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GRECIA ANTICĂ ŞI SINTEZA ELENISTICĂ 

Frumos şi cunoaştere în lumea greacă.  

Studiu de caz: Jocurile Olimpice 
- schiţa lecţiei - 

 

 Înflorirea culturii greceşti a avut loc în „secolul lui Pericle” (sec. V î.Hr.), datorită vieţii 

economice prospere şi a binefacerilor democraţiei ateniene: libertatea şi participarea oamenilor la 

viaţa cetăţii. 

Educaţia: 
 a avut un rol extrem de important 

 copii erau trimişi la şcoală de 7 ani, baza învăţării fiind Poemele lui Homer; 

 pentru armonia corpului uman se practicau exerciţii fizice; 

 fetele nu practicau şcoala. 

Arta:  
 grecii au introdus în realizările lor armonia şi echilibrul, ca principii ale artei  

1. Arhitectura: - templul, cea mai importantă realizare din domeniu; 

 părţile componente ale unui templu sunt: coloanele, arhitrava, friza şi frontonul. 

 după modul de construcţie a coloanelor două stiluri: doric (simplu şi maiestuos) şi ionic 

(simplu şi graţios); 

 în perioada elenistică ia amploare stilul corintic (înflorit şi luxuriant). 

2. Sculptura: - a atins perfecţiunea în realizarea frumuseţii corpului omenesc; 

materialele folosite erau bronz şi marmură; 

 cel mai important sculptor a fost Fidias, cel care a proiectat Acropolele. Aici se găsesc 

cele mai celebre temple greceşti: Partenon, Erehteion, Atena Nike. 

3. Pictura: - se pictau vasele ceramice precum şi pereţii (picturi murale).6  

Filosofia: - de cercetarea naturii s-a ocupat Democrit; 

 de cercetarea sufletului omenesc: Socrate; 

 cei mai mari gânditori au fost Platon şi elevul său Aristotel. 

Ştiinţa:  
 Pitagora şi Euclid : au descoperit teoreme în matematică; 

 Arhimede: descoperiri în domeniul fizicii 

 Istoria: Herodot, supranumit „părintele istoriei”, a scris Istoriile 

 Tucidide: a scris Războiul Peloponesiac; 

 Xenofon a scris cărţi despre războaiele grecilor. 

Teatrul 
 a luat naştere în cursul ceremoniilor religioase închinate zeului vinului şi viţei-de-vie 

(Dionysos); 

 în piesele de teatru totţi actorii erau bărbaţi, aceştia foloseau măşti 

 teatru au scris Eschil, Sofocle, Euripide (tragedii) şi Aristofan (comedii).  

Studiu de caz. Jocurile Olimpice 
 În cinstea zeilor, se organizau, o dată la patru ani, Jocurile Olimpice  

 acestea aveau loc în Olimpia, peninsula Pelopones; 
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 pe timpul desfăşurării lor înceta orice conflict militar 

 întrecerile durau 5 zile, în fiecare zi fiind programate alte activităţi sportive ( cele mai 

aşteptate probe - cursele de cai, de care şi pentatlonul - se desfăşurau în ziua a patra); 

 învingătorii câştigau o mare glorie, iar premiul era o simplă cunună cu frunze de măslin 

sălbatic şi cupe de untdelemn (din măslinele culese din livada sacră a templului Atena). 
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