script that will 
be completed in the following phases. 

In this first phase, the work sessions can be structured as follows: 

1- Warming up. To begin, the teacher can propose exercises and theatrical games that will allow
the group to get comfortable around one another and warm-up for later work. Group games that
focus on the here and now and the group, such as making a circle and passing an imaginary ball to
each person on their right and learning the name of that person. Later they can change up the
direction and pass the ball to any random member in the group while keeping eye contact and
saying their name. Next, the ball should be passed around with the students displaying different
emotions each time such as joy, anger, fear, surprise, and also sensations such as: cold, hot, itchy,
and lastly, at different rhythms like fast or slow.
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Have the students walk through the space in different ways, taking into account the rhythms of 
their steps, walking on one foot or both, and impersonating various characters from both the real 
world and fiction.  

The teacher can also propose acting out imaginary trips to different places: like walking in the snow, 
swimming in water, floating in the clouds, or propose that they play freely as if they were on a 
beach, in a forest, or in the desert.  

Another game can be to imagine that you are entering a house with many doors, each of which can 
be opened to reveal different characters that the students will then have to impersonate. By 
opening a door the students can enter a room where there are politicians, doctors, old people, 
young children, mothers, fathers or teachers… 

2- Sensitization. Propose that the students work in pairs: “the mirror” (one student who looks at
the mirror and makes gestures and movements, and the other student is the mirror and
simultaneously imitates what the other is doing. Maintaining eye contact is important), “the
shadow” (similar to the past exercise but now one student acts and the other is their shadow that
mimics their movement from behind them), “stimulus-response” (one student makes a movement
and the other responds with another movement, thus generating a conversation through
movements), “action-reaction” (one student proposes an action, for example, playing basketball,
and the other copies that action and acts as a character that complements the proposed action,
the two will play together until the other student proposes a different action, and so on). Or in
groups of three: “If I was…” (One student proposes “If I was… a tree it would be a large, leafy tree,
with many fruits” and would act this out with their body. The second student would say, “If you
were a tree with fruit, I would be the person who picks the fruit to eat it” and acts this out. The
third student would say, “If you were a tree and you were the person who picks its fruit, then I am
the owner of the tree”. This can be worked out in two ways: in the form of photos, where at the
end the group makes a static image, or you can let the situation advance and become increasingly
dramatic, molding their peers in their creation of the image.

The fundamental objective of this part of the session is to activate listening, eye contact, body 
responses, and to prepare for the third part of the session.  
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3- Creation. Create concrete situations based on the proposals that have appeared in the previous
phase in relation to the themes suggested by Antigone’s work, and improvise around them. The
improvisation can be direct: first define character options, then choose your character and enter
the game, or the students can talk about what can happen during improvisations and agree on a
minimal script to follow and respect the storyline, ensuring it has a beginning, a
development/conflict, and an end. Possible situations: The rejection of a new member by the
group, assembling to decide what to do when faced with a series of measures they consider
abusive, problems in friendships and relationships. Definitively, situations in which diversity and
differences arise against mainstream thought.

4- Assessment of the work in the session. Have students comment on how they feel, what they
liked, what they found interesting and if they would like to do it again. Have them also comment
on what appeared in the improvisations: have them reflect on the behaviors of the different
characters they played. What would they like to use from these exercises in their construction of
the play’s script?

Second round:

In this part, the professor, in cooperation with their students, can choose one of the proposed 
dramatic approaches. The idea is to work from the range of possibilities offered by the staging, of 
which are many, referencing, among others, the Theatre of the Oppressed by Augusto Boal (Forum 
Theatre, Image Theatre), and choosing one or mixing several of them (depending on the coach’s 
knowledge of the methodologies of this work). You can work within these formats: 

1- Forum Theatre

In Forum theatre, the participants present a social problem without a solution. It is a problem that 
affects at least one of the group members. A member of the group explains, with the most detail 
possible, the situation they have experienced, and determines who else can be involved. The 
student sharing their experience can choose which other group members will be interpreting each 
of the characters in the story. Different variations will be acted out: the protagonist will change to 
the antagonist, it can be proposed that they switch roles in the situation. It will reach an inflection 
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point in which finding a solution is necessary. The participants can invite the audience to explore a 
solution to the problem and invite them to come on stage, act out the scenario, adopt the role of 
protagonist, antagonist, or any other character who is a part of the solution that they consider to 
be the most appropriate. This approach is desirable if the teacher and students explore issues 
related to racism, bullying, sexual prejudices and similar issues in modern society. This is a way of 
empowering an individual or a whole group through action by “improving reality”.  

Image Theatre: the beginning is similar, a student explains a situation they experienced in which a 
problem appeared. They are asked to place the group members so that they compose an image of 
the conflict. Then they are asked how they would like the image to look and to compose it in that 
way. Therefore, we have the initial image, the real image, and the ideal image. They build 
intermediate images until the ideal image is created. At the same time, they can reflect on how the 
transformation taking place is made. We start from the premise that another world is possible, 
because if we are able to imagine other ways of doing things then these things can occur, and 
therefore we can reflect on this transformation process.  

2- Verbatim Theatre/ Documentary Theatre

This approach involves conducting interviews with real people. Regarding the chosen topics, 
comments and reflections from the different people involved are to be collected, whether they are 
researchers, philosophers, journalists, or people who have experienced the conflict being 
discussed. All of these testimonies are to be collected and edited by the playwright so they can be 
acted out on stage. The teacher can encourage the students to ask questions to a person who has 
experienced violence or to perpetrators of violence that they will then ask on stage. This form of 
theatre can bring together different stories that are illustrative, taken from real life experiences, 
powerful, and moving. The intimacy created by this approach allows the audience to establish 
direct contact with the issue and be touched by the experience.  

3- Physical Theatre

A theatrical creation process where the actor’s technique is the base. In this approach, an emphasis 
is placed on the full use of the expressive capabilities of the body and the voice of the actor. 

49

With the support of An initiative of

Co-funded by the European Union



67

Teachers can suggest to the participants that in this approach they have the opportunity to express 
themselves through vocal performances, dance, acrobatics, and facial expressions. Work on both 
the different improvisation schemes so that they become dramatization schemes, especially 
working on the polarities, and having conflict/action as the fundamental axis of the work. The 
objectives and strategies of the character, especially the protagonist (who proposes the action) as 
well as the antagonist (who modifies the action proposed by the protagonist), and of the other 
characters around them (Antigone will be the protagonist, Creon the antagonist, and the others 
will be characters that serve to highlight the conflict between the two).  

Depending on how things develop, the possibility of breaking the fourth wall to involve the public 
in the theatrical action or breaking the stage space and opening it up to the space generally 
intended for spectators can be proposed (especially if the role of the choir is present. The choir can 
have different functions: it can act as a narrator, who gives insights into the background of what 
you see on stage, anticipates what will be seen next, and comments on what is happening…) 

You can choose to have all of the characters in the play appear and update different situations. 
There may be one or two Antigones, two Creons (which could be a means of showing the 
character’s ambivalence, complicity, insecurities and fears), and thus through theatrical choices 
show how these characters are not linear. You can also choose to leave out the character Creon, 
the figure of authority and power, but have what his character represents continue to be present, 
where all other characters are Antigones who join forces to challenge this authority and power. Or 
have some play the role of Antigone and others the role of Ismene, who urges Antigone to maintain 
the status quo and keep quiet. 

You can also choose to keep the epic and poetic language of the text or you can alter it and use 
colloquial expressions, or specific speech modes of certain groups.  

4- Musical Theatre

In addition to acting, music and dance play an important role, as an entire story can be created 
from movement. Words take second or third place, as expression through the body comes first, as 
it works with symbols and images. The implementation of this approach implies that the 
participants will use forms of musicals, cabaret, opera, and rock concerts. Traditional music is sung 
through all of the text, but you can choose to propose a different type of musical, for which the 
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participants do not need experience in dance or interpreting instrumental music. You can use 
improvised percussion, alternative string instruments, mobile phone ringtones, etc. You can create 
a whole universe of sounds that are not necessarily a sung musical piece but which can suggest 
environments, feelings, rhythms, and can also give way to a universe of choreographed 
movements.  

5- Digital Theatre

Video creation/ video art, is closely linked to music and movement, dance: a creation of an artistic 
work that is more abstract and at the same time poetic, with or without direct participation by the 
public, from a predetermined proposal, which could then lead to a performance. This type of 
content creation involves recording and editing short videos, giving them the format of a video 
game being broadcast on stage, and inviting the audience to interact with it, etc.  

Third round:

In this work cycle, the teachers and students choose a specific approach or a combination of 
different approaches. Teachers are expected to provide all participants with the same 
opportunities and impart a message about the need for justice and equality to be accessible to all. 
The format of work is limited, and everything that has been worked on in the first phase is collected 
and is merged together to establish a compact proposal.  

The props, clothing and scenography needed can be determined. What objects are essential? 
Determine the physical appearances of the characters. What is the environment/where does the 
story take place? 

Fourth round:

In this part of the process, the participants should be confident in mastering the scene, they should 
see themselves as a part of a team whose potential is developed on stage. They should be able to 
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strongly connect the structural parts of the piece, intervene in the text, and have a clear point of 
action.  

Fifth round:

This is the final set of general rehearsals that involves the preparation and presentation of the work 
in process at the education institution, in the local community, or in some other cultural space.  

PART 4 

The teacher prepares and presents the recorded material of the project within the framework of 
the activities planned by the Mediterranean Citizens’ Assembly Foundation (MCAF). The teacher 
should share their dilemmas, the obstacles they faced, and the challenges within their work. The 
teacher has the opportunity to seek the supervision of the artistic coordinators of the project and 
work on the media visibility of the project itself. 
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 With the support of:  

1 
 

ANTIGONA 

.Sófocles. 

Antígona-Creonte 

 
بیض المتوسطألبیض المتوسط ـ المسرح كأداة لتعزیز الحوار الثقافي بین شباب البحر األا البحر                 2.0 آنتیغونا    

 
االستاذة \ستاذ ألدلیل ا     

 
المشروع وصف :  

 
ي ینشأ في الدرامي الذ ویشكل العمل القدیمة.بیض المتوسط إرتباطا وثیقا بأساطیر الیونان ألطار الثقافي لدول البحر اإلیرتبط ا    

 جدیدة عنإحدى المیادین التربویة التي تساعد الطالب على تكثیف مكتسباتھم العلمیة وفي الوقت نفسھ یتعلمون مھارات  المناطق،تلك 
 أي،أسلوب متكامل للنص الدرامي  جدیدة واتباعتجربة  جدیدة،اإلعتماد على قراءة  أخرى:بعبارة  والعالم.عن اإلنسان  أنفسھم،

وتركیبة إلى تواصل جدید مع النص  2.0یشیر التصنیف                 سوفوكلیسیة حدیثة للتراجیدیا القدیمة التي ألفھا مقاربة فن
الحوار بین شباب البحر األبیض المتوسط إبتداءا من  كأداة لتشجیعاإلى المسرح  أي، اللجوء الشباب.على ضوء متطلبات  مستحدثة

.نص كالسیكي عالمي  
 

قریبة من  أودیب،ولدت من أسطورة  .سوفوكلیسدا  آنتغونا بعد ھي،الطالب أثناء التعلیم الثانوي أو ما  إحدى البطالت التي عرفھا
دا  آنتیغونا وتوظیف نصنحن نعتقد أنھ من المفید إقتراح قراءة  للتعارف.فضاء  ساعد على فتحأفكار القارئ وتصرفاتھ كما 

ألنھ باستطاعتھ تناول  التعلیم،تحدیدا في ھذه المرحلة من  للغایة،ون مھما یمكن لعمل كھذا أن یك الدراسي.في الفصل  سوفوكالس
ھو  آنتیغونا حاسمة. یثیر قضایامن الناحیة الفلسفیة  أنھ،في حین  واألدبیة،التاریخیة  بالفنون المسرحیة،مسائل تفوق تلك التي تھتم 

.الیونانیةعن األساطیر  سفوكلیس ألفھا داجزء من الثالثیات التي   
                                        

 
العام منھ  ،والمعاییر األخالقیةتطرح حقیقة الصراع بین السلطة السیاسیة  إذ،بأنھا أول حالة للعصیان المدني  آنتیغوناتُعرف 

لشباب البحر األبیض المتوسط  الرایة) (حاملةشك فیھ أنھا المؤید األمثل ال فمما  والمعنوي.القانوني  األنثى،، الذكر كان أو والخاص
صیانة  المصالحة،كما ترمز أیضا إلى أھمیة  حكوماتھم.دیمقراطیة على  ویتمرد بطریقةالذي یثور  عامة ولكل الشبابالمستاء بصفة 

مقیاسا  اب آنتیغونالالطإعتبر  للعدالة،في ضوء توجھھم الشدید  والطغیان.الدفاع عن الحوار من ھیمنة القوة  التاریخیة،الذاكرة 
إن تراجیدیا  والشابات.للشباب  وحافزا قویاللمعاناة من أجل معتقداتھا الثابتة  أنھا ترمزكما  لمبادئھا.من أجل إخالصھا  للبشریة

على  إعتراضا وشفافةالواقع بصورة واضحة  رغبة قویة في مواجھة بال أیقظت لدى الط                            آنتیغونا ـ كریون
.                               .السكوت عنھا بغيالتي ال ین جمیع أشكال المظالم  

 
بتصرفھ  للسلطة، وھو الممثل المعقدة كریون تبدو شخصیة دا السلطة، والمتمردة علىالعادلة  البطلة، آنتیغوناأمام شخصیة  

تسخیر إمكانات ھذا  یومیا،معھم  الذي نتواصلفعلى الشباب  والضعف.بالھشاشة  على اتسامھما یدل  وشكوكھ؛بتناقضاتھ  التعسفي،
وأفكارھم.      رائھم نظرھم، آ وتغییر وجھات الخاصة،حدود مأساتھم  النص ورسم  

 
ب و الطالبات ، بدافع ال، إنما إتاحة فرص للط سوفوكلیسلیس الفكرة من ھذا المشروع إعادة تصمیمھ أو إعادة تكییف نص دا  

ة تجاه الظلم ،ا لتمرد بشكل یومي على مجموعة العاطفة و الھویة  ،وقدرتھم اإلبداعیة التي تقودھم إلى التعبیر عن تجاربھم الخاص
، قمع الحریات ، التنمر ، عدم المساواة بین الجنسین االستھالك : الثورة التكنولوجیة و الرقمیة ،  واسعة من المواضیع التي تتمثل في

ین یدیرون ھذا المشروع  والذي و غیرھا من اآلفات السائدة في المجتمع المعاصر  و من ثم ، مالحظة مھمة لفائدة المشاركین الذ
:  ضرورة اإلعتماد على تجربة الطالب الشخصیة ، إستبانة تلك التحدیات البیداغوجیة  التي یواجھھا األستاذ  یقتضي في بادئ األمر

غیرھا من  و بالتالي األخذ بعین اإلعتبار الطالب الذین جرى التمییز ضدھم ألسباب عنصریة أو إجتماعیة أو  عرقیة او جنسیة أو
تشیر بصفة عامة إلى أن الشباب الذي  المسرح،ورشات  وفي مختلفأنواع التمییز . إن التجارب المكتسبة في الفصل الدراسي 

. تعرضوا لشكل من أشكال التمییز ،سنة 20و 14تتراوح أعمارھم ما بین   
 

التجرید من اإلنسانیة الموجودة بین  الحریات،قمع  ء،اإلقصا التعصب، العنف،لھذا السبب نحن ندعوا الجمیع لإلسھام في حل مشاكل 
قمنا  الباب،من ھذا  الصراعات.شباب العالم الذي نعیش فیھ و اإلستطالع إلى كیفیة استخدام نفس السلوكیات المفككة في مجال تسویة 

. األبیض المتوسط للبحر 2.0 آنتیغونابطرح مشروع  . 
 

. حد سواء تشغلھم علىاألبیض المتوسط بشأن مواضیع  وشابات البحرشباب  ع ألصواتلإلستماستكون لنا الفرصة  الشكل،بھذا   
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ANTIGONA 
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Antígona-Creonte 

 
بیض المتوسطألبیض المتوسط ـ المسرح كأداة لتعزیز الحوار الثقافي بین شباب البحر األا البحر                 2.0 آنتیغونا    

 
االستاذة \ستاذ ألدلیل ا     

 
المشروع وصف :  

 
ي ینشأ في الدرامي الذ ویشكل العمل القدیمة.بیض المتوسط إرتباطا وثیقا بأساطیر الیونان ألطار الثقافي لدول البحر اإلیرتبط ا    

 جدیدة عنإحدى المیادین التربویة التي تساعد الطالب على تكثیف مكتسباتھم العلمیة وفي الوقت نفسھ یتعلمون مھارات  المناطق،تلك 
 أي،أسلوب متكامل للنص الدرامي  جدیدة واتباعتجربة  جدیدة،اإلعتماد على قراءة  أخرى:بعبارة  والعالم.عن اإلنسان  أنفسھم،

وتركیبة إلى تواصل جدید مع النص  2.0یشیر التصنیف                 سوفوكلیسیة حدیثة للتراجیدیا القدیمة التي ألفھا مقاربة فن
الحوار بین شباب البحر األبیض المتوسط إبتداءا من  كأداة لتشجیعاإلى المسرح  أي، اللجوء الشباب.على ضوء متطلبات  مستحدثة

.نص كالسیكي عالمي  
 

قریبة من  أودیب،ولدت من أسطورة  .سوفوكلیسدا  آنتغونا بعد ھي،الطالب أثناء التعلیم الثانوي أو ما  إحدى البطالت التي عرفھا
دا  آنتیغونا وتوظیف نصنحن نعتقد أنھ من المفید إقتراح قراءة  للتعارف.فضاء  ساعد على فتحأفكار القارئ وتصرفاتھ كما 

ألنھ باستطاعتھ تناول  التعلیم،تحدیدا في ھذه المرحلة من  للغایة،ون مھما یمكن لعمل كھذا أن یك الدراسي.في الفصل  سوفوكالس
ھو  آنتیغونا حاسمة. یثیر قضایامن الناحیة الفلسفیة  أنھ،في حین  واألدبیة،التاریخیة  بالفنون المسرحیة،مسائل تفوق تلك التي تھتم 

.الیونانیةعن األساطیر  سفوكلیس ألفھا داجزء من الثالثیات التي   
                                        

 
العام منھ  ،والمعاییر األخالقیةتطرح حقیقة الصراع بین السلطة السیاسیة  إذ،بأنھا أول حالة للعصیان المدني  آنتیغوناتُعرف 

لشباب البحر األبیض المتوسط  الرایة) (حاملةشك فیھ أنھا المؤید األمثل ال فمما  والمعنوي.القانوني  األنثى،، الذكر كان أو والخاص
صیانة  المصالحة،كما ترمز أیضا إلى أھمیة  حكوماتھم.دیمقراطیة على  ویتمرد بطریقةالذي یثور  عامة ولكل الشبابالمستاء بصفة 

مقیاسا  اب آنتیغونالالطإعتبر  للعدالة،في ضوء توجھھم الشدید  والطغیان.الدفاع عن الحوار من ھیمنة القوة  التاریخیة،الذاكرة 
إن تراجیدیا  والشابات.للشباب  وحافزا قویاللمعاناة من أجل معتقداتھا الثابتة  أنھا ترمزكما  لمبادئھا.من أجل إخالصھا  للبشریة

على  إعتراضا وشفافةالواقع بصورة واضحة  رغبة قویة في مواجھة بال أیقظت لدى الط                            آنتیغونا ـ كریون
.                               .السكوت عنھا بغيالتي ال ین جمیع أشكال المظالم  

 
بتصرفھ  للسلطة، وھو الممثل المعقدة كریون تبدو شخصیة دا السلطة، والمتمردة علىالعادلة  البطلة، آنتیغوناأمام شخصیة  

تسخیر إمكانات ھذا  یومیا،معھم  الذي نتواصلفعلى الشباب  والضعف.بالھشاشة  على اتسامھما یدل  وشكوكھ؛بتناقضاتھ  التعسفي،
وأفكارھم.      رائھم نظرھم، آ وتغییر وجھات الخاصة،حدود مأساتھم  النص ورسم  

 
ب و الطالبات ، بدافع ال، إنما إتاحة فرص للط سوفوكلیسلیس الفكرة من ھذا المشروع إعادة تصمیمھ أو إعادة تكییف نص دا  

ة تجاه الظلم ،ا لتمرد بشكل یومي على مجموعة العاطفة و الھویة  ،وقدرتھم اإلبداعیة التي تقودھم إلى التعبیر عن تجاربھم الخاص
، قمع الحریات ، التنمر ، عدم المساواة بین الجنسین االستھالك : الثورة التكنولوجیة و الرقمیة ،  واسعة من المواضیع التي تتمثل في

ین یدیرون ھذا المشروع  والذي و غیرھا من اآلفات السائدة في المجتمع المعاصر  و من ثم ، مالحظة مھمة لفائدة المشاركین الذ
:  ضرورة اإلعتماد على تجربة الطالب الشخصیة ، إستبانة تلك التحدیات البیداغوجیة  التي یواجھھا األستاذ  یقتضي في بادئ األمر

غیرھا من  و بالتالي األخذ بعین اإلعتبار الطالب الذین جرى التمییز ضدھم ألسباب عنصریة أو إجتماعیة أو  عرقیة او جنسیة أو
تشیر بصفة عامة إلى أن الشباب الذي  المسرح،ورشات  وفي مختلفأنواع التمییز . إن التجارب المكتسبة في الفصل الدراسي 

. تعرضوا لشكل من أشكال التمییز ،سنة 20و 14تتراوح أعمارھم ما بین   
 

التجرید من اإلنسانیة الموجودة بین  الحریات،قمع  ء،اإلقصا التعصب، العنف،لھذا السبب نحن ندعوا الجمیع لإلسھام في حل مشاكل 
قمنا  الباب،من ھذا  الصراعات.شباب العالم الذي نعیش فیھ و اإلستطالع إلى كیفیة استخدام نفس السلوكیات المفككة في مجال تسویة 

. األبیض المتوسط للبحر 2.0 آنتیغونابطرح مشروع  . 
 

. حد سواء تشغلھم علىاألبیض المتوسط بشأن مواضیع  وشابات البحرشباب  ع ألصواتلإلستماستكون لنا الفرصة  الشكل،بھذا   

1 
 

ANTIGONA 

.Sófocles. 

Antígona-Creonte 

 
بیض المتوسطألبیض المتوسط ـ المسرح كأداة لتعزیز الحوار الثقافي بین شباب البحر األا البحر                 2.0 آنتیغونا    

 
االستاذة \ستاذ ألدلیل ا     

 
المشروع وصف :  

 
ي ینشأ في الدرامي الذ ویشكل العمل القدیمة.بیض المتوسط إرتباطا وثیقا بأساطیر الیونان ألطار الثقافي لدول البحر اإلیرتبط ا    

 جدیدة عنإحدى المیادین التربویة التي تساعد الطالب على تكثیف مكتسباتھم العلمیة وفي الوقت نفسھ یتعلمون مھارات  المناطق،تلك 
 أي،أسلوب متكامل للنص الدرامي  جدیدة واتباعتجربة  جدیدة،اإلعتماد على قراءة  أخرى:بعبارة  والعالم.عن اإلنسان  أنفسھم،

وتركیبة إلى تواصل جدید مع النص  2.0یشیر التصنیف                 سوفوكلیسیة حدیثة للتراجیدیا القدیمة التي ألفھا مقاربة فن
الحوار بین شباب البحر األبیض المتوسط إبتداءا من  كأداة لتشجیعاإلى المسرح  أي، اللجوء الشباب.على ضوء متطلبات  مستحدثة

.نص كالسیكي عالمي  
 

قریبة من  أودیب،ولدت من أسطورة  .سوفوكلیسدا  آنتغونا بعد ھي،الطالب أثناء التعلیم الثانوي أو ما  إحدى البطالت التي عرفھا
دا  آنتیغونا وتوظیف نصنحن نعتقد أنھ من المفید إقتراح قراءة  للتعارف.فضاء  ساعد على فتحأفكار القارئ وتصرفاتھ كما 

ألنھ باستطاعتھ تناول  التعلیم،تحدیدا في ھذه المرحلة من  للغایة،ون مھما یمكن لعمل كھذا أن یك الدراسي.في الفصل  سوفوكالس
ھو  آنتیغونا حاسمة. یثیر قضایامن الناحیة الفلسفیة  أنھ،في حین  واألدبیة،التاریخیة  بالفنون المسرحیة،مسائل تفوق تلك التي تھتم 

.الیونانیةعن األساطیر  سفوكلیس ألفھا داجزء من الثالثیات التي   
                                        

 
العام منھ  ،والمعاییر األخالقیةتطرح حقیقة الصراع بین السلطة السیاسیة  إذ،بأنھا أول حالة للعصیان المدني  آنتیغوناتُعرف 

لشباب البحر األبیض المتوسط  الرایة) (حاملةشك فیھ أنھا المؤید األمثل ال فمما  والمعنوي.القانوني  األنثى،، الذكر كان أو والخاص
صیانة  المصالحة،كما ترمز أیضا إلى أھمیة  حكوماتھم.دیمقراطیة على  ویتمرد بطریقةالذي یثور  عامة ولكل الشبابالمستاء بصفة 

مقیاسا  اب آنتیغونالالطإعتبر  للعدالة،في ضوء توجھھم الشدید  والطغیان.الدفاع عن الحوار من ھیمنة القوة  التاریخیة،الذاكرة 
إن تراجیدیا  والشابات.للشباب  وحافزا قویاللمعاناة من أجل معتقداتھا الثابتة  أنھا ترمزكما  لمبادئھا.من أجل إخالصھا  للبشریة

على  إعتراضا وشفافةالواقع بصورة واضحة  رغبة قویة في مواجھة بال أیقظت لدى الط                            آنتیغونا ـ كریون
.                               .السكوت عنھا بغيالتي ال ین جمیع أشكال المظالم  

 
بتصرفھ  للسلطة، وھو الممثل المعقدة كریون تبدو شخصیة دا السلطة، والمتمردة علىالعادلة  البطلة، آنتیغوناأمام شخصیة  

تسخیر إمكانات ھذا  یومیا،معھم  الذي نتواصلفعلى الشباب  والضعف.بالھشاشة  على اتسامھما یدل  وشكوكھ؛بتناقضاتھ  التعسفي،
وأفكارھم.      رائھم نظرھم، آ وتغییر وجھات الخاصة،حدود مأساتھم  النص ورسم  

 
ب و الطالبات ، بدافع ال، إنما إتاحة فرص للط سوفوكلیسلیس الفكرة من ھذا المشروع إعادة تصمیمھ أو إعادة تكییف نص دا  

ة تجاه الظلم ،ا لتمرد بشكل یومي على مجموعة العاطفة و الھویة  ،وقدرتھم اإلبداعیة التي تقودھم إلى التعبیر عن تجاربھم الخاص
، قمع الحریات ، التنمر ، عدم المساواة بین الجنسین االستھالك : الثورة التكنولوجیة و الرقمیة ،  واسعة من المواضیع التي تتمثل في

ین یدیرون ھذا المشروع  والذي و غیرھا من اآلفات السائدة في المجتمع المعاصر  و من ثم ، مالحظة مھمة لفائدة المشاركین الذ
:  ضرورة اإلعتماد على تجربة الطالب الشخصیة ، إستبانة تلك التحدیات البیداغوجیة  التي یواجھھا األستاذ  یقتضي في بادئ األمر

غیرھا من  و بالتالي األخذ بعین اإلعتبار الطالب الذین جرى التمییز ضدھم ألسباب عنصریة أو إجتماعیة أو  عرقیة او جنسیة أو
تشیر بصفة عامة إلى أن الشباب الذي  المسرح،ورشات  وفي مختلفأنواع التمییز . إن التجارب المكتسبة في الفصل الدراسي 

. تعرضوا لشكل من أشكال التمییز ،سنة 20و 14تتراوح أعمارھم ما بین   
 

التجرید من اإلنسانیة الموجودة بین  الحریات،قمع  ء،اإلقصا التعصب، العنف،لھذا السبب نحن ندعوا الجمیع لإلسھام في حل مشاكل 
قمنا  الباب،من ھذا  الصراعات.شباب العالم الذي نعیش فیھ و اإلستطالع إلى كیفیة استخدام نفس السلوكیات المفككة في مجال تسویة 

. األبیض المتوسط للبحر 2.0 آنتیغونابطرح مشروع  . 
 

. حد سواء تشغلھم علىاألبیض المتوسط بشأن مواضیع  وشابات البحرشباب  ع ألصواتلإلستماستكون لنا الفرصة  الشكل،بھذا   
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بیض المتوسطألبیض المتوسط ـ المسرح كأداة لتعزیز الحوار الثقافي بین شباب البحر األا البحر                 2.0 آنتیغونا    

 
االستاذة \ستاذ ألدلیل ا     

 
المشروع وصف :  

 
ي ینشأ في الدرامي الذ ویشكل العمل القدیمة.بیض المتوسط إرتباطا وثیقا بأساطیر الیونان ألطار الثقافي لدول البحر اإلیرتبط ا    

 جدیدة عنإحدى المیادین التربویة التي تساعد الطالب على تكثیف مكتسباتھم العلمیة وفي الوقت نفسھ یتعلمون مھارات  المناطق،تلك 
 أي،أسلوب متكامل للنص الدرامي  جدیدة واتباعتجربة  جدیدة،اإلعتماد على قراءة  أخرى:بعبارة  والعالم.عن اإلنسان  أنفسھم،

وتركیبة إلى تواصل جدید مع النص  2.0یشیر التصنیف                 سوفوكلیسیة حدیثة للتراجیدیا القدیمة التي ألفھا مقاربة فن
الحوار بین شباب البحر األبیض المتوسط إبتداءا من  كأداة لتشجیعاإلى المسرح  أي، اللجوء الشباب.على ضوء متطلبات  مستحدثة

.نص كالسیكي عالمي  
 

قریبة من  أودیب،ولدت من أسطورة  .سوفوكلیسدا  آنتغونا بعد ھي،الطالب أثناء التعلیم الثانوي أو ما  إحدى البطالت التي عرفھا
دا  آنتیغونا وتوظیف نصنحن نعتقد أنھ من المفید إقتراح قراءة  للتعارف.فضاء  ساعد على فتحأفكار القارئ وتصرفاتھ كما 

ألنھ باستطاعتھ تناول  التعلیم،تحدیدا في ھذه المرحلة من  للغایة،ون مھما یمكن لعمل كھذا أن یك الدراسي.في الفصل  سوفوكالس
ھو  آنتیغونا حاسمة. یثیر قضایامن الناحیة الفلسفیة  أنھ،في حین  واألدبیة،التاریخیة  بالفنون المسرحیة،مسائل تفوق تلك التي تھتم 

.الیونانیةعن األساطیر  سفوكلیس ألفھا داجزء من الثالثیات التي   
                                        

 
العام منھ  ،والمعاییر األخالقیةتطرح حقیقة الصراع بین السلطة السیاسیة  إذ،بأنھا أول حالة للعصیان المدني  آنتیغوناتُعرف 

لشباب البحر األبیض المتوسط  الرایة) (حاملةشك فیھ أنھا المؤید األمثل ال فمما  والمعنوي.القانوني  األنثى،، الذكر كان أو والخاص
صیانة  المصالحة،كما ترمز أیضا إلى أھمیة  حكوماتھم.دیمقراطیة على  ویتمرد بطریقةالذي یثور  عامة ولكل الشبابالمستاء بصفة 

مقیاسا  اب آنتیغونالالطإعتبر  للعدالة،في ضوء توجھھم الشدید  والطغیان.الدفاع عن الحوار من ھیمنة القوة  التاریخیة،الذاكرة 
إن تراجیدیا  والشابات.للشباب  وحافزا قویاللمعاناة من أجل معتقداتھا الثابتة  أنھا ترمزكما  لمبادئھا.من أجل إخالصھا  للبشریة

على  إعتراضا وشفافةالواقع بصورة واضحة  رغبة قویة في مواجھة بال أیقظت لدى الط                            آنتیغونا ـ كریون
.                               .السكوت عنھا بغيالتي ال ین جمیع أشكال المظالم  

 
بتصرفھ  للسلطة، وھو الممثل المعقدة كریون تبدو شخصیة دا السلطة، والمتمردة علىالعادلة  البطلة، آنتیغوناأمام شخصیة  

تسخیر إمكانات ھذا  یومیا،معھم  الذي نتواصلفعلى الشباب  والضعف.بالھشاشة  على اتسامھما یدل  وشكوكھ؛بتناقضاتھ  التعسفي،
وأفكارھم.      رائھم نظرھم، آ وتغییر وجھات الخاصة،حدود مأساتھم  النص ورسم  

 
ب و الطالبات ، بدافع ال، إنما إتاحة فرص للط سوفوكلیسلیس الفكرة من ھذا المشروع إعادة تصمیمھ أو إعادة تكییف نص دا  

ة تجاه الظلم ،ا لتمرد بشكل یومي على مجموعة العاطفة و الھویة  ،وقدرتھم اإلبداعیة التي تقودھم إلى التعبیر عن تجاربھم الخاص
، قمع الحریات ، التنمر ، عدم المساواة بین الجنسین االستھالك : الثورة التكنولوجیة و الرقمیة ،  واسعة من المواضیع التي تتمثل في

ین یدیرون ھذا المشروع  والذي و غیرھا من اآلفات السائدة في المجتمع المعاصر  و من ثم ، مالحظة مھمة لفائدة المشاركین الذ
:  ضرورة اإلعتماد على تجربة الطالب الشخصیة ، إستبانة تلك التحدیات البیداغوجیة  التي یواجھھا األستاذ  یقتضي في بادئ األمر

غیرھا من  و بالتالي األخذ بعین اإلعتبار الطالب الذین جرى التمییز ضدھم ألسباب عنصریة أو إجتماعیة أو  عرقیة او جنسیة أو
تشیر بصفة عامة إلى أن الشباب الذي  المسرح،ورشات  وفي مختلفأنواع التمییز . إن التجارب المكتسبة في الفصل الدراسي 

. تعرضوا لشكل من أشكال التمییز ،سنة 20و 14تتراوح أعمارھم ما بین   
 

التجرید من اإلنسانیة الموجودة بین  الحریات،قمع  ء،اإلقصا التعصب، العنف،لھذا السبب نحن ندعوا الجمیع لإلسھام في حل مشاكل 
قمنا  الباب،من ھذا  الصراعات.شباب العالم الذي نعیش فیھ و اإلستطالع إلى كیفیة استخدام نفس السلوكیات المفككة في مجال تسویة 

. األبیض المتوسط للبحر 2.0 آنتیغونابطرح مشروع  . 
 

. حد سواء تشغلھم علىاألبیض المتوسط بشأن مواضیع  وشابات البحرشباب  ع ألصواتلإلستماستكون لنا الفرصة  الشكل،بھذا   
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المشروع   ملخص

أنتيغونا     مشروع إنشاء خلل          Antigo 2.0تم من حياتهم عرض في الراغبين والطلب المعلمين تلحم من

. سفوكلس        ل الرئيسي البطل مع متعاطفين مسرحي عمل

  : بالقيم،            العتراف هي التعليمية العملية محور باعتباره معلم كل تعترض التي البيداغوجية التحديات أحد

أيضا   ولكن . الفرص، طلبهم     لدى الضعف ونقاط العقبات

التعليم                مجال في لصياغتها طريقة ليجاد كافية المناسب الوقت في الملئم النحو على للفرص التقدير

المدرسية  ٠والنشطة

أنتيغونا        نص وضعوا مرشديهم، من وبدعم الحديث       2.0الطلب المجتمع في مكانتهم ضعفهم، عن للتعبير

. فيه        ودورهم الراهن واقعهم ناقدة بعين أبدوا كما

الفني                التعبير مجال في ليس ومهاراتهم، معارفهم تحسين في ساهم النوع هذا من مشروع في المشاركة

. المستقبلية      حياتهم في أيضا بل فحسب

بالنفس                بالثقة شعورا الفريق يمنح فذلك الواقع أرض على المشروع في الواردة الهداف بتجسيد قمنا إذا

أوضاع             تغيير يريدون الذين النشطين المشاركين بدور كمراقبين السلبي دورهم باستبدالنا الذات، واحترام

مجتمعهم.

أدىوجودهم   . وقد اللخرين            الشباب على التأثير ضرورة إلى التقليدية كذلك الرقمية، العلم وسائط على

     . للمعرفة        الخارجي للتقييم إنجازاتهم بإظهار ملحوظة تعليمية نتائج على الطلبوالطالبات جميع أحرز

            . إلى   الجمهور انتباه فلفتوا أقرانهم بين تربوية ورشات بتنظيم قاموا منهم، بمبادرة العالي للتعليم وتأهيلهم

وتصرفوا  . مواقفهم وحنكة   بكلوعي

الفكرة،                 لهذه الكامل الدافع دون حالت وبائية بظروف مصحوبا البداية منذ كان المشروع أن من الرغم على

على               الختبارات بإجراء لهم سمحت التي المنصات اتخاذهم خلل من الرقمية مهاراتهم المشاركون طور فقد

النترنيت.

وفقا                أنه غير وخارجها، المدرسة داخل واضح وهيكلزمني تضحيات تطلب إنجازه، تم الذي كهذا مشروع

التمرد              فاستبدلوا حاجاتهم، إلى سهولة بكل فأشاروا المقدمة، في قوتهم نقاط ظهرت آخرين، لمرشدين

.            . الواجبة   لللتزامات مختلفا وموقفا مميزين وسلوكا الطلبرأيا أولياء أبرز كذلك بناءة بأهداف المدمر

بتأدية                  لهم سمح مما النظار، عن الشباب يتوارى أل ضرورة أدرك المحلي المجتمع أن هو للنتباه، مثير شيئ

شريحة    وشحد المسرحي من    العرض المجتمع من الشباب       واسعة واقع تغيير في والتفكير توعيته أجل

. السود.             بالجبل الدولية المدارس طرف من كبيرين ونجاحا صدى العمل هذا تلقى Monténégroللفضل

        . ليكونوا       البديل الدولي المهرجان في الشتراك إلى فاستدعوهم الجيد التربوي النمط هذا مثل تشجع والتي

             . يجمع   بمشروع أخيرا نجاحها وتوج السود، الجبل حدود تتجاوز دعواتأخرى أتبعت كما البرنامج من جزءا

البيض  بلدان أو          البحر متشابهة وتعليمية نفسية تحديات يواجهون الذين الشباب وجميع  متساوية. المتوسط
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المشروع   ملخص

أنتيغونا     مشروع إنشاء خلل          Antigo 2.0تم من حياتهم عرض في الراغبين والطلب المعلمين تلحم من

. سفوكلس        ل الرئيسي البطل مع متعاطفين مسرحي عمل

  : بالقيم،            العتراف هي التعليمية العملية محور باعتباره معلم كل تعترض التي البيداغوجية التحديات أحد

أيضا   ولكن . الفرص، طلبهم     لدى الضعف ونقاط العقبات

التعليم                مجال في لصياغتها طريقة ليجاد كافية المناسب الوقت في الملئم النحو على للفرص التقدير

المدرسية  ٠والنشطة

أنتيغونا        نص وضعوا مرشديهم، من وبدعم الحديث       2.0الطلب المجتمع في مكانتهم ضعفهم، عن للتعبير

. فيه        ودورهم الراهن واقعهم ناقدة بعين أبدوا كما

الفني                التعبير مجال في ليس ومهاراتهم، معارفهم تحسين في ساهم النوع هذا من مشروع في المشاركة

. المستقبلية      حياتهم في أيضا بل فحسب

بالنفس                بالثقة شعورا الفريق يمنح فذلك الواقع أرض على المشروع في الواردة الهداف بتجسيد قمنا إذا

أوضاع             تغيير يريدون الذين النشطين المشاركين بدور كمراقبين السلبي دورهم باستبدالنا الذات، واحترام

مجتمعهم.

أدىوجودهم   . وقد اللخرين            الشباب على التأثير ضرورة إلى التقليدية كذلك الرقمية، العلم وسائط على

     . للمعرفة        الخارجي للتقييم إنجازاتهم بإظهار ملحوظة تعليمية نتائج على الطلبوالطالبات جميع أحرز

            . إلى   الجمهور انتباه فلفتوا أقرانهم بين تربوية ورشات بتنظيم قاموا منهم، بمبادرة العالي للتعليم وتأهيلهم

وتصرفوا  . مواقفهم وحنكة   بكلوعي

الفكرة،                 لهذه الكامل الدافع دون حالت وبائية بظروف مصحوبا البداية منذ كان المشروع أن من الرغم على

على               الختبارات بإجراء لهم سمحت التي المنصات اتخاذهم خلل من الرقمية مهاراتهم المشاركون طور فقد

النترنيت.

وفقا                أنه غير وخارجها، المدرسة داخل واضح وهيكلزمني تضحيات تطلب إنجازه، تم الذي كهذا مشروع

التمرد              فاستبدلوا حاجاتهم، إلى سهولة بكل فأشاروا المقدمة، في قوتهم نقاط ظهرت آخرين، لمرشدين

.            . الواجبة   لللتزامات مختلفا وموقفا مميزين وسلوكا الطلبرأيا أولياء أبرز كذلك بناءة بأهداف المدمر

بتأدية                  لهم سمح مما النظار، عن الشباب يتوارى أل ضرورة أدرك المحلي المجتمع أن هو للنتباه، مثير شيئ

شريحة    وشحد المسرحي من    العرض المجتمع من الشباب       واسعة واقع تغيير في والتفكير توعيته أجل

. السود.             بالجبل الدولية المدارس طرف من كبيرين ونجاحا صدى العمل هذا تلقى Monténégroللفضل

        . ليكونوا       البديل الدولي المهرجان في الشتراك إلى فاستدعوهم الجيد التربوي النمط هذا مثل تشجع والتي

             . يجمع   بمشروع أخيرا نجاحها وتوج السود، الجبل حدود تتجاوز دعواتأخرى أتبعت كما البرنامج من جزءا

البيض  بلدان أو          البحر متشابهة وتعليمية نفسية تحديات يواجهون الذين الشباب وجميع  متساوية. المتوسط
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.Sófocles. 

Antígona-Creonte 

 
بيض المتوسطألبيض المتوسط ـ المسرح كأداة لتعزيز الحوار الثقافي بين شباب البحر األا البحر                 0.2 آنتيغونا    

 
االستاذة \ستاذ ألدليل ا     

 
المشروع وصف :  

 
ي ينشأ في الدرامي الذ ويشكل العمل القديمة.بيض المتوسط إرتباطا وثيقا بأساطير اليونان ألطار الثقافي لدول البحر اإليرتبط ا    

 جديدة عنإحدى الميادين التربوية التي تساعد الطالب على تكثيف مكتسباتهم العلمية وفي الوقت نفسه يتعلمون مهارات  المناطق،تلك 
 أي،أسلوب متكامل للنص الدرامي  جديدة واتباعتجربة  جديدة،اإلعتماد على قراءة  أخرى:بعبارة  والعالم.عن اإلنسان  أنفسهم،

وتركيبة إلى تواصل جديد مع النص  0.2يشير التصنيف                 سوفوكليسية حديثة للتراجيديا القديمة التي ألفها مقاربة فن
الحوار بين شباب البحر األبيض المتوسط إبتداءا من  كأداة لتشجيعاإلى المسرح  أي، اللجوء الشباب.على ضوء متطلبات  مستحدثة

.نص كالسيكي عالمي  
 

قريبة من  أوديب،ولدت من أسطورة  .سوفوكليسدا  آنتغونا بعد هي،الطالب أثناء التعليم الثانوي أو ما  إحدى البطالت التي عرفها
دا  آنتيغونا وتوظيف نصنحن نعتقد أنه من المفيد إقتراح قراءة  للتعارف.فضاء  ساعد على فتحأفكار القارئ وتصرفاته كما 

ألنه باستطاعته تناول  التعليم،تحديدا في هذه المرحلة من  للغاية،ون مهما يمكن لعمل كهذا أن يك الدراسي.في الفصل  سوفوكالس
هو  آنتيغونا حاسمة. يثير قضايامن الناحية الفلسفية  أنه،في حين  واألدبية،التاريخية  بالفنون المسرحية،مسائل تفوق تلك التي تهتم 

.اليونانيةعن األساطير  سفوكليس ألفها داجزء من الثالثيات التي   
                                        

 
العام منه  ،والمعايير األخالقيةتطرح حقيقة الصراع بين السلطة السياسية  إذ،بأنها أول حالة للعصيان المدني  آنتيغوناتُعرف 

لشباب البحر األبيض المتوسط  الراية( )حاملةشك فيه أنها المؤيد األمثل ال فمما  والمعنوي.القانوني  األنثى،، الذكر كان أو والخاص
صيانة  المصالحة،كما ترمز أيضا إلى أهمية  حكوماتهم.ديمقراطية على  ويتمرد بطريقةالذي يثور  عامة ولكل الشبابالمستاء بصفة 

مقياسا  اب آنتيغونالالطإعتبر  للعدالة،في ضوء توجههم الشديد  والطغيان.الدفاع عن الحوار من هيمنة القوة  التاريخية،الذاكرة 
إن تراجيديا  والشابات.للشباب  وحافزا قوياللمعاناة من أجل معتقداتها الثابتة  أنها ترمزكما  لمبادئها.من أجل إخالصها  للبشرية

على  إعتراضا وشفافةالواقع بصورة واضحة  رغبة قوية في مواجهة بال أيقظت لدى الط                            آنتيغونا ـ كريون
.                               .السكوت عنها بغيالتي ال ين جميع أشكال المظالم  

 
بتصرفه  للسلطة، وهو الممثل المعقدة كريون تبدو شخصية دا السلطة، والمتمردة علىالعادلة  البطلة، آنتيغوناأمام شخصية  

تسخير إمكانات هذا  يوميا،معهم  الذي نتواصلفعلى الشباب  والضعف.بالهشاشة  على اتسامهما يدل  وشكوكه؛بتناقضاته  التعسفي،
وأفكارهم.      رائهم نظرهم، آ وتغيير وجهات الخاصة،حدود مأساتهم  النص ورسم  

 
ب و الطالبات ، بدافع ال، إنما إتاحة فرص للط سوفوكليسليس الفكرة من هذا المشروع إعادة تصميمه أو إعادة تكييف نص دا  

ة تجاه الظلم ،ا لتمرد بشكل يومي على مجموعة العاطفة و الهوية  ،وقدرتهم اإلبداعية التي تقودهم إلى التعبير عن تجاربهم الخاص
، قمع الحريات ، التنمر ، عدم المساواة بين الجنسين االستهالك : الثورة التكنولوجية و الرقمية ،  واسعة من المواضيع التي تتمثل في

ين يديرون هذا المشروع  والذي و غيرها من اآلفات السائدة في المجتمع المعاصر  و من ثم ، مالحظة مهمة لفائدة المشاركين الذ
:  ضرورة اإلعتماد على تجربة الطالب الشخصية ، إستبانة تلك التحديات البيداغوجية  التي يواجهها األستاذ  يقتضي في بادئ األمر

غيرها من  و بالتالي األخذ بعين اإلعتبار الطالب الذين جرى التمييز ضدهم ألسباب عنصرية أو إجتماعية أو  عرقية او جنسية أو
تشير بصفة عامة إلى أن الشباب الذي  المسرح،ورشات  وفي مختلفأنواع التمييز . إن التجارب المكتسبة في الفصل الدراسي 

. تعرضوا لشكل من أشكال التمييز ،سنة 02و 41تتراوح أعمارهم ما بين   
 

التجريد من اإلنسانية الموجودة بين  الحريات،قمع  ء،اإلقصا التعصب، العنف،لهذا السبب نحن ندعوا الجميع لإلسهام في حل مشاكل 
قمنا  الباب،من هذا  الصراعات.شباب العالم الذي نعيش فيه و اإلستطالع إلى كيفية استخدام نفس السلوكيات المفككة في مجال تسوية 

. األبيض المتوسط للبحر 0.2 آنتيغونابطرح مشروع  . 
 

. حد سواء تشغلهم علىاألبيض المتوسط بشأن مواضيع  وشابات البحرشباب  ع ألصواتلإلستماستكون لنا الفرصة  الشكل،بهذا   



72

Miroslav Minić

المشروع   ملخص

أنتيغونا     مشروع إنشاء خلل          Antigo 2.0تم من حياتهم عرض في الراغبين والطلب المعلمين تلحم من

. سفوكلس        ل الرئيسي البطل مع متعاطفين مسرحي عمل

  : بالقيم،            العتراف هي التعليمية العملية محور باعتباره معلم كل تعترض التي البيداغوجية التحديات أحد

أيضا   ولكن . الفرص، طلبهم     لدى الضعف ونقاط العقبات

التعليم                مجال في لصياغتها طريقة ليجاد كافية المناسب الوقت في الملئم النحو على للفرص التقدير

المدرسية  ٠والنشطة

أنتيغونا        نص وضعوا مرشديهم، من وبدعم الحديث       2.0الطلب المجتمع في مكانتهم ضعفهم، عن للتعبير

. فيه        ودورهم الراهن واقعهم ناقدة بعين أبدوا كما

الفني                التعبير مجال في ليس ومهاراتهم، معارفهم تحسين في ساهم النوع هذا من مشروع في المشاركة

. المستقبلية      حياتهم في أيضا بل فحسب

بالنفس                بالثقة شعورا الفريق يمنح فذلك الواقع أرض على المشروع في الواردة الهداف بتجسيد قمنا إذا

أوضاع             تغيير يريدون الذين النشطين المشاركين بدور كمراقبين السلبي دورهم باستبدالنا الذات، واحترام

مجتمعهم.

أدىوجودهم   . وقد اللخرين            الشباب على التأثير ضرورة إلى التقليدية كذلك الرقمية، العلم وسائط على

     . للمعرفة        الخارجي للتقييم إنجازاتهم بإظهار ملحوظة تعليمية نتائج على الطلبوالطالبات جميع أحرز

            . إلى   الجمهور انتباه فلفتوا أقرانهم بين تربوية ورشات بتنظيم قاموا منهم، بمبادرة العالي للتعليم وتأهيلهم

وتصرفوا  . مواقفهم وحنكة   بكلوعي

الفكرة،                 لهذه الكامل الدافع دون حالت وبائية بظروف مصحوبا البداية منذ كان المشروع أن من الرغم على

على               الختبارات بإجراء لهم سمحت التي المنصات اتخاذهم خلل من الرقمية مهاراتهم المشاركون طور فقد

النترنيت.

وفقا                أنه غير وخارجها، المدرسة داخل واضح وهيكلزمني تضحيات تطلب إنجازه، تم الذي كهذا مشروع

التمرد              فاستبدلوا حاجاتهم، إلى سهولة بكل فأشاروا المقدمة، في قوتهم نقاط ظهرت آخرين، لمرشدين

.            . الواجبة   لللتزامات مختلفا وموقفا مميزين وسلوكا الطلبرأيا أولياء أبرز كذلك بناءة بأهداف المدمر

بتأدية                  لهم سمح مما النظار، عن الشباب يتوارى أل ضرورة أدرك المحلي المجتمع أن هو للنتباه، مثير شيئ

شريحة    وشحد المسرحي من    العرض المجتمع من الشباب       واسعة واقع تغيير في والتفكير توعيته أجل

. السود.             بالجبل الدولية المدارس طرف من كبيرين ونجاحا صدى العمل هذا تلقى Monténégroللفضل

        . ليكونوا       البديل الدولي المهرجان في الشتراك إلى فاستدعوهم الجيد التربوي النمط هذا مثل تشجع والتي

             . يجمع   بمشروع أخيرا نجاحها وتوج السود، الجبل حدود تتجاوز دعواتأخرى أتبعت كما البرنامج من جزءا

البيض  بلدان أو          البحر متشابهة وتعليمية نفسية تحديات يواجهون الذين الشباب وجميع  متساوية. المتوسط
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المشروع   ملخص

أنتيغونا     مشروع إنشاء خلل          Antigo 2.0تم من حياتهم عرض في الراغبين والطلب المعلمين تلحم من

. سفوكلس        ل الرئيسي البطل مع متعاطفين مسرحي عمل

  : بالقيم،            العتراف هي التعليمية العملية محور باعتباره معلم كل تعترض التي البيداغوجية التحديات أحد

أيضا   ولكن . الفرص، طلبهم     لدى الضعف ونقاط العقبات

التعليم                مجال في لصياغتها طريقة ليجاد كافية المناسب الوقت في الملئم النحو على للفرص التقدير

المدرسية  ٠والنشطة

أنتيغونا        نص وضعوا مرشديهم، من وبدعم الحديث       2.0الطلب المجتمع في مكانتهم ضعفهم، عن للتعبير

. فيه        ودورهم الراهن واقعهم ناقدة بعين أبدوا كما

الفني                التعبير مجال في ليس ومهاراتهم، معارفهم تحسين في ساهم النوع هذا من مشروع في المشاركة

. المستقبلية      حياتهم في أيضا بل فحسب

بالنفس                بالثقة شعورا الفريق يمنح فذلك الواقع أرض على المشروع في الواردة الهداف بتجسيد قمنا إذا

أوضاع             تغيير يريدون الذين النشطين المشاركين بدور كمراقبين السلبي دورهم باستبدالنا الذات، واحترام

مجتمعهم.

أدىوجودهم   . وقد اللخرين            الشباب على التأثير ضرورة إلى التقليدية كذلك الرقمية، العلم وسائط على

     . للمعرفة        الخارجي للتقييم إنجازاتهم بإظهار ملحوظة تعليمية نتائج على الطلبوالطالبات جميع أحرز

            . إلى   الجمهور انتباه فلفتوا أقرانهم بين تربوية ورشات بتنظيم قاموا منهم، بمبادرة العالي للتعليم وتأهيلهم

وتصرفوا  . مواقفهم وحنكة   بكلوعي

الفكرة،                 لهذه الكامل الدافع دون حالت وبائية بظروف مصحوبا البداية منذ كان المشروع أن من الرغم على

على               الختبارات بإجراء لهم سمحت التي المنصات اتخاذهم خلل من الرقمية مهاراتهم المشاركون طور فقد

النترنيت.

وفقا                أنه غير وخارجها، المدرسة داخل واضح وهيكلزمني تضحيات تطلب إنجازه، تم الذي كهذا مشروع

التمرد              فاستبدلوا حاجاتهم، إلى سهولة بكل فأشاروا المقدمة، في قوتهم نقاط ظهرت آخرين، لمرشدين

.            . الواجبة   لللتزامات مختلفا وموقفا مميزين وسلوكا الطلبرأيا أولياء أبرز كذلك بناءة بأهداف المدمر

بتأدية                  لهم سمح مما النظار، عن الشباب يتوارى أل ضرورة أدرك المحلي المجتمع أن هو للنتباه، مثير شيئ

شريحة    وشحد المسرحي من    العرض المجتمع من الشباب       واسعة واقع تغيير في والتفكير توعيته أجل

. السود.             بالجبل الدولية المدارس طرف من كبيرين ونجاحا صدى العمل هذا تلقى Monténégroللفضل

        . ليكونوا       البديل الدولي المهرجان في الشتراك إلى فاستدعوهم الجيد التربوي النمط هذا مثل تشجع والتي

             . يجمع   بمشروع أخيرا نجاحها وتوج السود، الجبل حدود تتجاوز دعواتأخرى أتبعت كما البرنامج من جزءا

البيض  بلدان أو          البحر متشابهة وتعليمية نفسية تحديات يواجهون الذين الشباب وجميع  متساوية. المتوسط
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ANTIGONA 

.Sófocles. 

Antígona-Creonte 

 
بيض المتوسطألبيض المتوسط ـ المسرح كأداة لتعزيز الحوار الثقافي بين شباب البحر األا البحر                 0.2 آنتيغونا    

 
االستاذة \ستاذ ألدليل ا     

 
المشروع وصف :  

 
ي ينشأ في الدرامي الذ ويشكل العمل القديمة.بيض المتوسط إرتباطا وثيقا بأساطير اليونان ألطار الثقافي لدول البحر اإليرتبط ا    

 جديدة عنإحدى الميادين التربوية التي تساعد الطالب على تكثيف مكتسباتهم العلمية وفي الوقت نفسه يتعلمون مهارات  المناطق،تلك 
 أي،أسلوب متكامل للنص الدرامي  جديدة واتباعتجربة  جديدة،اإلعتماد على قراءة  أخرى:بعبارة  والعالم.عن اإلنسان  أنفسهم،

وتركيبة إلى تواصل جديد مع النص  0.2يشير التصنيف                 سوفوكليسية حديثة للتراجيديا القديمة التي ألفها مقاربة فن
الحوار بين شباب البحر األبيض المتوسط إبتداءا من  كأداة لتشجيعاإلى المسرح  أي، اللجوء الشباب.على ضوء متطلبات  مستحدثة

.نص كالسيكي عالمي  
 

قريبة من  أوديب،ولدت من أسطورة  .سوفوكليسدا  آنتغونا بعد هي،الطالب أثناء التعليم الثانوي أو ما  إحدى البطالت التي عرفها
دا  آنتيغونا وتوظيف نصنحن نعتقد أنه من المفيد إقتراح قراءة  للتعارف.فضاء  ساعد على فتحأفكار القارئ وتصرفاته كما 

ألنه باستطاعته تناول  التعليم،تحديدا في هذه المرحلة من  للغاية،ون مهما يمكن لعمل كهذا أن يك الدراسي.في الفصل  سوفوكالس
هو  آنتيغونا حاسمة. يثير قضايامن الناحية الفلسفية  أنه،في حين  واألدبية،التاريخية  بالفنون المسرحية،مسائل تفوق تلك التي تهتم 

.اليونانيةعن األساطير  سفوكليس ألفها داجزء من الثالثيات التي   
                                        

 
العام منه  ،والمعايير األخالقيةتطرح حقيقة الصراع بين السلطة السياسية  إذ،بأنها أول حالة للعصيان المدني  آنتيغوناتُعرف 

لشباب البحر األبيض المتوسط  الراية( )حاملةشك فيه أنها المؤيد األمثل ال فمما  والمعنوي.القانوني  األنثى،، الذكر كان أو والخاص
صيانة  المصالحة،كما ترمز أيضا إلى أهمية  حكوماتهم.ديمقراطية على  ويتمرد بطريقةالذي يثور  عامة ولكل الشبابالمستاء بصفة 

مقياسا  اب آنتيغونالالطإعتبر  للعدالة،في ضوء توجههم الشديد  والطغيان.الدفاع عن الحوار من هيمنة القوة  التاريخية،الذاكرة 
إن تراجيديا  والشابات.للشباب  وحافزا قوياللمعاناة من أجل معتقداتها الثابتة  أنها ترمزكما  لمبادئها.من أجل إخالصها  للبشرية

على  إعتراضا وشفافةالواقع بصورة واضحة  رغبة قوية في مواجهة بال أيقظت لدى الط                            آنتيغونا ـ كريون
.                               .السكوت عنها بغيالتي ال ين جميع أشكال المظالم  

 
بتصرفه  للسلطة، وهو الممثل المعقدة كريون تبدو شخصية دا السلطة، والمتمردة علىالعادلة  البطلة، آنتيغوناأمام شخصية  

تسخير إمكانات هذا  يوميا،معهم  الذي نتواصلفعلى الشباب  والضعف.بالهشاشة  على اتسامهما يدل  وشكوكه؛بتناقضاته  التعسفي،
وأفكارهم.      رائهم نظرهم، آ وتغيير وجهات الخاصة،حدود مأساتهم  النص ورسم  

 
ب و الطالبات ، بدافع ال، إنما إتاحة فرص للط سوفوكليسليس الفكرة من هذا المشروع إعادة تصميمه أو إعادة تكييف نص دا  

ة تجاه الظلم ،ا لتمرد بشكل يومي على مجموعة العاطفة و الهوية  ،وقدرتهم اإلبداعية التي تقودهم إلى التعبير عن تجاربهم الخاص
، قمع الحريات ، التنمر ، عدم المساواة بين الجنسين االستهالك : الثورة التكنولوجية و الرقمية ،  واسعة من المواضيع التي تتمثل في

ين يديرون هذا المشروع  والذي و غيرها من اآلفات السائدة في المجتمع المعاصر  و من ثم ، مالحظة مهمة لفائدة المشاركين الذ
:  ضرورة اإلعتماد على تجربة الطالب الشخصية ، إستبانة تلك التحديات البيداغوجية  التي يواجهها األستاذ  يقتضي في بادئ األمر

غيرها من  و بالتالي األخذ بعين اإلعتبار الطالب الذين جرى التمييز ضدهم ألسباب عنصرية أو إجتماعية أو  عرقية او جنسية أو
تشير بصفة عامة إلى أن الشباب الذي  المسرح،ورشات  وفي مختلفأنواع التمييز . إن التجارب المكتسبة في الفصل الدراسي 

. تعرضوا لشكل من أشكال التمييز ،سنة 02و 41تتراوح أعمارهم ما بين   
 

التجريد من اإلنسانية الموجودة بين  الحريات،قمع  ء،اإلقصا التعصب، العنف،لهذا السبب نحن ندعوا الجميع لإلسهام في حل مشاكل 
قمنا  الباب،من هذا  الصراعات.شباب العالم الذي نعيش فيه و اإلستطالع إلى كيفية استخدام نفس السلوكيات المفككة في مجال تسوية 

. األبيض المتوسط للبحر 0.2 آنتيغونابطرح مشروع  . 
 

. حد سواء تشغلهم علىاألبيض المتوسط بشأن مواضيع  وشابات البحرشباب  ع ألصواتلإلستماستكون لنا الفرصة  الشكل،بهذا   

أنتيغونا    مشروع Antigona 2.0ملخص

أنتيغونا    مشروع , 2.0نجم حيث            صوفوكلس دآ أنتيغونا شخص حول الدراسي الفصل داخل عمل اقتراح عن

مشروع              كيان ويمنحه الرسمي التعليم يتخطى طابعا ليكتسي التربوي البتكار مجال في التفكير أعيد

       : للندماج       كأداة تحديدا والمسرح الستعراضية الفنون الفن، الرسمي الغير التعليم مجال في الفنية الوساطة

          . التجربة   هذه خاضت التي الشبانية الجماعات ذلك، على دليل فخير العمل وأخلقيات الجتماعي

. فئاتها  بمختلف

  . دفعتهم            لقد الشبانية الفئات مختلف لدى المحفز بمثابة أنتيغونا كانت الدراسية، القسام جدران خارج

: الساسية               القيم من عدد تتضمن حولهم من أشخاص وتجربة الشخصية تجربتهم على الضوء وتسليط للتفكير

التنوع،            الجتماعية، الروابط الحب، الصداقة، السرة، الخلق، الكرامة، اللتزام، العنف، الحترام، الهويات،

. الستدامة    النشاط، السلطوية، العلقات

في                  عائقا لنا بدا ما الكمبيوتر، شاشة عبر التصال كان حيث الوباء عن الناجمة الضوابط تحت العمل بدأنا

أصداء                   من أنتيغونا أثارته ما جراء تبصر، إلى ولحقا عميق شفوي تعبير إلى تحول ما سرعان لكن، المر أول

السيناريو.                  إنجاز بمثابة كانوا غيرها و خاصة تجارب ، الصور من سيل إلى تحولت قديم نص كلمات يومية

 الخير.

 ,            , التي   بالحيرة بالشك الشعور هذا إبراز على أساسا ساعد الفكار تقارن مع بالصور بالكلمات، التلعب

يا                :   متى المسرحي العرض طوال الخرى تلو المرة ذهني في يتكرر الذي الملح السؤال وهذا الشباب يواجهها

ومصيري؟      حياتي مسؤولية بنفسي أتولى ترى

لبناء              المجتمع، في كفرد المسؤولية لتولي بل فحسب، للشباب الكلمة بإعطاء المر يتعلق لهم  ل فضاءات

. للتغيير           تقبل والكثر طموحا الكثر ولنهم وتوظيفها طاقاتهم لستقطاب بحرية، للتعبير

. بالوصاية              معه ويتعامل ويهمشه ويستصغره الشباب يحتقر الذي المحافظ الراشد، للمجتمع صحوة نداء إنه

       : مما         الفكار تبادل خلل من بالمجموعة الشعور نما كيف ترصد من تمكنا المنعقدة الجلسات خلل من

    . تقييم           بالنتماء، الحساس كذلك الغير وإلى النفس إلى الستماع واحترامه؛ الخر الطرف تقبل مبدأ عزز

.       . وتصرفاتهم  أقوالهم في إيماءاتهم، في التمكن وتقديرها الذات

 . وشجاعتها    بجرأتها أنتيغونا كذلك    Ismenكلـنا بشكوكها، إنسانية  .   Hemonأيضا في النغماس إنه بوفائه

.     . الحوار         حتمية تتضح هنا معنى له ليس الخر بدون الخر مع وكوننا النسان

واقعهم               في التفكير يعيدون الشباب من مجموعات المتوسط، البيض البحر أنحاء مختلف في أن التحقق

مشروع              استنساخ المنطق عن بعيدا وليس فكري منعطف هو أفضل، آخر عالم إلى أنتيغونا ويتطلعون

2.0 . الشباب       من أخرى مجموعات مع وتكرارا مرار
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أنتيغونا    مشروع Antigona 2.0ملخص

أنتيغونا    مشروع , 2.0نجم حيث            صوفوكلس دآ أنتيغونا شخص حول الدراسي الفصل داخل عمل اقتراح عن

مشروع              كيان ويمنحه الرسمي التعليم يتخطى طابعا ليكتسي التربوي البتكار مجال في التفكير أعيد

       : للندماج       كأداة تحديدا والمسرح الستعراضية الفنون الفن، الرسمي الغير التعليم مجال في الفنية الوساطة

          . التجربة   هذه خاضت التي الشبانية الجماعات ذلك، على دليل فخير العمل وأخلقيات الجتماعي

. فئاتها  بمختلف

  . دفعتهم            لقد الشبانية الفئات مختلف لدى المحفز بمثابة أنتيغونا كانت الدراسية، القسام جدران خارج

: الساسية               القيم من عدد تتضمن حولهم من أشخاص وتجربة الشخصية تجربتهم على الضوء وتسليط للتفكير

التنوع،            الجتماعية، الروابط الحب، الصداقة، السرة، الخلق، الكرامة، اللتزام، العنف، الحترام، الهويات،

. الستدامة    النشاط، السلطوية، العلقات

في                  عائقا لنا بدا ما الكمبيوتر، شاشة عبر التصال كان حيث الوباء عن الناجمة الضوابط تحت العمل بدأنا

أصداء                   من أنتيغونا أثارته ما جراء تبصر، إلى ولحقا عميق شفوي تعبير إلى تحول ما سرعان لكن، المر أول

السيناريو.                  إنجاز بمثابة كانوا غيرها و خاصة تجارب ، الصور من سيل إلى تحولت قديم نص كلمات يومية

 الخير.

 ,            , التي   بالحيرة بالشك الشعور هذا إبراز على أساسا ساعد الفكار تقارن مع بالصور بالكلمات، التلعب

يا                :   متى المسرحي العرض طوال الخرى تلو المرة ذهني في يتكرر الذي الملح السؤال وهذا الشباب يواجهها

ومصيري؟      حياتي مسؤولية بنفسي أتولى ترى

لبناء              المجتمع، في كفرد المسؤولية لتولي بل فحسب، للشباب الكلمة بإعطاء المر يتعلق لهم  ل فضاءات

. للتغيير           تقبل والكثر طموحا الكثر ولنهم وتوظيفها طاقاتهم لستقطاب بحرية، للتعبير

. بالوصاية              معه ويتعامل ويهمشه ويستصغره الشباب يحتقر الذي المحافظ الراشد، للمجتمع صحوة نداء إنه

       : مما         الفكار تبادل خلل من بالمجموعة الشعور نما كيف ترصد من تمكنا المنعقدة الجلسات خلل من

    . تقييم           بالنتماء، الحساس كذلك الغير وإلى النفس إلى الستماع واحترامه؛ الخر الطرف تقبل مبدأ عزز

.       . وتصرفاتهم  أقوالهم في إيماءاتهم، في التمكن وتقديرها الذات

 . وشجاعتها    بجرأتها أنتيغونا كذلك    Ismenكلـنا بشكوكها، إنسانية  .   Hemonأيضا في النغماس إنه بوفائه

.     . الحوار         حتمية تتضح هنا معنى له ليس الخر بدون الخر مع وكوننا النسان

واقعهم               في التفكير يعيدون الشباب من مجموعات المتوسط، البيض البحر أنحاء مختلف في أن التحقق

مشروع              استنساخ المنطق عن بعيدا وليس فكري منعطف هو أفضل، آخر عالم إلى أنتيغونا ويتطلعون

2.0 . الشباب       من أخرى مجموعات مع وتكرارا مرار
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ANTIGONA 

.Sófocles. 

Antígona-Creonte 

 
بيض المتوسطألبيض المتوسط ـ المسرح كأداة لتعزيز الحوار الثقافي بين شباب البحر األا البحر                 0.2 آنتيغونا    

 
االستاذة \ستاذ ألدليل ا     

 
المشروع وصف :  

 
ي ينشأ في الدرامي الذ ويشكل العمل القديمة.بيض المتوسط إرتباطا وثيقا بأساطير اليونان ألطار الثقافي لدول البحر اإليرتبط ا    

 جديدة عنإحدى الميادين التربوية التي تساعد الطالب على تكثيف مكتسباتهم العلمية وفي الوقت نفسه يتعلمون مهارات  المناطق،تلك 
 أي،أسلوب متكامل للنص الدرامي  جديدة واتباعتجربة  جديدة،اإلعتماد على قراءة  أخرى:بعبارة  والعالم.عن اإلنسان  أنفسهم،

وتركيبة إلى تواصل جديد مع النص  0.2يشير التصنيف                 سوفوكليسية حديثة للتراجيديا القديمة التي ألفها مقاربة فن
الحوار بين شباب البحر األبيض المتوسط إبتداءا من  كأداة لتشجيعاإلى المسرح  أي، اللجوء الشباب.على ضوء متطلبات  مستحدثة

.نص كالسيكي عالمي  
 

قريبة من  أوديب،ولدت من أسطورة  .سوفوكليسدا  آنتغونا بعد هي،الطالب أثناء التعليم الثانوي أو ما  إحدى البطالت التي عرفها
دا  آنتيغونا وتوظيف نصنحن نعتقد أنه من المفيد إقتراح قراءة  للتعارف.فضاء  ساعد على فتحأفكار القارئ وتصرفاته كما 

ألنه باستطاعته تناول  التعليم،تحديدا في هذه المرحلة من  للغاية،ون مهما يمكن لعمل كهذا أن يك الدراسي.في الفصل  سوفوكالس
هو  آنتيغونا حاسمة. يثير قضايامن الناحية الفلسفية  أنه،في حين  واألدبية،التاريخية  بالفنون المسرحية،مسائل تفوق تلك التي تهتم 

.اليونانيةعن األساطير  سفوكليس ألفها داجزء من الثالثيات التي   
                                        

 
العام منه  ،والمعايير األخالقيةتطرح حقيقة الصراع بين السلطة السياسية  إذ،بأنها أول حالة للعصيان المدني  آنتيغوناتُعرف 

لشباب البحر األبيض المتوسط  الراية( )حاملةشك فيه أنها المؤيد األمثل ال فمما  والمعنوي.القانوني  األنثى،، الذكر كان أو والخاص
صيانة  المصالحة،كما ترمز أيضا إلى أهمية  حكوماتهم.ديمقراطية على  ويتمرد بطريقةالذي يثور  عامة ولكل الشبابالمستاء بصفة 

مقياسا  اب آنتيغونالالطإعتبر  للعدالة،في ضوء توجههم الشديد  والطغيان.الدفاع عن الحوار من هيمنة القوة  التاريخية،الذاكرة 
إن تراجيديا  والشابات.للشباب  وحافزا قوياللمعاناة من أجل معتقداتها الثابتة  أنها ترمزكما  لمبادئها.من أجل إخالصها  للبشرية

على  إعتراضا وشفافةالواقع بصورة واضحة  رغبة قوية في مواجهة بال أيقظت لدى الط                            آنتيغونا ـ كريون
.                               .السكوت عنها بغيالتي ال ين جميع أشكال المظالم  

 
بتصرفه  للسلطة، وهو الممثل المعقدة كريون تبدو شخصية دا السلطة، والمتمردة علىالعادلة  البطلة، آنتيغوناأمام شخصية  

تسخير إمكانات هذا  يوميا،معهم  الذي نتواصلفعلى الشباب  والضعف.بالهشاشة  على اتسامهما يدل  وشكوكه؛بتناقضاته  التعسفي،
وأفكارهم.      رائهم نظرهم، آ وتغيير وجهات الخاصة،حدود مأساتهم  النص ورسم  

 
ب و الطالبات ، بدافع ال، إنما إتاحة فرص للط سوفوكليسليس الفكرة من هذا المشروع إعادة تصميمه أو إعادة تكييف نص دا  

ة تجاه الظلم ،ا لتمرد بشكل يومي على مجموعة العاطفة و الهوية  ،وقدرتهم اإلبداعية التي تقودهم إلى التعبير عن تجاربهم الخاص
، قمع الحريات ، التنمر ، عدم المساواة بين الجنسين االستهالك : الثورة التكنولوجية و الرقمية ،  واسعة من المواضيع التي تتمثل في

ين يديرون هذا المشروع  والذي و غيرها من اآلفات السائدة في المجتمع المعاصر  و من ثم ، مالحظة مهمة لفائدة المشاركين الذ
:  ضرورة اإلعتماد على تجربة الطالب الشخصية ، إستبانة تلك التحديات البيداغوجية  التي يواجهها األستاذ  يقتضي في بادئ األمر

غيرها من  و بالتالي األخذ بعين اإلعتبار الطالب الذين جرى التمييز ضدهم ألسباب عنصرية أو إجتماعية أو  عرقية او جنسية أو
تشير بصفة عامة إلى أن الشباب الذي  المسرح،ورشات  وفي مختلفأنواع التمييز . إن التجارب المكتسبة في الفصل الدراسي 

. تعرضوا لشكل من أشكال التمييز ،سنة 02و 41تتراوح أعمارهم ما بين   
 

التجريد من اإلنسانية الموجودة بين  الحريات،قمع  ء،اإلقصا التعصب، العنف،لهذا السبب نحن ندعوا الجميع لإلسهام في حل مشاكل 
قمنا  الباب،من هذا  الصراعات.شباب العالم الذي نعيش فيه و اإلستطالع إلى كيفية استخدام نفس السلوكيات المفككة في مجال تسوية 

. األبيض المتوسط للبحر 0.2 آنتيغونابطرح مشروع  . 
 

. حد سواء تشغلهم علىاألبيض المتوسط بشأن مواضيع  وشابات البحرشباب  ع ألصواتلإلستماستكون لنا الفرصة  الشكل،بهذا   
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بيض المتوسطألبيض المتوسط ـ المسرح كأداة لتعزيز الحوار الثقافي بين شباب البحر األا البحر                 0.2 آنتيغونا    

 
االستاذة \ستاذ ألدليل ا     

 
المشروع وصف :  

 
ي ينشأ في الدرامي الذ ويشكل العمل القديمة.بيض المتوسط إرتباطا وثيقا بأساطير اليونان ألطار الثقافي لدول البحر اإليرتبط ا    

 جديدة عنإحدى الميادين التربوية التي تساعد الطالب على تكثيف مكتسباتهم العلمية وفي الوقت نفسه يتعلمون مهارات  المناطق،تلك 
 أي،أسلوب متكامل للنص الدرامي  جديدة واتباعتجربة  جديدة،اإلعتماد على قراءة  أخرى:بعبارة  والعالم.عن اإلنسان  أنفسهم،

وتركيبة إلى تواصل جديد مع النص  0.2يشير التصنيف                 سوفوكليسية حديثة للتراجيديا القديمة التي ألفها مقاربة فن
الحوار بين شباب البحر األبيض المتوسط إبتداءا من  كأداة لتشجيعاإلى المسرح  أي، اللجوء الشباب.على ضوء متطلبات  مستحدثة

.نص كالسيكي عالمي  
 

قريبة من  أوديب،ولدت من أسطورة  .سوفوكليسدا  آنتغونا بعد هي،الطالب أثناء التعليم الثانوي أو ما  إحدى البطالت التي عرفها
دا  آنتيغونا وتوظيف نصنحن نعتقد أنه من المفيد إقتراح قراءة  للتعارف.فضاء  ساعد على فتحأفكار القارئ وتصرفاته كما 

ألنه باستطاعته تناول  التعليم،تحديدا في هذه المرحلة من  للغاية،ون مهما يمكن لعمل كهذا أن يك الدراسي.في الفصل  سوفوكالس
هو  آنتيغونا حاسمة. يثير قضايامن الناحية الفلسفية  أنه،في حين  واألدبية،التاريخية  بالفنون المسرحية،مسائل تفوق تلك التي تهتم 

.اليونانيةعن األساطير  سفوكليس ألفها داجزء من الثالثيات التي   
                                        

 
العام منه  ،والمعايير األخالقيةتطرح حقيقة الصراع بين السلطة السياسية  إذ،بأنها أول حالة للعصيان المدني  آنتيغوناتُعرف 

لشباب البحر األبيض المتوسط  الراية( )حاملةشك فيه أنها المؤيد األمثل ال فمما  والمعنوي.القانوني  األنثى،، الذكر كان أو والخاص
صيانة  المصالحة،كما ترمز أيضا إلى أهمية  حكوماتهم.ديمقراطية على  ويتمرد بطريقةالذي يثور  عامة ولكل الشبابالمستاء بصفة 

مقياسا  اب آنتيغونالالطإعتبر  للعدالة،في ضوء توجههم الشديد  والطغيان.الدفاع عن الحوار من هيمنة القوة  التاريخية،الذاكرة 
إن تراجيديا  والشابات.للشباب  وحافزا قوياللمعاناة من أجل معتقداتها الثابتة  أنها ترمزكما  لمبادئها.من أجل إخالصها  للبشرية

على  إعتراضا وشفافةالواقع بصورة واضحة  رغبة قوية في مواجهة بال أيقظت لدى الط                            آنتيغونا ـ كريون
.                               .السكوت عنها بغيالتي ال ين جميع أشكال المظالم  

 
بتصرفه  للسلطة، وهو الممثل المعقدة كريون تبدو شخصية دا السلطة، والمتمردة علىالعادلة  البطلة، آنتيغوناأمام شخصية  

تسخير إمكانات هذا  يوميا،معهم  الذي نتواصلفعلى الشباب  والضعف.بالهشاشة  على اتسامهما يدل  وشكوكه؛بتناقضاته  التعسفي،
وأفكارهم.      رائهم نظرهم، آ وتغيير وجهات الخاصة،حدود مأساتهم  النص ورسم  

 
ب و الطالبات ، بدافع ال، إنما إتاحة فرص للط سوفوكليسليس الفكرة من هذا المشروع إعادة تصميمه أو إعادة تكييف نص دا  

ة تجاه الظلم ،ا لتمرد بشكل يومي على مجموعة العاطفة و الهوية  ،وقدرتهم اإلبداعية التي تقودهم إلى التعبير عن تجاربهم الخاص
، قمع الحريات ، التنمر ، عدم المساواة بين الجنسين االستهالك : الثورة التكنولوجية و الرقمية ،  واسعة من المواضيع التي تتمثل في

ين يديرون هذا المشروع  والذي و غيرها من اآلفات السائدة في المجتمع المعاصر  و من ثم ، مالحظة مهمة لفائدة المشاركين الذ
:  ضرورة اإلعتماد على تجربة الطالب الشخصية ، إستبانة تلك التحديات البيداغوجية  التي يواجهها األستاذ  يقتضي في بادئ األمر

غيرها من  و بالتالي األخذ بعين اإلعتبار الطالب الذين جرى التمييز ضدهم ألسباب عنصرية أو إجتماعية أو  عرقية او جنسية أو
تشير بصفة عامة إلى أن الشباب الذي  المسرح،ورشات  وفي مختلفأنواع التمييز . إن التجارب المكتسبة في الفصل الدراسي 

. تعرضوا لشكل من أشكال التمييز ،سنة 02و 41تتراوح أعمارهم ما بين   
 

التجريد من اإلنسانية الموجودة بين  الحريات،قمع  ء،اإلقصا التعصب، العنف،لهذا السبب نحن ندعوا الجميع لإلسهام في حل مشاكل 
قمنا  الباب،من هذا  الصراعات.شباب العالم الذي نعيش فيه و اإلستطالع إلى كيفية استخدام نفس السلوكيات المفككة في مجال تسوية 

. األبيض المتوسط للبحر 0.2 آنتيغونابطرح مشروع  . 
 

. حد سواء تشغلهم علىاألبيض المتوسط بشأن مواضيع  وشابات البحرشباب  ع ألصواتلإلستماستكون لنا الفرصة  الشكل،بهذا   
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بيض المتوسطألبيض المتوسط ـ المسرح كأداة لتعزيز الحوار الثقافي بين شباب البحر األا البحر                 0.2 آنتيغونا    

 
االستاذة \ستاذ ألدليل ا     

 
المشروع وصف :  

 
الدرامي الذي ينشأ في تلك  ويشكل العمل القديمة.بيض المتوسط إرتباطا وثيقا بأساطير اليونان ألاالثقافي لدول البحرطارإليرتبط ا    

 جديدة عنإحدى الميادين التربوية التي تساعد الطالب على تكثيف مكتسباتهم العلمية وفي الوقت نفسه يتعلمون مهارات  المناطق،
 أي،أسلوب متكامل للنص الدرامي  جديدة واتباعتجربة  جديدة،اإلعتماد على قراءة  أخرى:بعبارة  والعالم. عن اإلنسان أنفسهم،

وتركيبة إلى تواصل جديد مع النص  0.2يشير التصنيف                سوفوكليس مقاربة فنية حديثة للتراجيديا القديمة التي ألفها 
الحوار بين شباب البحر األبيض المتوسط إبتداءا من  كأداة لتشجيعاإلى المسرح  لجوءأي، ال الشباب.على ضوء متطلبات  مستحدثة

.نص كالسيكي عالمي  
 

قريبة من  أوديب،ولدت من أسطورة  .سوفوكليسدا  آنتغونا بعد هي،إحدى البطالت التي عرفها الطالب أثناء التعليم الثانوي أو ما 
دا  آنتيغونا وتوظيف نصنحن نعتقد أنه من المفيد إقتراح قراءة  للتعارف.فضاء  ساعد على فتحأفكار القارئ وتصرفاته كما 

ألنه باستطاعته تناول  التعليم،تحديدا في هذه المرحلة من  للغاية،يمكن لعمل كهذا أن يكون مهما  الدراسي.في الفصل  سوفوكالس
هو  آنتيغونا حاسمة. يثير قضايامن الناحية الفلسفية  أنه،ي حين ف واألدبية،التاريخية  بالفنون المسرحية،مسائل تفوق تلك التي تهتم 

اليونانية.عن األساطير  سفوكليس ألفها داجزء من الثالثيات التي   
                                        

 
العام منه  ،والمعايير األخالقيةتطرح حقيقة الصراع بين السلطة السياسية  إذ،بأنها أول حالة للعصيان المدني  آنتيغوناتُعرف 

لشباب البحر األبيض المتوسط  الراية( )حاملةشك فيه أنها المؤيد األمثل ال فمما  والمعنوي.القانوني  األنثى،، الذكر كان أو والخاص
صيانة  المصالحة،كما ترمز أيضا إلى أهمية  حكوماتهم.على  ديمقراطية ويتمرد بطريقةالذي يثور  عامة ولكل الشبابالمستاء بصفة 

مقياسا  ب آنتيغوناالالطإعتبر  للعدالة،في ضوء توجههم الشديد  والطغيان.الدفاع عن الحوار من هيمنة القوة  التاريخية،الذاكرة 
إن تراجيديا  والشابات.للشباب  وحافزا قوياللمعاناة من أجل معتقداتها الثابتة  أنها ترمزكما  لمبادئها.من أجل إخالصها  للبشرية

على  إعتراضا وشفافةالواقع بصورة واضحة  رغبة قوية في مواجهة أيقظت لدى الطال ب                            آنتيغونا ـ كريون
.                           .    السكوت عنها التي ال ينبغي جميع أشكال المظالم  

 
بتصرفه  للسلطة، وهو الممثل المعقدة كريون تبدو شخصية دا السلطة، والمتمردة علىالعادلة  البطلة، آنتيغوناأمام شخصية  

تسخير إمكانات هذا  يوميا،معهم  الذي نتواصلفعلى الشباب  والضعف.بالهشاشة  على اتسامهما يدل  وشكوكه؛بتناقضاته  التعسفي،
وأفكارهم.      رائهم نظرهم، آ جهاتوتغيير و الخاصة،النص ورسم حدود مأساتهم   

 
، بدافع ب و الطالباتال، إنما إتاحة فرص للطسوفوكليسليس الفكرة من هذا المشروع إعادة تصميمه أو إعادة تكييف نص دا  

ا لتمرد بشكل يومي على مجموعة  ،هم الخاصة تجاه الظلمتجارب عن التعبيربداعية التي تقودهم إلى وقدرتهم اإل ،العاطفة و الهوية
ن الجنسين ، قمع الحريات ، التنمر ، عدم المساواة بياالستهالك : الثورة التكنولوجية و الرقمية ،  واسعة من المواضيع التي تتمثل في

شروع  والذي و غيرها من اآلفات السائدة في المجتمع المعاصر  و من ثم ، مالحظة مهمة لفائدة المشاركين الذين يديرون هذا الم
، إستبانة تلك التحديات البيداغوجية  التي يواجهها األستاذ و عتماد على تجربة الطالب الشخصية:  ضرورة اإليقتضي في بادئ األمر

عرقية او جنسية أو غيرها من أنواع م ألسباب عنصرية أو إجتماعية أواألخذ بعين اإلعتبار الطالب الذين جرى التمييز ضده بالتالي
تشير بصفة عامة إلى أن الشباب الذي تتراوح  المسرح،ورشات  وفي مختلفالتمييز . إن التجارب المكتسبة في الفصل الدراسي 

. تعرضوا لشكل من أشكال التمييز ،سنة 02و 41أعمارهم ما بين   
 

التجريد من اإلنسانية الموجودة بين  الحريات،قمع  اإلقصاء، التعصب، العنف،لهذا السبب نحن ندعوا الجميع لإلسهام في حل مشاكل 
قمنا  الباب،هذا  من الصراعات.شباب العالم الذي نعيش فيه و اإلستطالع إلى كيفية استخدام نفس السلوكيات المفككة في مجال تسوية 

.المتوسطاألبيض  للبحر 0.2 آنتيغونابطرح مشروع   
 

. حد سواء تشغلهم علىاألبيض المتوسط بشأن مواضيع  وشابات البحرشباب  لإلستماع ألصواتستكون لنا الفرصة  الشكل،بهذا   



76

2 
 

 
ـ إختيار الممثلين األول الصب  

 
  ب.الط 42 الى 6بحيث يقوم األستاذ بانتقاء  ،0.2 آنتيغونامشروع تكمن هذه الخطوة في إجراء أول إحصاء للمشاركين في 

يظهر  الطريقة،بهذه  الشخصية.للنهوض بمسؤولياتهم  االستعدادتكون لديهم الرغبة في تغيير العالم ولكن أيضا  هو: أنالمعيار األول 
إذا أبدى الطالب الذين تتوفر فيهم  بالتالي،  مماثلة.التطوع ونشاطات أخرى  النضال،ميل إلى  االجتماعيالطالب المتأثرين بالواقع 

االختيار. تكون لهم األولوية في  المشاركة،في  األساسية رغبتهمالمحفزات   
 

القدرة على التعبير بطريقة تقليدية أو  الرقص، الغناء، موسيقية،كالعزف على آلة  ب،الالطيتعلق باختيار مهارات  الثاني:المعيار 
.رقمية  

 
.  األستاذ غير ملزم باختيار المشاركين من سنة 41و 41أن تتراوح أعمارهم بين  السن:المشاركين هو  الثالث: الختيارالمعيار  

وليس بالضرورة أن يكون المرشد أو المدرب  خارجه.المدرسة التي يعمل بها، بإمكانه أن يقوم بذلك على مستوى المجتمع المحلي أو 
من  التبادل.فباستطاعته كذلك أن يعمل مع الشباب بأي شكل من أشكال  ،الالزمةكانت له الكفاءات  الثانوي، إذا أو االبتدائيأستاذا في 

.إلى المرحلة األولى من الدراسة الجامعية االبتدائيةالمشاركين من نهاية المرحلة  يتراوح سن المنطلق،هذا   
 

شيئا  جامعيا أومسرحية أو طالبا  طالبا في أكاديميةسواء كان  ة،هو المساعد /  أحد العوامل الهامة التي لها دور في انتقاء المشاركين
الوثوق بشخص لديه خبرات ومكتسبات بيداغوجية في مجال  هو،دور المساعد في هذا المشروع  التمثيل. ويعمل فيمن هذا القبيل 

. تتجلى أهميته في تقديم المساعدة لعمل المخرج أوسع،بمعنى  المسرحية.الفنون   
 
 

 الصب الثاني ـ قراءتان للنص
    

 )قراءتينيتوجب على األستاذ / ة أن يبدأ العملية اإلبداعية من خالل قيادة قراءات جماعية للنص  الممثلين،من إختيار  االنتهاءبعد 
المجموعة  الكفاءات أيهذه الجلسات وفقا لرؤيته الخاصة وتطابقا مع كذلك تعديل عدد ومدة  .سوفوكليسدا آنتيغونا ل األقل(على 

يحظى المشروع بدعم طالب /ة مساعد في المجال السمعي البصري الذي يقوم بتوثيق  المساعد،باإلضافة إلى  العمل.التي ستقوم بهذا 
 الخلفيات، آنتيغونا،الحالة التي تواجهها  ،سوفوكليستتضمن هذه القراءات الجماعية تحليال مفصال لنص  وقت.المعلومات في كل 

ربط تجربة  وإعطائهم إمكانيات بالالتحديات للطبالمناسبة، على المعلم أن يوسع آفاق  بينهم.الشخصيات البارزة، النزاعات القائمة 
.المثيرة التي يعيشونها القراءة باللحظات  

 
: متشابهة(أسئلة  )أوب اليمكن لألستاذ / ة طرح األسئلة التالية على الط  

 
زمانك؟آنتيغونا من هي  -*  
 

اليوم؟في عالم آنتيغونا هل يوجد أي  -*  
 

فعال؟الموجودة لدى األشخاص المعجب بهم  آنتيغوناما هي صفات  -*  
 

قدوة؟ والتي تعتبرهافي األشخاص المعجب بهم،  الخصال الموجودةلك  هي بالنسبةما  -*  
 

اإلنسان؟ماذا تعرف عن حقوق  -*  
 

أهمية؟ما هي المواد التي تبدو لك األكثر  -*  
 

النشطاء  ،البيئة واالستمرارية الجنسانية، األسرة،ما هي المعتقدات العادلة المشتركة لدى نشطاء حقوق اإلنسان في مجال مكافحة  -*
المهمشة؟للجماعات األقلية أو  شامل،والناشطات الذين يناضلون من أجل الحصول على تعليم   

 
معتقداتك؟حرية التعبير، حرية التنقل وحرية التعبير عن  تقييد،هي معتقداتك وتجاربك الشخصية بشأن  ما -*  
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ANTIGONA 

.Sófocles. 

Antígona-Creonte 

 
بيض المتوسطألبيض المتوسط ـ المسرح كأداة لتعزيز الحوار الثقافي بين شباب البحر األا البحر                 0.2 آنتيغونا    

 
االستاذة \ستاذ ألدليل ا     

 
المشروع وصف :  

 
الدرامي الذي ينشأ في تلك  ويشكل العمل القديمة.بيض المتوسط إرتباطا وثيقا بأساطير اليونان ألاالثقافي لدول البحرطارإليرتبط ا    

 جديدة عنإحدى الميادين التربوية التي تساعد الطالب على تكثيف مكتسباتهم العلمية وفي الوقت نفسه يتعلمون مهارات  المناطق،
 أي،أسلوب متكامل للنص الدرامي  جديدة واتباعتجربة  جديدة،اإلعتماد على قراءة  أخرى:بعبارة  والعالم. عن اإلنسان أنفسهم،

وتركيبة إلى تواصل جديد مع النص  0.2يشير التصنيف                سوفوكليس مقاربة فنية حديثة للتراجيديا القديمة التي ألفها 
الحوار بين شباب البحر األبيض المتوسط إبتداءا من  كأداة لتشجيعاإلى المسرح  لجوءأي، ال الشباب.على ضوء متطلبات  مستحدثة

.نص كالسيكي عالمي  
 

قريبة من  أوديب،ولدت من أسطورة  .سوفوكليسدا  آنتغونا بعد هي،إحدى البطالت التي عرفها الطالب أثناء التعليم الثانوي أو ما 
دا  آنتيغونا وتوظيف نصنحن نعتقد أنه من المفيد إقتراح قراءة  للتعارف.فضاء  ساعد على فتحأفكار القارئ وتصرفاته كما 

ألنه باستطاعته تناول  التعليم،تحديدا في هذه المرحلة من  للغاية،يمكن لعمل كهذا أن يكون مهما  الدراسي.في الفصل  سوفوكالس
هو  آنتيغونا حاسمة. يثير قضايامن الناحية الفلسفية  أنه،ي حين ف واألدبية،التاريخية  بالفنون المسرحية،مسائل تفوق تلك التي تهتم 

اليونانية.عن األساطير  سفوكليس ألفها داجزء من الثالثيات التي   
                                        

 
العام منه  ،والمعايير األخالقيةتطرح حقيقة الصراع بين السلطة السياسية  إذ،بأنها أول حالة للعصيان المدني  آنتيغوناتُعرف 

لشباب البحر األبيض المتوسط  الراية( )حاملةشك فيه أنها المؤيد األمثل ال فمما  والمعنوي.القانوني  األنثى،، الذكر كان أو والخاص
صيانة  المصالحة،كما ترمز أيضا إلى أهمية  حكوماتهم.على  ديمقراطية ويتمرد بطريقةالذي يثور  عامة ولكل الشبابالمستاء بصفة 

مقياسا  ب آنتيغوناالالطإعتبر  للعدالة،في ضوء توجههم الشديد  والطغيان.الدفاع عن الحوار من هيمنة القوة  التاريخية،الذاكرة 
إن تراجيديا  والشابات.للشباب  وحافزا قوياللمعاناة من أجل معتقداتها الثابتة  أنها ترمزكما  لمبادئها.من أجل إخالصها  للبشرية

على  إعتراضا وشفافةالواقع بصورة واضحة  رغبة قوية في مواجهة أيقظت لدى الطال ب                            آنتيغونا ـ كريون
.                           .    السكوت عنها التي ال ينبغي جميع أشكال المظالم  

 
بتصرفه  للسلطة، وهو الممثل المعقدة كريون تبدو شخصية دا السلطة، والمتمردة علىالعادلة  البطلة، آنتيغوناأمام شخصية  

تسخير إمكانات هذا  يوميا،معهم  الذي نتواصلفعلى الشباب  والضعف.بالهشاشة  على اتسامهما يدل  وشكوكه؛بتناقضاته  التعسفي،
وأفكارهم.      رائهم نظرهم، آ جهاتوتغيير و الخاصة،النص ورسم حدود مأساتهم   

 
، بدافع ب و الطالباتال، إنما إتاحة فرص للطسوفوكليسليس الفكرة من هذا المشروع إعادة تصميمه أو إعادة تكييف نص دا  

ا لتمرد بشكل يومي على مجموعة  ،هم الخاصة تجاه الظلمتجارب عن التعبيربداعية التي تقودهم إلى وقدرتهم اإل ،العاطفة و الهوية
ن الجنسين ، قمع الحريات ، التنمر ، عدم المساواة بياالستهالك : الثورة التكنولوجية و الرقمية ،  واسعة من المواضيع التي تتمثل في

شروع  والذي و غيرها من اآلفات السائدة في المجتمع المعاصر  و من ثم ، مالحظة مهمة لفائدة المشاركين الذين يديرون هذا الم
، إستبانة تلك التحديات البيداغوجية  التي يواجهها األستاذ و عتماد على تجربة الطالب الشخصية:  ضرورة اإليقتضي في بادئ األمر

عرقية او جنسية أو غيرها من أنواع م ألسباب عنصرية أو إجتماعية أواألخذ بعين اإلعتبار الطالب الذين جرى التمييز ضده بالتالي
تشير بصفة عامة إلى أن الشباب الذي تتراوح  المسرح،ورشات  وفي مختلفالتمييز . إن التجارب المكتسبة في الفصل الدراسي 

. تعرضوا لشكل من أشكال التمييز ،سنة 02و 41أعمارهم ما بين   
 

التجريد من اإلنسانية الموجودة بين  الحريات،قمع  اإلقصاء، التعصب، العنف،لهذا السبب نحن ندعوا الجميع لإلسهام في حل مشاكل 
قمنا  الباب،هذا  من الصراعات.شباب العالم الذي نعيش فيه و اإلستطالع إلى كيفية استخدام نفس السلوكيات المفككة في مجال تسوية 

.المتوسطاألبيض  للبحر 0.2 آنتيغونابطرح مشروع   
 

. حد سواء تشغلهم علىاألبيض المتوسط بشأن مواضيع  وشابات البحرشباب  لإلستماع ألصواتستكون لنا الفرصة  الشكل،بهذا   
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Tiresias Eurídice Ismena 

 
في الدفاع عن العدالة؟آنتيغونا كيف تقيم مبادئ  -*  
 

زمانك؟كريون من هو  -*  
 

تحترمهم؟ال ما هي الصفات التي يشترك فيها األشخاص الذين حقا  -*  
 

ما هي التصرفات التي تسببت في تغيير سلوكك معهم؟ -*  
 

 أحداث وعموما على  الذين يعلقون)الجوق اليوناني ـ فرقة من الممثلين  الحاضر؟في الوقت  واآلن،هي الجوقة * في هنا  من -* 
 ( مصير الشخصيات الرئيسية ؛ الجوق يتصرف كجماعة و يمثل آراء معظم و ) أو كل  المجتمع

 
للسلطة؟كريون وحب آنتيغونا موقف الجوقة تجاه معاناة  ما هو -*  
 

  ؟كريون وتعاطفك معآنتيغونا كيف تصف تعاطفك مع  -*
 

.آنتيغوناتكون  شعورك ومعتقداتك حينصف  -*  
 

.كريونتكون  ومعتقداتك حينصف شعورك  -*  
 

النهج من خالل  تحقيق أهدافيتم  سوفوكليس،عن الجوانب التطبيقية من قراءة تراجيديا دا  ة فكرةبعد أن تتكون لدى األستاذ /  
:ثالثة احتماالتمن  انطالقايتم تحديد اإلطار الذي يدخل في حيز التنفيذ  المسرحي،عقب تحليل العمل  نماذج:ثالث   

 
السائدة  إستنادا للظروف أي،السياق الحالي  دراميا فينصا  والطالبات إلعدادالعمل إلى جانب الطلبة  بمعنى، آنتيغونا،نص  تحديث-1

                                                                                     بموضوع:آنتيغونا  وربطضمن التحديات الشائعة 
الجنسانية  الدينية، االجتماعية،ستيائهم إزاء عدم المساواة التعبير عن إ الذكوري(،على سلطة المجتمع  )القائمةإنتهاك المعايير األبوية  

. من أشكال التمييز وغيرها  
 

ثم نظرة بمنطق  بينهم. وبعض التفاعالتنظر شخصية / إدالء كل فرد من المجموعة المشاركة بوجهة  حوارات(مونولوجات )ـ 2
كما يوفر األستاذ/ ة للتالميذ إمكانية النظر إلى القضايا الحديثة من جوانب  للشخصية.إنطالقا من اإلعتبارات الذاتية  للواقع، جماعي،
 درامية نساخاتوصياغة  ،الجوقةأو              أوريديس  ،              تيريسياس كريون، ،            إسمان آنتيغونا، مختلفة؛

.حول مواضيع محددة  
 

العنف  المحرجة )التنمر(،حول تجاربها الخاصة  آنتيغونا،يقترح األستاذ/ة أن يتحدث التالميذ بلسان الشخصية الرئيسية ـ ـ 3 
... .إلخ اإلدمان، الفساد،الجنسي، الديني و اإلجتماعي؛  العنصري،التمييز  ،الجنسان  

 
تجارب 11الصب الثالث ـ   

مدة ثالث ساعاتيتضمن المشروع خمس جوالت من ثالث تجارب ل  
 

: الجولة األولى  
 

إعطاء النص تدريجيا الصيغة النهائية ؛ تصحيح الجوانب المأساوية للنسخ وتحسينها ؛ تشكيل نص نهائي يتوافق مع مدة الفصل 
مواقف وشخصيات  ارتجالالدراسي وهو الوقت المفترض لتغطية وإعداد العمل المسرحي ؛ ينبغي الشروع في العمل بكل عفوية ، 

خيالية، اإلدراك الحسي أي ، تحسس كل األشياء من حولنا من خالل اإلصغاء و المراقبة ، توظيف لغة الجسد للتعبير عن المشاعر و 
األحاسيس الداخلية   و إيصال الفكرة إبتداءا من عبارة ؛ التعامل مع المكان والزمان ،  الشعور بتناغم الجسد مع المكان والزمان ، 

باإلظافة إلى إمكانية تطويره في  الثالثة،التفاعل مع اآلخرين و مع األجسام األخرى . يمكن الرجوع إلى النص طوال هذه الجلسات 
في  سيجري إستكمالهيتم وضع الخطوط العريضة للسيناريو الذي  الثالثة،ل، في هذه الجلسات في جميع األحوا اآلتية.المراحل 
. الالحقةالمراحل   
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ـ إختيار الممثلين األول الصب  

 
  ب.الط 42 الى 6بحيث يقوم األستاذ بانتقاء  ،0.2 آنتيغونامشروع تكمن هذه الخطوة في إجراء أول إحصاء للمشاركين في 

يظهر  الطريقة،بهذه  الشخصية.للنهوض بمسؤولياتهم  االستعدادتكون لديهم الرغبة في تغيير العالم ولكن أيضا  هو: أنالمعيار األول 
إذا أبدى الطالب الذين تتوفر فيهم  بالتالي،  مماثلة.التطوع ونشاطات أخرى  النضال،ميل إلى  االجتماعيالطالب المتأثرين بالواقع 

االختيار. تكون لهم األولوية في  المشاركة،في  األساسية رغبتهمالمحفزات   
 

القدرة على التعبير بطريقة تقليدية أو  الرقص، الغناء، موسيقية،كالعزف على آلة  ب،الالطيتعلق باختيار مهارات  الثاني:المعيار 
.رقمية  

 
.  األستاذ غير ملزم باختيار المشاركين من سنة 41و 41أن تتراوح أعمارهم بين  السن:المشاركين هو  الثالث: الختيارالمعيار  

وليس بالضرورة أن يكون المرشد أو المدرب  خارجه.المدرسة التي يعمل بها، بإمكانه أن يقوم بذلك على مستوى المجتمع المحلي أو 
من  التبادل.فباستطاعته كذلك أن يعمل مع الشباب بأي شكل من أشكال  ،الالزمةكانت له الكفاءات  الثانوي، إذا أو االبتدائيأستاذا في 

.إلى المرحلة األولى من الدراسة الجامعية االبتدائيةالمشاركين من نهاية المرحلة  يتراوح سن المنطلق،هذا   
 

شيئا  جامعيا أومسرحية أو طالبا  طالبا في أكاديميةسواء كان  ة،هو المساعد /  أحد العوامل الهامة التي لها دور في انتقاء المشاركين
الوثوق بشخص لديه خبرات ومكتسبات بيداغوجية في مجال  هو،دور المساعد في هذا المشروع  التمثيل. ويعمل فيمن هذا القبيل 

. تتجلى أهميته في تقديم المساعدة لعمل المخرج أوسع،بمعنى  المسرحية.الفنون   
 
 

 الصب الثاني ـ قراءتان للنص
    

 )قراءتينيتوجب على األستاذ / ة أن يبدأ العملية اإلبداعية من خالل قيادة قراءات جماعية للنص  الممثلين،من إختيار  االنتهاءبعد 
المجموعة  الكفاءات أيهذه الجلسات وفقا لرؤيته الخاصة وتطابقا مع كذلك تعديل عدد ومدة  .سوفوكليسدا آنتيغونا ل األقل(على 

يحظى المشروع بدعم طالب /ة مساعد في المجال السمعي البصري الذي يقوم بتوثيق  المساعد،باإلضافة إلى  العمل.التي ستقوم بهذا 
 الخلفيات، آنتيغونا،الحالة التي تواجهها  ،سوفوكليستتضمن هذه القراءات الجماعية تحليال مفصال لنص  وقت.المعلومات في كل 

ربط تجربة  وإعطائهم إمكانيات بالالتحديات للطبالمناسبة، على المعلم أن يوسع آفاق  بينهم.الشخصيات البارزة، النزاعات القائمة 
.المثيرة التي يعيشونها القراءة باللحظات  

 
: متشابهة(أسئلة  )أوب اليمكن لألستاذ / ة طرح األسئلة التالية على الط  

 
زمانك؟آنتيغونا من هي  -*  
 

اليوم؟في عالم آنتيغونا هل يوجد أي  -*  
 

فعال؟الموجودة لدى األشخاص المعجب بهم  آنتيغوناما هي صفات  -*  
 

قدوة؟ والتي تعتبرهافي األشخاص المعجب بهم،  الخصال الموجودةلك  هي بالنسبةما  -*  
 

اإلنسان؟ماذا تعرف عن حقوق  -*  
 

أهمية؟ما هي المواد التي تبدو لك األكثر  -*  
 

النشطاء  ،البيئة واالستمرارية الجنسانية، األسرة،ما هي المعتقدات العادلة المشتركة لدى نشطاء حقوق اإلنسان في مجال مكافحة  -*
المهمشة؟للجماعات األقلية أو  شامل،والناشطات الذين يناضلون من أجل الحصول على تعليم   

 
معتقداتك؟حرية التعبير، حرية التنقل وحرية التعبير عن  تقييد،هي معتقداتك وتجاربك الشخصية بشأن  ما -*  
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Tiresias Eurídice Ismena 

 
في الدفاع عن العدالة؟آنتيغونا كيف تقيم مبادئ  -*  
 

زمانك؟كريون من هو  -*  
 

تحترمهم؟ال ما هي الصفات التي يشترك فيها األشخاص الذين حقا  -*  
 

ما هي التصرفات التي تسببت في تغيير سلوكك معهم؟ -*  
 

 أحداث وعموما على  الذين يعلقون)الجوق اليوناني ـ فرقة من الممثلين  الحاضر؟في الوقت  واآلن،هي الجوقة * في هنا  من -* 
 ( مصير الشخصيات الرئيسية ؛ الجوق يتصرف كجماعة و يمثل آراء معظم و ) أو كل  المجتمع

 
للسلطة؟كريون وحب آنتيغونا موقف الجوقة تجاه معاناة  ما هو -*  
 

  ؟كريون وتعاطفك معآنتيغونا كيف تصف تعاطفك مع  -*
 

.آنتيغوناتكون  شعورك ومعتقداتك حينصف  -*  
 

.كريونتكون  ومعتقداتك حينصف شعورك  -*  
 

النهج من خالل  تحقيق أهدافيتم  سوفوكليس،عن الجوانب التطبيقية من قراءة تراجيديا دا  ة فكرةبعد أن تتكون لدى األستاذ /  
:ثالثة احتماالتمن  انطالقايتم تحديد اإلطار الذي يدخل في حيز التنفيذ  المسرحي،عقب تحليل العمل  نماذج:ثالث   

 
السائدة  إستنادا للظروف أي،السياق الحالي  دراميا فينصا  والطالبات إلعدادالعمل إلى جانب الطلبة  بمعنى، آنتيغونا،نص  تحديث-1

                                                                                     بموضوع:آنتيغونا  وربطضمن التحديات الشائعة 
الجنسانية  الدينية، االجتماعية،ستيائهم إزاء عدم المساواة التعبير عن إ الذكوري(،على سلطة المجتمع  )القائمةإنتهاك المعايير األبوية  

. من أشكال التمييز وغيرها  
 

ثم نظرة بمنطق  بينهم. وبعض التفاعالتنظر شخصية / إدالء كل فرد من المجموعة المشاركة بوجهة  حوارات(مونولوجات )ـ 2
كما يوفر األستاذ/ ة للتالميذ إمكانية النظر إلى القضايا الحديثة من جوانب  للشخصية.إنطالقا من اإلعتبارات الذاتية  للواقع، جماعي،
 درامية نساخاتوصياغة  ،الجوقةأو              أوريديس  ،              تيريسياس كريون، ،            إسمان آنتيغونا، مختلفة؛

.حول مواضيع محددة  
 

العنف  المحرجة )التنمر(،حول تجاربها الخاصة  آنتيغونا،يقترح األستاذ/ة أن يتحدث التالميذ بلسان الشخصية الرئيسية ـ ـ 3 
... .إلخ اإلدمان، الفساد،الجنسي، الديني و اإلجتماعي؛  العنصري،التمييز  ،الجنسان  

 
تجارب 11الصب الثالث ـ   

مدة ثالث ساعاتيتضمن المشروع خمس جوالت من ثالث تجارب ل  
 

: الجولة األولى  
 

إعطاء النص تدريجيا الصيغة النهائية ؛ تصحيح الجوانب المأساوية للنسخ وتحسينها ؛ تشكيل نص نهائي يتوافق مع مدة الفصل 
مواقف وشخصيات  ارتجالالدراسي وهو الوقت المفترض لتغطية وإعداد العمل المسرحي ؛ ينبغي الشروع في العمل بكل عفوية ، 

خيالية، اإلدراك الحسي أي ، تحسس كل األشياء من حولنا من خالل اإلصغاء و المراقبة ، توظيف لغة الجسد للتعبير عن المشاعر و 
األحاسيس الداخلية   و إيصال الفكرة إبتداءا من عبارة ؛ التعامل مع المكان والزمان ،  الشعور بتناغم الجسد مع المكان والزمان ، 

باإلظافة إلى إمكانية تطويره في  الثالثة،التفاعل مع اآلخرين و مع األجسام األخرى . يمكن الرجوع إلى النص طوال هذه الجلسات 
في  سيجري إستكمالهيتم وضع الخطوط العريضة للسيناريو الذي  الثالثة،ل، في هذه الجلسات في جميع األحوا اآلتية.المراحل 
. الالحقةالمراحل   
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:تُنظم جلسات العمل على النحو التالي األولى،في المرحلة   

 
اإلحماء والجرأة. يتم في بادئ األمر قيادة المشاركين إلى ممارسة سلسلة من األلعاب والتمارين المسرحية المصممة قصد إحماء ـ 1

وفي التالحم داخل المجموعة: تكمن اللعبة في  الجسم وتمهيدا للعمل القادم. األلعاب الجماعية تساعد في عملية التركيز في هنا واآلن،
عمل دائرة ثم يتم تمرير كرة خيالية لكل مشارك / ة على يمينه ذكر إسمه، ثم تغيير اإلتجاه وتمريرها على اليسار، ثم إلى أي عضو 

ر الكرة كل مرة بعواطف في المجموعة مع ذكر اسمه والتحديق في عينيه بعد دخولهم في دينامية المجموعة، يقومون بتمري عشوائي
.اللعب باإليقاعات: السريعة، البطيئة… مختلفة، كالسعادة، الغضب، الخوف، الدهشة، كذلك مشاعر: البرودة، الحرارة، الحكة     

 
                 

معا،  االثنانالمشي على قدم واحدة أو  بعض،حركاتهم مع  وضبط إيقاعاتالذي يختارونه  االتجاهالمشي داخل فضاء التمرين في 
.          الخيالي من العالم الواقعي أو وانتحال شخصيات  

 
اللعب بكل حرية كما لو  السحاب، واقتراحفوق  الماء،في  الثلج،المشي في  مختلفة:برحالت خيالية إلى أماكن  القيام اقتراحيمكن أيضا 

.الصحراءأو في  الغابة،كانوا على شاطئ البحر، في   
 

عنها بإمكانك الكشف  مختلفة،وراء كل باب شخصية  األبواب،لديه العديد من  خياليا،؛ أن تدخل منزال وهيلعبة أخرى يمكن القيام بها 
. سياسيون أو أطباء أو كبار السن أو أطفال صغار أو أمهات أو آباء أو مدرسون غرفة فيهاكفتح باب والدخول إلى   صفتها. وانتحال  

 
: المرآة ) يفترض أن يقوم طالب / ة بالنظر في المرآة و القيام ببعض اإليماءات والحركات، والطرف  عمل ثنائي اقتراح .التوعية ـ2

اآلخر هو ، مرآته أي ؛ يحاول في الوقت نفسه تقليد تصرفاته بأكبر دقة ممكنة  و دون أن يغيب عن نظره( ، الظل ) مماثل للتمرين 
المرة ، يأتي من وراءه ويتحرك معه كظله( ، التحفيزـ اإلستجابة ) يقوم أحد الطالب بحركة حيادية و يجيب السابق إال أنه هذه 

الطرف اآلخر بحركة حيادية أخرى ، ما يؤدي إلى الحوار الحركي( , الفعل ورد الفعل ) أحد الطالب يقترح على سبيل المثال ، لعبة 
ور االعب الثاني ، لغاية  أن يقوم هذا األخير باقتراح لعبة مختلفة ، هكذا وبصورة كرة السلة  و اآلخر يلبي الدعوة ليتقمص د

 عالية، مكثفةشجرة  الشجرة، سأكونموقع  ويتخيل نفسهشجرة … لو أنني كنت   !يتساءل )أحدهملو أنني كنت  الثالثي:متعاقبة ( . أو 
يضيف المشارك  (،)مع التظاهر بذلك ،ويأكلهايقطف الثمرة  الذي سأكون الشخص شجرة مثمرة،لو كنت  يجيب:الثاني  ،ومثمرة

عن  الطريقتين:العمل بإحدى  يمكن الشجرة.سأكون أنا مالك  الثمرة ليأكلها،وأنَت من يقطف  لو كنَت شجرة، الثالث مخاطبا كالهما،
 المشهد ليأخذالسماح بتطور  المبالغة،وب أو أسل من ثالث مشتركين برسم صورة ثابتةحيث تقوم المجموعة المتكونة  ،طريق الصور

  .شكال دراميا( ما يؤدي إلى إنشاء صورة ألقرانهم
 

 استجاباتالنظر(، عن طريق األعين ) االتصال، ربط اإلصغاء(الهدف األساسي من هذا الجزء من الجلسة تنشيط السمع )مهارة 
.لث من الجلسةللجزء الثا وأخيرا التحضيرالجسم وكيف يؤثر اإلحساس على الحركة   

 
التي ظهرت في المرحلة السابقة من خالل المواضيع التي أشار إليها نص  االقتراحاتطرح مواقف ملموسة بناءا على . االبتكار ـ3 

 والدخول فييتم تقديم الشخصيات الواردة في النص، ثم توزيع األدوار  مباشرة، االرتجاليةقد تكون العملية  .واالرتجال حولهاآنتيغونا 
 محدد وااللتزام بالخطوط على سيناريو االرتجال، االتفاق وردت أثناءاللعبة، أو نقاش صغير يستعرض من خالله كل األفكار التي 

 االجتماع جديد،رفض المجموعة لعضو  المحتملة:المواقف   ونهاية.تطور/ صراع  بداية،تكون لها  الصغيرة، أن العريضة للقصة
النهاية، في  وبين اثنان.ند اتخاذهم مجموعة من التدابير التي يعتبرونها مسيئة، مشاكل في عالقات الصداقة لتقرير ما يجب القيام به ع

.الفكر السائد واالختالف إزاءقاطع، المواقف التي ينشأ فيها التنوع  وبشكل  
 

ما وجدوه مثيرا  وما أعجبهم،ما الذي لفت انتباههم  شعورهم،عن  وتعليقات الطالبمالحظات  الدورة.تقييم العمل الذي أنجز في ـ 4
. النظر في ممارسات االرتجاليةكانوا يرغبون في القيام بذلك مرة أخرى. كذلك إعطاء آرائهم بشأن المواقف  وما إذا لالهتمام

لبناء السيناريو المسرحي؟التي يمكن استغاللها من هذه التمارين  هي العناصرما  العرض.المختلفة من خالل  وسلوكيات الشخصيات  
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الثانية: الجولة   

أن الفكرة هي العمل  ومن المعلومأحد المناهج الدرامية المقترحة  اختيار والطالبات،في هذا الجزء، يقوم األستاذ/ة بمساعدة الطالب 
الرجوع إلى مسرح المضطهدين ل  أخرى. وضمن أموريوفرها اإلخراج المسرحي  المتعددة التي تالسلسلة اإلحتماإنطالقا من 

المنهجية المتبعة من طرف مختلف  )حسبأو أكثر  إنتقاء واحدةفي النهاية،  (،مسرح الصور المنتدى، مسرحأوغوستو بوال )
.الذي يعمل به النموذجتحديد في النهاية  المدربين( سيحدث  

 
منتدى المسرح -1       

قد تواجه على األقل بعض أعضاء المجموعة.  حل، وهذه المسألةلكن دون  ،اعيةاجتمفي منتدى المسرح، يطرح المشاركون مسألة 
، ويتم تحديد عدد المشاركين. يمكن للطالب الذي شارك بتجربته أن يختار الزمالء الذين الوضع المعاشأحدهم يشرح بصورة أوفى 

الرئيسية الشخصية  تتغير متنوعة:سيقومون بتمثيل أدوار شخصيات الرواية الناشئة، كل على حدى. وتتمثل هذه الخطوات في عناصر 
لوصول إلى نقطة تحول، ما يدعو إلى إيجاد حال ضروريا للوضع يمكن اقتراح إعادة التمثيل وتبادل األدوار. ا خصما، كما لتصبح

 إشراكهم في لعبة األدوار من خالل دعوتهم إلى الظهور على المسرح، الحل،المطروح، يمكن للمشاركين إسهام الجمهور للبحث عن 
ونه األنسب. هذا النهج مرغوب فيه جزءا من الحل الذ يعتبر ، أو أي شخصية أخرى تعتبروالخصمتمثيل السيناريو، تبني دور البطل 

في المجتمع المعاصر. هذه وسيلة لتمكين فرد أو  وتحديات مماثلةإذا كانت المواضيع تهتم بالعنصرية، التنمر، التحيزات الجنسية 
.مجموعة كاملة ناشطة في تحسين الواقع  

 
أن تتمثل  من المجموعةثم يطلب   به.ملموس مر  يطرح الطالب مسألة تعرضت له من خالل موقف متشابهة،البداية  الصورة:مسرح 

الحقيقية والصورة تشكله الصورة. لدينا الصورة األصلية والصورة  تبدو وماثم يسألها، كيف تريد أن  الخالف.على هيئة( صورة )في 
ن ننطلق م هذا التحول. فية إجراءكيالتفكير في  نفسه، يمكنهم. يبنون صورا وسيطة حتى يتم إنشاء الصورة المثالية. في الوقت المثالية

.يمكننا في التحول إحضارها، بالتاليتخيل وسائل أخرى للتعامل، فيمكن إذا  قادرين علىفرضية أن عالما آخر ممكن. ألنه إذا كنا   
 
 

ـ المسرح التسجيلي / المسرح الوثائقي2  
يتضمن هذا  سياسية.أو  اجتماعيةموضوعاته  كما أن اإلدانة، ويتخذ موقفتقييمها  ويطرحها لغرضالتقارير الفعلية  ويعتمد على 

مختلف  واألفكار من، يجب جمع التعليقات االختيارالنهج إجراء مقابالت مع أشخاص حقيقيين، إزاء المواضيع التي وقع عليها 
النزاع التي نشأت.  وا حاالتوعاشصحفيين أو أشخاصا متورطة بطريقة مباشرة  فالسفة، باحثين، كانوا سوآءا المعنيين،األشخاص 

يمكن لألستاذ / ة إعطاء الحق للطالب في طرح  مسرحيا. لتصبح، عرضاتدوينها من قبل المؤلف الدرامي  الشهادات،يتم جمع كل هذه 
األسئلة الموجودة في السيناريو على الشخص الذي تعرض للعنف أو لمرتكبي أعمال العنف. يجمع هذا النوع من المسرح قصصا 

خالل  المباشر من باالندماجتسمح للجمهور  النهج،الخصوصية التي أنشأها هذا  ومؤثرة.عميقة  تجارب واقعية، توضيحية، منتلفة مخ
بالتجربة.التأثر   

 
 

المسرح الفيزيائي-3  
يتم  النهج،هو إبداع مسرحي يرتكز أساسا على تقنية التمثيل، حيث يشمل على سرد القصص من خالل الحركة الجسدية. في هذا 

يتم إعطاء المشاركين الفرصة للتعبير  المنظور،من هذا  للتعبير. وصوت الممثلالكامل   للمهارات الجسدية  االستخدامالتركيز على 
؛ إنشاء سرد عفوي متنوع دون إعداد االرتجال، العمل بمنطق تعبيرات الوجهعاب البهلوانية والرقص، األل من خالل اآلداء الصوتي،

النزاع/ المبادرة ليكون النواة األساسية للعمل ص على التناقضات، لتركيز بشكل خاا يصبح دراميا معن يتطور المشهد وإلى أ مسبق
البطل( الذي اقترحه  يعدل اإلجراء الذيوالخصم )يقترح العمل(  )الذيكل من البطل  ،الشخصية واستراتيجياتالمسرحي. أهداف 

الصراع تساعد على تسليط الضوء على  الشخصيات التي البطل، اآلخرونكريون الخصم،  تصبح يغوناآنت)بهم  ولألشخاص المحيطين
.القائم بينهم(  

 
تمزيق حاجز الفضاء  أو،الجدار الرابع إلشراك الجمهور في العمل المسرحي  على كيفية تطور األشياء، يُقترح إمكانية كسر إعتمادا

 كراوي، بإمكانها العمل كثيرة:إذا كان الجوقة حاضرا.  للجوقة وظائف  )خاصة للمتفرجينالمخصصة  وإيصاله بالمساحةالمسرحي 
تتوقع نظرة خلفية لما نراه على المنصة وعن آالمها وآمالها التي تنساب إليها، إذ تعطي  الجماعة،فهي شخصية تمثيلية تعبر عن روح 

.(عليهتعلق الحدث و  
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 ،اثنان آنتيغونأو  هناك واحديكون  المختلفة؛ أن المواقف وإعادة صياغةخصيات في المسرحية ر جميع الشيمكنك اللجوء إلى إظها

أن نستنتج من خالل  باألمان( بالتالي، وعدم إحساسهامخاوفها  تواطؤها، الشخصية، ازدواجيةإلظهار )كوسيلة  كريون اثنانكذلك 
 ،مستمرولكن حاضرة بشكل  ظاهرة،غير  السلطة،عن  كريونإبعاد  اقتراحيمكن كذلك  ليست مستقيمة!هذه الشخصيات  المسرح أن
والبعض اآلخر  دور آنتيغونا، أو أن يلعب البعض أو غي السلطة، لتوحد قواها لمواجهة ،آنتيغوناكلها  الشخصيات األخرىكما تمثل 

 الملحمية أوباللغة  االحتفاظ اختيار. يمكنك أيضا بالصمت وااللتزامعلى الحفاظ على الوضع الراهن آنتيغون الذي يحث  دور إيسمان
.محدد لمجموعات معينة أو وضع خطابالعامية  تعديلها واستخدام العباراتأو  الخيالي للنص  

 
ـ المسرح الموسيقي4    

 
كما أن الكلمات تأتي في  الحركة،قصة كاملة من خالل  مهما، فيمكن تأليف والرقص دورالدى الموسيقى  التمثيل،باإلضافة إلى 

على المشاركين في هذه الورشة  والصور.يمكن اإلعتماد على الرموز  الجسدي،وتكون األولوية للتعبير  الثالثة،المرتبة الثانية أو 
تٌغنى الموسيقى التقليدية خالل كل أو معظم النص، لكن  الروك،األوبرا وحفالت الموسيقى  الكباريه، الموسيقية،إستخدام المسرحيات 

على آلة موسيقية   يمكنك أيضا  زغاللحيث ال يحتاج المشاركون إلى خبرة في الرقص أو  الموسيقى،يمكنك اقتراح نوعا آخر من 
كن اختراع عالم كامل من األصوات ذلك. يم وما إلىنغمات الهاتف المحمول  البديلة، رنينإستعمال اإليقاع المرتجل، اآلالت الوترية 

إلى عالم الحركة  والمشاعر واإليقاعات،، ولكن باستطاعتها اإلشارة إلى البيئات موسيقية مغناةليست بالضرورة مقطوعة  التي،
.الكورغرافية  

 
ـ المسرح الرقمي1  

 
 ريا،الوقت شاعنفس  تجريدا وفياء عمل فني أكثر إنش :والرقصالحركة  بالموسيقى،يرتبط الفيديو الفني إرتباطا وثيقا  الفني،الفيديو 

 محتوى،هذا النوع من اإلنجاز يتطلب إنشاء  عرض.ما يؤدي إلى  مسبقا،محدد  ومن اقتراحمع أو بدون مشاركة مباشرة مع الجمهور 
ذلك. الجمهور للتفاعل وما إلى  وأن يدعوفيديو النهائي للعبة  النموذجإعطاء  قصيرة،فيديو  وتحرير مقاطعأي تسجيل   

 
   ـ الجولة الثالثة :

 
المعلمين تزويد جميع  ويٌنتظر من المناهج،معينا أو تشكيلة من مختلف  والطالب أسلوبايختار األساتذة  هذه،في دورة العمل 

اإلنطالق بأسلوب محدد  الجميع. متناول والمساواة في تكون العدالةإرسال رسالة حول ضرورة أن  وبالتالي،المشاركين بنفس الفرص 
.إلعداد رد محكم دمجه،ثم  األولى،إلتقاط كل ما تم تحقيقه في المرحلة  للعمل؛  

وما ماهو المظهر الخارجي للشخصيات  الضرورية؟ما هي األشياء  ومالبس وسينوغرافيا.من األكسسورات  كل المتطلباتهيا نشاهد 
القصة؟أين تدور أحداث  المكان، البيئة / هي  

 
:ـ الجولة الرابعة  

وينمون أن يعتبروا أنفسهم كجزء من الفريق  المشهد،من سيطرتهم على  المشاركون واثقونأن يكون  العملية،في هذه المرحلة من 
إنطالق  لديهم نقطة النص وأن تكونيشاركون في  الهيكل المسرحي،وتنسيق أطراف  ةتقوي المنصة،الجماعية على  قدراتهم

 واضحة. 
 

:ـ الجولة الخامسة  
 المحلية أوالمجتمعات  التعليمية،األخيرة للتجارب الشاملة بشأن التأهب إلعداد وعرض العمل الجاري داخل المؤسسة  وتمثل المرحلة

.في أي فضاء آخر مخصص للثقافة  
 

 الصب الرابع
 

يشارك  للمشروع،المسجلة  وتقديم المادةيقوم المعلم / ة بإعداد  المتوسط،في إطار األنشطة المقررة من جمعية مواطني البحر األبيض 
الفنيين للمشروع  المنسقينللمعلم فرصة للحصول على إشراف  كأنعمله،  المحتملة والتحديات في واجهها، العقباتالمعضالت التي 

نفسه.للمشروع  والرؤية اإلعالمية  
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الثانية: الجولة   

أن الفكرة هي العمل  ومن المعلومأحد المناهج الدرامية المقترحة  اختيار والطالبات،في هذا الجزء، يقوم األستاذ/ة بمساعدة الطالب 
الرجوع إلى مسرح المضطهدين ل  أخرى. وضمن أموريوفرها اإلخراج المسرحي  المتعددة التي تالسلسلة اإلحتماإنطالقا من 

المنهجية المتبعة من طرف مختلف  )حسبأو أكثر  إنتقاء واحدةفي النهاية،  (،مسرح الصور المنتدى، مسرحأوغوستو بوال )
.الذي يعمل به النموذجتحديد في النهاية  المدربين( سيحدث  

 
منتدى المسرح -1       

قد تواجه على األقل بعض أعضاء المجموعة.  حل، وهذه المسألةلكن دون  ،اعيةاجتمفي منتدى المسرح، يطرح المشاركون مسألة 
، ويتم تحديد عدد المشاركين. يمكن للطالب الذي شارك بتجربته أن يختار الزمالء الذين الوضع المعاشأحدهم يشرح بصورة أوفى 

الرئيسية الشخصية  تتغير متنوعة:سيقومون بتمثيل أدوار شخصيات الرواية الناشئة، كل على حدى. وتتمثل هذه الخطوات في عناصر 
لوصول إلى نقطة تحول، ما يدعو إلى إيجاد حال ضروريا للوضع يمكن اقتراح إعادة التمثيل وتبادل األدوار. ا خصما، كما لتصبح

 إشراكهم في لعبة األدوار من خالل دعوتهم إلى الظهور على المسرح، الحل،المطروح، يمكن للمشاركين إسهام الجمهور للبحث عن 
ونه األنسب. هذا النهج مرغوب فيه جزءا من الحل الذ يعتبر ، أو أي شخصية أخرى تعتبروالخصمتمثيل السيناريو، تبني دور البطل 

في المجتمع المعاصر. هذه وسيلة لتمكين فرد أو  وتحديات مماثلةإذا كانت المواضيع تهتم بالعنصرية، التنمر، التحيزات الجنسية 
.مجموعة كاملة ناشطة في تحسين الواقع  

 
أن تتمثل  من المجموعةثم يطلب   به.ملموس مر  يطرح الطالب مسألة تعرضت له من خالل موقف متشابهة،البداية  الصورة:مسرح 

الحقيقية والصورة تشكله الصورة. لدينا الصورة األصلية والصورة  تبدو وماثم يسألها، كيف تريد أن  الخالف.على هيئة( صورة )في 
ن ننطلق م هذا التحول. فية إجراءكيالتفكير في  نفسه، يمكنهم. يبنون صورا وسيطة حتى يتم إنشاء الصورة المثالية. في الوقت المثالية

.يمكننا في التحول إحضارها، بالتاليتخيل وسائل أخرى للتعامل، فيمكن إذا  قادرين علىفرضية أن عالما آخر ممكن. ألنه إذا كنا   
 
 

ـ المسرح التسجيلي / المسرح الوثائقي2  
يتضمن هذا  سياسية.أو  اجتماعيةموضوعاته  كما أن اإلدانة، ويتخذ موقفتقييمها  ويطرحها لغرضالتقارير الفعلية  ويعتمد على 

مختلف  واألفكار من، يجب جمع التعليقات االختيارالنهج إجراء مقابالت مع أشخاص حقيقيين، إزاء المواضيع التي وقع عليها 
النزاع التي نشأت.  وا حاالتوعاشصحفيين أو أشخاصا متورطة بطريقة مباشرة  فالسفة، باحثين، كانوا سوآءا المعنيين،األشخاص 

يمكن لألستاذ / ة إعطاء الحق للطالب في طرح  مسرحيا. لتصبح، عرضاتدوينها من قبل المؤلف الدرامي  الشهادات،يتم جمع كل هذه 
األسئلة الموجودة في السيناريو على الشخص الذي تعرض للعنف أو لمرتكبي أعمال العنف. يجمع هذا النوع من المسرح قصصا 

خالل  المباشر من باالندماجتسمح للجمهور  النهج،الخصوصية التي أنشأها هذا  ومؤثرة.عميقة  تجارب واقعية، توضيحية، منتلفة مخ
بالتجربة.التأثر   

 
 

المسرح الفيزيائي-3  
يتم  النهج،هو إبداع مسرحي يرتكز أساسا على تقنية التمثيل، حيث يشمل على سرد القصص من خالل الحركة الجسدية. في هذا 

يتم إعطاء المشاركين الفرصة للتعبير  المنظور،من هذا  للتعبير. وصوت الممثلالكامل   للمهارات الجسدية  االستخدامالتركيز على 
؛ إنشاء سرد عفوي متنوع دون إعداد االرتجال، العمل بمنطق تعبيرات الوجهعاب البهلوانية والرقص، األل من خالل اآلداء الصوتي،

النزاع/ المبادرة ليكون النواة األساسية للعمل ص على التناقضات، لتركيز بشكل خاا يصبح دراميا معن يتطور المشهد وإلى أ مسبق
البطل( الذي اقترحه  يعدل اإلجراء الذيوالخصم )يقترح العمل(  )الذيكل من البطل  ،الشخصية واستراتيجياتالمسرحي. أهداف 

الصراع تساعد على تسليط الضوء على  الشخصيات التي البطل، اآلخرونكريون الخصم،  تصبح يغوناآنت)بهم  ولألشخاص المحيطين
.القائم بينهم(  

 
تمزيق حاجز الفضاء  أو،الجدار الرابع إلشراك الجمهور في العمل المسرحي  على كيفية تطور األشياء، يُقترح إمكانية كسر إعتمادا

 كراوي، بإمكانها العمل كثيرة:إذا كان الجوقة حاضرا.  للجوقة وظائف  )خاصة للمتفرجينالمخصصة  وإيصاله بالمساحةالمسرحي 
تتوقع نظرة خلفية لما نراه على المنصة وعن آالمها وآمالها التي تنساب إليها، إذ تعطي  الجماعة،فهي شخصية تمثيلية تعبر عن روح 

.(عليهتعلق الحدث و  
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 ،اثنان آنتيغونأو  هناك واحديكون  المختلفة؛ أن المواقف وإعادة صياغةخصيات في المسرحية ر جميع الشيمكنك اللجوء إلى إظها

أن نستنتج من خالل  باألمان( بالتالي، وعدم إحساسهامخاوفها  تواطؤها، الشخصية، ازدواجيةإلظهار )كوسيلة  كريون اثنانكذلك 
 ،مستمرولكن حاضرة بشكل  ظاهرة،غير  السلطة،عن  كريونإبعاد  اقتراحيمكن كذلك  ليست مستقيمة!هذه الشخصيات  المسرح أن
والبعض اآلخر  دور آنتيغونا، أو أن يلعب البعض أو غي السلطة، لتوحد قواها لمواجهة ،آنتيغوناكلها  الشخصيات األخرىكما تمثل 

 الملحمية أوباللغة  االحتفاظ اختيار. يمكنك أيضا بالصمت وااللتزامعلى الحفاظ على الوضع الراهن آنتيغون الذي يحث  دور إيسمان
.محدد لمجموعات معينة أو وضع خطابالعامية  تعديلها واستخدام العباراتأو  الخيالي للنص  

 
ـ المسرح الموسيقي4    

 
كما أن الكلمات تأتي في  الحركة،قصة كاملة من خالل  مهما، فيمكن تأليف والرقص دورالدى الموسيقى  التمثيل،باإلضافة إلى 

على المشاركين في هذه الورشة  والصور.يمكن اإلعتماد على الرموز  الجسدي،وتكون األولوية للتعبير  الثالثة،المرتبة الثانية أو 
تٌغنى الموسيقى التقليدية خالل كل أو معظم النص، لكن  الروك،األوبرا وحفالت الموسيقى  الكباريه، الموسيقية،إستخدام المسرحيات 

على آلة موسيقية   يمكنك أيضا  زغاللحيث ال يحتاج المشاركون إلى خبرة في الرقص أو  الموسيقى،يمكنك اقتراح نوعا آخر من 
كن اختراع عالم كامل من األصوات ذلك. يم وما إلىنغمات الهاتف المحمول  البديلة، رنينإستعمال اإليقاع المرتجل، اآلالت الوترية 

إلى عالم الحركة  والمشاعر واإليقاعات،، ولكن باستطاعتها اإلشارة إلى البيئات موسيقية مغناةليست بالضرورة مقطوعة  التي،
.الكورغرافية  

 
ـ المسرح الرقمي1  

 
 ريا،الوقت شاعنفس  تجريدا وفياء عمل فني أكثر إنش :والرقصالحركة  بالموسيقى،يرتبط الفيديو الفني إرتباطا وثيقا  الفني،الفيديو 

 محتوى،هذا النوع من اإلنجاز يتطلب إنشاء  عرض.ما يؤدي إلى  مسبقا،محدد  ومن اقتراحمع أو بدون مشاركة مباشرة مع الجمهور 
ذلك. الجمهور للتفاعل وما إلى  وأن يدعوفيديو النهائي للعبة  النموذجإعطاء  قصيرة،فيديو  وتحرير مقاطعأي تسجيل   

 
   ـ الجولة الثالثة :

 
المعلمين تزويد جميع  ويٌنتظر من المناهج،معينا أو تشكيلة من مختلف  والطالب أسلوبايختار األساتذة  هذه،في دورة العمل 

اإلنطالق بأسلوب محدد  الجميع. متناول والمساواة في تكون العدالةإرسال رسالة حول ضرورة أن  وبالتالي،المشاركين بنفس الفرص 
.إلعداد رد محكم دمجه،ثم  األولى،إلتقاط كل ما تم تحقيقه في المرحلة  للعمل؛  

وما ماهو المظهر الخارجي للشخصيات  الضرورية؟ما هي األشياء  ومالبس وسينوغرافيا.من األكسسورات  كل المتطلباتهيا نشاهد 
القصة؟أين تدور أحداث  المكان، البيئة / هي  

 
:ـ الجولة الرابعة  

وينمون أن يعتبروا أنفسهم كجزء من الفريق  المشهد،من سيطرتهم على  المشاركون واثقونأن يكون  العملية،في هذه المرحلة من 
إنطالق  لديهم نقطة النص وأن تكونيشاركون في  الهيكل المسرحي،وتنسيق أطراف  ةتقوي المنصة،الجماعية على  قدراتهم

 واضحة. 
 

:ـ الجولة الخامسة  
 المحلية أوالمجتمعات  التعليمية،األخيرة للتجارب الشاملة بشأن التأهب إلعداد وعرض العمل الجاري داخل المؤسسة  وتمثل المرحلة

.في أي فضاء آخر مخصص للثقافة  
 

 الصب الرابع
 

يشارك  للمشروع،المسجلة  وتقديم المادةيقوم المعلم / ة بإعداد  المتوسط،في إطار األنشطة المقررة من جمعية مواطني البحر األبيض 
الفنيين للمشروع  المنسقينللمعلم فرصة للحصول على إشراف  كأنعمله،  المحتملة والتحديات في واجهها، العقباتالمعضالت التي 

نفسه.للمشروع  والرؤية اإلعالمية  
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Name and Surname Role Entity

MCAF

Vicent M. Garcés Ramón President FACM
Esma Kucukalic Director and Head of Communication FACM
Marine Fournier Ramos Secretariat and Head of Projects FACM
Alexandre Ribere Secretariat and Head of Projects FACM

Miroslav Minic
Original concept and Artistic
coordinator of the project

María Colomer Pache Artistic coordinator of the project

Chantal Ferrari Head of administration FACM
Project Manager FACM

Irena Kandic Designer of the poster

Óscar Gil Gregori Designer and webdesigner OGG Disseny

Lamia Seffar Internship FACM
Fadia Ben Internship

Direction and Script of the
documentary

Amalia Yusta Documentary Filmmaker and editor

Gustavo Pérez Colomer Production of the documentary FACM
Ignacio G. Molina Presentation videos editor
Aurora García Translations and Subtitles

Paco Sánchez Camera- ENG documentary
Domingo Rodríguez
León Streaming DOCODE SL

Siham Remache Translation arabic

Papyrus Translation

VALÈNCIA

María Colomer Pache Artistic coordinator and coach

Esma Kucukalic

Gustavo Pérez Colomer

LIST OF PROJECT PARTICIPANTS
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Salvador "Susu" Benítez
Morales Coach Assistant
Paloma Rosa 
Delhom Benítez Camara Assistant  and student

Amanda Barberá Ortega Student

Iván Duro Jordán Student

Esther García Enguix Student

David Llago Luzuriaga Student

Lucía Martínez García Student

Antonio Sevilla Romero Student

Valentina Zamora Yépez Student

RABAT

Malika Eddakhch Rabat ACM Circle Coordinator FOMEJE ENS RABAT/FACM

Jihad Fawzi Karrami Coach
Institute Moulay Abdellah
of Rabat

Fatima Zahra Zaghdoud Coach assistant
Institute Moulay Abdellah
of Rabat

Moncef Belmajdoub Assitant in charge of communication FOMEJE ENS RABAT

Taoufiq Benkhadda Audiovisual assitant FOMEJE ENS RABAT

Hafsa Ait Matto Student

Chaimaa Azouak Student
Lamia Belahrach Monitor

Ikhlass Dhari Student

Oumaima el Atify Volunteer-assistant

Malak El Faquire Student

Abdelkabir El Idrissi Monitor
Rahma El Malki Student

Oumaima El Matar Volunteer-assistant

Salma Fariani Student

Imane Ghelji Student

Reda Harbouch Volunteer-assistant

Houda Kawadil Student

Meryem Laghzaoui Volunteer-assistant

Chorouk Lahrache Student

Nouhaila Moaine Student
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Oualid Mouktaoui Treasurer
Hiba Naciri Student

Najat Naciri Student

Ahlam Sadrati Student

Nour Sahli Volunteer-assistant

Ilham Zoujaji Student

PODGORICA

Miroslav Minic Artistic Coordinator and coach Montenegro ACM Circle
Coach assistant and audiovisual 
assistant

Actress

Coach assistant and audiovisual 
assistant

Actor

Marko Jusic Technical assistant Café Europa

Filip Cukovic Student

Nikolina Dobre Student

Irena Kandic Poster Designer
Vasilije Marunovic Student

Savo Scepanovic Student

Milos Smolovic Student

ORAN

Zoubida Kouti Coordinator Le Petit Lecteur / 
Oran ACM Circle

Le Petit Lecteur / FACM

Islem Fasla Technical Assistant Le petit Lecteur

Aziz Bouzidi Audiovisual Assistant Le petit Lecteur

Dounia Zemrak Technical assistant

Zahcene Bamzi Student

Abdelwaheb Boî Student

Yahnia Bumbaud Student

Akerma Chaimaa Student

Amine Houna Student

Ali Rahali Student

Zakaria Sahraoui Krahim Student

ASSILAH

Yassine Isbouia Director FOMEJE FOMEJE

Abdel Illah Fouad Coach FOMEJE

Jelena Djukic

Lazar Djurdjevic

Anja Jankovic Student

Petar Drljevic Student

Le Petit LecteurCoachDjawed Bougrassa
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Jamel Chentouf Audiovisual Assistant

Badder Manaouch Audiovisual Assistant

Reda Tadlaoui Audiovisual Assistant

Mariam Ahlaloum Student in charge of technical Volunteer FOMEJE

Salma Ablichi Student

Sarah Ahlaloum Volunteer Artistic Assistant Volunteer FOMEJE

Yasmine Benoman Student

Marcena Boualala Student

Jamal Chentouf Student

Youssef Chergui Student

Youssef El Fahssi Student

Amar Elgharri Student

Aya El Harrak Student

Sifeddim El Maslodi Student

Mohamed El Maslouhi Student

Soundous El Maslouhi Student

Omar Elyahim Student

Malak Isbouia Student

Heba Louzari Student

Ahlam Maryom Student

Mohamed Nali Student

Ahlam Sona Student

Yasmine Zaidani Student

NADOR

Azzouz Boulagdour Nador ACM Circle Coordinator ASTICUDE / FACM

Abderazzak Elaoumri Coach ASTICUDE

Ilham Miri Coach assistant

Jihane Miri Artistic Assistant 
Abdelaziz Elharchaoui Audiovisual assistant

Aya Afezyoum Student

Mazen Al Allali Student

Aya Arrachidi Student

Chaimae Asbi Student

Haitham Azzouzi Student
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Ilham Zoujaji Student

PODGORICA

Miroslav Minic Artistic Coordinator and coach Montenegro ACM Circle
Coach assistant and audiovisual 
assistant

Actress

Coach assistant and audiovisual 
assistant

Actor

Marko Jusic Technical assistant Café Europa

Filip Cukovic Student

Nikolina Dobre Student

Irena Kandic Poster Designer
Vasilije Marunovic Student

Savo Scepanovic Student

Milos Smolovic Student

ORAN
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Dounia Zemrak Technical assistant

Zahcene Bamzi Student

Abdelwaheb Boî Student

Yahnia Bumbaud Student

Akerma Chaimaa Student

Amine Houna Student

Ali Rahali Student
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Lazar Djurdjevic
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Petar Drljevic Student
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Ouiam Bensiali Student

Aya Bougrine Student

Ikram Chahid Student

Manal Dardour Student

Hajar El Bouazzati Student

Nouhaila El Maachi Student

Omar Elhamdaoui Student

Chifae El Ouariachi Student

Manar Messaoudi Student

Rihab Ntitah Student

Mounaim Rahi Student

Hafsa Saidi Student

BEYROUTH

Virginie Lefèvre Beirut ACM Circle Coordinator / 
AMEL Head of Projects AMEL / FACM

Malo Pinatel Technical coordinator AMEL

Malak Houllech Student

Haytham Ibennaniten Student

Wiam Karim Student

StudentWidad Maaden

Jamel Chentouf Audiovisual Assistant

Badder Manaouch Audiovisual Assistant

Reda Tadlaoui Audiovisual Assistant

Mariam Ahlaloum Student in charge of technical Volunteer FOMEJE

Salma Ablichi Student

Sarah Ahlaloum Volunteer Artistic Assistant Volunteer FOMEJE

Yasmine Benoman Student

Marcena Boualala Student

Jamal Chentouf Student

Youssef Chergui Student

Youssef El Fahssi Student

Amar Elgharri Student

Aya El Harrak Student

Sifeddim El Maslodi Student

Mohamed El Maslouhi Student

Soundous El Maslouhi Student

Omar Elyahim Student
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Heba Louzari Student

Ahlam Maryom Student

Mohamed Nali Student

Ahlam Sona Student

Yasmine Zaidani Student

NADOR

Azzouz Boulagdour Nador ACM Circle Coordinator ASTICUDE / FACM

Abderazzak Elaoumri Coach ASTICUDE

Ilham Miri Coach assistant

Jihane Miri Artistic Assistant 
Abdelaziz Elharchaoui Audiovisual assistant

Aya Afezyoum Student

Mazen Al Allali Student

Aya Arrachidi Student

Chaimae Asbi Student

Haitham Azzouzi Student
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LIST OF PARTICIPATING ENTITIES

An initiative of Mediterranean Citizens’ Assembly Foundation (MCAF) with the support of Anna 
Lindh Foundation and Co-founded by the European Union

PARTICIPATING ENTITIES AND ACM CIRCLES  

ACM Circles of: Podgorica (Montenegro), Assilah, Nador, Rabat (Morocco), Oran (Algeria),   
Beirut (Lebanon) and València (Spain)

and the entities: AMEL (Lebanon), Le Petit Lecteur (Algeria), ASTICUDE, FOMEJE (Morocco), 
Café Europa (Montenegro), and Mostra Viva del Mediterrani (Spain).

COLLABORATING ENTITIES
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The Mediterranean Citizens' Assembly Foundation (MCAF) is a network that promotes a citizen 
dialogue, proposals and actions. FACM encourages democratic values of freedom, peace and 
respect for diversity, as well as environmental responsibility in the Mediterranean. With presence 
in 19 Mediterranean countries and 29 citizens’ circles, the ACM Foundation is committed to the 
emergence of a Mediterranean community of peoples. In February 2020 FACM received the 
SLOBODA / Freedom Award, delivered by the Sarajevo / Bosnia-Herzegovina International Peace 
Center; and the one by the Parliamentary Assembly of the Mediterranean (APM) for its contribution 
to the defense of human rights and freedoms in the Mediterranean region. 

For more information:  
www.fundacionacm.org 
info@fundacionacm.org 

All rights reserved. 

The Anna Lindh Foundation promotes intercultural exchanges and joint projects between civil 
societies in the Euro-Mediterranean region. It is an international institution, established by the 
governments of the Euro-Mediterranean Partnership and the European Union as a central 
institution for intercultural dialogue between the populations of the region. 

Based in Alexandria, the Anna Lindh Foundation operates an international network of more than 
4,000 civil society organizations, with the aim of facilitating collaboration and joint actions 
between them. 

For more information: 
www.annalindhfoundation.org 
info@annalindhfoundation.org 
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With the support of An initiative of

Co-funded by the European Union



CONTACT:

Anna Lindh Founda�on (ALF) 
c/o Bibliotheca Alexandrina 
3rd Floor conference Centre 
Bibliotheca Alexandrina 
Alexandria
EGYPT
Tel: (+20) 3 4820342
Fax: (+20) 3 4820471
Email: 
info@annalindhfounda�on.org

Mediterranean Ci�zens’ Assembly Founda�on (FACM)
San Francisco de Borja Street, 20-8 46007 Valencia (Spain)
FACEBOOK @FundacionACM
TWITTER @Fundacion_ACM
Tel: 0034 963 21 95 58
Email: info@fundacionacm.org
Website: www.fundacionacm.org

Co-funded by the Eurpean Union :


