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Τη φετινή σχολική χρονιά , μαθητές και μαθήτριες της 

Β΄ Γυμνασίου, προσπάθησαν να προσεγγίσουν το 

αρχαίο θέατρο με τον δικό τους τρόπο. 

 

 

 

 



ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 
 

 

Οι μαθητές/τριες  

χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. 

 

Κάθε ομάδα ανέλαβε μια 

ξεχωριστή δράση: 

 

 

  1η ΟΜΑΔΑ:  

Οι μαθητές προσεγγίζουν το Αρχαίο Δράμα: Ιστορία, εξέλιξη, 

σύνδεση με το σήμερα 

  2η ΟΜΑΔΑ: 

     Οι μαθητές ξεναγούν τους συμμαθητές τους στο  

     Αμφιαράειο θέατρο Ωρωπού 

  3η ΟΜΑΔΑ: 

     Δραματουργώντας και δημιουργώντας: μια άλλη προσέγγιση  

     στο αρχαίο θέατρο 



1η ΟΜΑΔΑ:  

Οι μαθητές/τριες  προσεγγίζουν το Αρχαίο Δράμα: 

Ιστορία, εξέλιξη, σύνδεση με το σήμερα. 

 

 
 Καλογεράκη Σοφία 

 Καλαϊτζή Νεφέλη 

 Καβουρίνου Χριστιάννα 

 Πυρένη Ναταλία 

 Κουφοπούλου Βάνα 

 Σπανού Παναγιώτα 

 Βενέτης Ευάγγελος 

 

 



Οι εργασίες που δημιουργήθηκαν μέσα από ατομική και ομαδική 
προσπάθεια παρουσιάστηκαν αρχικά στην τάξη.  





Στη συνέχεια έγινε και μια περαιτέρω 
παρουσίαση στον φυσικό χώρο του 
αρχαίου θεάτρου του Διονύσου. 
 



Με την ευκαιρία αυτή επισκεφθήκαμε όλοι μαζί και 

τον Παρθενώνα και την περιοχή της Ακρόπολης 

γενικότερα. 

 

 



2η ΟΜΑΔΑ: 
  Οι μαθητές ερευνούν, δημιουργούν και ξεναγούν 
τους συμμαθητές τους: 
 
Η ομάδα, κατόπιν συζήτησης, αποφάσισε να 
ασχοληθεί με το Αμφιαράειο θέατρο του Ωρωπού. 

 

Σμυρνή Χριστιάννα 

Φακίνου Μαρία  

Αλιάι Ανδρέας 

Κωνσταντινίδου Μαίρη 

Χασσίδ Μαρία  

Ταμπαξή Μάγκυ 

Μαραγκώφ Αντιγόνη  

Ντούσκα Άννα 

Μακανίκα Μυρτώ 



Αρχικά, μέρος της ομάδας συγκεντρώθηκε 
στο χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου, 
όπου αναζήτησε στο διαδίκτυο και 
συγκέντρωσε πληροφορίες για: 
  
 
- την τοποθεσία του θεάτρου και τη  σημασία 
της  
- την ιστορία του Αμφιαραείου θεάτρου 
-  θεατρικές παραστάσεις  που έχουν γίνει στο 
Αμφιαράειο θέατρο 
 
 
 

 

 



Στη συνέχεια δημιουργήθηκε   

ένας ηλεκτρονικός αλλά και  έντυπος οδηγός σε 2 γλώσσες (Αγγλικά – 

Ελληνικά)  με σκοπό την ξενάγηση των υπόλοιπων συμμαθητών τους στο 

θέατρο. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
AMFIARAEIO THEATRE GUIDE 







Τέλος πραγματοποιήθηκε η ξενάγηση στον φυσικό χώρο του 

Αμφιαραείου θεάτρου με την καθοδήγηση των υπεύθυνων 

καθηγητριών. 



3η ΟΜΑΔΑ:  
Δραματουργώντας και 
δημιουργώντας: μια άλλη 
προσέγγιση στο αρχαίο θέατρο. 

 Σμυρνή Χριστιάννα 

 Φακίνου Μαρία  

 Αλιάι Ανδρέας 

 Μπουρνέλη Ιωάννα  

 Ευαγγελάτου Μελίτα  

 Αργυρού Βίβιαν 

 Αργυρού Κάτια 

 Βαρβαρίγου Αναστασία 

 Καμπουγέρη Μαρία  

 Μακανίκα Μυρτώ 

 Σπανού Νικολέτα 

 



Στόχος της 3ης ομάδας ήταν να 
παρουσιάσουν ένα απόσπασμα 
αρχαίας κωμωδίας ή τραγωδίας 
με τον δικό τους τρόπο. 

Σε  πρώτη φάση έγινε επιλογή 

έργου  ύστερα από συζήτηση 

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας 

και τις υπεύθυνες 

εκπαιδευτικούς. 



Επιλέχθηκε η «Αντιγόνη»  του Σοφοκλή. 
 
Τα μέλη της ομάδας παρουσίασαν 
πληροφορίες για τον μεγάλο τραγικό ποιητή, 
καθώς  και  την περίληψη του έργου στην 
ολομέλεια. 
 
 
 
 



Έπειτα έγινε η επιλογή του αποσπάσματος σε απόδοση στα 
Ν. Ελληνικά και η διανομή των ρόλων. 



Οι πρόβες ξεκίνησαν στον χώρο του 

σχολείου… 



Στη συνέχεια έπαιξαν το 
συγκεκριμένο απόσπασμα 
στον χώρο του 
Αμφιαραείου Θεάτρου.  



Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με πολύ όμορφο τρόπο. 



 

Μαθητές/ήτριες που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αλιάι Ανδρέας, Αργυρού Βίβιαν, Αργυρού Κάτια, Βαρβαρίγου Αναστασία, Βενέτης 

Ευάγγελος, Ευαγγελάτου Μελίτα, Καβουρίνου Χριστιάννα,  Καλαϊτζή Νεφέλη, 

Καλογεράκη Σοφία, Καμπουγέρη Μαρία,  Κουφοπούλου Βάνα, Κωνσταντινίδου 

Μαίρη, Μακανίκα Μυρτώ, Μαραγκώφ Αντιγόνη, Μπουρνέλη Ιωάννα, Ντούσκα 

Άννα, Πυρένη Ναταλία, Σμυρνή Χριστιάννα, Σπανού Νικολέτα, Σπανού 

Παναγιώτα, Ταμπαξή Μάγκυ, Φακίνου Μαρία, Χασσίδ Μαρία  

Β’ Γυμνασίου 2021-2022 
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Υπεύθυνες καθηγήτριες του 

προγράμματος 

 

 

 

Ακτύπη Λαμπρινή ΠΕ06 

Μιλτιάδου Ευφροσύνη ΠΕ 02 

Ναβροζίδου Σοφία ΠΕ 02 
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