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                  Costume/courtroom 
drama 



Περιγραφή 

• Προφίλ της τάξης: Αριθμός μαθητών: 27- Διαχωρισμός σε 5 ομάδες 

• Επίπεδο: Β1+ 

• Χρονική διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες 

• Αίθουσα διεξαγωγής του μαθήματος: Εργαστήριο Η/Υ, με πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο και το αμφιθέατρο.  

 



Εισαγωγή 

• Το σενάριο της εργασίας δημιουργήθηκε σύμφωνα με τη διδακτική 
μέθοδο PPP (Presentation Practice Production), σύμφωνα με την οποία ο 
εκπαιδευτικός αρχικά παρουσιάζει τη νέα γνώση, οι μαθητές, στη 
συνέχεια, συμμετέχουν σε δραστηριότητες εξάσκησης της νέας γνώσης 
και στο τρίτο στάδιο καλούνται να κάνουν αναπαράσταση μιας εικονικής 
δίκης, βασισμένοι στη νέα γνώση.  

• Ο ρόλος τού εκπαιδευτικού ήταν καθοδηγητικός και επικουρικός, να 
βοηθάει κυρίως τους μαθητές, οι οποίοι παρουσιάζουν τυχόν δυσκολίες.    

 



Διδακτικοί 
στόχοι / 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

• Αναμένεται οι μαθητές: 

• Να γνωρίσουν νέο λεξιλόγιο μέσα από μια σειρά 
δραστηριοτήτων, οι οποίες  υποστηρίζονται από 
ψηφιακά περιβάλλοντα (γνωστικός στόχος).  

•  Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά για να 
επεξεργαστούν τη νέα γνώση.  



• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακού περιβάλλοντος 
και να συμμετάσχουν ενεργά στην αξιολόγηση τόσο του δικού τους 
έργου όσο και του έργου των άλλων ομάδων. 

• Αξιοσημείωτο είναι ότι όλα τα Φύλλα Εργασίας διανέμονται στους 
μαθητές μέσω του blogA, του blog της τάξης,  όπως 
επίσης  επισυνάπτονται στην πλατφόρμα Edmodo όπου μπορούν 
να κάνουν τις ασκήσεις τους μέσω του Η/Υ.  

 

 

https://englishlessona.weebly.com/
https://www.edmodo.com/


 Θεματικές  Ενότητες: 
Costume drama 

• The term historical period drama refers to a work set in a 
past time period, usually used in the context of film and 
television. 

• Some works attempt to accurately portray historical 
events or persons, to the degree that the available 
historical research and the length of the work will allow. 
These types of works are also known as docudrama. 
Other works are fictionalized stories based on actual 
people or events.   

 



Definition 

•a movie, especially on television, 
about a period in the past, 

or movies of this type.  
(Cambridge Dictionary)  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/movie
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/especially
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/television
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/period
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/movies
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/type


Popular 

costume 

drama 

books 

•Pride and prejudice 

•Sense and sensibility 

•Wuthering Heights 

•Jane Eyre 

•Emma 

•Little Women 

•Great Expectations 

•Great Gatsby 

•Gone with the Wind 



10 great costume 

dramas of the 21st 

century 



•Marie Antoinette 
(2006) -

Director Sofia 
Coppola 

•Wuthering 
Heights (2011) -
Director Andrea 

Arnold 

•A Royal Affair 
(2012) -

Director Nikolaj 
Arcel 

•Belle (2013) -
Director Amma 

Asante 

•Amour fou (2014) 
-Director Jessica 

Hausner 

•Carol (2015) -
Director Todd 

Haynes 



•Love & Friendship 
(2016) -

Director Whit 
Stillman 

•A Quiet Passion 
(2016) -

Director Terence 
Davies 

•The Death of 
Louis XIV (2016) -

Director Albert 
Serra 

•Lady Macbeth 
(2016) -

Director William 
Oldroyd 



 Courtroom 

drama 

•"A genre of film in which a system of justice plays a critical role 
in the film's narrative" 

•Many courtroom film dramas are based on historical events, 
such as the 1925 Scopes Monkey Trial (in Inherit the Wind (1960)), 
the war crimes tribunal (in Judgment at Nuremberg (1961)), and 
Sir Thomas More's defense against treason (in A Man For All 
Seasons (1966)). However, for reasons of length, many non-
fiction courtroom dramas are often shortened or compressed, 
and details are sometimes glossed over or changed. 





• •Courtroom dramas usually contain some of the most 
fascinating thematic elements in film - murder, 

betrayal, deception, perjury, etc. They often feature 
unexpected twists and surprise testimony, unusual 

motives, moral dilemmas, crusading lawyers and 
wrongly-accused victims.  

 





A mock 

trial 

Brent Dreamer (Φαρσαρώτας Γιώργος) has been charged with 
unlawful stalking. He was found guilty.  

PARTICIPANTS 

Judge Boomer: Φούντας Κωνσταντίνος 

Prosecution: Φορτετσανάκη Μελίνα   

Defence Counsel: Τσάκωνας Λευτέρης 

Prosecution Witness: Τερζάκη Μαριάνθη 

Defence Witnesses: Τσαγκαροπούλου Μαριλένα, Τσουκάτος 
Αλέξανδρος 

Jury:B1- κ. Αρσένη Βίκυ 







• Χονδρογιάννη Πηνελόπη 




