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2o Θερινό Σχολείο «Αρχαίο Ελληνικό Δράμα 2017» 
 

Το αρχαίο ελληνικό δράμα ωσ παραςτατική τζχνη  

 

18-29/9/2017 
Κομοτηνή 

 
Το Τμιμα Ελλθνικισ Φιλολογίασ τθσ Σχολισ Κλαςικϊν και Ανκρωπιςτικϊν 

Σπουδϊν του Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου Θράκθ διοργανϊνει το 2ο 

Θερινό Σχολείο «Αρχαίο Δράμα 2017 – Το αρχαίο ελλθνικό δράμα ωσ 

παραςτατικι τζχνθ» με τθ ςυνεργαςία επιςτθμόνων (φιλολόγων, 

κεατρολόγων και ςκθνοκετϊν) του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ.  

 

Αντικείμενο: Ήδθ από τθν αρχαιότθτα απϊτεροσ ςτόχοσ των δραματουργϊν ιταν ο 

αντίκτυποσ των ζργων τουσ ςτο κεατρικό κοινό κατά τθν παράςταςι τουσ, θ παροχι 

«κεάματοσ» δια του μζλουσ, του λόγου, τθσ ορχιςεωσ και τθσ όψεωσ. Το δεφτερο 

κερινό ςχολείο, εκτόσ από τθν εμβάκυνςθ των γνϊςεων πάνω ςτο αρχαίο ελλθνικό 

κζατρο και τθ λεπτομερι ανάλυςθ επιλεγμζνων κειμζνων, προςφζρει μία εκτεταμζνθ 

πρακτικι πρόςβαςθ ςτα δράματα ωσ ςκθνικι τζχνθ. Υπό τθν κακοδιγθςθ ειδικϊν 

επιςτθμόνων ςε κζματα υποκριτικισ και ςκθνοκεςίασ οι ςυμμετζχοντεσ κα ζρκουν ςε 

επαφι με τισ βαςικζσ τεχνικζσ τθσ ςκθνικισ παράςταςθσ και τθσ από ςκθνισ 

επικοινωνίασ, κακϊσ –χωριςμζνοι ςε ομάδεσ εργαςίασ– κα επεξεργαςτοφν 

παραςτατικά επιλεγμζνα αποςπάςματα αρχαίων δραμάτων, μετά τθν εξάςκθςι τουσ 

ςτθ κεατρικι μετάφραςθ αρχαιοελλθνικϊν δραμάτων.  Παράλλθλα, ςτο κεωρθτικό 

μζροσ οι φοιτθτζσ κα αςχολθκοφν διεξοδικά και με τισ πτυχζσ του αρχαίου κεάτρου 

μζςω επιλεγμζνων τραγικϊν και κωμικϊν ζργων, όπωσ επίςθσ και με τθν πρόςλθψθ και 

επιβίωςθ του αρχαίου δράματοσ ςτθ νεϊτερθ και ςφγχρονθ εποχι. Τζλοσ, οι 

ςυμμετζχοντεσ κα ζρκουν ςε μία πρϊτθ επαφι με το ςθμερινό κζατρο και τισ 

επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ που προςφζρει ςε κλαςικοφσ φιλολόγουσ.    

 

Πρόγραμμα 

- Ενότθτεσ διδαςκαλίασ ςτον κεωρθτικό τομζα : 10 × 3 ϊρεσ διδαςκαλίασ. 

- Ενότθτεσ διδαςκαλίασ ςτον πρακτικό τομζα: 10 × 3 ϊρεσ διδαςκαλίασ. 

- 2 εκδρομζσ ςε αρχαία κζατρα/αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. 
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- Απογευματινι εκδιλωςθ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ ζρευνασ ςτον τομζα του αρχαίου 

κεάτρου και τισ νζεσ τάςεισ προςζγγιςισ του. 

 

Εξζταςθ: πρακτικι άςκθςθ 

Γλϊςςεσ διδαςκαλίασ: Ελλθνικά, Αγγλικά και Γερμανικά  

 

Σπουδαςτζσ ςτουσ οποίουσ απευθφνεται το θερινό ςχολείο: 

Το κερινό ςχολείο απευκφνεται ςε προπτυχιακοφσ, μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και 

υποψιφιουσ διδάκτορεσ τθσ Κλαςικισ Φιλολογίασ ςτθν Ελλάδα. Δεκτοί μποροφν να 

γίνουν και φοιτθτζσ από ςυναφι τμιματα, εφόςον υπάρχει επάρκεια κζςεων.  

 

Αριθμόσ προςφερόμενων θζςεων: 20 (είκοςι). 

Ζξοδα ςυμμετοχήσ: δεν υπάρχουν. 

Διαμονή:  Φιλοξενία ςτισ εςτίεσ του ΔΠΘ. 

Διατροφή: Εφόςον το επικυμοφν οι φοιτθτζσ, διατροφι ςτισ φοιτθτικζσ λζςχεσ του 

Δ.Π.Θ. 

 

Ζναρξη: Δευτζρα, 18/09/2017, 10.00 π.μ. 

Λήξη: Παραςκευι, 29/09/2017 (βράδυ) 

Διάρκεια: 2 εβδομάδεσ 

Τόποσ διεξαγωγήσ:  Κομοτθνι (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ με τθν ανάρτθςθ του 

προγράμματοσ). 

Επίςημη Βεβαίωςη Συμμετοχήσ 

 

Πρόγραμμα 

Πρακτικό μζροσ: 10.00–11.00, 11.30–12.30 Δευτζρα – Παραςκευή 

Θεωρητικό μζροσ: 15.00–18.00, 18.30–17.30 Δευτζρα – Παραςκευή 

Εκτόσ από τισ ημζρεσ που θα πραγματοποιηθοφν οι εκδρομζσ (οριςμζνα μαθήματα θα 

πραγματοποιηθοφν ςτο πλαίςιο των εκδρομών)  

 

Εκδρομζσ και εκδηλώςεισ ημίςειασ ημζρασ: 

Θα ανακοινωκοφν με το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα. 
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Περιγραφή Προγράμματοσ: 

 

Πρακτικό μζροσ  

1. Workshop ςτισ τεχνικζσ εκφοράσ λόγου 

Ρητορική επικοινωνία: Ενθμζρωςθ ςτισ μορφζσ επικοινωνίασ, βαςικζσ μορφζσ 

επικοινωνίασ όπωσ επιχειρθματολογία, μετάδοςθ πλθροφοριϊν, αφιγθςθ, ψυχαγωγία. 

Αιςθητική επικοινωνία: Διαδικαςίεσ αιςκθτικισ παραγωγισ προφορικοφ λόγου και 

ακοφςματοσ με ι χωρίσ λογοτεχνικά κείμενα, επί ι εκτόσ τθσ ςκθνισ, ςε διάφορεσ 

μορφζσ ςκθνικισ πράξθσ. 

Αγωγή λόγου και φωνητική αγωγή:  Διερεφνθςθ διαφόρων διαςτάςεων τθσ φωνισ και 

φωνθτικζσ τεχνικζσ για τθν ανάπτυξθ και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ φωνισ.  

 

2. Workshop Θζατρο  

Εμφάνιςθ επί ςκθνισ, βαςικά ςτοιχεία υποκριτικισ και παρουςίαςθσ, ςκθνικό παιγνίδι 

ςε μικρζσ ομάδεσ.  

Workshop πάνω ςε τεχνικζσ και μεκόδουσ: ςκθνικό παιγνίδι μζςω δομθμζνου 

αυτοςχεδιαςμοφ, μζκοδοι και τεχνικζσ – από το λογοτεχνικό κείμενο ςτο παραςτατικό 

κείμενο (από τθν κειμενικότθτα ςτθν επιτελεςτικότθτα)  με υλικό από αρχαία δράματα. 

Προετοιμαςία επιλεγμζνων χωρίων από ζνα αρχαίο δράμα.  

 

Ο ςτόχοσ του πρακτικοφ μζρουσ ζγκειται ςτθ βελτίωςθ των δυνατοτιτων όςον αφορά 

ςτθν ζκφραςθ, τθν παρατιρθςθ και τθν παραγωγι ενόσ αποτελεςματικοφ και 

εκφραςτικοφ λόγου, ακόμα και όταν θ φωνι εκτίκεται ςε  απαιτθτικζσ ςυνκικεσ. Οι 

ςυμμετζχοντεσ κα αναπτφξουν τισ εξισ δεξιότθτεσ κατά τθ διάρκεια του κερινοφ 

ςχολείου: Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αφοροφν ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ φωνισ από 

φυςιολογικι άποψθ, καλφτερθ άρκρωςθ, βελτιςτοποίθςθ των προςωπικϊν δεξιοτιτων  

κατά τθν προφορικι επικοινωνία, ανάπτυξθ εναργϊν μορφϊν ζκφραςθσ, διακεματικι 

προςζγγιςθ ςτθ ςκζψθ και τθν  πράξθ.  

Στο κεωρθτικό μζροσ κα αναπτυχκοφν ικανότθτεσ που κα βοθκιςουν ςθμαντικά τουσ 

ςπουδαςτζσ ςτθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ, όχι μόνο ωσ κακθγθτζσ Κλαςικισ 

Φιλολογίασ, αλλά και ωσ εργαηόμενουσ ςε άλλουσ οργανιςμοφσ, όπωσ εκδοτικοφσ 

οίκουσ, εφθμερίδεσ, μουςεία, διαχείριςθ πολιτιςμικϊν μονάδων, βιβλιοκικεσ, 

διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ, κεατρικοφσ οργανιςμοφσ κλπ.  
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Θεωρητικό μζροσ  

1. Το αρχαίο κζατρο (διεξοδικι ειςαγωγι): ο ρόλοσ, θ γζννθςθ και θ ανάπτυξι του, 

Διόνυςοσ, λατρεία και κρθςκευτικζσ εορτζσ, φορείσ, κοινό και κοινωνία. Μουςικι, 

κοςτοφμια, μάςκεσ, χορόσ  – αρχαιολογικζσ και λογοτεχνικζσ μαρτυρίεσ. 

2. Τα ζργα των αρχαίων δραματουργϊν – Φιλολογικι εργαςία ςε επιλεγμζνα κείμενα. 

3. Εξάςκθςθ ςτθ κεατρικι μετάφραςθ.  

3. Θζατρο και δραματουργία ςιμερα.  Επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ, ςθμεία επαφισ, 

προοπτικζσ. 

 

Αίτηςη / Επιλογή 

1) Προςόντα  

Συγκεκριμζνο ενδιαφζρον για το αρχαίο κζατρο, καλι βακμολογία ςτα μακιματα που 

αφοροφν ςτο αρχαίο δράμα, επαρκισ γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι τθσ γερμανικισ γλϊςςασ. 

 

2) Αιτήςεισ 

Οι αιτιςεισ (Βλ. ςελ. 6 και 7) υποβάλλονται αποκλειςτικά μζςω email. Σασ 

παρακαλοφμε να εκκζςετε ςφντομα και με ςαφινεια τουσ λόγουσ που ςασ ωκοφν ςτθν 

παρακολοφκθςθ αυτοφ του προγράμματοσ και να επιςυνάψετε μαηί με τα ςυνικθ 

ζγγραφα, όπωσ βιογραφικό και βακμολογίεσ, δικαιολογθτικά ζγγραφα, εφόςον 

υπάρχουν, τα οποία αποδεικνφουν τθν εναςχόλθςι ςασ και το ενδιαφζρον ςασ για το 

κζατρο, π.χ. γραπτζσ εργαςίεσ πάνω ςτθ κεματικι του (αρχαίου) κεάτρου.  

Κατά τθν επιλογι των ςυμμετεχόντων κα ςυνυπολογιςτεί εκτόσ από τθ μζχρι τϊρα 

βακμολογία ςτα ςυναφι μακιματα τόςο το ιδιαίτερο ενδιαφζρον τουσ για το αρχαίο 

κζατρο όςο και θ επάρκειά τουσ κατά τθν ανάλυςθ ενόσ αρχαίου δράματοσ βάςει 

κριτικϊν και ερμθνευτικϊν υπομνθμάτων. Επίςθσ, κα λθφκεί υπόψθ θ ικανότθτα 

επιςτθμονικισ μετάφραςθσ και διερεφνθςθσ του κρθςκευτικοφ, κοινωνικοφ και 

πολιτικοφ υπόβακρου ενόσ αρχαίου δράματοσ. 

 

Παρακαλοφμε να αποςτείλετε τισ αιτιςεισ ςασ (βλ. ςελ. 6 και 7) αποκλειςτικά μζςω 

email μζχρι τθν 7η Αυγοφςτου 2017 ςτθν εξισ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

summerschool.2@yahoo.com. 

(Διοργανωτζσ:  Αναπλ. Κακ. Γ. Τςομισ και Επίκ. Κακ. Ι. Παπαδοποφλου) 
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Η επιλογι κα πραγματοποιθκεί άμεςα. Μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςισ ςασ κα λάβετε 

πλθροφορίεσ για τισ περαιτζρω διαδικαςίεσ. Η ςυμμετοχι ςε αυτό το κερινό ςχολείο 

είναι δωρεάν.  
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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

 

ΣΟ 2
Ο
 ΘΕΡΙΝΟ ΥΟΛΕΙΟ  

«ΣΟ ΑΡΥΑΙΟ ΔΡΑΜΑ  Ω ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΗ ΣΕΥΝΗ 2017», 

Κομοηηνή 18-29/9/2017 

 

Αποζηολή ζηο summerschool.2@yahoo.com μέσπι 7/8/2017 (ώπα 23.59) 

ζε μοπθή doc, docx ή pdf 

 

Επώνςμο: ……………………………………………………………………. 

Όνομα: ……………………………………………………………………… 

Κύκλορ ποςδών: …………………………………………………………. 

Ίδπςμα/ΑΕΙ:……………………………………………………………….. 

Σμήμα:……………………………………………………………………… 

Διεύθςνζη: …………………………………………………………………... 

Πόλη: ……………………………………………………………………….. 

Σ.Κ.: ……………………………………………………………………….. 

Σηλέθωνα Επικοινωνίαρ: 1. ηαθεπό: ………………………………….. 

                                           2. Κινηηό: ……………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………… 

ςνημμένα Δικαιολογηηικά: (π.χ. Βιογραθικό και λοιπά έγγραθα) 

1. 

2. 

3.                                                                                 (ζυνέχεια ζηην επόμενη ζελίδα)                                                                                 
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Λόγοι ζςμμεηοσήρ: (μέσπι 300 λέξειρ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπογραθή 

 

 

 

 

Ονομαηεπώνυμο 


