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Αντί προλόγου
Το έντυπο αυτό προτείνεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ένα
χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στην πολιτιστική
κληρονομιά. Φυσικά, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεματική του αρχαίου θεάτρου, με στόχο την αξιοποίηση των
εντύπων του εκπαιδευτικού φακέλου που κρατάτε στα χέρια σας.
Η εκπαίδευση στον πολιτισμό οφείλει να έχει ξεχωριστή θέση στην ευρύτερη παιδεία των μαθητών, οι οποίοι
όμως συχνά αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευτικούς περίπατους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ως μία
βαρετή διαδικασία. Ωστόσο, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται εδώ και δεκαετίες από μουσεία και
Εφορείες Αρχαιοτήτων στοχεύουν στη βιωματική κατάκτηση της γνώσης μέσα από μια ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία που διαφέρει τελείως από μια τυπική ξενάγηση.
Συγχρόνως, το επιστημονικό προσωπικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας παρέχει τεχνογνωσία στους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν μόνοι τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία
και αρχαιολογικούς χώρους. Κύριος στόχος της συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η καλλιέργεια
της συνείδησης υπεύθυνων πολιτών, ευαισθητοποιημένων στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δεσμοί, λοιπόν, που αναπτύσσονται μεταξύ τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης συμβάλλουν στην ενίσχυση του ρόλου
του «ανοιχτού» στην κοινωνία σχολείου.
Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να διαβάσετε όσα χρειάζεται να έχετε υπόψη σας για το σχεδιασμό ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος με τη βοήθεια του προσφερόμενου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και ενδεικτικά
παραδείγματα επισκέψεων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το αρχαίο θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα.
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και τον αρχαιολογικό χώρο
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και χώρους με αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον αποτελούν
καταρχήν μία ερμηνευτική διαδικασία, μία εναλλακτική και ενδιαφέρουσα προσέγγιση της ίδιας της μαθησιακής
διαδικασίας. Έρχονται να συμπληρώσουν τη διδασκαλία στην τάξη και να συνυπηρετήσουν τους σκοπούς και
στόχους της εκπαίδευσης. Τα οφέλη μιας τέτοιας προσέγγισης αποδεικνύονται πολλαπλά για τους εμπλεκομένους,
καθώς στόχοι γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί σμίγουν στο μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο. Γι’
αυτό και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία, τη διεπιστημονικότητα, τη βιωματική
μάθηση, την ενεργητική συμμετοχή, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων, τον κριτικό στοχασμό και αναστοχασμό. Κύριος άξονας του σχεδιασμού του οφείλει να είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών μέσα
από την απόλαυση της βιωματικής εμπειρίας, η γνωριμία και εξοικείωσή τους με τα ίδια τα τεκμήρια της ιστορίας
και τελικά η ευαισθητοποίησή τους για την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα σωστά
σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να ανακαλούν στη μνήμη τους γνωστές
πληροφορίες, να συγκρίνουν, να προβληματίζονται, να κατηγοριοποιούν, να συνεργάζονται, να ερευνούν, να βρίσκουν απαντήσεις, να εκφράζονται δημιουργικά και να μαθαίνουν με όλες τους τις αισθήσεις.
Η επίσκεψη σε έναν αρχαιολογικό χώρο έχει σαφώς πολλές ιδιαιτερότητες. Αν και οι πρωταρχικοί στόχοι και η
φιλοσοφία σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος δεν αλλάζουν, ο αρχαιολογικός χώρος, ενταγμένος εκ
των πραγμάτων σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον (φυσικό, αστικό, κοινωνικοπολιτικό), διαφέρει από τον προστατευμένο χώρο του μουσείου. Επιπλέον, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που σώζονται αποσπασματικά, δεν διευκολύνουν πάντοτε τη σύνθεση της αρχικής εικόνας των μνημείων και άρα την κατανόησή τους.
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, λοιπόν, να ξεπεραστούν τα χωροχρονικά εμπόδια και μπροστά στα μάτια των
παιδιών να ζωντανέψουν πρόσωπα, εικόνες και ιστορίες βγαλμένες από το παρελθόν, αλλά βιωμένες στην ίδια γη,
στον ίδιο τόπο με σήμερα;
Δημιουργικό εργαλείο στα χέρια μας είναι πάντα η φαντασία των μικρών επισκεπτών που θα ζωντανέψει τα
μνημεία και θα αφουγκραστεί τους παλμούς από την αλλοτινή ζωή τους. Συγχρόνως, μέσα από την παρότρυνσή
μας, τα παιδιά μαθαίνουν να παρατηρούν, να συγκρίνουν, να αξιολογούν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις
πρωτογενείς πηγές. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία της αφήγησης, του διαλόγου, της δραματοποίησης, της εικαστικής
και μουσικοκινητικής έκφρασης δίνουν στα παιδιά τα κατάλληλα ερεθίσματα για να κατακτήσουν βιωματικά τη
γνώση, καθώς ενεργοποιούν ισότιμα σώμα, νου και συναίσθημα.
Με βάση τις σκέψεις αυτές μπορεί κανείς να προσεγγίσει και το θέμα του αρχαίου θεάτρου, ξεκινώντας από την
προετοιμασία στη σχολική τάξη, συνεχίζοντας με μία επίσκεψη σε ένα αρχαίο θέατρο ή μουσείο και καταλήγοντας
πάλι στην τάξη, για τη συνολική αξιοποίηση της εμπειρίας.

5

Σχεδιάζοντας
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για το αρχαίο θέατρο
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Α. Προετοιμασία
Βήμα πρώτο: Η σύνδεση με τη σχολική ύλη
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να προγραμματιστεί και να προετοιμαστεί με αφορμή κάποια από τις αναφορές που συναντούν οι μαθητές στα σχολικά βιβλία για το αρχαίο θέατρο. Μεγάλη σημασία έχουν:
• η συνέχεια και η σύνδεση με όσα έχουν προηγηθεί στη σχολική ύλη και με όσα πρόκειται να ακολουθήσουν
• η συμπληρωματικότητα με τα Αναλυτικά Προγράμματα των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (διαθεματική προσέγγιση)
• η αξιοποίηση μεθόδων ενεργητικής μάθησης (έρευνα πηγών, ατομικές ή ομαδικές εργασίες, σχέδια εργασίας, χρήση εποπτικών μέσων, βιωματική προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων μέσα από τεχνικές δραματοποίησης, παιχνίδια ρόλων κ.ά.)
• η σύνδεση με την τοπική ιστορία και η ομαλή ένταξή της στη γενική ιστορία

Βήμα δεύτερο: Μελέτη της ομάδας στόχου
Πριν ξεκινήσετε το σχεδιασμό του προγράμματος, έχετε υπόψη σας:
• την ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνεται
• τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους
• τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που τυχόν έχουν
Αν προγραμματίζετε επίσκεψη σε ένα μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο, καλό είναι να έχετε κατά νου:
• η ομάδα να μην ξεπερνά τα 25 άτομα
• η επίσκεψη να μην διαρκεί περισσότερο από 90 λεπτά

Βήμα τρίτο: Επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Επικοινωνήστε με το μουσείο ή την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, ανάλογα με το χώρο που θέλετε να επισκεφθείτε και ενημερωθείτε αν είναι επισκέψιμος. Ρωτήστε επίσης αν υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για
το θέμα που σας ενδιαφέρει ή εάν υπάρχει διαθέσιμο έντυπο υλικό που θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμο για
το σχεδιασμό της δράσης σας.

Βήμα τέταρτο: Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού φακέλου
Τα έντυπα του εκπαιδευτικού φακέλου θα σας βοηθήσουν να βρείτε πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για να
υποστηρίξετε την επίσκεψη σ’ ένα μουσείο, αρχαίο θέατρο ή ωδείο της επιλογής σας.
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Βήμα πέμπτο: Πρώτη επαφή με το μουσείο ή το αρχαίο θέατρο
• Μία πρώτη επίσκεψη αρχικά από εσάς θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα την οργάνωση των εκθεμάτων
στις αίθουσες του μουσείου ή τον αρχαιολογικό χώρο, όπου βρίσκεται το θέατρο/ωδείο.
• Εξετάστε μια σειρά από πρακτικά ζητήματα, όπως:
 Ποιες προθήκες προσφέρονται για να παρατηρήσουν καλύτερα οι μαθητές τα επιλεγμένα εκθέματα;
 Ο διαθέσιμος χώρος διευκολύνει τις συχνές στάσεις των μαθητών για τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας στο μουσείο;
 Είναι προσβάσιμα όλα τα μέρη του θεάτρου;
• Σχεδιάστε τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε με τους μαθητές σας στο μουσείο ή στο αρχαίο θέατρο.
• Ακολουθήστε τον κανόνα «λίγα και καλά». Να θυμάστε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δεν χρειάζεται ν’
ασχοληθείτε με όλα τα εκθέματα του μουσείου ή να δώσετε αναλυτικές πληροφορίες για άλλα μνημεία που ίσως
συναντήσετε στην πορεία σας προς το θέατρο. Απεναντίας, αναζητήστε και μελετήστε μόνο όσα σχετίζονται με το
θέμα που σας ενδιαφέρει.
• Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού φακέλου συντάξτε τα φύλλα εργασίας που θα υποστηρίξουν την επίσκεψή σας.

Βήμα έκτο: Συζήτηση με τους μαθητές
Η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για την επίσκεψη βοηθά σημαντικά την παιδαγωγική διαδικασία. Προετοιμαστείτε μαζί τους στη τάξη, αποσαφηνίζοντας το λόγο και τους στόχους της επίσκεψης, καθώς και τον τρόπο
με τον οποίο θα εργαστείτε στη διάρκειά της, αλλά και μετά: π.χ. χωρισμός σε ομάδες, παρατήρηση και συμπλήρωση φύλλων εργασίας, δραστηριότητες μετά την επίσκεψη, αξιολόγηση της εργασίας κάθε ομάδας από τα μέλη
της κ.ά.
Επειδή συνήθως τα αρχαία θέατρα ή ωδεία αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, οι ερωτήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν αφορμή για να ξεκινήσει η συζήτηση, ανάλογα με την περίπτωση, είναι:

Τι είναι αρχαιολογικός χώρος;
Τι είναι Μουσείο;
Ενδεικτικά:
Σε ένα χαρτάκι τύπου post-it ο κάθε μαθητής συνεχίζει τη φράση «Μουσείο είναι...» ή «Αρχαιολογικός χώρος
είναι...» και το τοποθετεί στον πίνακα. Με την ομαδοποίηση των διαφορετικών απαντήσεων και με τη συζήτηση
που θα ακολουθήσει οι μαθητές μπορούν να καταλήξουν σε χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία προτείνεται να
αναρτηθούν στον τοίχο.
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Προτρέψτε τους μαθητές να μοιραστούν μεταξύ τους τις σκέψεις τους για όσα φαντάζονται ότι θα δουν σε ένα
μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο σε σχέση με τη θεματική του αρχαίου θεάτρου.
Παρακινήστε τους να δραστηριοποιηθούν και να αναζητήσουν άρθρα και φωτογραφικό υλικό από τον τοπικό
Τύπο σχετικά με αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής τους ή αναφορές που σχετίζονται με αυτά.
Θα ήταν χρήσιμο εάν παροτρύνατε τους μαθητές να έχουν στο νου τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ένα ή
περισσότερα ερωτήματα, ώστε να συζητήσουν γι’ αυτά επιστρέφοντας στην τάξη. Για παράδειγμα:
•Τ
 ι μου φάνηκε πιο ενδιαφέρον απ’ όσα είδα και άκουσα σε αυτή την επίσκεψη;
•Τ
 ι νέο έμαθα που δεν γνώριζα πριν;
•Σ
 ε μια επόμενη επίσκεψη τι άλλο θα ήθελα να δω και να μάθω;
Με τους μαθητές των μικρότερων ηλικιών, κυρίως, συζητήστε τους βασικούς όρους που θα συναντήσουν στα
φύλλα εργασίας όπως, για παράδειγμα, προθήκη, έκθεμα, αγγείο, κλίμακα, κερκίδα κ.λπ.

Δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά
Εάν, πάλι, αποφασίσετε να εργαστείτε ομαδοσυνεργατικά, οι μαθητές μπορούν να σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων με έξι ατόμων, να αναζητήσουν πληροφορίες για το αρχαίο θέατρο και να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά
τους. Οι ομάδες μπορούν να ασχοληθούν είτε με το ίδιο θέμα είτε με επιμέρους θεματικές ενότητες, όπως αυτές
που ακολουθούν. Οι θεματικές ενότητες που προτείνονται και οι ερωτήσεις που τις συνοδεύουν είναι ενδεικτικές.
Μπορείτε να τις προσαρμόσετε και να τις εμπλουτίσετε, όπως εσείς κρίνετε.

1η ομάδα - Το θεατρικό οικοδόμημα
· Στην περιοχή σας σώζεται κάποιο αρχαίο θέατρο ή ωδείο;
· Τι γνωρίζετε γι’ αυτό;
· Από ποια μέρη αποτελείται;
· Σε τι χρησίμευε το καθένα;
· Τι υλικά χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του;
· Άλλαξε καθόλου η μορφή του στη διάρκεια της αρχαιότητας;

Συμβουλευτείτε τα έντυπα: 0 Από το ξύλο στην πέτρα. Η εξέλιξη του θεατρικού οικοδομήματος
στην αρχαιότητα 0Όλα τα έντυπα της σειράς «Ακολούθησέ με…»
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2η ομάδα - Το αρχαίο δράμα
· Πώς μπορεί να σχετίζεται η λατρεία του θεού Διόνυσου με τη γέννηση του θεάτρου στην Αθήνα;
· Με ποιο τρόπο συνδέεται η δημοκρατία με την άνθηση του αρχαίου δράματος στην κλασική Αθήνα;
· Ποιος ήταν ο ρόλος του θεάτρου στη ζωή των πολιτών και κυρίως των Αθηναίων;
· Ποια είδη δράματος παρουσιάζονταν στο αρχαίο θέατρο;

Συμβουλευτείτε τo έντυπo:

0Από τη διονυσιακή λατρεία στη θεατρική πράξη

3η ομάδα - Η θεατρική πράξη
· Ποιοι ήταν οι συντελεστές μιας θεατρικής παράστασης;
· Ποιος ήταν ο απαραίτητος εξοπλισμός των υποκριτών;
· Τι γνωρίζουμε για τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνταν σε θεατρικές παραστάσεις της αρχαιότητας;

Συμβουλευτείτε τα έντυπα: 0 Από τη διονυσιακή λατρεία στη θεατρική πράξη 024 γράμματα για μία

θεατρική παράσταση της αρχαιότητας 0Από το ξύλο στην πέτρα. Η εξέλιξη
του θεατρικού οικοδομήματος στην αρχαιότητα

4η ομάδα - Οι δραματικοί αγώνες
· Τι ήταν οι δραματικοί αγώνες;
· Τι γνωρίζετε για τη διοργάνωσή τους;
· Ποιοι έπαιρναν μέρος;
· Ποιος ήταν ο ρόλος των χορηγών;

Συμβουλευτείτε τo έντυπo: 0 Από τη διονυσιακή λατρεία στη θεατρική πράξη
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Β. Επίσκεψη

Πριν ξεκινήσετε για το μουσείο ή το αρχαίο θέατρο/ωδείο, μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας τον απαραίτητο
εξοπλισμό:
• μολύβι και σημειωματάριο, ξυλομπογιές, φωτογραφική μηχανή, πυξίδα, χάρτες, κατόψεις, φύλλα εργασίας
κ.ά.
• καπέλο και νερό, εάν κάνει ζέστη και πρόκειται να επισκεφθείτε αρχαιολογικό χώρο

...στο Μουσείο
Με βάση την προετοιμασία που έχει γίνει στην τάξη και τα φύλλα εργασίας που έχετε ετοιμάσει, η επίσκεψη στο
μουσείο μπορεί να γίνει μια απολαυστική εμπειρία για τους μαθητές.
Κατά τη διάρκειά της ο ρόλος σας είναι άλλοτε συντονιστικός και άλλοτε υποστηρικτικός και βοηθητικός. Αν οι
μαθητές δουλέψουν σε ομάδες, χρήσιμο είναι κάθε ομάδα να έχει ένα βασικό σχεδιάγραμμα με τη διαδρομή που
θα ακολουθήσει στο μουσείο. Με τη βοήθειά του οι μαθητές αναζητούν τα επιλεγμένα αντικείμενα, τα παρατηρούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες. Παράλληλα, συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας και
ανταλλάσσουν μεταξύ τους σκέψεις και χρήσιμα συμπεράσματα.
Έχετε στο νου σας ότι οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει
να θυμίζουν αυτές ενός τεστ αξιολόγησης. Είναι πολύ σημαντικό μέσα από τις ερωτήσεις να μην αναδεικνύονται
μόνο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των εκθεμάτων, αλλά κυρίως να επιχειρείται η ερμηνεία τους. Προς αυτή την
κατεύθυνση θα σας βοηθήσουν τα έντυπα του εκπαιδευτικού φακέλου.
Ιδέες σχεδιασμού φύλλων εργασίας για το μουσείο θα βρείτε στις σελίδες που ακολουθούν με ενδεικτική πρόταση μία επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
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...στο αρχαίο θέατρο
Με οδηγό το χάρτη του αρχαιολογικού χώρου και με τη βοήθεια μιας πυξίδας, προσπαθήστε να προσανατολιστείτε προς το θέατρο ή το ωδείο ακολουθώντας τη διαδρομή που έχετε ορίσει από πριν στην τάξη.
Ζητήστε από τους μαθητές να παρατηρήσουν τη θέση του μνημείου σε σχέση με τα υπόλοιπα αρχαία κτίσματα.
Συζητήστε μαζί τους για τη σημασία και το ρόλο που πιστεύουν ότι θα είχε το θέατρο στην κοινωνική ζωή των
πολιτών.
Με τη βοήθεια μιας κάτοψης του θεάτρου, εντοπίστε τα μέρη του (κοίλο, ορχήστρα, σκηνή, πάροδοι, κερκίδες,
κλίμακες κ.ά.) και προσπαθήστε να καταλάβετε σε τι βαθμό σώζονται. Οι σχεδιαστικές αναπαραστάσεις που υπάρχουν στο έντυπο «Από το ξύλο στην πέτρα. Η εξέλιξη του θεατρικού οικοδομήματος στην αρχαιότητα» μπορούν
να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τις αλλαγές που έγιναν στη μορφή του αρχαίου θεάτρου στην πορεία
του χρόνου.
Οι μαθητές συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας και σημειώνουν τυχόν απορίες τους κατά τη διάρκεια του περιπάτου. Μπορούν ακόμη να ζωγραφίζουν ή να αυτοσχεδιάζουν με παιχνίδια ρόλων.
Ιδέες σχεδιασμού φύλλων εργασίας για ένα αρχαίο θέατρο ή ωδείο θα βρείτε στις σελίδες που ακολουθούν με
ενδεικτική πρόταση μία επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο του Διονύσου, στην Αθήνα.
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Γ. Μετά την επίσκεψη-Αξιολόγηση
Αξιοποιώντας την επίσκεψη και το εκπαιδευτικό υλικό
Επιστρέφοντας στο σχολείο, οι μαθητές ενθαρρύνονται να συζητήσουν για την επίσκεψή τους στο μουσείο ή το
αρχαίο θέατρο/ωδείο και να ασχοληθούν με δημιουργικές δραστηριότητες.
Ενδεικτικά:
• Τα παιδιά μοιράζονται μεταξύ τους συναισθήματα και εντυπώσεις από την επίσκεψή τους στο μουσείο ή το
θέατρο.
• Με αφορμή όσα είδαν δημιουργούν εικαστικές συνθέσεις ή κατασκευές από πηλό, πλαστελίνη, γύψο, χαρτί,
ύφασμα ή άλλα υλικά (π.χ. μακέτα θεάτρου, μικρά ειδώλια και αγγεία, μάσκες, κοστούμια, σκηνικά).
• Συντάσσουν άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου για την επίσκεψη που πραγματοποίησαν.
• Γράφουν το σενάριο μιας φανταστικής ιστορίας που εκτυλίσσεται σε ένα αρχαίο θέατρο.
• Σχεδιάζουν κόμικ με αφορμή μύθους ή ιστορίες που έχουν σχέση με το αρχαίο δράμα και το θεό Διόνυσο.
• Δημιουργούν το λεύκωμα της τάξης με φωτογραφίες, σχέδια ή ζωγραφιές από την επίσκεψή τους.
• Επιλέγουν μία αρχαία κωμωδία ή τραγωδία και την ανεβάζουν στο σχολείο. Για τις ανάγκες της παράστασης
αναλαμβάνουν αρμοδιότητες, όπως: σκηνοθέτης, ενδυματολόγος, υπεύθυνος φωτισμού, υπεύθυνος μουσικής, σκηνογράφος, ηθοποιοί, χορός, κ.ά., και δημιουργούν την αφίσα και το πρόγραμμα της παράστασης.

Αξιολογώντας τη δράση
Αναπόσπαστο κομμάτι για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι η διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία
έρχεται να ανατροφοδοτήσει εσάς και τους μαθητές σας. Από την πλευρά σας ελέγχετε κατά πόσο επιτεύχθηκαν
οι στόχοι που θέσατε, εντοπίζετε τα δυνατά και αδύναμα σημεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επαναπροσδιορίζετε μία παρόμοια μελλοντική δράση. Χρήσιμη θα είναι και η γνώμη των μαθητών σας για τη μορφή και
το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και η αξιολόγηση της δικής τους εργασίας, είτε εργάστηκαν
ατομικά είτε σε ομάδες.
Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω ιδέες δεν είναι δεσμευτικές ως προς την υλοποίησή τους. Προτείνονται ενδεικτικά, με σκοπό να αποτελέσουν μια αφορμή για να σχεδιάσετε τη δική σας πρόταση. Το δυναμικό, η ηλικία και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας σας, οι χώροι που έχετε αποφασίσει να επισκεφθείτε, όπως και οι στόχοι
που έχετε θέσει, θα ορίσουν το πλαίσιο σχεδιασμού του εκπαιδευτικού σας προγράμματος.
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Ενδεικτικές
προτάσεις επισκέψεων
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Α. Πρόταση επίσκεψης
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Οι προτάσεις που ακολουθούν σχετικά με την πραγματοποίηση μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την μετέπειτα αξιοποίησή της στην τάξη έχουν σημείο αναφοράς το αρχαίο θέατρο και τον
προστάτη θεό του, Διόνυσο. Προσφέρονται ως ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια σας προκειμένου να απολαύσετε
μαζί με τους μαθητές σας την εμπειρία μίας επίσκεψης στο συγκεκριμένο μουσείο. Συγχρόνως, μπορούν να
λειτουργήσουν ως ενδεικτικό παράδειγμα ώστε να σχεδιάσετε τη δική σας επίσκεψη σε αυτό ή σε κάποιο άλλο
μουσείο της επικράτειας.

Προτεινόμενη διάρκεια επίσκεψης: 60΄-90΄
Προτεινόμενες ηλικίες: 8-15 ετών
Επιδιωκόμενοι στόχοι: Οι μαθητές:

· να νιώσουν οικεία με το περιβάλλον του μουσείου μέσα από τη βιωματική γνώση και εμπειρία
· να εμπλακούν στη διαδικασία παρατήρησης και κατανόησης των αρχαίων τεκμηρίων
· να συνδέσουν τα εκθέματα του μουσείου με τις θεωρητικές γνώσεις τους για το αρχαίο θέατρο
· να τα συσχετίσουν με τις ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής που δημιουργήθηκαν
· να αξιοποιήσουν τα εκθέματα ως ερεθίσματα για να κινητοποιήσουν τις αισθήσεις και τη φαντασία τους
· να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Τι θα χρειαστείτε: φύλλα εργασίας για το μαθητή, μολύβι.
		

Προαιρετικά φωτογραφική μηχανή και σημειωματάριο.

Η διαδρομή μέσα στο μουσείο:
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το μεγαλύτερο μουσείο της Ελλάδας και απαριθμεί χιλιάδες εκθέματα
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Με την επίσκεψή σας θα γνωρίσετε κάποια από αυτά που έχουν άμεση σύνδεση με το αρχαίο θέατρο.
Η πορεία σας μπορεί ενδεικτικά να ξεκινήσει από τον πρώτο όροφο με τη «Συλλογή Αγγείων και Μικροτεχνίας»
και να καταλήξει στο ισόγειο με τη «Συλλογή Γλυπτών».
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Οι αίθουσες και οι προθήκες είναι αριθμημένες, το ίδιο και τα εκθέματα, τα οποία συνοδεύονται από επεξηγηματικά κείμενα. Παρόλ’ αυτά, αν συναντήσετε κάποια δυσκολία στον προσανατολισμό σας, το φυλακτικό προσωπικό
του μουσείου μπορεί να σας βοηθήσει.
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την αίθουσα 59 στον πρώτο όροφο του μουσείου. Εκεί θα ανακαλύψετε επιπλέον εκθέματα που αναφέρονται στο αρχαίο θέατρο.

Οι δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να προωθήσουν τη βιωματική μάθηση
μέσα από την αναζήτηση, την παρατήρηση, τον προβληματισμό, τη συζήτηση και τη δημιουργική έκφραση. Πιο
συγκεκριμένα, διαβαθμίζονται σε τρία βασικά στάδια:

Παρατηρώ & Ταυτίζω

Ερμηνεύω

Φαντάζομαι

Κάθε φύλλο εργασίας αντιστοιχεί σε ένα μόνο έκθεμα και γι’ αυτό φέρει, εκτός από τον τίτλο του, και έναν αριθμό. Οι αριθμοί είναι διαδοχικοί, ώστε:
• να αντιστοιχούν στην διαδρομή που προτείνεται ν’ ακολουθήσετε μέσα στο μουσείο, χωρίς όμως να λειτουργούν δεσμευτικά, αν επιλέξετε να ακολουθήσετε μία διαφορετική διαδρομή
• να βοηθούν στην ομαδοποίηση των φύλλων εργασίας, καθώς είναι δύσκολο όλοι οι μαθητές να ασχολούνται
με το ίδιο έκθεμα την ίδια χρονική στιγμή
Προτείνεται να επιλέξετε όσες από τις δραστηριότητες κρίνετε ότι ανταποκρίνονται στην ηλικία και τις ανάγκες
των μαθητών σας και να τις προσαρμόσετε σύμφωνα με τους στόχους της επίσκεψής σας.

«Και κάτι ακόμα...»

που θα συναντήσετε σε κάποιες από τις δραστηριότητες απευθύΗ προτροπή
νεται κυρίως στους μεγαλύτερους μαθητές. Στόχος είναι η σύνδεση ανάμεσα σε διαφορετικά αντικείμενα του
μουσείου που έχουν όμως κοινά στοιχεία. Στις σελίδες 44-45 μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για
τα αντικείμενα αυτά.
Οι «δραστηριότητες μετά την επίσκεψη» έχουν σχεδιαστεί σε αντιστοιχία με τα φύλλα εργασίας. Μέσα από το
σχολιασμό των ερωτημάτων που γεννήθηκαν κατά την επίσκεψη και την περαιτέρω αναζήτηση απαντήσεων
στοχεύουν στην εμπέδωση των πληροφοριών.
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φύλλα εργασίας
Του μαθητή/της μαθήτριας:.........................................................................................................................................................
		

.........................................................................................................................................................

Ημερομηνία: .........................................................................................................................................................................................................

Προς
1ο όροφο

17

30

ΙΣΟΓΕΙΟ
Είσοδος Μουσείου

18

54

55
56

59

0

1ος ΟΡΟΦΟΣ

Αίθουσα 17: Συλλογή Γλυπτών
Αίθουσα 30: Συλλογή Γλυπτών
Αίθουσα 54: Συλλογή Αγγείων και Μικροτεχνίας
Αίθουσα 55: Συλλογή Αγγείων και Μικροτεχνίας
Αίθουσα 56: Συλλογή Αγγείων και Μικροτεχνίας
Αίθουσα 59: Συλλογή Αγγείων και Μικροτεχνίας
Σκάλα
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Ο θεός της βλάστησης
Ο θεός Διόνυσος ήταν συνδεδεμένος με το κρασί και τη βλάστηση.
Γι’ αυτό, άλλωστε, η μορφή του διακοσμούσε συχνά τα αγγεία που
χρησιμοποιούνταν για το κρασί.

Πήγαινε στον 1ο όροφο, στην αίθουσα 54
και αναζήτησε το αγγείο της εικόνας.

αίθουσα
προθήκη
έκθεμα
όνομα
υλικό
χρονολόγησ
η
χρήση

Η ταυτότη

τα του αγγ

είου
54
83
10
οινοχόη
πηλός
520 – 51
0 π.Χ.
για το κέρα
σμα του κρ
ασιού

Παρατηρώ & ταυτίζω
Παρατήρησε προσεκτικά την παράσταση του αγγείου. Αναγνωρίζεις ποιος είναι ο Διόνυσος;
Η άλλη μορφή ποια μπορεί να είναι;
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Ερμηνεύω
Ποια στοιχεία φανερώνουν τη σύνδεση του θεού Διόνυσου με τη βλάστηση;

Φαντάζομαι
Σκέψου έναν φανταστικό διάλογο ανάμεσα στο Διόνυσο και τον Σάτυρο, τον πιστό ακόλουθό του.

Και κάτι ακόμα...
Στην αίθουσα 53 (προθήκη 67) και στην αίθουσα 54 (προθήκη 84) μπορείς να δεις τα παρακάτω αγγεία.
Ποια είναι τα κοινά στοιχεία στις παραστάσεις των τριών αγγείων;
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Ο θεός και τα σύμβολά του
Στις παραστάσεις των αγγείων αναγνωρίζουμε το Διόνυσο από ορισμένα
σύμβολα. Άλλοτε είναι αντικείμενα κι άλλοτε μορφές και ζώα που τον
συνοδεύουν.

Πήγαινε στον 1ο όροφο, στην αίθουσα 55
και αναζήτησε το αγγείο της εικόνας.

τα
Η ταυτότη

υ
του αγγείο

55
αίθουσα
114
προθήκη
8
έκθεμα
πελίκη
όνομα
πηλός
π.Χ.
υλικό
0 – 440
ς
5
4
η
σ
η
κευση κυρίω
ή
θ
ο
χρονολόγ
π
α
ν
η
για τ
ν ελαίων
η
σ
αρωματικώ
ή
ρ
χ

Παρατηρώ & ταυτίζω
Παρατήρησε το αγγείο.
Αναγνωρίζεις ποια από τις δύο μορφές είναι ο Διόνυσος;
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Ερμηνεύω
1. Αναζήτησε στο αγγείο αντικείμενα ή μορφές που αποτελούν τα σύμβολα του Διονύσου και βάλε

σε όσα

εικονίζονται.

· στεφάνι κισσού
· η ιερή ράβδος του θεού διακοσμημένη με ένα κουκουνάρι και στολισμένη με κισσό (θύρσος)
· πιστή ακόλουθος του θεού (Μαινάδα)
· κύπελλο που χρησίμευε για να πίνει ο θεός το κρασί του (κάνθαρος)
· πιστός ακόλουθος του θεού (Σάτυρος)
· κλαδιά με κληματόφυλλα και σταφύλια
· αυλός

2. Με ποιο τρόπο ο ζωγράφος του αγγείου κατάφερε να δώσει ζωντάνια και κίνηση στις μορφές;
Φαντάζομαι
Πού να πηγαίνουν άραγε ο θεός και η Μαινάδα; Σκέψου μια φανταστική ιστορία.
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Ο θεός του κρασιού
Ο μύθος θέλει τον Διόνυσο να διδάσκει στους ανθρώπους τα μυστικά
της αμπελουργίας!

Πήγαινε στον 1ο όροφο, στην αίθουσα 55
και αναζήτησε το αγγείο της εικόνας.

τητα
Η ταυτό

ου

ί
του αγγε

55
αίθουσα
104
προθήκη
7
έκθεμα
κρατήρας
όνομα
πηλός
π.Χ.
υλικό
– 440
0
5
4
ηση
ακάτεμα
χρονολόγ
για το αν με νερό
ιού
του κρασ
χρήση

Παρατηρώ & ταυτίζω
Παρατήρησε την παράσταση του αγγείου και προσπάθησε ν’ αναγνωρίσεις τις μορφές που εικονίζονται.
Ποιος είναι ο Διόνυσος και ποιες μπορεί να είναι οι άλλες μορφές;
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Ερμηνεύω
1. Τ ο αγγείο απεικονίζει διάφορες εργασίες απαραίτητες για την παραγωγή του κρασιού. Βάλε αριθμό δίπλα σε
καθεμία από αυτές ώστε να μπουν στη σωστή σειρά. Μην ξεχάσεις να αριθμήσεις τα βήματα και στην εικόνα
του αγγείου.

· αποθήκευση χυμού σταφυλιών σε πιθάρια
· μεταφορά των σταφυλιών

· άδειασμα σταφυλιών στο πατητήρι
· πάτημα σταφυλιών

2. Τώρα παρατήρησε μόνο το πατητήρι! Μπορείς να διακρίνεις τα διαφορετικά τμήματα που το αποτελούν;
Και κάτι ακόμα...
Στο ισόγειο, στην αίθουσα 30, θα δεις το παρακάτω ανάγλυφο. Τι μπορεί να απεικονίζει;
Πώς συνδέεται με την παράσταση του αγγείου;
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Ο θεός και η συντροφιά του
Το θεό Διόνυσο συχνά συντροφεύουν κάποιες γυναικείες και αντρικές
μορφές. Είναι οι πιστοί ακόλουθοί του.

Πήγαινε στον 1ο όροφο, στην αίθουσα 56
και αναζήτησε το αγγείο που βλέπεις εδώ.

Η ταυτότητα του αγγείου
αίθουσα
προθήκη
έκθεμα
όνομα
υλικό
χρονολόγηση
χρήση
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56
121
17
δίνος
πηλός
420 – 410 π.Χ.
για την ανάμιξη του κρασιού

4

Παρατηρώ
Και οι πέντε εικόνες προέρχονται από διαφορετικές όψεις του ίδιου αγγείου.
Παρατήρησέ το όπως φαίνεται στην προθήκη και βάλε ένα στις όψεις που βλέπεις.

Tαυτίζω
Αντιστοίχισε μορφές και ονόματα. Τι σε βοήθησε στην επιλογή σου;

Μαινάδα

Σάτυρος

Διόνυσος
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Ερμηνεύω
Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις.

φύλλα κισσού

τύμπανα

θύρσος

άγριο ζώο

Οι Μαινάδες

· Απεικονίζονται συχνά ντυμένες με

· Είναι στεφανωμένες με

στον ώμο τους.

.

.

· Κρατούν την ιερή ράβδο του θεού που ονομάζεται

· Άλλες φορές κρατούν μουσικά όργανα, όπως αυλούς,

· Κάποιες φορές κρατούν ακόμη και κάποιο

Τώρα ένωσε κάθε πρόταση με την εικόνα που ταιριάζει.
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, κρόταλα και κύμβαλα.

.

δέρμα ζώου

Κάνε το ίδιο και σ’ αυτή τη σελίδα.

μυτερά αυτιά

θύρσος

ουρά

δέρμα ζώου

φύλλα κισσού

κάνθαρος

Οι Σάτυροι

· Είναι εύκολο να τους αναγνωρίσουμε από την

τους.

· Άλλο ένα χαρακτηριστικό τους είναι τα

τους.

· Απεικονίζονται να φορούν

· Είναι στεφανωμένοι με

στον ώμο τους.

.

· Κρατούν την ιερή ράβδο του θεού Διονύσου που ονομάζεται

· Άλλοτε κρατούν ένα αγγείο που ονομάζεται

.

. Το χρησιμοποιούσε και ο Διόνυσος

για να πίνει το κρασί του.
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Ο θεός του γλεντιού
Ο Διόνυσος ήταν ο θεός που πρόσφερε στους ανθρώπους άφθονο κρασί
και μαζί τη χαρά του συμποσίου, τη μέθη και την έκσταση!

Πήγαινε στον 1ο όροφο, στην αίθουσα 56
και αναζήτησε το αγγείο της εικόνας.

τα
Η ταυτότη

υ
του αγγείο

56
αίθουσα
122
προθήκη
15
έκθεμα
χους
όνομα
πηλός
υλικό
25 π.Χ.
περίπου 4
η
σ
η
γ
ό
λ
ο
ασιού
χρον
σμα του κρ
α
ρ
έ
κ
ο
τ
για
χρήση

Παρατηρώ & ταυτίζω
Παρατήρησε το αγγείο. Ποια από τις μορφές μπορεί να είναι ο Διόνυσος;
Ποια στοιχεία σε βοηθούν να το καταλάβεις;
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Ερμηνεύω
Κάνε τους κατάλληλους συνδυασμούς ώστε να δημιουργηθούν προτάσεις που να περιγράφουν
την παράσταση του αγγείου της σελίδας 30.

Ο Σάτυρος
Η Μαινάδα

είναι μεθυσμένος

στηρίζει

κρατώντας μια
δάδα και ένα αγγείο
και κρατά την
ιερή ράβδο (θύρσος)

Ο Διόνυσος

προχωράει μπροστά

τον μεθυσμένο
Διόνυσο

Ο μικρός Σάτυρος

ακολουθεί

κρατώντας έναν αυλό

Φαντάζομαι
Σκέψου έναν φανταστικό διάλογο ανάμεσα στο θεό και τις μορφές
που τον συνοδεύουν!

Και κάτι ακόμα...
Στην ίδια προθήκη αναζήτησε αυτό το αγγείο.
Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν οι δύο παραστάσεις;
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Ο θεός του θεάτρου
Τα είδη του δράματος
Στους δραματικούς αγώνες που γίνονταν στη διάρκεια της γιορτής των
«Μεγάλων Διονυσίων» οι Αθηναίοι παρακολουθούσαν παραστάσεις
τραγωδίας, σατυρικού δράματος και κωμωδίας, καθώς και αγώνες
διθυράμβου.

Πήγαινε στον 1ο όροφο, στην αίθουσα 56
και αναζήτησε το αγγείο της εικόνας.

είου

τα του αγγ

Η ταυτότη

56
αίθουσα
138
προθήκη
6
έκθεμα
κρατήρας
όνομα
πηλός
π.Χ.
υλικό
80 – 370
3
η
σ
η
γ
ό
κάτεμα
χρονολ
για το ανα ε νερό
ύμ
του κρασιο
χρήση

Παρατηρώ & ταυτίζω
Παρατήρησε την παράσταση του αγγείου. Τι κάνουν οι δύο άντρες; Ποια μπορεί να είναι η ιδιότητά τους;
Κύκλωσε το σωστό.

μάγειρες
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Σάτυροι

ιερείς

Ερμηνεύω
1. Σ το αγγείο απεικονίζεται σκηνή από θεατρική παράσταση...
Κύκλωσε το σωστό.

τραγωδίας

κωμωδίας

σατυρικού δράματος

2. Πώς θα σχολίαζες τα χαρακτηριστικά του προσώπου των δύο αντρών; Γιατί είναι τόσο έντονα;
3. Γ ια ποιο λόγο άραγε οι δύο άντρες απεικονίζονται σαν αστείοι κοιλαράδες,
ενώ ξέρουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα φρόντιζαν να έχουν γυμνασμένα και υγιή σώματα;

Φαντάζομαι
1. Οι δύο άντρες δέχονται επίθεση από χήνες. Σκέψου μια φανταστική ιστορία!
2. Τι τίτλο θα της έδινες;

Και κάτι ακόμα...
Στο ισόγειο, στην αίθουσα 36, εκτίθεται αυτό το κωμικό ειδώλιο.
Τι κοινό έχει με τις μορφές του αγγείου;
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Πήγαινε στον 1ο όροφο, στην αίθουσα 55
και αναζήτησε το αγγείο της εικόνας.

Η ταυτότητα του

αίθουσα
προθήκη
έκθεμα
όνομα
υλικό
χρονολόγηση
χρήση

αγγείου

55
114
1
κρατήρας
πηλός
περίπου 430 π.Χ.
για το ανακάτεμα
του κρασιού με νε
ρό

1

Παρατηρώ & ταυτίζω
Παρατήρησε τις μορφές 1, 2, 3 του αγγείου. Ποια είναι η ιδιότητά τους;
Κύκλωσε το σωστό.

ιερείς

34

Σάτυροι

αθλητές

2

3

Ερμηνεύω
Στο αγγείο εικονίζεται σκηνή από το έργο «Προμηθεύς Πυρκαεύς» του Αισχύλου. Ανάμεσα στους Σατύρους,
διακρίνεται ο Προμηθέας. Μπορείς να καταλάβεις αν πρόκειται για τραγωδία, κωμωδία ή σατυρικό δράμα;
Τι μπορεί να έχει κρύψει ο Προμηθέας μέσα στο κούφιο καλάμι που κρατά; Θα σε βοηθήσει ο τίτλος του έργου.
Μπορείς να υποθέσεις για ποιο μύθο μιλά και τι μπορεί να συμβολίζει;

Φαντάζομαι
Σκέψου έναν φανταστικό διάλογο ανάμεσα στον Προμηθέα και τους Σατύρους.

Και κάτι ακόμα...
Στην αίθουσα 56, προθήκη 121 υπάρχει ένα ακόμη αγγείο με παράσταση σατυρικού δράματος.
Ανάμεσα στο Σάτυρο (1η μορφή από δεξιά) και τον υποκριτή (1η μορφή από αριστερά) εικονίζεται ένας
άντρας.
Έπαιζε τη μουσική της παράστασης. Τι είδους μουσικό όργανο κρατά;
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Ένα βραβείο για το χορηγό
Οι χορηγοί ήταν πλούσιοι Αθηναίοι, οι οποίοι αναλάμβαναν τα έξοδα των
παραστάσεων των Μεγάλων Διονυσίων. Το βραβείο για τους χορηγούς
των παραστάσεων δράματος ήταν ένα στεφάνι κισσού. Αντίθετα, οι
χορηγοί των διθυραμβικών χορών που νικούσαν έπαιρναν ως έπαθλο
έναν χάλκινο τρίποδα.

Πήγαινε στον 1ο όροφο, στην αίθουσα 56
και αναζήτησε το αγγείο της εικόνας

Η ταυτότητα του αγγείου

αίθουσα
προθήκη
έκθεμα
όνομα
υλικό
χρονολόγηση
χρήση

56
145
3
κρατήρας
πηλός
περίπου 400 π.Χ.
για το ανακάτεμα
του κρασιού με νερό

Παρατηρώ & ταυτίζω
Παρατήρησε την παράσταση του αγγείου.
1. Ποιο από τα παρακάτω αντικείμενα εικονίζεται;

άγαλμα

τρίποδας

ανθοδοχείο

2. Τι μπορεί να είναι οι δύο μορφές;

Μαινάδες

36

πουλιά

Νίκες

6

Ερμηνεύω
Ποια σχέση, λοιπόν, μπορεί να έχει το αντικείμενο με τις μορφές;
Γιατί το στολίζουν με λευκές κορδέλες; Για ποιον προορίζεται;

Και κάτι ακόμα...
Στην ίδια αίθουσα μπορείς να παρατηρήσεις και άλλα αγγεία με παρόμοια διακόσμηση.

Βρες το έκθεμα 6 στην προθήκη 121

Αναγνωρίζεις κοινά στοιχεία με την παράσταση του αγγείου της σελίδας 36;
Για ποιο σκοπό νομίζεις ότι προορίζεται ο ταύρος;

· Θυσία

· Μαγείρεμα

· Πώληση

Βρες το έκθεμα 25 στην προθήκη 143

Ποια κοινά στοιχεία έχει με τα δύο άλλα αγγεία;
Τι ιδιότητα μπορεί να έχει η μορφή που εικονίζεται και πώς μπορεί να
συνδέεται με τον τρίποδα;

· Μουσικός

· Υποκριτής

· Χορηγός
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Ένα αφιέρωμα για το θεό
Γύρω στα μέσα του 5 αι. π.Χ. καθιερώθηκε ένας διαγωνισμός για τους
υποκριτές που πρωταγωνιστούσαν στις θεατρικές παραστάσεις.
Οι υποκριτές που νικούσαν συνήθιζαν να προσφέρουν αφιερώματα στο
Διόνυσο για να τον ευχαριστήσουν.
ου

Πήγαινε στο ισόγειο, στην αίθουσα 17
και αναζήτησε το έκθεμα της εικόνας.
Η ταυτότητα

ατος

του αφιερώμ

30
αίθουσα
1500
έκθεμα
ανάγλυφο
όνομα
μάρμαρο
υλικό
π.Χ.
περίπου 400
χρονολόγηση
αφιέρωμα
χρήση

1

2

3

5
4
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Παρατηρώ & ταυτίζω
Παρατήρησε τις μορφές του αφιερώματος.
Καθεμία συνοδεύεται από έναν αριθμό.
Δίπλα στην ονομασία των μορφών γράψε τον αριθμό που τους αντιστοιχεί.
· υποκριτές

· γυναικεία μορφή

· θεός Διόνυσος

Ερμηνεύω
Βάλε σε κύκλο τη σωστή απάντηση:
Οι υποκριτές φορούν/κρατούν τις μάσκες τους (προσωπεία)
Οι δύο υποκριτές στο αριστερό τους χέρι κρατούν τύμπανα/αυλούς

υποκριτής/ακόλουθος του θεού
Οι υποκριτές είναι μόνο άντρες; Ναι/Όχι
Οι υποκριτές έχουν έρθει πριν/μετά την παράσταση για να τιμήσουν το θεό
Ο θεός Διόνυσος κρατά στο αριστερό του χέρι θύρσο (ιερή ράβδο)/κέρας (δοχείο με κρασί)
Η γυναίκα είναι πιθανότατα

Φαντάζομαι
Κοίταξε την επιγραφή που είναι χαραγμένη στο κάτω μέρος της πλάκας. Σώζεται μόνο η τελευταία λέξη. Μπορείς
να την αναγνωρίσεις;

Αν ήσουν υποκριτής και είχες παραγγείλλει αυτό το ανάγλυφο, τι θα ήθελες να λέει η επιγραφή του;
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Μάσκες ή προσωπεία;
Στην αρχαία Ελλάδα οι υποκριτές ήταν μόνο άντρες. Φορούσαν
προσωπεία, μάσκες, δηλαδή, διαφορετικές για την κωμωδία, την
τραγωδία και το σατυρικό δράμα.

Πήγαινε στο ισόγειο, στην αίθουσα 30
και αναζήτησε τα 4 θεατρικά προσωπεία.
Α

Β

Γ

Δ

των

ων εκθεμά

ατ
Η ταυτότητ

30
: 1752,
Α: 1751, Β 512
:4
Γ: 1753, Δ
έκθεμα
σωπεία
εατρικά προ
θ
α
όνομ
κοί
μάρμαρο
ίοι ελληνιστι
α
υτ
υλικό
ε
λ
τε
:
Γ
Α, Β,
0 π.Χ.
η χρόνοι, Δ: 300 – 25
χρονολόγησ
υποκριτών
αφιερώματα κτηρίων
κά
ή διακοσμητι
χρήση

αίθουσα

Παρατηρώ & ταυτίζω
Παρατήρησε τα τέσσερα προσωπεία. Ποια από αυτά απεικονίζουν άντρες και ποια γυναίκες;
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Ερμηνεύω
Νομίζεις ότι πρόκειται για πραγματικά προσωπεία υποκριτών;
Ποια από τα παρακάτω υλικά χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των θεατρικών προσωπείων;

· μαλλί

· μέταλλο

· γύψος

· δέρμα ζώου

· ύφασμα

· ξύλο

Φαντάζομαι
· Σκέψου ρόλους που θα ταίριαζαν σε καθένα από αυτά τα προσωπεία!
· Ποια θα διάλεγες για κωμικούς και ποια για τραγικούς ρόλους;
· Τ αιριάζουν τελικά οι ρόλοι που σκέφτηκες με τις πληροφορίες που παίρνεις γι’ αυτά από τα επεξηγηματικά
κείμενα του μουσείου;

Και κάτι ακόμα...
Στη ίδια αίθουσα αναζήτησε αυτά τα δύο προσωπεία. Εντοπίζεις ομοιότητες ή διαφορές με τα προηγούμενα;
Ποιο είναι για γυναικείο και ποιο για αντρικό ρόλο; Ποιο είδος δράματος αντιπροσωπεύει το καθένα;
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Ένας αγαπημένος θεός
Πήγαινε στο ισόγειο, στην αίθουσα 30
και αναζήτησε το έκθεμα της εικόνας.

Η ταυτότητα του αφιερ

αίθουσα
έκθεμα
όνομα
υλικό
χρονολόγηση
χρήση

30
3727
ανάγλυφο
μάρμαρο
1ος αι. π.Χ.

ώματος

αφιέρωμα

Παρατηρώ & ταυτίζω
Παρατήρησε το αφιέρωμα. Μπορείς να αναγνωρίσεις τη μορφή που εικονίζεται;
Ποια στοιχεία σε βοηθούν να το καταλάβεις;
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Ερμηνεύω
Το περιεχόμενο του κυπέλλου που κρατά ο θεός αρέσει πολύ στον ίδιο αλλά και στους ανθρώπους.
Ποιο νομίζεις ότι είναι και γιατί έκανε το θεό ιδιαίτερα αγαπητό;
Πώς συνδέεται με τις τελετές λατρείας προς τιμή του;

Φαντάζομαι
Ποιος μπορεί να θέλησε να φτιάξει αυτό το αφιέρωμα; Για ποιο λόγο; Σκέψου μια φανταστική ιστορία!

Και κάτι ακόμα...
Ο Διόνυσος δεν απεικονίστηκε μόνο σε αγγεία ή μαρμάρινα ανάγλυφα αλλά και σε άλλες μορφές τέχνης.
Παρατήρησε τις εικόνες. Ποια είδη τέχνης αναγνωρίζεις;
Πώς απεικονίζεται ο Διόνυσος σε κάθε περίπτωση;
Τι άλλα σχόλια έχεις να κάνεις;
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«Και κάτι ακόμα…»: πληροφορίες για τα αντικείμενα
Αγγείο για αρωματικά έλαια (οινοχόη) με παράσταση του Διονύσου. 510-490 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Αγγείο για την αποθήκευση κρασιού, λαδιού, σιτηρών κ.ά. (αμφορέας). Οι μορφές
που απεικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά είναι ο Διόνυσος, ο Απόλλωνας και η
Άρτεμις. Περ. 490 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Μαρμάρινη ανάγλυφη πλάκα που διακοσμούσε βάθρο ή βωμό. Απεικονίζει σκηνή
παραγωγής κρασιού από Σειληνούς και Σατύρους. Τέλη 2ου αι. π.Χ. Σύμφωνα με
νεότερη άποψη, μπορεί να χρονολογείται περίπου στο 400-375 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Αγγείο για το κέρασμα του κρασιού (χους, τύπος οινοχόης). Απεικονίζει τον Διόνυσο
μεθυσμένο να υποβαστάζεται από Σάτυρο. Προηγείται νεαρός Σάτυρος που φωτίζει το
δρόμο. Περ. 425 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Χάλκινο ειδώλιο κωμικού ηθοποιού. 350-325 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Αγγείο για την ανάμειξη του κρασιού με νερό (δίνος) με παράσταση σατυρικού
δράματος. Από αριστερά προς τα δεξιά εικονίζονται ένας ηθοποιός, ένας αυλητής και
ένας Σάτυρος. Περ. 430 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Αγγείο για την αποθήκευση κρασιού και λαδιού (πελίκη). Απεικονίζει την ετοιμασία
της θυσίας ενός ταύρου, μετά από νίκη σε διθυραμβικό αγώνα. Τέλη 5ου αι. π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
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«Και κάτι ακόμα…»: πληροφορίες για τα αντικείμενα
Αγγείο για το κέρασμα του κρασιού (χους, τύπος οινοχόης) με παράσταση νικητή σε
μουσικό αγώνα. 430-425 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Μαρμάρινο θεατρικό προσωπείο στον τύπο του πρώτου δούλου (ηγεμών θεράπων)
της Νέας Κωμωδίας. 2ος αι. π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Μαρμάρινο θεατρικό προσωπείο στον τύπο της γυναικείας μορφής της τραγωδίας.
3ος αι. π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Ψηφιδωτό δάπεδο από την αίθουσα συμποσίων της κατοικίας του Διονύσου στην
Πέλλα με παράσταση Διονύσου επάνω σε πάνθηρα. 325-300 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας.

Αργυρό νόμισμα από τη Μένδη. Απεικονίζεται ο Διόνυσος να κάθεται ανάποδα πάνω
σε γάιδαρο. Περίπου 425 π.Χ.
Νομισματικό Μουσείο Αθηνών.

Μικρό χάλκινο άγαλμα του Διονύσου. Μέσα 2ου αι. π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Χρυσό αντικείμενο στη μορφή μικρού ναού με ανάγλυφη παράσταση Σατύρου και
Διονύσου με πάνθηρα. Τέλη 3ου αι. π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
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Επιστρέφοντας
στην τάξη
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Ας συζητήσουμε...
Τώρα που έχεις δει και ακούσει τόσα πολλά για το αρχαίο θέατρο, συζήτησε με τους συμμαθητές σου τις
εντυπώσεις σου από τη σημερινή επίσκεψη.
Υπάρχει κάτι για το οποίο θα ήθελες να μάθεις περισσότερα;
Ποιες εικόνες ή λέξεις σου έρχονται στο μυαλό για το θεό του θεάτρου Διόνυσο;
Συγκέντρωσε τα φύλλα εργασίας που συμπλήρωσες στο μουσείο και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Ο θεός της βλάστησης
·Π
 ώς μπορεί οι ονομασίες «Κισσοφόρος», «Άνθιος» ή «Δενδρίτης» που έδιναν οι άνθρωποι
στο Διόνυσο να ταιριάζουν με τις παραστάσεις των αγγείων αυτής της ενότητας;
·Π
 οιοι άλλοι θεοί της μυθολογίας σχετίζονται με την γη και τη βλάστηση;
Ποιοι γνωστοί μύθοι μιλούν γι’ αυτούς;
·Γ
 ιατί οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ένιωθαν την ανάγκη να πιστεύουν σε θεότητες
που προστάτευαν τη βλάστηση; Έχεις υπόψη σου παραδείγματα από άλλες εποχές και κοινωνίες;

2. Ο θεός και τα σύμβολά του
·Θ
 υμάσαι σύμβολα άλλων θεών της μυθολογίας;
·Γ
 νωρίζεις ήρωες (από βιβλία, παιχνίδια, κόμικ, κινούμενα σχέδια κ.ά.)
που τους αναγνωρίζεις από τα σύμβολά τους;
·Ζ
 ωγράφισε σύμβολα του Διονύσου ή των συντρόφων του. Ζήτησε από τους συμμαθητές σου
να τα αναγνωρίσουν και να τα συνδέσουν με τα κατάλληλα πρόσωπα.

3. Ο θεός του κρασιού
·Α
 γγεία σαν κι αυτό της σελίδας 24 λέγονται «κρατήρες» (από το ρήμα «κεράννυμι» που σημαίνει
αναμειγνύω, ανακατεύω). Χρησίμευαν για το ανακάτεμα του κρασιού με νερό, αφού οι αρχαίοι Έλληνες
δεν έπιναν «άκρατο οίνο». Μαντεύεις τι μπορεί να σημαίνει αυτή η φράση;
·Α
 ναζήτησε πληροφορίες για το μύθο σύμφωνα με τον οποίο ο Διόνυσος γνώρισε στους ανθρώπους τα
μυστικά της αμπελουργίας.
· « Αγάλι αγάλι φύτευε ο γεωργός αμπέλι κι αγάλι αγάλι γίνηκε η αγουρίδα μέλι». Σου έρχονται στο νου
άλλες σχετικές παροιμίες ή φράσεις σχετικές με το σταφύλι, τον τρύγο ή το κρασί;
· Έχεις δει ποτέ πώς γίνεται σήμερα ο τρύγος; Υπάρχουν καθόλου ομοιότητες με τις παραστάσεις του αγγείου
και του αναγλύφου της ενότητας αυτής;
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4. Ο θεός και η συντροφιά του
·Ε
 κτός από τους Σατύρους, γνωρίζεις άλλα πλάσματα από τη μυθολογία
ή τη νεότερη παράδοση που ήταν μισά άνθρωποι και μισά ζώα;
·Δ
 ημιούργησε το δικό σου φανταστικό ακόλουθο του θεού Διόνυσου!
Τι όνομα θα του δώσεις; Τι χαρακτήρα θα έχει;
Αν θέλεις, ζωγράφισε τη μορφή του.

5. Ο θεός του γλεντιού
·Π
 οιες γιορτές συνδέονταν με το Διόνυσο; Τι γνωρίζεις γι’ αυτές;
·Ο
 ι άνθρωποι νιώθουν πάντα την ανάγκη να διασκεδάσουν για να ξεχάσουν έγνοιες και στενοχώριες.
Υπάρχουν γιορτές σήμερα που προέρχονται ή μοιάζουν με αντίστοιχες γιορτές της αρχαιότητας;

6. Ο θεός του θεάτρου
Τα είδη του δράματος
·Γ
 νωρίζεις έργα κωμωδίας ή τραγωδίας που παρουσιάζονται μέχρι και σήμερα; Έχεις μήπως
παρακολουθήσει κάποιο από αυτά; Σε ποιο χώρο;
·Γ
 ια τα παρακάτω έργα γράψε Τ για τραγωδία ή Κ για κωμωδία:

· Αντιγόνη
		

· Όρνιθες
		

		
· Βάτραχοι

		
		· Ελένη

		
· Ηλέκτρα

· Αίας

· Οιδίπους τύραννος

· Ειρήνη

· Λυσιστράτη

· Μήδεια

· Βάκχες

· Προμηθέας Δεσμώτης

·Μ
 ε αφορμή το αγγείο που σχετίζεται με το μύθο του Προμηθέα, αναζήτησε και άλλους μύθους από τους
οποίους εμπνεύστηκαν τα έργα τους οι δραματικοί ποιητές.
Ένα βραβείο για το χορηγό
·Π
 οιοι αναλαμβάνουν τα έξοδα των θεατρικών παραστάσεων στην εποχή μας;
·Σ
 ε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τον όρο «χορηγία» σήμερα;
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Ένα αφιέρωμα για το θεό
·Α
 ν ήσουν υποκριτής στα αρχαία χρόνια, τι θα αφιέρωνες στο Διόνυσο και για ποιο λόγο;
·Σ
 υμπλήρωσε το σταυρόλεξο και θα δεις να σχηματίζεται το πιθανό όνομα της γυναίκας που εικονίζεται στο
ανάγλυφο μαζί με το Διόνυσο και τους τρεις υποκριτές!

1. Έτσι λέγονταν οι μάσκες στην αρχαία Ελλάδα.
2. Το βραβείο που κέρδιζε ο χορηγός στους δραματικούς αγώνες.
3. Σύμβολο του θεού Διόνυσου: στεφάνι ...
4. Δραματικοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα: Μεγάλα ...
5. Γυναίκες, πιστές ακόλουθοι του θεού Διόνυσου.
6. Άντρες με χαρακτηριστικά ζώου, πιστοί ακόλουθοι του θεού Διόνυσου.
Μάσκες ή προσωπεία;
·Σ
 ήμερα οι ηθοποιοί φορούν μάσκες; Κατά πόσο έχει αλλάξει γενικότερα η θεατρική πράξη σε σχέση
με αυτά που γνωρίζουμε για τις αρχαίες παραστάσεις (κοστούμια, προσωπεία, αριθμός και φύλο των
υποκριτών, παρουσία του χορού, κ.ά.);
Ένας αγαπημένος θεός
·Α
 π΄ όλα όσα είδες και άκουσες, γιατί τελικά πιστεύεις ότι οι άνθρωποι αγάπησαν τόσο πολύ το Διόνυσο;
Και κάτι ακόμα...
·Ζ
 ωγράφισε ή κατασκεύασε κάτι με αφορμή ένα αντικείμενο του μουσείου που σου τράβηξε ιδιαίτερα την
προσοχή (αγγείο, προσωπείο κ.ά.). Γράψε λίγα πράγματα γι’ αυτό σε μια λεζάντα!
·Δ
 ιάλεξε μία παράσταση αγγείου ή κάποιο άλλο έκθεμα που σου έκανε εντύπωση. Κάνε παντομίμα και
άφησε τους συμμαθητές σου να μαντέψουν τι παριστάνεις.
·Α
 ν σου ζητούσε κάποιος να ξεχωρίσεις ένα από τα εκθέματα, ποιο θα ήταν αυτό; Με ποιο κριτήριο
θα το επέλεγες; Θεωρείς ότι η σημασία του ως πηγής γνώσης για το παρελθόν σχετίζεται με το υλικό
κατασκευής του;
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Β. Πρόταση επίσκεψης
στο Θέατρο του Διονύσου
Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Οι προτάσεις που ακολουθούν για την προετοιμασία, υλοποίηση και αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού περιπάτου
στο αρχαίο θέατρο του Διονύσου βασίζονται στο έντυπο «Ακολούθησέ με στο αρχαίο θέατρο του Διονύσου».
Προσφέρονται ως ενδεικτικό παράδειγμα διαχείρισης όλων των εντύπων της σειράς «Ακολούθησέ με», ενώ
συγχρόνως αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια σας ώστε να σχεδιάσετε τη δική σας επίσκεψη σε κάποιο
αρχαίο θέατρο ή ωδείο της επικράτειας.

Προτεινόμενη διάρκεια επίσκεψης: 60΄-90΄
Προτεινόμενες ηλικίες: 8-15 ετών
Επιδιωκόμενοι στόχοι: Οι μαθητές:

· να εξοικειωθούν με τον χώρο ενός αρχαίου θεάτρου μέσα από τη βιωματική γνώση και εμπειρία
· να συνδέσουν την επίσκεψη με τις γνώσεις τους για το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα
· να εμπλακούν στη διαδικασία παρατήρησης και κατανόησης ενός αρχαίου θεατρικού οικοδομήματος
· να συνδέσουν το μνημείο με τις ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε
· να ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις και τη φαντασία τους
· να αντιληφθούν τη φθορά που υφίσταται ένα αρχαίο μνημείο στο πέρασμα των αιώνων και να ευαισθητοποιηθούν ως
προς την ανάγκη προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Τι θα χρειαστείτε: To έντυπο «Ακολούθησέ με στο αρχαίο θέατρο του Διονύσου», φύλλα εργασίας, μολύβια,
καρτέλες-ταυτότητες για το βιωματικό παιχνίδι. Προαιρετικά φωτογραφική μηχανή και σημειωματάριο.

Λίγα λόγια για την προετοιμασία
Η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών πριν από την επίσκεψη βοηθά σημαντικά την παιδαγωγική διαδικασία
κατά την υλοποίησή της. Προτείνεται, μάλιστα, όλα τα βήματα, από την προετοιμασία μέχρι και την αξιοποίηση
της επίσκεψης στη σχολική αίθουσα, να γίνουν με τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων:
Θεατρολόγου, Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής κ.ά. για μία διαθεματική προσέγγιση.
Αφορμή για μια εισαγωγική συζήτηση θα μπορούσε να αποτελέσουν ερωτήματα όπως:
•Έ
 χετε επισκεφθεί ποτέ κάποιο αρχαίο θέατρο; Αν ναι, ποιο; Πώς ήταν η εμπειρία αυτή;
•Γ
 νωρίζετε αν διατηρείται μέχρι σήμερα κάποιο αρχαίο θέατρο στην πόλη της Αθήνας;
•Τ
 ι γνωρίζετε για το θέατρο του Διονύσου; Γιατί άραγε να ονομάζεται έτσι;
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Με τη βοήθεια του χάρτη
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και εποικοδομητικό για τα παιδιά να εμπλακούν ενεργά στη «χαρτογράφηση» της επίσκεψής τους. Με τον τρόπο αυτό, θα κατανοήσουν καλύτερα το αρχαίο θέατρο που θα επισκεφθούν και τα μνημεία
με τα οποία σχετίζεται. Παράλληλα, θα το συνδέσουν με άλλους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, καθώς και
με το γενικότερο ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της αρχαίας Αθήνας.
Αρχικά εντοπίστε στο χάρτη το θέατρο του Διονύσου και στη συνέχεια τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία
γύρω του. Συζητήστε με τους μαθητές σας το ρόλο και τις λειτουργίες κάθε μνημείου ξεχωριστά. Ποια μνημεία
είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα; Ποιος χώρος εξυπηρετούσε πολιτικές, κοινωνικές και εμπορικές δραστηριότητες;
Σε ποιο χώρο συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου; Με αφορμή αυτή τη συζήτηση μπορείτε να σχολιάσετε τις
πολλαπλές λειτουργίες που εξυπηρετούσε το θέατρο του Διονύσου: θρησκευτική στο πλαίσιο των γιορτών προς
τιμή του Διονύσου, εκπαιδευτική ως χώρος «διδασκαλίας» των παραστάσεων αρχαίου δράματος, πολιτική ως τόπος
συνάθροισης και συζήτησης πολιτών. Στη συνέχεια σχολιάστε τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε για τη
σχέση αυτών των χώρων με το δημοκρατικό πολίτευμα.

Αρχαία
αγορά

Πνύκα

Ακρόπολη

Θέατρο
Διονύσου
Με βάση την κάτοψη που θα βρείτε στα φύλλα εργασίας, συσχετίστε τη θέση του θεάτρου με το ιερό του Διονύσου
και το ωδείο του Περικλή. Για ποιους λόγους οι Αθηναίοι επέλεξαν να χτίσουν το θέατρο στη νότια πλαγιά της
Ακρόπολης; Γιατί το έχτισαν δίπλα στο ιερό του Διονύσου; Τι είδους θεάματα φιλοξενούσαν το θέατρο και το ωδείο;
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Επίσκεψη σε δύο μέρη
Προτείνεται η επίσκεψη στο θέατρο να αποτελείται από δύο μέρη: ένα βιωματικό παιχνίδι και μία διαδρομή
εξερεύνησης. Στο βιωματικό παιχνίδι οι μαθητές υποδύονται ρόλους Αθηναίων πολιτών που φθάνουν στο θέατρο για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις των δραματικών αγώνων, στο πλαίσιο των Μεγάλων Διονυσίων
(δείτε το παιχνίδι αναλυτικά παρακάτω).
Στη διαδρομή εξερεύνησης ανακαλύπτουν το θέατρο βήμα-βήμα, με οδηγό το έντυπο «Ακολούθησέ με στο αρχαίο θέατρο του Διονύσου». Κατά τη διάρκειά της οι μαθητές συμπληρώνουν προοδευτικά τα φύλλα εργασίας
που ακολουθούν. Ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο της ομάδας μπορείτε να επιλέξετε κάποιες από τις ερωτήσεις ή να τις προσαρμόσετε κατάλληλα. Η επίσκεψη μπορεί να γίνει η αφορμή να συζητήσετε ακόμη και για τις
τεχνικές λεπτομέρειες μιας αρχαίας παράστασης, όπως η ακουστική, ο σκηνικός εξοπλισμός κ.ά.
Επίσης, το χορηγικό μνημείου του Θρασύλλου, λαξευμένο στο βράχο, ακριβώς πάνω από τις τελευταίες σειρές
του κοίλου, θα σας δώσει την ευκαιρία να συζητήσετε για το θεσμό της χορηγίας στο πλαίσιο των δραματικών
αγώνων της αρχαιότητας.
Αν θέλετε, μάλιστα, φεύγοντας από το θέατρο μπορείτε να κατηφορίσετε προς την οδό Τριπόδων για να δείτε από
κοντά το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη. Προτείνεται να το χρησιμοποιήσετε ως αφορμή για να συζητήσετε
πώς συνδέεται με το θεσμό της χορηγίας και με το όνομα της οδού όπου βρίσκεται.

Πρόταση βιωματικού παιχνιδιού: Θεατές στα Μεγάλα Διονύσια
Μέσα από ένα παιχνίδι βιωματικού χαρακτήρα, η επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο γίνεται μια ευχάριστη και διασκεδαστική εμπειρία. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ρόλους Αθηναίων πολιτών του 5ου αι. π.Χ., οι οποίοι
ξεκινούν νωρίς το πρωί για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις των δραματικών αγώνων των Μεγάλων Διονυσίων. Προτείνονται ενδεικτικές κατηγορίες θεατών που δίνουν μια χαρακτηριστική εικόνα του κοινού των
παραστάσεων της Αθήνας των κλασικών χρόνων. Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών σας μπορείτε να αξιοποιήσετε όλες ή μερικές από τις παρακάτω κατηγορίες:

άρχοντες

πρέσβεις

κριτές των αγώνων απλοί πολίτες
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δούλοι
ιερείς
χορηγοί
γυναίκες
βουλευτές στρατηγοί
μέτοικοι

Έχετε στο νου σας ότι η έρευνα δεν έχει καταλήξει ακόμη εάν όντως παρακολουθούσαν τις παραστάσεις οι γυναίκες, οι δούλοι ή τα παιδιά. Μπορείτε όμως να αξιοποιήσετε το στοιχείο αυτό ως αφορμή για συζήτηση πάνω
σε θέματα ισότητας των φύλων και πολιτικών δικαιωμάτων στην αρχαία Αθήνα. Μετά τη συζήτηση, προσαρμόστε
τους ρόλους ανάλογα με τις προτάσεις της ομάδας. Αφού οι μαθητές επιλέξουν ρόλους, μπορείτε να φτιάξετε μαζί
τους καρτέλες-ταυτότητες με τα ονόματα των κοινωνικών ομάδων που θα υποδυθούν.
Φτάνοντας στο θέατρο θα διαπιστώσετε ότι κάποια τμήματα του κοίλου δεν σώζονται, ενώ άλλα δεν είναι προσβάσιμα για λόγους προστασίας (π.χ. η προεδρία). Εναλλακτικά, λοιπόν, προτείνεται οι μαθητές να καθίσουν στον
ελεύθερο χώρο του κοίλου, ακολουθώντας τη σειρά που κάθονταν στην αρχαιότητα οι διαφορετικές κατηγορίες
πολιτών ανάλογα με την κοινωνική τους θέση. Αρκετές πληροφορίες για το θέμα αυτό θα βρείτε στο έντυπο «Από
τη διονυσιακή λατρεία στη θεατρική πράξη» (Κεφ. 4. Θεατρικοί αγώνες και παραστάσεις στην αρχαιότητα: Το
κοινό, σελ. 36).
Για το «χτίσιμο» των ρόλων είναι σημαντικό να προηγηθεί μία συζήτηση για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες
δίνονταν οι παραστάσεις. Σχετικά θέματα είναι ο μήνας του αττικού ημερολογίου που γίνονταν τα Μεγάλα Διονύσια, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, οι ώρες, η διάρκεια και η ατμόσφαιρα των παραστάσεων (π.χ. είναι
νωρίς το πρωί, έχει κρύο, οι θεατές έχουν μαζί τους κουβέρτες και τρόφιμα λόγω της πολύωρης παραμονής τους
στο θέατρο, επευφημούν ή αποδοκιμάζουν τις παραστάσεις που παρακολουθούν).

Ενδεικτικά:
Είναι περίπου μέσα του «Ελαφηβολιώνα» στην αρχαία Αθήνα.
Φανταστείτε ότι έχετε ξυπνήσει από πολύ νωρίς,
για να παρακολουθήσετε τους δραματικούς αγώνες των
Μεγάλων Διονυσίων που ξεκινούν με την ανατολή του ήλιου και
διαρκούν μέχρι τη δύση του.
Είναι μισοσκότεινα, έχει κρύο και θα είστε εδώ για όλη
τη μέρα. Έχετε φροντίσει όμως, από το σπίτι σας να είστε
εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα. Ποια μπορεί να είναι αυτά;
Έχετε επιλέξει τη θέση σας ανάλογα με την κοινωνική σας ομάδα.
Πιστεύετε ότι ακούτε και βλέπετε όλοι το ίδιο καλά; Γιατί;
Η πρώτη παράσταση της μέρας αρχίζει! Γύρω σας ακούγονται
επευφημίες και ζητωκραυγές! Το έργο σας αρέσει πολύ!
Αν όμως η επόμενη παράσταση δεν σας αρέσει, πώς θα αντιδράσετε;
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Φύλλα εργασίας για το μαθητή
Του μαθητή/της μαθήτριας:.........................................................................................................................................................
		

.........................................................................................................................................................
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1. Θέατρο του Διονύσου
2. Αρχαιότερος ναός του Διονύσου
3. Νεότερος ναός του Διονύσου
4. Ωδείο του Περικλή
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Φτάνοντας στο θέατρο
Προσανατολιστείτε:
Με οδηγό τα σημεία του ορίζοντα που θα βρείτε στην κάτοψη του θεάτρου,
σημειώστε προς ποια κατεύθυνση βρίσκονται:

· η αρχαία αγορά

· η Ακρόπολη

· η Πνύκα

· το σχολείο σας

Παρατηρήστε:
τη θέση στην οποία είναι χτισμένο το θέατρο. Επιλέξτε τους δύο λόγους
για τους οποίους πιστεύετε ότι χτίστηκε εκεί;

α) Η θέση ορίστηκε από τον ιερέα του θεού Διόνυσου.
β) Η φυσική κλίση του βράχου της Ακρόπολης πρόσφερε καλή θέα προς την ορχήστρα.
γ) Βρίσκεται κοντά στο ναό του θεού Διονύσου.
δ) Δεν υπήρχε άλλος ελεύθερος χώρος στην πόλη.
Στάση 1η: Το κοίλο
Παρατηρήστε:

την προεδρία στην πρώτη σειρά του κοίλου. Σε τι διαφέρει από τα υπόλοιπα εδώλια;
Για ποιους προορίζονταν αυτές οι θέσεις;

ιερείς

άρχοντες της αθηναϊκής πολιτείας

δούλοι
ποιητές

πρέσβεις

χορηγοί

γυναίκες

Εκτιμήστε:

Πόσο ψηλά έφτανε το κοίλο στην αρχαιότητα;
Θα σας βοηθήσουν τα ίχνη από τις κλίμακες, τις σκάλες, δηλαδή, που χρησίμευαν για την κυκλοφορία
των θεατών.
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Βρείτε και φωτογραφίστε:

· τ ο θρόνο του ιερέα του Διόνυσου.
Ποιο ζώο σας θυμίζουν τα πόδια στη βάση του; 				
· τ ο διάζωμα
· β άθρα αγαλμάτων που προστέθηκαν στα ρωμαϊκά χρόνια
· τ ις οπές, τρύπες δηλαδή, στο διάδρομο πίσω από τις προεδρίες
			
Σε τι χρησίμευαν;

Ανακαλύψτε:

Το σχήμα και τα υλικά κατασκευής του κοίλου δεν ήταν πάντοτε αυτά που βλέπουμε σήμερα.
Στα χρόνια του Περικλή, το κοίλο ήταν				

και είχε σχήμα 			

Πότε έγινε ημικυκλικό;

Στάση 2η: Η ορχήστρα
Παρατηρήστε:

το σχήμα της ορχήστρας. Τι σας θυμίζει;

α) κύκλο

β) ημικύκλιο

γ) πέταλο

το δάπεδο της ορχήστρας. Από τι υλικό είναι φτιαγμένο;

α) λίθο

β) μάρμαρο

γ) ψηφίδες

Πότε έγινε αυτή η προσθήκη; 				
Όταν πρωτοχτίστηκε το θέατρο, από τι υλικό ήταν φτιαγμένη η ορχήστρα; 		

Βρείτε και φωτογραφίστε και άλλες προσθήκες που έγιναν στα ρωμαϊκά χρόνια, όπως:
· τ ις μαρμάρινες πλάκες που καλύπτουν τον αποχετευτικό αγωγό
· τ ον χαμηλό τοίχο γύρω από την ορχήστρα
Για ποιο λόγο χτίστηκε; 				

Ανακαλύψτε:

Στην ορχήστρα οδηγούσαν δύο διάδρομοι που σχηματίζονταν ανάμεσα στη σκηνή και το κοίλο.
Πώς ονομάζονται; 				
Κατευθυνθείτε στον ανατολικό διάδρομο (συμβουλευτείτε την κάτοψη). Στον τοίχο που στήριζε το κοίλο,
ψάξτε να βρείτε:
· τ μήματα του τοίχου που έχουν αναστηλωθεί
· τ μήματα του αρχαίου τοίχου
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Στάση 3η: Η σκηνή
Ανακαλύψτε:

Η πρώτη λίθινη σκηνή του θεάτρου χτίστηκε πιθανόν στα χρόνια του Λυκούργου (4ος αι. π.Χ.).
Τι σώζεται σήμερα από αυτήν; 				
Πόσες φορές άλλαξε η σκηνή του θεάτρου από την εποχή του Περικλή μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια;
Κύκλωσε το σωστό.

α) δύο

β) τρεις

γ) πέντε

Το βάθρο που βλέπετε μπροστά από το σημείο που ήταν η σκηνή του θεάτρου λέγεται Βήμα του Φαίδρου.
Ποιοι μπορεί να το χρησιμοποιούσαν; Κύκλωσε το σωστό.

α) υποκριτές

β) ρήτορες

γ) άρχοντες

Βρείτε και φωτογραφίστε μορφές και σύμβολα που απεικονίζονται στο Βήμα του Φαίδρου:
· κ αθιστός Σάτυρος
·π
 άνθηρας
· κ ισσός
· α μπέλι

Με ποιο πρόσωπο σχετίζονται; 		

		

Και κάτι ακόμα…

Αν έχετε κάποια απορία για το θέατρο του Διονύσου ή γενικότερα για το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα,
σημειώστε την και συζητήστε την με τους συμμαθητές σας, όταν επιστρέψετε στο σχολείο.
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Επιστρέφοντας στην τάξη
Μεγάλη αξία έχει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί ο κύκλος της επίσκεψης με δραστηριότητες που δίνουν
την ευκαιρία στους μαθητές να εμπεδώσουν ευχάριστα όλα όσα έμαθαν για το αρχαίο θέατρο, ενώ ταυτόχρονα
κινητοποιούν τη δημιουργικότητα και την έκφραση.

Ενδεικτικές προτάσεις
Οι Τραγικοί Ποιητές ρωτούν…
·Τ
 α παιδιά χωρίζονται σε ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα γράφει σε ένα χαρτί κάποια ερώτηση σχετική
με την επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο.
·Σ
 υγκεντρώνετε τα χαρτιά, τα μπερδεύετε και τα μοιράζετε ξανά στις ομάδες ώστε καθεμία να πάρει
το ερώτημα κάποιας άλλης.
·Κ
 άθε ομάδα προσπαθεί να απαντήσει στην ερώτηση προβάλλοντας επιχειρήματα.
·Έ
 νας μαθητής από κάθε ομάδα διαβάζει φωναχτά τι γράφει το χαρτί αναφέροντας πριν από την ερώτηση:
«Οι Τραγικοί Ποιητές ρωτούν…» και πριν από την απάντηση «οι Μούσες απαντούν…».
·Σ
 υζητήστε και ανταλλάξτε απόψεις για τα θέματα που τέθηκαν προκειμένου να καταλήξετε
σε χρήσιμα συμπεράσματα.

Με αφορμή την επίσκεψη
Μπορείτε να φτιάξετε μια σύντομη παρουσίαση των βασικών σημείων της επίσκεψής σας, με αφορμή το σχετικό
υλικό που έχει συγκεντρωθεί πριν και κατά τη διάρκειά της (π.χ. φωτογραφίες, κατόψεις, σημειώσεις, σχέδια και
ζωγραφιές των μαθητών). Παρουσιάστε το υλικό σε μια έκθεση που θα οργανώσει η τάξη σας με θέμα το αρχαίο
θέατρο του Διονύσου.

Εμείς και το θέατρο σήμερα
Με αφορμή την κατάσταση διατήρησης του θεάτρου, μπορεί να ξεκινήσει μία συζήτηση για το ρόλο της πολιτείας
αλλά και των πολιτών σε θέματα προστασίας των μνημείων. Ενδεικτικά:
·Π
 οιοι παράγοντες έχουν επιβαρύνει και εξακολουθούν να επιβαρύνουν μέχρι σήμερα την κατάσταση του
θεάτρου;
·Π
 οιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς για την προστασία των μνημείων;
·Π
 οια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στην προστασία και τη διατήρηση των μνημείων και γενικότερα της
πολιτιστικής κληρονομιάς;
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