
 
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ: 

“Από τη μελέτη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου στη θεατρική κίνηση της 

Θεσσαλονίκηης του 19ου & 20ου αιώνα”.  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Γλωσσικά: Εξοικείωση με όρους που σχετίζονται με το αρχαίο ελληνικό θέατρο και 

το σύγχρονο θέατρο. Παραγωγή γραπτού λόγου(άρθρα-προγράμματα θεατρικών 

παραστάσεων).Εξοικείωση με την αναζήτηση βιβλιογραφίας και ιστοσελίδων. 

Ιστορικά: Μελέτη της γένεσης και της εξέλιξης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και 

σύνδεση με την τοπική ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από την αναζήτηση 

στοιχείων που αφορούν τη θεατρική κίνηση της Θεσσαλονίκης το 19ο και 20ο αιώνα. 

Οικονομικά-Κοινωνικά: Η επίδραση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών 

στην εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού και σύγχρονου θεάτρου. 

Γεωγραφικά: Παρατήρηση τοποθεσιών στις οποίες χτίζονταν τα αρχαία θέατρα και 

σύγκριση με τις αντίστοιχες των θεάτρων της σύγχρονης Θεσσαλονίκης. 

Τεχνολογικά: Υλικά κατασκευής  και μελέτη των τρόπων κατασκευής του αρχαίου 

αλλά και του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. 

Αρχιτεκτονικά: Δομή και μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του σύγχρονου 

θεάτρου. 

Καλλιτεχνικά: Μελέτη της όψης (σκηνικά,προσωπεία) του αρχαίου ελληνικού 

θεάτρου. 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Γνωστικοί Στόχοι 

 Να είναι σε θέση οι μαθητές να περιγράφουν. 

 Να αποκτήσουν, μέσα από προσωπική αναζήτηση, γνώσεις για θέατρο(αρχαιο 

ελληνικό και σύγχρονο). 

 Να αναζητήσουν πληροφορίες και να αναπτύξουν την ικανότητα να αξιοποιούν 

διάφορες πηγές πληροφόρησης, όπως βιβλία, ιστοσελίδες, φωτογραφίες, 

διαφημιστικά φυλλάδια παραστάσεων, βίντεο κτλ  

 Να δραστηριοποιηθούν ώστε με τα κατάλληλα ερεθίσματα και εποπτικό υλικό να 

οικοδομήσουν οι ίδιοι τη γνώση. 

   Να αξιοποιούν κριτικά τη γνώση κρατώντας τα δεδομένα που τους είναι 

απαραίτητα.   

 Να κάνουν αναγωγή στα κοινά στοιχεία των διαφορετικών πηγών 

πληροφόρησης. 

Ψυχοσυναισθηματικοί 

 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες και στάσεις σημαντικές για μελλοντικούς 

πολίτες σε μια πολυπολιτισμική απαιτητική κοινωνία, δηλαδή: να 



συνεργαστούν αρμονικά, να αναλάβουν και να φέρουν εις πέρας τις  ευθύνες 

τους για το καλό της ομάδας, να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης  

 Να επικοινωνήσουν με το διάλογο, να επιλύσουν προβλήματα και διαφωνίες. 

 Μέσα από την πορεία στο χώρο και το χρόνο να συνειδητοποιήσουν τα κοινά 

στοιχεία που συνδέουν τους ανθρώπους και διαχρονικά. 

Ψυχοκινητικoί 

 Να παρακινηθούν να αναπτύξουν ενδιαφέρον για μάθηση και διερεύνηση 

μέσω της βιωματικής δράσης. 

 Να αναπτύξουν την ικανότητα να συνδέουν γνώσεις από διάφορους τομείς 

και να τις εφαρμόζουν. 

 Να αναπτύξουν αίσθημα αλληλεγγύης, και θετική στάση απέναντι στους 

συμμαθητές τους 

 Να ασκηθούν στο να παρατηρούν να ταξινομούν και να καταγράφουν 

συστηματικά 

 Να προβληματιστούν, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να αυτενεργήσουν να 

καλλιεργήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες, να είναι σε θέση να αξιολογούν και 

να  αυτοαξιολογούνται 

 Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράση. Να οργανώνουν την εργασία 

τους, να θέτουν στόχους, να καθορίζουν δραστηριότητες, διαδικασίες και μέσα 

υλοποίησης των στόχων,να θέτουν κριτήρια αξιολόγησης και να 

αυτοαξιολογούνται. 

 Να εκφράσουν αυτοβούλως τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. 

 Να αναπτύξουν την καλλιτεχνική ευαισθησία και αισθητική τους. 

 Να συλλέγουν πληροφορίες, να τις καταγράφουν και να τις αξιοποιούν κριτικά, 

κάνοντας συγκρίσεις,συσχετίσεις και αντιπαραβολές με πληροφορίες από 

άλλες πηγές. 

 
Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 
 

 Α. Μέθοδος Project – ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

 Ομαδική Εργασία, Βιβλιογραφική αναζήτηση, ιδεοκαταιγίδα, μελέτη κατόψεων 

αρχαίων και σύχρονων θεάτρων, συνεργασία με φορείς(Γεώργιος Σμύρης 

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής και Αναπληρωτής Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-Γ. Πλιάκου Αρχαιολόγος.  

 

B. Μετακίνηση στο πεδίο 

 Επισκέψεις σε θέατρα της πόλης,στη σχολή θεάτρου του Α.Π.Θ και σε αρχαία 

θέατρα 

 Γ. Δράσεις  

 Δημιουργία καταλόγου των σωζόμενων αρχαίων ελληνικών 

θεάτρων,δημιουργία συνοπτικού οδηγού των θεάτρων της 



Θεσσαλονίκης,κατασκευή μακέτας του αρχαίου θεάτρου και 

προσωπείων(μασκών). 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

 Γλώσσα: Λεξιλόγιο και ορολογία του αρχαίου ελληνικού και σύγχρονου 
θεάτρου. 

 Αρχαία από μετάφραση: “ΕΛΕΝΗ” Ευριπίδη Γ΄Γυμνασίου-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ(Α',Β΄,Γ' Γυμνασίου). 

 Ιστορία: Τοπική Ιστορία της Θεσσαλονίκης(Γ' Γυμνασίου). 
 Τεχνολογία: Κατασκευή μακέτας-Μελέτη Υλικών. 
 Καλλιτεχνικά: Καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών(προσωπεία-αφίσες). 
 Πληροφορική: Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας στη μαθησιακή 

διαδικασία και στην εύρεση, την επεξεργασία και την παρουσίαση της 

πληροφορίας. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Νοέμβριο μέχρι το τέλος Μαρτίου. 
 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων  

Δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος και μία 

3ήμερη επίσκεψη εκτός νομού.  

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 

1.ΕΔΡΕΜΙΤΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ 

 

2.ΚΑΠΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

 

3.ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΗ 

 

     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

          ΕΡΚΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


