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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ας γνωρίσουμε το αρχαίο θέατρο ανεβάζοντας μια παράσταση»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (ΕΦ.Α.Χ.) καλεί τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Χανίων να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ας γνωρίσουμε το αρχαίο
θέατρο ανεβάζοντας μια παράσταση».
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη και απευθύνεται σε μια ομάδα 25 περίπου μαθητών της Γ΄
Γυμνασίου.
Το πρώτο μέρος της δράσης θα πραγματοποιείται στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων στη
Χαλέπα και θα έχει διάρκεια 3 ώρες. Θα περιλαμβάνει μια παρουσίαση με εποπτικό και πληροφοριακό υλικό
(φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες), μέσα από την οποία οι μαθητές θα γνωρίσουν τη γέννηση του δράματος
και του αρχαίου θεάτρου, θα προσεγγίσουν τα μέρη, τα στοιχεία και την αρχιτεκτονική εξέλιξη του αρχαίου
θεάτρου. Βασικά εργαλεία είναι ο αυτοκαθοδηγούμενος διάλογος, οι ερωταποκρίσεις, η παρατηρητικότητα, η
περιγραφή και το παιχνίδι. Η εκπαιδευτική δράση στο Μουσείο ολοκληρώνεται με την κατασκευή από τους
μαθητές προσωπείου σε μήτρες που φτιάχτηκαν για το σκοπό αυτό.
Το δεύτερο μέρος, που θα έχει τη μορφή σχολικού διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί στο αρχαίο
θέατρο της Απτέρας και θα διαρκεί τουλάχιστον 1,5 ώρα. Στο μέρος αυτό, μετά από μια σύντομη ξενάγηση
στον αρχαιολογικό χώρο, η ομάδα κάθε σχολείου που θα συμμετέχει σ’ αυτή τη δράση, καλείται να
δραματοποιήσει ένα αρχαίο θεατρικό έργο ή απόσπασμά του (τραγωδία ή κωμωδία) εντός της ορχήστρας του
αρχαίου θεάτρου. Το δεύτερο μέρος θα πραγματοποιείται την περίοδο της Άνοιξης, έτσι ώστε ο καιρός να
είναι κατάλληλος και οι ομάδες να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο της όποιας προετοιμασίας (π.χ. υποκριτική
εξάσκηση, χορός, τραγούδι, αμφίεση, σκηνικά). Η δραματοποίηση θα βιντεοσκοπείται από την ΕΦ.Α.Χ. και
στη συνέχεια μικρό απόσπασμα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, όπου
θα παρέχεται η δυνατότητα ψηφοφορίας. Οι δυο πρώτες σε ψήφους εκτελέσεις θα κερδίσουν ως έπαθλο μια
σειρά βιβλίων για το θέατρο για τη σχολική τους βιβλιοθήκη. Για τη δραματοποίηση του θεατρικού έργου
προτείνεται να συνεργαστούν και οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του εικαστικού (προσωπεία, κουστούμια,
σκηνογραφία) και του μουσικού (μελοποίηση χορικών, συνοδεία μουσικών οργάνων και τραγούδι).
Σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της βιωματικής μάθησης, η ανάπτυξη του αισθήματος
της δραματοποίησης και η ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών.
Με βάση τα προαναφερόμενα παρακαλούμε όπως αποσταλεί το ενημερωτικό αυτό έγγραφο στα
Γυμνάσια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων με στόχο τη δήλωση συμμετοχής από 11.09.2017 έως και
06.10.2017. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας προκειμένου η Υπηρεσία μας να καταρτίσει το αντίστοιχο
πρόγραμμα.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Δήμητρα Κορακάκη, τηλ. 2821044418 – 94487, dkorakaki@culture.gr
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
κ.α.α.
Ευανθία Τέγου
Αρχαιολόγος – Τμηματάρχης

Ακριβές Αντίγραφο
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
Αχτύπης ∆ιονύσιος

