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 Το αρχαίο Θέατρο Οινιαδών κρατά τις ρίζες της 
ιστορίας του από τον 4ο αιώνα π. Χ. και είναι το πιο 
καλά διατηρημένο από τα 6 Αρχαία Θέατρα της 
Αιτωλοακαρνανίας. Βρίσκεται κοντά στην Αγορά της 
αρχαίας πόλης, όπου πρωτοκατασκευάστηκε από τους 
Αθηναίους. 

 Το Θέατρο δέχτηκε κάποιες μετασκευαστικές 
επεμβάσεις από τον Μακεδόνα Φίλιππο τον Ε’, ενώ το 
167 π.Χ οι Ρωμαίοι επεμβαίνουν ελαφρώς στη 
διαμόρφωσή του. 

 Είναι χωρητικότητας 5.000 περίπου θεατών. 
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 Η ανασκαφή του θεάτρου των Οινιαδών ξεκίνησε το 
1900 από τον Αμερικανό αρχαιολόγο B. Powell, αλλά 
ολοκληρώθηκε μόλις στο τέλος της δεκαετίας του '90, 
από τον Δρ. Λάζαρο Κολώνα (προϊστάμενο τότε της ΣΤ' 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
Πατρών) 

 

 

 Χαρακτηριστικό του Θεάτρου η πολύ καλή ακουστική 
του./ Ακουστική Μελέτη ( Καμπουράκης Γ. 2002) 
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 To Ελληνιστικό θέατρο των Οινιαδών 
αναπαραστημενο, στο Προσκήνιο τη Σκηνή και 
την Ορχήστρα (Σχέδιο του Η. W i r s i n g, 1923, 
δημοσιευμένο από το   F i c h t e r). 

To Ελληνιστικό θέατρο των Οινιαδών αναπαραστημένο, στο Προσκήνιο τη 
Σκηνή και την Ορχήστρα (Σχέδιο του Η. W i r s i n g, 1923, δημοσιευμένο 
από το   F i c h t e r). Σοφία Μητρούλια, Φιλόλογος M.Sc. 



 Το κοίλο του Θεάτρου είναι μεγαλύτερο από ένα 
ημικύκλιο  

 

  Αποτελείται από 28 σειρές εδωλίων, εκ των οποίων 
διατηρούνται μόνο 19 

 

  Διαιρείται με 12 κλίμακες σε 11 κερκίδες χωρίς διάζωμα.  
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   Το 2007-8  διεξήχθη πολιτιστικό πρόγραμμα με μαθητές 
του τρίτης τάξης του Γυμνασίου Κατοχής 

 

 

  Οι μαθητές επέλεξαν και έκαναν έρευνα στο Αρχαίο 
Θέατρο Οινιαδών και στον περιβάλλοντα αρχαιολογικό 
χώρο . 
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Στόχοι Προγράμματος (Bloom,1965) :  

 

 Γνωστικοί : 

 

Να γνωρίσουν  οι μαθητές την ιστορία του αρχαίου θεάτρου 

 

  Να  ερμηνεύσουν το ρόλο & τη σημασία του αρχαίου θεάτρου 
στην οικονομική , κοινωνική & πολιτιστική ανάπτυξη της 
περιοχής 

 

Να κατανοήσουν τη σημασία του  ιστορικού και φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής σε σχέση με το αρχαίο θέατρο  
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 Στόχοι Δεξιοτήτων : 

 

Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα θεατρικής 
παιδείας 

 

Να σέβονται και να εκτιμούν τις συλλογικές 
προσπάθειες ατόμων που έζησαν και δημιούργησαν στο 
συγκεκριμένο χώρο. 
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  Στόχοι Στάσεων-Συμπεριφορών 

 

Να εθιστούν οι μαθητές στην παρατήρηση & την έρευνα 

 

Να καλλιεργήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό την 
περιέργεια και την παρατηρητικότητά τους μέσα από τη 
μελέτη ιστορικών πηγών 
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  Δραστηριότητες πριν την επίσκεψη 

 

Δραστηριότητες κατά την επίσκεψη 

 

Δραστηριότητες μετά την επίσκεψη 
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Ακολουθήθηκε η μέθοδος project  

Αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω 
βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές: 

Καταιγισμός Ιδεών: διερεύνηση 
απόψεων μαθητών για το αρχαίο 
θέατρο 
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Ομάδες εργασίας: διεπιστημονική 
προσέγγιση θέματος 

Συνέντευξη από αρχαιολόγο της 
περιοχής σχετικά με την προέλευση του 
ονόματος της περιοχής 

Συζήτηση με κατοίκους της περιοχής 
σχετικά με μύθους και θρύλους της 
περιοχής και του  αρχαίου θεάτρου 
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Αρχαίο Θέατρο 

Λοξή Πύλη 

Κοκκινόπυργος 
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  ηξλλκ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Οι vεώσοικοι  το νεώριο της πόλης ...το αρχαίο "καρνάγιο" στη δυτική 
πλευρά έξω από τα τείχη. Πιθανότατα είναι έργο των Αιτωλών του 3ου 
αιώνα π. Χ .και κυριολεκτικά σκαλισμένο σε ένα γιγαντιαίο βράχο. 
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 Τελική- Απολογιστική 

Ερωτηματολόγιο 

Ενδιάμεση - Διαμορφωτική 

Συζητήσεις & Ερωτήσεις Απαντήσεις 

Αρχική -Διαγνωστική 

Καταιγισμός Ιδεών 
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 Η διαδικασία έκφρασης των μαθητών με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους 

 

 Η επικοινωνία & συνεργασία των μαθητών 

  

 Η  δημιουργηκότητα των μαθητών 

 

 Η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία & τη ζωή 
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Σας  ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !!!                      
   


