
Ξεκινά το 4ο Θερινό σχολείο «Αρχαίο Ελληνικό Δράμα
2019»
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Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης διοργανώνει το 4ο Θερινό «Αρχαίο Δράμα 2019- Το αρχαία ελληνικό δράμα ως
παραστατική τέχνη» με τη σύμπραξη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας (Κ.Θ.Β.Ε.)
και με τη συνεργασία επιστημόνων.

Σκοπός του θερινού σχολείου πέρα από την εμβάθυνση των γνώσεων πάνω στο αρχαίο
ελληνικό θέατρο και τη λεπτομερή ανάλυση επιλεγμένων κειμένων, είναι και η
προσφορά μιας εκτεταμένης πρακτικής πρόσβασης στα δράματα ως σκηνική τέχνη. Υπό
την καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων σε θέματα υποκριτικής και σκηνοθεσίας οι
συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές τεχνικές της σκηνικής παράστασης
και της από σκηνής επικοινωνίας. Επιπροσθέτως, θα εξοικειωθούν με την θεατρική
μετάφραση αρχαιοελληνικών δραμάτων.

Παράλληλα, στο θεωρητικό μέρος οι φοιτητές θα ασχοληθούν διεξοδικά και με τις
πτυχές του αρχαίου θεάτρου μέσω επιλεγμένων τραγικών και κωμικών έργων, όπως
επίσης και με την πρόσληψη και αναβίωση του αρχαίου δράματος στη νεώτερη και
σύγχρονη εποχή. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε μία πρώτη επαφή με το
σημερινό θέατρο και τις επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρει.

Αξίζει να τονιστεί ότι από την στιγμή που το 4ο θερινό σχολείο πραγματοποιείται με τη
σύμπραξη του ΚΘΒΕ, η 1η εβδομάδα (16-20/9/2019) θα πραγματοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη, ενώ από εκεί και έπειτα το θερινό θα μεταφερθεί στην Κομοτηνή. Να
σημειωθεί, πως όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, θα υπάρξει ρύθμιση για δωρεάν διαμονή
στις εστίες του ΑΠΘ και διατροφή στη λέσχη του ΑΠΘ.

Βασικές πληροφορίες

Πρόγραμμα

- Ενότητες διδασκαλίας στον θεωρητικό τομέα : 10 × 3 ώρες διδασκαλίας.

- Ενότητες διδασκαλίας στον πρακτικό τομέα: 10 × 3 ώρες διδασκαλίας.

- Εκδρομές σε αρχαία θέατρα/αρχαιολογικούς χώρους.

- Εκδηλώσεις σχετικά με τις δυνατότητες έρευνας στον τομέα του αρχαίου θεάτρου και
τις νέες τάσεις προσέγγισής του.

Γλώσσες διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά (επίπεδο τουλάχιστον Β1)

Σπουδαστές στους οποίους απευθύνεται το θερινό σχολείο:
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1.Προπτυχιακοί φοιτητές της Φιλολογίας στην Ελλάδα

2.Μεταπτυχιακούς φοιτητές της Φιλολογίας στην Ελλάδα

3.Υποψήφιους διδάκτορες της Φιλολογίας στην Ελλάδα

4. Σπουδαστές υποκριτικής των Ανώτερων Δραματικών Σχολών στην Ελλάδα

5.Φοιτητές από συναφή τμήματα, εφόσον υπάρχει επάρκεια θέσεων

Αριθμός προσφερόμενων θέσεων: 20 (είκοσι).

Έξοδα συμμετοχής: δεν υπάρχουν.

Διαμονή: Φιλοξενία στις εστίες του Δ.Π.Θ. (και στις εστίες του Α.Π.Θ. -βλ. παραπάνω
Πρόγραμμα).

Διατροφή: Εφόσον το επιθυμούν οι φοιτητές και υπάρχει η δυνατότητα, διατροφή στις
φοιτητικές λέσχες του Δ.Π.Θ. (και στη λέσχη του Α.Π.Θ., βλ. παραπάνω Πρόγραμμα).

Έναρξη: Δευτέρα, 16/09/2019, 10.00 π.μ. (έναρξη στη Θεσσαλονίκη, βλ. ανακοίνωση
τελικού προγράμματος)

Λήξη: Παρασκευή, 27/09/2019 (βράδυ)

Διάρκεια: 2 εβδομάδες

Τόπος διεξαγωγής: Κομοτηνή (η 1η εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη)

Αίτηση / Επιλογή

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους, για το πρόγραμμα και για το αρχαίο θέατρο μαζί με ένα σύντομο
βιογραφικό σημείωμα, μέσω αίτησης την οποία πρέπει να στείλουν αποκλειστικά μέσω
email (summerschool2019@yahoo.com) μέχρι 19 Αυγούστου 2019.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή σε αυτό το θερινό σχολείο είναι δωρεάν και στο
τέλος θα δοθεί και επίσημη Βεβαίωση Συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε:
https://www.lit.auth.gr/node/6933

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης διοργανώνει το 4ο Θερινό «Αρχαίο Δράμα 2019- Το αρχαία ελληνικό δράμα ως
παραστατική τέχνη» με τη σύμπραξη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας (Κ.Θ.Β.Ε.)
και με τη συνεργασία επιστημόνων.
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Σκοπός του θερινού σχολείου πέρα από την εμβάθυνση των γνώσεων πάνω στο αρχαίο
ελληνικό θέατρο και τη λεπτομερή ανάλυση επιλεγμένων κειμένων, είναι και η
προσφορά μιας εκτεταμένης πρακτικής πρόσβασης στα δράματα ως σκηνική τέχνη. Υπό
την καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων σε θέματα υποκριτικής και σκηνοθεσίας οι
συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές τεχνικές της σκηνικής παράστασης
και της από σκηνής επικοινωνίας. Επιπροσθέτως, θα εξοικειωθούν με την θεατρική
μετάφραση αρχαιοελληνικών δραμάτων.

Παράλληλα, στο θεωρητικό μέρος οι φοιτητές θα ασχοληθούν διεξοδικά και με τις
πτυχές του αρχαίου θεάτρου μέσω επιλεγμένων τραγικών και κωμικών έργων, όπως
επίσης και με την πρόσληψη και αναβίωση του αρχαίου δράματος στη νεώτερη και
σύγχρονη εποχή. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε μία πρώτη επαφή με το
σημερινό θέατρο και τις επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρει.

Αξίζει να τονιστεί ότι από την στιγμή που το 4ο θερινό σχολείο πραγματοποιείται με τη
σύμπραξη του ΚΘΒΕ, η 1η εβδομάδα (16-20/9/2019) θα πραγματοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη, ενώ από εκεί και έπειτα το θερινό θα μεταφερθεί στην Κομοτηνή. Να
σημειωθεί, πως όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, θα υπάρξει ρύθμιση για δωρεάν διαμονή
στις εστίες του ΑΠΘ και διατροφή στη λέσχη του ΑΠΘ.

Βασικές πληροφορίες

Πρόγραμμα

- Ενότητες διδασκαλίας στον θεωρητικό τομέα : 10 × 3 ώρες διδασκαλίας.

- Ενότητες διδασκαλίας στον πρακτικό τομέα: 10 × 3 ώρες διδασκαλίας.

- Εκδρομές σε αρχαία θέατρα/αρχαιολογικούς χώρους.

- Εκδηλώσεις σχετικά με τις δυνατότητες έρευνας στον τομέα του αρχαίου θεάτρου και
τις νέες τάσεις προσέγγισής του.

Γλώσσες διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά (επίπεδο τουλάχιστον Β1)

Σπουδαστές στους οποίους απευθύνεται το θερινό σχολείο:

1.Προπτυχιακοί φοιτητές της Φιλολογίας στην Ελλάδα

2.Μεταπτυχιακούς φοιτητές της Φιλολογίας στην Ελλάδα

3.Υποψήφιους διδάκτορες της Φιλολογίας στην Ελλάδα

4. Σπουδαστές υποκριτικής των Ανώτερων Δραματικών Σχολών στην Ελλάδα

5.Φοιτητές από συναφή τμήματα, εφόσον υπάρχει επάρκεια θέσεων

Αριθμός προσφερόμενων θέσεων: 20 (είκοσι).

3/4



Έξοδα συμμετοχής: δεν υπάρχουν.

Διαμονή: Φιλοξενία στις εστίες του Δ.Π.Θ. (και στις εστίες του Α.Π.Θ. -βλ. παραπάνω
Πρόγραμμα).

Διατροφή: Εφόσον το επιθυμούν οι φοιτητές και υπάρχει η δυνατότητα, διατροφή στις
φοιτητικές λέσχες του Δ.Π.Θ. (και στη λέσχη του Α.Π.Θ., βλ. παραπάνω Πρόγραμμα).

Έναρξη: Δευτέρα, 16/09/2019, 10.00 π.μ. (έναρξη στη Θεσσαλονίκη, βλ. ανακοίνωση
τελικού προγράμματος)

Λήξη: Παρασκευή, 27/09/2019 (βράδυ)

Διάρκεια: 2 εβδομάδες

Τόπος διεξαγωγής: Κομοτηνή (η 1η εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη)

Αίτηση / Επιλογή

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους, για το πρόγραμμα και για το αρχαίο θέατρο μαζί με ένα σύντομο
βιογραφικό σημείωμα, μέσω αίτησης την οποία πρέπει να στείλουν αποκλειστικά μέσω
email (summerschool2019@yahoo.com) μέχρι 19 Αυγούστου 2019.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή σε αυτό το θερινό σχολείο είναι δωρεάν και στο
τέλος θα δοθεί και επίσημη Βεβαίωση Συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε:
https://www.lit.auth.gr/node/6933
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