Sprawozdanie z pracy na projektem gimnazjalnym

Temat: Starożytna Grecja kolebką teatru europejskiego.
Projekt realizowała grupa uczniów z klasy II b w składzie:
 Łukasz Kurczab
 Karol Muzyka
 Wiktor Przybyła
 Dawid Rejkowicz
 Joanna Wójcik
Naszym opiekunem była pani mgr Katarzyna Fedko.

W czasie realizacji projektu chcieliśmy dowiedzieć się jak w starożytnej
Grecji wyglądał teatr oraz podjąć próbę zrekonstruowania przedstawienia
teatralnego.

W efekcie wyniki naszej pracy miały dwa wymiary: teoretyczny

(krótka prezentacja teatru greckiego) i praktyczny (odegraliśmy fragment greckiej
tragedii).

Zdecydowaliśmy się na ten temat ze względu na nasze zainteresowanie
starożytną Grecją i chęcią zrobienia czegoś niezwykłego (co chyba się nam udało).
Chcieliśmy również pokazać uczniom, że starożytna Grecja może być ciekawa oraz
uświadomić, że to właśnie starożytna Grecja jest kolebką teatru i równocześnie
przybliżyć zasady panujące w teatrze antycznym. Informacje czerpaliśmy głównie
z Internetu i fachowej literatury, a przedstawienie było zrobione na podstawie
dramatu Sofoklesa „Antygona”. Chcieliśmy dowiedzieć się również jak dokładnie
wyglądały początki teatru.

Realizację projektu rozpoczęliśmy na początku lutego. Spotykaliśmy się co
tydzień w poniedziałek po lekcjach. Zaczęliśmy od zebrania informacji o teatrze
antycznym, jego historii, wyglądzie oraz największych tragikach. Następnie
wspólnie z opiekunem wymyśliliśmy scenariusz oraz wybraliśmy fragment tekstu

do przedstawienia (muszę przyznać, że pani nam w tym bardzo pomogła). Po
ustaleniu ogólnego zarysu, przystąpiliśmy do podziału ról oraz przygotowania
rekwizytów, na które składały się:
-drewniane koturny
-maski (2 męskie i damska)
-szaty ( 2 białe, zielona, czerwona, oraz błękitna)
Każdy miał sam przygotować rzeczy, które mu były potrzebne. Gotowi byliśmy już
na 2 tygodnie przed datą prezentacji. Poświęciliśmy ten czas na próby.

Przedstawienia rezultatów prac uczniów odbyło się 2 maja. Nasz grupa
występowała jako 4. z kolei w sali nr 8. Prezentacja zajęła nam ok. 15 minut.
Odnieśliśmy wrażenie, że mimo wielkich nerwów jakie nam towarzyszyły w czasie
prezentacji, nasza ciężka praca przyniosła owoce i spodobała się pozostałym
grupom,.
Dzięki projektowi pogłębiliśmy naszą wiedzę o starożytnej Grecji, jej
kulturze oraz wielkim dziedzictwie jakim jest teatr.

Bardzo dziękujemy i jesteśmy wdzięczni pani Katarzynie Fedko za
poświęcony nam czas i okazaną pomoc.

