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Επιμορφωτικό υλικό αναρτημένο στον 
ιστότοπο του ΙΕΠ

•Για τις Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες 
Γυμνασίου και τις Δημιουργικές Εργασίες 
Λυκείου: 

•http://www.iep.edu.gr/index.php/el/32-latest-
news/761-2016-03-11-13-04-34

http://www.iep.edu.gr/index.php/el/32-latest-news/761-2016-03-11-13-04-34


Δημιουργικές Εργασίες: οι δύο παραδοχές

• Δίνεται έμφαση περισσότερο στη διαδικασία 
εκπόνησης της Δ.Ε. καθεαυτής, και λιγότερο στην 
εξαντλητική διερεύνηση του υπό μελέτη θέματος από 
την πλευρά των μαθητών και μαθητριών. 

• Επιπρόσθετα, η Δ.Ε. συνδέεται αναπόσπαστα με τη 
μαθησιακή διαδικασία, καθώς οδηγεί στην εμβάθυνση 
στη διδακτέα ύλη ενός μαθήματος και δίνει τη 
δυνατότητα για μία πιο αναλυτική πραγμάτευσή της,
εστιασμένη επιλεκτικά σε ένα θέμα. 



Ανάπτυξη παραδείγματος ΔΕ στη Σοφοκλέους «Αντιγόνη» 
Ταυτότητα Δημιουργικής Εργασίας

• 1.1 Τίτλος: Αρχαίο θέατρο – τραγωδία: Η «όψη» στον Πρόλογο της Αντιγόνης

• 1.2 Λέξεις κλειδιά: Κατά ποιον μέρη της τραγωδίας (Αριστοτέλης), «όψη», σκηνογραφία, 
ενδυματολογία, σκευή υποκριτών

• 1.3. Σκοπός:  Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη λειτουργία των στοιχείων της όψεως της 
τραγωδίας και των προβλημάτων που είχαν να επιλύσουν οι ποιητές και οι υποκριτές κατά τη 
διδασκαλία της.

• 1.4. Μάθημα/Κεφάλαιο/Ενότητα: Σοφοκλέους Αντιγόνη:  Α. Εισαγωγή (ΙΙ. Τραγωδία, ΙΙΙ. Το 
αρχαίο θέατρο, V. Οι συντελεστές της παράστασης), Β. Πρόλογος (στίχοι 1-99). 

• 1.5. Προσδοκώμενα αποτελέσματα:  Αξιοποίηση των πληροφοριών του σχολικού εγχειριδίου 
(κείμενο και εικόνες), εμβάθυνση και κριτική προσέγγιση της ενότητας, αναζήτηση πρόσθετου 
υλικού (έντυπου και ψηφιακού) και επεξεργασία του(ανάλυση και σύνθεση), αναστοχαστική
πραγμάτευση της διαδικασίας εκπόνησης της ΔΕ. 



• 1.6. Διδακτικό υλικό / Πηγές που μπορούν να αξιοποιηθούν: 
Βιβλιογραφία: 
1. Σχολικό εγχειρίδιο 
2. Διαδίκτυο (π.χ. Φωτόδεντρο, perseus.tufts.edu)
3. H. C. Baldry, Το τραγικό θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα, εκδ. Καρδαμίτσα, 

Αθήνα 1981.
4. Horst – Dieter Blume, Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 

1986.
5. Φρ. Νίτσε, «Το ελληνικό μουσικό δράμα» στο Φρ. Νίτσε, Κείμενα για την 

Ελλάδα, μτφ. επιμ. Ζήσης Σαρίκας, εκδ. Νησίδες. 
6. Αριστοτέλης, Ποιητική, εισαγωγή-κείμενο-μετάφραση-σχόλια: 

Δημήτριος Λυπουρλής, εκδ. Ζήτρος 2008

Ταυτότητα Δημιουργικής Εργασίας



Προς τη διαμόρφωση των ερευνητικών ερωτημάτων:   
• Τι σημαίνει και τι περιλαμβάνει ο όρος «όψη» στην τραγωδία σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη; 
• Στον  Πρόλογο της Αντιγόνης ποια στοιχεία της όψης δίνονται μέσα από το 

κείμενο; 
• Με βάση τις πληροφορίες του Προλόγου να καταγράψετε και να σχολιάσετε τα 

στοιχεία της όψης (σκηνογραφία-σκευή των υποκριτών-ενδυματολογία).
• Ποια προβλήματα είχαν να επιλύσουν ο ποιητής και οι υποκριτές κατά τη 

διδασκαλία της τραγωδίας σε ό,τι αφορά την όψη τραγωδίας και πώς η θεατρική 
συμβατικότητα λειτουργούσε προς την κατεύθυνση αυτή; 

• Περιορισμοί του τραγικού ποιητή (και σκηνοθέτη) και των υποκριτών (ηθοποιών): 
ποιοι και πού οφείλονταν; [Περισσότερο ή λιγότερο ελεύθεροι στο έργο τους 
ήταν ο ποιητής και οι υποκριτές της αρχαίας τραγωδίας σε σχέση με τον 
σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς του σύγχρονου θεάτρου; Να τεκμηριώσετε την 
απάντησή σας]. 

• Συγκρίνετε το αρχαίο θέατρο και το σύγχρονο από την άποψη της «όψεως» 
(σκηνικά, κοστούμια, εφέ). 

• Αναζήτηση ψηφιακού υλικού σχετικά με την όψη της τραγωδίας και τη σκευή των 
υποκριτών: Αρχαία και σύγχρονη παράσταση Αντιγόνης. Εικόνες αγγείων. 
Σύγκριση και διαπιστώσεις. 



Σοφοκλέους Αντιγόνη: Αρχαίο θεατρο-

H. C. Baldry, Το τραγικό θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1981, 
σελ. 85.



Όψη τραγωδίας – σκευή υποκριτών – η μάσκα

H. C. Baldry, Το τραγικό θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα, εκδ. Καρδαμίτσα, 
Αθήνα 1981, σελ. 86.



Μάσκες:  εικόνες από αρχαία αγγεία



Όψη: σκηνογραφία

Horst – Dieter Blume, Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1986, σελ. 81-82.





Ο υποκριτής – ο ποιητής – η «όψη»

H. C. Baldry, Το τραγικό θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα, εκδ. 
Καρδαμίτσα, Αθήνα 1981, σελ. 89.



Ο υποκριτής – ο ποιητής – η 
«όψη»

H. C. Baldry, Το τραγικό θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1981, σελ. 90-91.



Οι υποκριτές στην αρχαία τραγωδία



Οι φωτογραφίες

Έκθεση φωτογραφίας για το αρχαίο δράμα:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7538?l
ocale=el

Αντιγόνη (Εθνικό Θέατρο, Επιδαύρια 1956): 
http://www.nt-
archive.gr/playMaterial.aspx?playID=745#pho
tos

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7538?locale=el
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=745#photos


Οι ηθοποιοί και η μάσκα

Νόρα Βαλσάμη (Ισμήνη), Μαρία Σκούντζου
(Αντιγόνη).



Η Αντιγόνη στη ζωγραφική



Σύγχρονες παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας (Πρόλογος 
Αντιγόνης) – Σύγκριση με την παράσταση αρχαίου δράματος ως 
προς την «όψη»  

• Μια σύγχρονη αναπαράσταση του Προλόγου της Αντιγόνης:

• http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-
educationalvideo-8522-218

• Αντιγόνη Πρόλογος (1995): http://www.nt-
archive.gr/viewvideos.aspx?playID=639&videoFile=0412-01-01

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-218
http://www.nt-archive.gr/viewvideos.aspx?playID=639&videoFile=0412-01-01


Κατά ποιον μέρη: Διάνοια (Αντιγόνη)

• Το ιστορικό πλαίσιο:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-
educationalvideo-8522-104

• Η σύγκρουση δύο δικαίων: 
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-
educationalvideo-8522-325

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-104
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-325

