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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΗ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ
Aϋ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Το κζατρο ωσ πολιτιςμικό φαινόμενο, ωσ μορφωτικό αγακό και διαδικαςία δράςθσ,
ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των ςυμμετεχόντων/-ουςϊν – μακθτϊν/τριϊν, ενϊ θ παιδαγωγικι του αξία κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ δυναμικισ παρουςίασ
του μακιματοσ τθσ Θεατρικισ Αγωγισ ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν. Ρροσ αυτι τθν
κατεφκυνςθ θ Θεατρικι Αγωγι ςτθν εκπαίδευςθ αναπτφςςεται υπό το πρίςμα των
ςφγχρονων αντιλιψεων του επιςτθμονικοφ κλάδου τθσ Ραιδαγωγικισ του Θεάτρου, που
κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ αναγνωρίηεται ολοζνα και περιςςότερο.
Βαςικοί ςτόχοι τθσ Ραιδαγωγικισ του Θεάτρου, μεταξφ άλλων, είναι: θ διερεφνθςθ
τθσ ανάπτυξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν/-τριϊν, θ
καλλιζργεια του αιςκθτικοφ (κεατρικοφ, καλλιτεχνικοφ) κριτθρίου, θ επαφι τουσ με τισ
αξίεσ του πολιτιςμοφ και θ ανάπτυξθ ςυλλογικισ και ςυνεργατικισ ςυνείδθςθσ ςτθ ςχολικι
κοινότθτα.
Το κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ ςυνιςτά πολυδιάςτατθ πραγματικότθτα με ετερόκλθτα,
ςυχνά, ςτοιχεία, που αντιςτοιχοφν ςτισ ποικίλεσ όψεισ του κεάτρου ωσ πολιτιςμικοφ
φαινομζνου, καλλιτεχνικοφ και κοινωνικοφ γεγονότοσ, μζςου επικοινωνίασ και ζκφραςθσ,
προϊόντοσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ και αγωγισ του κοινοφ. Ενταςςόμενθ ςτο εκπαιδευτικό
ςφςτθμα, θ Θεατρικι Αγωγι ςυμβάλλει ςτθν εμπζδωςθ των ανκρωπιςτικϊν αρχϊν και
αξιϊν, κεμελιωδϊν εννοιϊν, κοινωνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων και προςωπικϊν
εμπειριϊν, που ςτο ςφνολό τουσ προάγουν, καλλιεργοφν και διαμορφϊνουν τον ψυχικό και
πνευματικό κόςμο των μακθτϊν/-τριϊν.
Θ Θεατρικι Αγωγι διαμορφϊνει τισ αντιλιψεισ των μακθτϊν/-τριϊν υπό το πρίςμα
των ανκρωπιςτικϊν και κοινωνικϊν επιςτθμϊν και, ενδυναμωμζνθ από τθν τζχνθ,
λειτουργεί ωσ «ζντεχνθ παιδαγωγία» με πολυδιάςτατο περιεχόμενο και ςφγχρονεσ
αντιλιψεισ και τεχνικζσ, αναδεικνφοντασ τισ κλαςικζσ αξίεσ και τθ ςθμαςία τθσ ετερότθτασ
ςε όλο το φάςμα των δραςτθριοτιτων τθσ. Ανανεϊνει τθν επικοινωνιακι ςχζςθ
εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν/-τριϊν, με τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι αντιλιψεων
κινθμάτων και κεωριϊν, που αφοροφν:
− τον βιωματικό, επικοινωνιακό και παιγνιϊδθ χαρακτιρα τθσ μακθτείασ, κακϊσ, επίςθσ,
τθν καλλιζργεια τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και τθσ ςτοχαςτικισ-κριτικισ ςκζψθσ,
− τθν ανάπτυξθ του κοινωνικοφ εποικοδομθτιςμοφ για ενδυνάμωςθ γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων και τθσ διερευνθτικισ ςτάςθσ ςτθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ,
− τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και ανταλλαγι ςθμαςιϊν των μακθτϊν/-τριϊν για νζεσ
κατανοιςεισ ςτθ ςυλλογικότθτα τθσ μακθτικισ ςυνεργατικισ ομάδασ, θ οποία αποτελεί
το πλαίςιο για καλλιζργεια τθσ δθμιουργικισ και κριτικισ ςκζψθσ και ταυτόχρονα τθσ
αυτονομίασ του/τθσ μακθτι/-τριασ για λιψθ αποφάςεων και επίλυςθ προβλθμάτων ςτθ
βάςθ τθσ ηϊνθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ,
− τθ δθμιουργία κειμζνων, ωσ ανοιχτϊν και δυναμικϊν διαδικαςιϊν, με βάςθ τον κριτικό
γραμματιςμό, τθν πολυτροπικότθτα και τουσ πολυγραμματιςμοφσ,
− τθν αποςταςιοποίθςθ από τον ρόλο, βάςει τθσ ικανότθτάσ του για κριτικό ςτοχαςμό και
αξιοποίθςθ τθσ ανταπόκριςθσ / αντίλθψθσ του κεατι,
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− τθ ςθμαςία τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ για τθν αλλαγι ςτάςεων, αντιλιψεων,
ςυμπεριφορϊν, πρακτικϊν και για τθ διαμόρφωςθ νζων ςτρατθγικϊν ηωισ,
− τθν υποςτιριξθ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ μζςω ποικίλων μορφϊν μάκθςθσ και
διδαςκαλίασ, προςαρμοςμζνων ςτθν ετερογζνεια τθσ ςφγχρονθσ ςχολικισ τάξθσ.
Θ Θεατρικι Αγωγι αξιοποιεί ωσ κεμελιϊδθ ςτοιχεία τθσ κεατρικισ παιδείασ μζςω τθσ
αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ:
α) το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον
β) τθν κοινωνικι και επικοινωνιακι φφςθ του κεάτρου
γ) τον βιωματικό χαρακτιρα του
δ) τθ ςυμβολικι λειτουργία του
Υπό το πρίςμα τθσ Ραιδαγωγικισ του Θεάτρου, εδραιωμζνθ ςτθ βιωματικότθτα,
ςωματικότθτα, εποπτικότθτα, παραςτατικότθτα, θ Θεατρικι Αγωγι ςτθν εκπαίδευςθ
φζρνει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςε επαφι με καταςτάςεισ, ςχζςεισ, ςυμπεριφορζσ,
επιτρζποντάσ τουσ να εκφράηονται μζςω αυτϊν και να τισ διερευνοφν κριτικοςτοχαςτικά,
ςτοχεφοντασ ςε παρεμβάςεισ και αλλαγζσ. Συνδζει κεωρία και πράξθ, ςυγκινθςιακι και
ςτοχαςτικι εμπειρία και γνϊςθ, καλλιεργϊντασ τισ δεξιότθτεσ του νου, τθσ μακθτείασ και
τθσ ηωισ. Στισ παιδαγωγικζσ-διδακτικζσ μεκόδουσ τθσ (κεατρικό παιχνίδι, διερευνθτικι
δραματοποίθςθ, δραματοποίθςθ κ.ά.) και με τισ διαφορετικζσ μορφζσ τθσ (διδαςκόμενο
μάκθμα, ελεφκερθ δθμιουργία, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ) προβάλλει αρχζσ και αξίεσ,
δθμιουργεί ςυνκικεσ για απόκτθςθ εμπειριϊν, μζςω τθσ πλθροφοριακισ και αιςκθτικισ
γνϊςθσ, ςυντελεςτικϊν ςτθ διεφρυνςθ του μακθςιακοφ και αναπτυξιακοφ ορίηοντα των
μακθτϊν/-τριϊν. Ταυτόχρονα θ Θεατρικι Αγωγι, εκφράηοντασ τθ διςυπόςτατθ φφςθ του
κεάτρου ωσ ςφνκετθσ τζχνθσ και μορφοπαιδευτικοφ αγακοφ, ςυνιςτά παιγνιϊδθ
διαδικαςία, καλλιτεχνικι δράςθ και διδακτικι μεκοδολογία, με αιςκθτικι και παιδαγωγικι
αποςτολι, ςε όλο το φάςμα τθσ εκπαίδευςθσ.
Με βάςθ τα παραπάνω, θ Θεατρικι Αγωγι κακίςταται πεδίο:
− ολιςτικισ ανάπτυξθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ (ςωματικισ, ςυναιςκθματικισ, νοθτικισ,
κοινωνικισ),
− προςαρμογισ ςτουσ διαφορετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ κάκε
μακθτι/-τριασ,
− καλλιζργειασ ποικιλίασ μζςων ζκφραςθσ και επικοινωνίασ του/τθσ μακθτι/-τριασ και
ενδυνάμωςθσ τθσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ και τθσ ςτοχαςτικισ διάκεςισ του/τθσ ςτθν
ομάδα,
− εξιγθςθσ, ερμθνείασ και παραγωγισ πολυαιςκθτθριακϊν μορφϊν μθνυμάτων,
− διερεφνθςθσ ιδεϊν, αξιϊν, ςυναιςκθμάτων, ςυμπεριφορϊν με χριςθ ςυμβόλων,
αλλθγοριϊν και μεταφορϊν για κατανόθςθ των ποικίλων διαςτάςεων τθσ κοινωνικισ
πραγματικότθτασ,
− εξοικείωςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ με διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιςμικά
περιβάλλοντα.
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Ειδικότερα:
− Ξεκινά από απλζσ, μονοδιάςτατεσ δράςεισ, ςτθριηόμενεσ ςτθν ζννοια του κεατρικοφ
ρόλου, τθσ ςφμβαςθσ και τθσ υπόκριςθσ, ωσ μορφϊν ζκφραςθσ και επικοινωνίασ.
− Εξελίςςεται ςε πιο ςφνκετεσ και πολυςθμικζσ δράςεισ, οι οποίεσ προχποκζτουν ειδικζσ
ςυνκικεσ.
− Ρεριλαμβάνει ενζργειεσ που μποροφν να εκδθλωκοφν, εξατομικευμζνα ι ςυλλογικά, ςτο
περιβάλλον τθσ τάξθσ ι του ςχολείου, με αντίςτοιχθ ανάπτυξθ διαφορετικϊν ςυνκθκϊν
πρόςλθψθσ και δθμιουργίασ.
− Διακζτει, ιςόρροπα, παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο, με ποιοτικι διαβάκμιςθ
τθσ κεατρικότθτασ κάκε ςκθνικισ δράςθσ, που αποςκοπεί ταυτόχρονα ςτθν παραγωγι
αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ, ςτθν αντίςτοιχθ υποδοχι του από τουσ αποδζκτεσ του
(μακθτζσ/-τριεσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ, ενιλικουσ ςυνοδοφσ), αλλά και ςτθν τζρψθ, τθν
καλλιτεχνικι ςυγκίνθςθ, τθ διαπαιδαγϊγθςθ και τθν ψυχαγωγία.
− Αναπτφςςεται παράλλθλα και ανεξάρτθτα μζςω ποικίλων ενεργειϊν που εμφανίηονται
παρατακτικά, ακροιςτικά, διαδοχικά ι ςυνκετικά.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Γενικόσ ςκοπόσ
Σκοπόσ τθσ Θεατρικισ Αγωγισ ςτο Δθμοτικό είναι θ υποβοικθςθ τθσ πνευματικισ
εξζλιξθσ, θ κοινωνικοποίθςθ και θ ενεργοποίθςθ των δθμιουργικϊν δυνατοτιτων των
μακθτϊν/-τριϊν. Με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ςτα οποία
προωκοφνται θ κεατρικι ζκφραςθ, θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία, οι μακθτζσ/-τριεσ
αποκτοφν βιωματικι ςχζςθ με τα κείμενα, τουσ κεατρικοφσ ρόλουσ και τισ αξίεσ που
αναδεικνφουν. Ζτςι, τίκενται οι βάςεισ για τθν αιςκθτικι καλλιζργεια, τθ μφθςθ ςτον
διάλογο και τθν απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων, ςτάςεων και αντιλιψεων που τουσ/τισ
κακιςτοφν δθμιουργικά δρϊντεσ ανκρϊπουσ.
Γενικοί ςτόχοι
Θ Θεατρικι Αγωγι αποςκοπεί:
− ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν,
− ςτθν ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ, τθν ανάπτυξθ ςυνείδθςθσ του ακροατθρίου και τθν
καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ,
− ςτθν ενεργθτικι και ιςότιμθ εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν για τθ δθμιουργία αυκεντικοφ
περιβάλλοντοσ,
− ςτθν ελεφκερθ ζκφραςθ των μακθτϊν/-τριϊν,
− ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ και του μνθμονικοφ καταγραφζα,
− ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικισ και ςυλλογικισ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ και τθσ
καλλιζργειασ τθσ αιςκθτικισ αντίλθψθσ και κοινωνικότθτασ,
− ςτθν ανάδειξθ των ενδιαφερόντων και κλίςεων των μακθτϊν/-τριϊν,
− ςτθν ανάπτυξθ ικανότθτασ δθμιουργίασ ςφνκετων και πολυτροπικϊν μθνυμάτων και
αναπαραςτάςεων τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ,
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− ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε καίρια ηθτιματα παγκόςμιασ ςθμαςίασ (βιωςιμότθτα,
αειφορία κ.λπ.), για απόκτθςθ «δεξιοτιτων ηωισ».
Ειδικοί ςτόχοι
Ειδικότερα, θ Θεατρικι Αγωγι ςτοχεφει ανάλογα με τθ ςχολικι τάξθ:
− ςτθν εξωτερίκευςθ του ψυχοπνευματικοφ και ςυναιςκθματικοφ πλοφτου των μακθτϊν/τριϊν μζςω των εκφραςτικϊν τουσ μζςων (ςϊμα, φωνι, χειρονομίεσ, λόγοσ),
− ςτθν αλλθλεπίδραςθ κάκε μακθτι/-τριασ με το περιβάλλον (ζμψυχο, άψυχο) και με τουσ
«άλλουσ» ςτθν ομάδα,
− ςτθ χριςθ δραματικϊν (κειμενικϊν) και κεατρικϊν (ςκθνικϊν) κωδίκων ςε όλα τα
γνωςτικά αντικείμενα του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και ςτθν εξοικείωςθ των μακθτϊν/τριϊν με πρωτότυπθ παραγωγι του δραματικοφ λόγου ςε απλζσ και ςφνκετεσ μορφζσ
κειμζνων και κεαμάτων,
− ςτθ δθμιουργικι ςφηευξθ τθσ παραδοςιακισ πρακτικισ του δράματοσ και του «ηωντανοφ
κεάματοσ» τθσ κεατρικισ ψευδαίςκθςθσ με τισ δυνατότθτεσ των ψθφιακϊν μζςων και
τθσ «διαμεςολαβθμζνθσ εμπειρίασ» τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ,
− ςτθν επαφι των μακθτϊν/-τριϊν με το κζατρο ωσ κοινωνικό φαινόμενο, φορζα πολιτιςμοφ και κοςμικό γεγονόσ και ςτθ γνωριμία τουσ με τισ ποικίλεσ διαχρονικά μορφζσ του,
− ςτθν εξοικείωςι τουσ με το «λεξιλόγιο του κεάτρου» και ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων
ενεργθτικισ ακρόαςθσ και κζαςθσ,
− ςτθ δθμιουργία ςφγχρονων και καινοτόμων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με ανάδειξθ τθσ
διακεματικότθτασ, τθσ διαπολιτιςμικότθτασ, τθσ ςυνεργατικισ και βιωματικισ μάκθςθσ,
− ςτθν υποςτιριξθ των μακθτϊν/-τριϊν για ςφνδεςθ τθσ εμπειρίασ τουσ ςτο «εδϊ και
τϊρα» με το περιεχόμενο τθσ εκάςτοτε πολιτιςτικισ, εορταςτικισ εκδιλωςθσ,
− ςτθν επαφι των μακθτϊν/-τριϊν με τθν πράξθ τθσ κεατρικισ επικοινωνίασ, μζςω τθσ
ςφμπραξθσ των τεχνϊν και, επιπλζον, με ςκθνικοφσ ςυντελεςτζσ για πραγματοποίθςθ του
κεάματοσ, κακϊσ και ςτθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςχετικά με ηθτιματα τθσ ςκθνικισ
ζκφραςθσ,
− ςτθ γνωριμία των μακθτϊν/-τριϊν με πρόςωπα και γεγονότα από τθν ιςτορία του
κεάτρου και –μζςω αυτϊν– ςτθν επαφι τουσ με αξίεσ και πρότυπα διαφορετικϊν εποχϊν
και πολιτιςμϊν με ςτόχο τθν καλλιζργεια διαπολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ,
− ςτθν παραγωγι πολιτιςτικϊν προϊόντων από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και ςτθν ανάλθψθ,
εκ μζρουσ τουσ, τθσ ευκφνθσ για τθ διάχυςι τουσ ςτο ενδοςχολικό και ςτο εξωςχολικό
περιβάλλον.
Προςδοκϊμενα αποτελζςματα
Στο πεδίο τθσ Θεατρικισ Αγωγισ αναμζνεται να επιτευχκοφν:
− Θ ςυςτθματικι επαφι των μακθτϊν/-τριϊν με τισ κλαςικζσ αξίεσ (πολιτικι ςυνείδθςθ,
δικαιοςφνθ, μζτρον και μεςότθσ, φιλία και φιλότθσ, ευδαιμονία και αρετι, ανκρωπιςμόσ),
μζςω διαμόρφωςθσ κατάλλθλου δραματικοφ περιβάλλοντοσ από τθν αρχαιοελλθνικι
γραμματεία, τθν Ιςτορία (και τθν τοπικι) και τθ λαϊκι παράδοςθ με ςτόχο τθν απόκτθςθ
ανκρωπιςτικισ ςυνείδθςθσ και πολιτειότθτασ.
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Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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− Θ κεατροπαιδαγωγικι μακθτεία ςτθ φφςθ και θ ςφνδεςι τθσ με κζματα περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ, προςωπικισ ανάπτυξθσ και αλλθλεγγφθσ (δεξιότθτεσ ηωισ) με ςτόχο τθν
απόκτθςθ πνευματικϊν, ςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων.
− Θ ανάπτυξθ δράςεων, υπό το πρίςμα του ανοιχτοφ ςτοχοκετικοφ μοντζλου, ςτο πλαίςιο
του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, με βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ εκάςτοτε ςχολικισ μονάδασ
(κουλτοφρα κ.ά.) και τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
− Θ αξιοποίθςθ κεατρικϊν προςεγγίςεων ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ και άλλων
γλωςςικϊν μακθμάτων, αντικειμζνων από τισ ανκρωπιςτικζσ και κοινωνικζσ επιςτιμεσ,
με ςτόχο τθν απόκτθςθ αιςκθτικϊν, εκφραςτικϊν, επικοινωνιακϊν και κοινωνικϊν
δεξιοτιτων και αντικειμζνων του πεδίου των κετικϊν επιςτθμϊν με εφαρμοςτικά
παραδείγματα.
− Θ αξιοποίθςθ κεατρικϊν μεκόδων και τεχνικϊν για τθν ανάπτυξθ δια ηϊςθσ και ψθφιακοφ εργαςτθρίου δθμιουργικισ γραφισ και μεταγραφι αφθγθματικοφ κειμζνου ςε δραματικό.
− Θ κατανόθςθ τθσ τοπικισ ιςτορίασ, με ζμφαςθ ςτθ ςφγχρονθ ιςτορία, μζςω τθσ
πολυπριςματικότθτασ και θ απόκτθςθ ιςτορικισ ενςυναίςκθςθσ (ιςτορικζσ περίοδοι του
ελλθνιςμοφ / αρχαιότθτα, Βυηάντιο, νεότερθ και ςφγχρονθ ιςτορία).
− Θ αλλθλεπίδραςθ με μακθτζσ/-τριεσ από άλλεσ περιοχζσ και χϊρεσ ςτθ διερεφνθςθ τθσ
ςκθνικισ πράξθσ, με ςτόχο τθν απόκτθςθ διαπολιτιςμικϊν δεξιοτιτων ςυνδεδεμζνων με
κζματα τθσ επικαιρότθτασ.
− Θ αξιοποίθςθ νζων τεχνικϊν και μορφϊν ζκφραςθσ ςτισ ςχολικζσ γιορτζσ (εκδθλϊςεισ
πολιτιςμοφ ςτο ςχολείο), θ ςφνδεςθ των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με τθ ςφγχρονθ
κακθμερινότθτα των μακθτϊν/-τριϊν και τθν τοπικι κοινωνία και θ διάχυςθ των
πολιτιςτικϊν προϊόντων των μακθτϊν/-τριϊν ςε τάξεισ, ςχολικζσ μονάδεσ και τοπικζσ /
υπερ-τοπικζσ κοινωνίεσ.
− Θ δθμιουργία κεατροπαιδαγωγικϊν προγραμμάτων αφενόσ με τθν αξιοποίθςθ κεατρικϊν
μεκόδων/ τεχνικϊν ςε υπαίκριουσ χϊρουσ και ςε κζντρα τζχνθσ και πολιτιςμοφ (κζατρα,
μουςεία, πολιτιςτικά κζντρα), αφετζρου με τθν οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων ςε
κζατρα, για ςυνεργαςία με καλλιτζχνεσ-δθμιουργοφσ και κεατρικζσ-πολιτιςτικζσ ομάδεσ,
με ςτόχο τθν απόκτθςθ αιςκθτικοφ κριτθρίου και καλλιτεχνικισ ςυνείδθςθσ.
− Θ βιωματικι επαφι των μακθτϊν/-τριϊν με χϊρουσ πολιτιςμοφ, θ ενεργι εμπλοκι τουσ
ςτθ διαμόρφωςθ «πολιτιςτικοφ αποτυπϊματοσ» ςτθ ςχολικι κουλτοφρα και θ ςυμβολι
του παιδαγωγοφ, εμψυχωτι-καλλιτζχνθ ςτον πολιτιςμικό εμπλουτιςμό τθσ ενδοςχολικισ
και εξωςχολικισ κοινότθτασ.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Αϋ Θεματικό Πεδίο: Αίςκθςθ – Αυτοζκφραςθ – Παιχνίδι
Θεματικζσ Ενότθτεσ:
1. Από τθν αίςκθςθ ςτθν αυτοζκφραςθ
2. Ζκφραςθ ςτθν ομάδα: Σωματικι ζκφραςθ και κίνθςθ
Βϋ Θεματικό Πεδίο: Κοινωνϊ με τον άλλον – υναντϊ τον εαυτό μου – Μοιράηομαι ςτθν
ομάδα
Θεματικζσ Ενότθτεσ:
1. Επικοινωνία ςτθν ομάδα: Τα πρόςωπα και θ ςυνφπαρξθ (ο εαυτόσ και ο άλλοσ)
2. Λεκτικι ζκφραςθ και επικοινωνία
3. Αλλθλεπίδραςθ και ςυλλογικι εργαςία ςτθν ομάδα
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Γϋ Θεματικό Πεδίο: Ανάγκθ – Δίλθμμα – Πράττω – τοχάηομαι/ Ο μφκοσ ταξιδεφει
Θεματικζσ Ενότθτεσ:
1. Τεχνικζσ εμψφχωςθσ τθσ ομάδασ
2. Θεατροπαιδαγωγικζσ-διδακτικζσ μζκοδοι (κεατρικό παιχνίδι, διερευνθτικι δραματοποίθςθ, μανδφασ του ειδικοφ, παιχνίδι ρόλου, κζατρο φόρουμ κ.ά.)
3. Θεατρικζσ τεχνικζσ
4. Τεχνικζσ ερϊτθςθσ και ςκθνικισ διερεφνθςθσ δραματικοφ περιβάλλοντοσ
Δϋ Θεματικό Πεδίο: Ο λόγοσ του ςϊματοσ – Σο ςϊμα του λόγου – Ο κόςμοσ τθσ υπόκριςθσ
Θεματικζσ Ενότθτεσ:
1. Θεατρικζσ μζκοδοι/προςεγγίςεισ (δραματοποίθςθ, ντοκουμζντο, δρϊμενο κ.ά.)
2. Εργαςτιρι δθμιουργικισ γραφισ – Ραραγωγι δραματικοφ λόγου
Εϋ Θεματικό Πεδίο: Σο τι και το πϊσ ςτθ κεατρικι ςκθνι
Θεματικζσ Ενότθτεσ:
1. Κειμενικοί-παραςταςιακοί κϊδικεσ – Σκθνοκετικι διαμεςολάβθςθ
2. Θεατρικι παράςταςθ: Από τθν παραγωγι ςτθν πρόςλθψθ
3. Σχολικζσ γιορτζσ – Εκδθλϊςεισ πολιτιςμοφ – Ρολυκζαμα
Σϋ Θεματικό Πεδίο: Σαξιδεφοντασ ςτον κόςμο του κεάτρου: Σο κζατρο ωσ τζχνθ και
επιςτιμθ
Θεματικζσ Ενότθτεσ:
1. Συμμετζχοντασ ωσ κεατισ ςε μια κεατρικι παράςταςθ (ςτο κζατρο, ςτο μουςείο κ.α.)
2. Μεταβαίνοντασ από το αρχαίο ελλθνικό δράμα ςτθ ςφγχρονθ κεατρικι δθμιουργία
3. Συναντϊντασ τισ τζχνεσ ςτο κζατρο (Ραμμουςία των Τεχνϊν)
4. Συνδυάηοντασ μορφζσ κεάτρου (κζατρο κοφκλασ και ςκιάσ, χοροκζατρο,
οπτικοακουςτικζσ τεχνικζσ κ.ά.).
θμείωςθ: Θζματα που αφοροφν τισ αξίεσ, τθ φφςθ, τον πολιτιςμό και τθν κοινωνία
διαχζονται ςε όλα τα Θεματικά Ρεδία και τισ Θεματικζσ Ενότθτεσ. Ειδικότερα θ Θεατρικι
Αγωγι μπορεί να αξιοποιιςει:
α) κλαςικζσ / αρχαιοελλθνικζσ πθγζσ
β) ελλθνικι ιςτορία, πολιτιςμό και λαϊκι παράδοςθ
γ) περιβαλλοντικά κζματα, αγωγι υγείασ, κοινωνικζσ ςυνκικεσ
δ) εκνικι και διαπολιτιςμικι πραγματικότθτα.

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ / Θεατροπαιδαγωγικζσ Μζκοδοι και Θεατρικζσ Σεχνικζσ
Με βάςθ τα πορίςματα τθσ Ραιδαγωγικισ του Θεάτρου, όλεσ οι παρακάτω
προςεγγίςεισ / μζκοδοι ςυμβάλλουν ςτθν ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν/τριϊν, ωσ προςϊπων ςτθν ομάδα, όςο και ςτθν κοινωνικι τουσ ευαιςκθτοποίθςθ. Θ
δραματοποίθςθ ιδιαίτερα –και ςτισ δυο μορφζσ τθσ (διερευνθτικι, κλαςικι)– αποτελεί
αποτελεςματικό μζςο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων.
Υποςτθρίηει τθ ςθμαςία τθσ χριςθσ δραματικϊν και ςκθνικϊν προςεγγίςεων για ςωματικι
ζκφραςθ, επικοινωνία και εξοικείωςθ με τον γραπτό και προφορικό λόγο. Εντάςςει τθν
αποςπαςματικι αναπαράςταςθ του αφθγθματικοφ, δραματικοφ ι άλλθσ μορφισ κειμζνου
–χωρίσ να αποκλείει και τθν ολοκλθρωμζνθ παραςταςιακι ανάπτυξι τθσ– μζςω α)
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ςφντομθσ κειμενικισ διερεφνθςθσ και β) εκτενοφσ ςκθνικισ διερεφνθςθσ του υπό
διαμόρφωςθ δραματικοφ περιβάλλοντοσ.
α) Θεατροπαιδαγωγικζσ – Διδακτικζσ μζκοδοι
− Θ κεατρικι εμψφχωςθ τθσ ομάδασ
− Διερευνθτικι δραματοποίθςθ / και θ ψθφιακι τθσ εκδοχι
− Θεατρικό παιχνίδι
− Δραματοποίθςθ (κλαςικι)
β) Θεατρικζσ-παραςτατικζσ τεχνικζσ
− Εικονικισ, εκφραςτικισ αναπαράςταςθσ
− Στοχαςτικισ διερεφνθςθσ
− Ζρευνασ (Μανδφασ του ειδικοφ)
− Αυτοςχεδιαςμϊν
− Συμβολικισ αναπαράςταςθσ
− Θεάτρου μάςκασ και παντομίμασ
− Κουκλοκζατρου
γ) Σεχνικζσ ερϊτθςθσ και ςκθνικισ διερεφνθςθσ δραματικοφ περιβάλλοντοσ
− Μφκοσ
− όλοι
− Χϊροσ και χρόνοσ
− Το πρόβλθμα / οπτικι κεϊρθςθ
− Σκθνικι δράςθ
− Σκθνικι ζνταςθ
− Εκφραςτικά μζςα
− Συμβολικι απεικόνιςθ
δ) Κϊδικεσ του δράματοσ
− Μορφολογικά γνωρίςματα
− Δομικά γνωρίςματα
− Υφολογικά γνωρίςματα
ε) Παραςταςιακοί κϊδικεσ – κθνοκετικι διαμεςολάβθςθ
− Δραματουργικι επεξεργαςία
− Σκθνοκετικι άποψθ
− Χωροταξικι διευκζτθςθ
− Υποκριτικι
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− Σκθνογραφία (Κοςτοφμια και ψιμυκίωςθ)
− Μουςικι και θχθτικό περιβάλλον
− Κινθςιολογία
− Φωτιςμόσ
− Ψθφιακι τεχνολογία
ςτ) Σεχνικζσ (παιχνίδια και αςκιςεισ) εμψφχωςθσ τθσ ομάδασ
− Γνωριμία, ςυνεργαςία και εμπιςτοςφνθ
− Σωματικι κίνθςθ και ζκφραςθ
− Φανταςία και μεταμορφϊςεισ
− Φωνι, αναπνοι, ρυκμόσ / παρατθρθτικότθτα, ςυγκζντρωςθ προςοχισ
− Αυτοςχεδιαςμοί (ςωματικοί, λεκτικοί)

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Θ αξιολόγθςθ των κεατρικϊν δραςτθριοτιτων και τθσ ανταπόκριςθσ των μακθτϊν/τριϊν και του/τθσ εμψυχωτι/-τριασ είναι ανάγκθ να είναι ζγκυρθ, ςαφισ, δίκαιθ και
περιεκτικι. Ωσ διαγνωςτικι, διαμορφωτικι, ςταδιακι και ακροιςτικι οφείλει να ςυμβάλλει
ςτθ μάκθςθ, παρζχοντασ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ και
ανατροφοδότθςθ. Δεν μπορεί να ζχει ακροιςτικι μορφι με ποςοτικά προδιαγεγραμμζνα
κριτιρια ςε βακμολογικό ςχιμα για ατομικι αποτίμθςθ (ςυμπεριφορά, δεξιότθτεσ κ.λπ.)
αδιαφορϊντασ για τθν εκτίμθςθ τθσ δράςθσ τθσ ομάδασ ςτο ςυναιςκθματικό και κοινωνικό
πεδίο ςε επίπεδο ςυνεργαςίασ και ολιςτικισ δθμιουργίασ. Επιπλζον, θ ρευςτότθτα, θ
ευελιξία και ο διαδραςτικόσ χαρακτιρασ των κεατρικϊν δραςτθριοτιτων επιβάλλουν τον
επαναπροςδιοριςμό των κριτθρίων, που ανανεϊνονται ςυνεχϊσ.
Ζτςι, θ αξιολόγθςθ οφείλει να είναι διαμορφωτικι, ςταδιακι με εςτίαςθ ςτθ
βακμιαία ςυνεχι εκτίμθςθ με ποιοτικά κριτιρια. Ρρόκειται για μια πλθροφοριακι και
ςτοχαςτικι αξιολόγθςθ, όχι εςτιαςμζνθ ςτισ γνϊςεισ των μακθτϊν/-τριϊν, αλλά
επικεντρωμζνθ ςτθ δθμιουργικότθτά τουσ, τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων, τθν πορεία τθσ
ςκζψθσ και τθσ αντίλθψισ τουσ.
Με δεδομζνθ τθ διττι ςτόχευςθ τθσ κεατρικισ εμπειρίασ και μάκθςθσ (παιδαγωγικικαλλιτεχνικι), ςτθν αξιολόγθςι τθσ είναι ανάγκθ να λαμβάνεται υπόψθ, εκτόσ από τον
μακθςιακό, και ο καλλιτεχνικόσ/ ψυχαγωγικόσ χαρακτιρασ τθσ. Θ ιδιαιτερότθτα τθσ
αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ των κεατρικϊν δραςτθριοτιτων και τθσ ανταπόκριςθσ
των ςυμμετεχόντων ςυνίςταται ςτο ότι μπορεί να πραγματοποιείται από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ και τον/τθν εκπαιδευτικό-εμψυχωτι/-τρια μζςα ςτο μυκοπλαςτικό περιβάλλον. Πλοι,
μζςω κεατρικοφ ρόλου, μποροφν να αυτοαξιολογοφνται και να αξιολογοφν, χρθςιμοποιϊντασ πολλζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ (ςτοχαςτικζσ ςυηθτιςεισ, θμερολόγια, εικαςτικζσ
δθμιουργίεσ, εργαςτιρι γραφισ κ.ά.), δρϊντασ ανατροφοδοτικά όςον αφορά τθν εξζλιξθ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεατρικισ δραςτθριότθτασ. Άλλωςτε, θ ατμόςφαιρα του δραματικοφ
περιβάλλοντοσ απαιτεί και ευνοεί αναςτοχαςτικζσ και αξιολογικζσ διαδικαςίεσ, μζςα από
τθν απελευκζρωςθ των ςυναιςκθμάτων και το ςυγκινθςιακό βίωμα.
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΠΟΤΓΩΝ

12 |

Θεατρικι Αγωγι Δθμοτικοφ

Βϋ Μζροσ
Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Θεματικά
Πεδία

ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΔΗΜΟΣΙΚΟ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
Α. Αίςκθςθ –
Αυτοζκφραςθ
– Παιχνίδι

1. Από τθν αίςκθςθ
ςτθν αυτοζκφραςθ.
2. Ζκφραςθ ςτθν
ομάδα: Σωματικι
ζκφραςθ και κίνθςθ.

● Να εντάςςονται
διαλεκτικά και με
κάρροσ ςτθν ομάδα,
αφενόσ δίνοντασ τον
απαραίτθτο ηωτικό
χϊρο ςτουσ άλλουσ,
αφετζρου
υποςτθρίηοντασ τθ
δικι τουσ κζςθ ςε
αυτιν.
● Να αποκτιςουν
ςυνείδθςθ του
ςϊματόσ τουσ, των
δυνατοτιτων του και
τθσ ςχζςθσ του με τον
χϊρο και με τουσ
άλλουσ.
● Να εξερευνοφν και
να αναγνωρίηουν το
ςϊμα και τισ
αιςκιςεισ τουσ ςε
ποικίλα επίπεδα και
ρυκμοφσ κίνθςθσ.
● Να δοκιμάηουν
δυνατότθτεσ
παραγωγισ ιχου ςτο
ςϊμα τουσ (θχεία),
ϊςτε μζςω ιχων να
αρκρϊνουν λζξεισ.
● Να ελζγχουν τθν
αναπνοι τουσ και να
αξιοποιοφν τισ
φωνθτικζσ τουσ
δυνατότθτεσ (ζνταςθ,
χροιά, χρϊμα).

Αιςκθτθριακζσ, ςωματικζσ,
φωνθτικζσ αςκιςεισ και
παιχνίδια για ενεργοποίθςθ
του ςϊματοσ (Αςκιςεισ –
παιχνίδια ρυκμοφ / κίνθςθσ)
«Το ξφπνθμα των αιςκιςεων»
Ο/Θ εκπαιδευτικόσεμψυχωτισ/-τρια καλεί
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να
τοποκετιςουν το ςϊμα τουσ
ςτο πάτωμα. Με κλειςτά
μάτια, τεντϊνουν χαλαρά τα
μζλθ του ςϊματόσ τουσ, ενϊ
ταυτόχρονα –ι και
διαδοχικά– αφινονται, με τα
αιςκθτιρια, να
αναγνωρίςουν ερεκίςματα.
Μυρίηουν οςμζσ, αγγίηουν
αντικείμενα, ακοφν ιχουσ και
περιγράφουν, όταν τουσ
ηθτθκεί, τισ ιδιότθτζσ τουσ
(π.χ. γόμα, λουλοφδι).
«Το ξφπνθμα του ςώματοσ»
Οι μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται
να ενεργοποιιςουν ζνα ζνα
τα μζλθ του ςϊματόσ τουσ και
τισ αρκρϊςεισ τουσ, ϊςτε να
μετακινθκοφν από τθν φπτια
κζςθ ςτθν όρκια.
«Περιςτροφζσ»
Οι μακθτζσ/-τριεσ βρίςκονται
ςε όρκια ςτάςθ και
περιςτρζφουν αργά τα μζλθ
του ςϊματόσ τουσ (π.χ.
κεφάλι, ϊμουσ, μζςθ, γόνατα,
φτζρνεσ κ.λπ.).

Αςκιςεισ αναπνοισ / φωνισ
Οι μακθτζσ/-τριεσ
τοποκετοφν το ςϊμα τουσ ςτο
πάτωμα και χαλαρϊνουν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Α. Αίςκθςθ –
Αυτοζκφραςθ
– Παιχνίδι

Ο/Θ εμψυχωτισ /-τρια
κατευκφνει τθν αναπνοι τουσ
ςε τρία ςτάδια (ειςπνοι,
ςυγκράτθςθ, εκπνοι).
● Δοκιμάηουν τα τρία ςτάδια

τθσ αναπνοισ, ςθκϊνοντασ,
αργά, το χζρι τουσ κατά τθν
ειςπνοι, κρατϊντασ το
ςτακερό κατά τθ ςυγκράτθςθ
και κατεβάηοντάσ το, αργά
αργά, με τθν εκπνοι.
(Σθμείωςθ: Θ ειςπνοι /
εκπνοι προθγείται και είναι
αυτι που παραςφρει
λειτουργικά τθν κίνθςθ του
χεριοφ, το οποίο τθν
ακολουκεί.)
● Αναπνζουν αρχικά από τον

κϊρακα και ςταδιακά με το
διάφραγμα. Τοποκετοφν το
χζρι τουσ πάνω ςτα ςθμεία
του ςϊματόσ τουσ για να
νιϊκουν τθν αναπνοι τουσ.
Κατόπιν ςτα ίδια ςθμεία
τοποκετοφν ζνα μπαλάκι και
τθν παρατθροφν.
● Αναπνζουν με διάφορουσ

ρυκμοφσ (αργά, κανονικά,
γριγορα, διακεκομμζνα,
αγχωμζνα κ.λπ.).
«Ονόματα»
Τα παιδιά κάκονται ςε κφκλο.
Κάποιο λζει το όνομά του
επιλζγοντασ τον τρόπο ωσ
προσ τθν εκφορά του λόγου
(π.χ. χαϊδευτικά, χαροφμενα,
λυπθμζνα).
Με τθ ςειρά και τα υπόλοιπα
παιδιά λζνε το όνομά τουσ με
παρόμοιο τρόπο. (Σθμείωςθ:
Για αποφυγι τθσ
μθχανιςτικισ ζκφραςθσ τα
παιδιά χρειάηεται να
ςυνειδθτοποιοφν τθν αιτία
(ςυναιςκθματικι-κοινωνικι
κατάςταςθ) που επθρεάηει
τθν εκάςτοτε λειτουργικι
εκφορά / ςυμπεριφορά.
Διαδοχικά, διαφοροποιοφν
τθν εκφορά του λόγου τουσ,
ορίηοντασ τθν κατάλλθλθ
περίςταςθ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Α. Αίςκθςθ –
Αυτοζκφραςθ
– Παιχνίδι

«Φωνοφλεσ»
Μακρόςυρτα, τα παιδιά λζνε
διάφορα φωνιεντα, από τον
λαιμό, το ςτικοσ και τθν
κοιλιά, αγγίηοντασ κάκε
φορά, με το χζρι τουσ, το
αντίςτοιχο μζροσ του
ςϊματόσ τουσ.
«Παίηω με τθ φωνι μου»
Τα παιδιά ςφίγγουν τα χζρια
τουσ ςτισ παλάμεσ και
προφζρουν μια ςυγκεκριμζνθ
φωνοφλα (π.χ. φκόγγο,
γράμμα, ςυλλαβι). Στθ
ςυνζχεια ο/θ εμψυχωτισ/τρια τα προτρζπει να
ανοίγουν τα δάχτυλά τουσ
ςιγά ςιγά από τισ παλάμεσ και
να τα ςθκϊνουν αργά προσ τα
πάνω. Κακϊσ ανοίγουν τα
δάχτυλα «ανοίγει» και θ
φωνι τουσ και όςο πιο ψθλά
ανεβαίνουν τα χζρια κα
αυξάνεται και θ ζνταςι τθσ.
Γίνεται εναλλαγι κινιςεων.
«Αντίλαλοι»
Χωρίηονται ςε ομάδεσ, που
βρίςκονται θ μία πίςω από
τθν άλλθ. Ζνα από τα παιδιά
λζει δυνατά μία λζξθ. Θ
πρϊτθ ομάδα τθν
επαναλαμβάνει δυνατά, θ
δεφτερθ, πιο ςιγά κ.ο.κ.,
ϊςπου θ φωνι «χάνεται»
ςτον χϊρο.

● Να ελζγχουν τθν
κίνθςθ του ςϊματοσ
ςτον χϊρο:
– αναγνϊριςθ των
κινθτικϊν
δυνατοτιτων του
ςϊματοσ
– οριοκζτθςθ χϊρουχρόνου
– προςανατολιςμόσ
ςτον χϊρο
– ςτάςθ ςϊματοσ
– αυτοζλεγχοσ,
επίπεδα κίνθςθσ
– λεπτι και αδρι
κινθτικότθτα
– πειραματιςμόσ
– ψυχοςωματικι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Αςκιςεισ κίνθςθσ
«Περπατιματα»
Αρχικά τα παιδιά κινοφνται
ελεφκερα ςε κακοριςμζνο
χϊρο, ενϊ ο/θ εμψυχωτισ/τρια κακοδθγεί τθν κίνθςι
τουσ ςε ποιότθτεσ / επίπεδα
δυςκολίασ.
Ενδεικτικά, βαδίηουν:
– ςε διάφορουσ ρυκμοφσ
καταλαμβάνοντασ όλο τον
χϊρο,
– προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ,
– με τα χζρια ψθλά, με τα
πζλματα, με τα γόνατα,
– ςαν νάνοι, γίγαντεσ, μωρά,
γζροι,
– ςτθν άμμο, ςτο νερό, ςτθ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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ζκφραςθ
– ευλυγιςία
– ιςορροπία
– απελευκζρωςθ των
αιςκιςεων και τθσ
φανταςίασ.
● Να παρατθροφν, να
ακοφν, να αγγίηουν,
κατανοϊντασ πωσ τα
αιςκθτιρια είναι
εργαλεία ανάγνωςθσ
του μικρόκοςμοφ
τουσ και ο εαυτόσ
τουσ αποτελεί μζροσ
του φυςικοφ και
κοινωνικοφ
περιβάλλοντοσ.

λάςπθ, ςτο βαμβάκι, ςτο
χιόνι,
– με τθν αίςκθςθ πωσ
κρατοφν φανταςτικά
αντικείμενα (π.χ. βαρφ,
ελαφρφ, ηεςτό, κρφο),
– με τθν αίςκθςθ πωσ ςτο
κεφάλι τουσ υπάρχει ζνα
βιβλίο που δεν πρζπει να
πζςει,
– με τθν αίςκθςθ του
ακροβάτθ πάνω ςε ςκοινιά
που είναι απλωμζνα ςτο
πάτωμα,
– με τθν αίςκθςθ πωσ κάπου
κάπου πάνω ςτο ςϊμα τουσ
ανακαλφπτουν ζνα
φανταςτικό ζντομο και
κάνουν κινιςεισ για να το
διϊξουν.
«Κινιςεισ με όλο το ςώμα»
Οι μακθτζσ/-τριεσ
χρθςιμοποιοφν το ςϊμα τουσ
για να δείξουν κάποιεσ
εικόνεσ ι καταςτάςεισ, όπωσ:
– τα κφματα τθσ κάλαςςασ,
– το πζταγμα του χαρταετοφ,
– το φφςθμα του ανζμου,
– τθ φωτιά,
– το τίναγμα των ροφχων,
– το εκκρεμζσ,
– μια μφγα που πιάςτθκε
ςτον ιςτό τθσ αράχνθσ,
– ζνα βιβλίο που δεν πρζπει
να πζςει,
– το περπάτθμα ςε ςχοινί που
είναι απλωμζνο ςτο πάτωμα
ςαν να είναι ακροβάτεσ/τριεσ,
– το περπάτθμα με τθν
αίςκθςθ πωσ πάνω ςτο ςϊμα
τουσ ανακαλφπτουν ζνα
φανταςτικό ζντομο και
κάνουν κινιςεισ για να το
διϊξουν.
«Ζώα, αντικείμενα»
Αναπαριςτοφν με ςωματικζσ
κινιςεισ ηϊα ι αντικείμενα
(π.χ. βάτραχο, πελεκάνο,
λαγό, φίδι, μπάλα, ςβοφρα,
κερί που λιϊνει, βαρελάκι,
ελατιριο).
«Βάδιςμα με οδθγό ζνα μζλοσ
του ςώματοσ»

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Α. Αίςκθςθ –
Αυτοζκφραςθ
– Παιχνίδι

Βαδίηουν ςαν να τουσ
τραβάει διαδοχικά ζνα μζλοσ
του ςϊματόσ τουσ (π.χ. θ
μφτθ τουσ, ο αγκϊνασ τουσ, θ
κοιλιά τουσ).
«Κυνθγθτό»
Τρζχουν ελεφκερα ςτον χϊρο.
Ζνα από τα παιδιά κυνθγάει
τα υπόλοιπα. Μόλισ αγγίξει
κάποιο, του «ανακζτει» τον
ρόλο του.
Δθμιουργικι
ςυνεργαςία ςτθν
ομάδα
– ςωματικι
επικοινωνία,
– ςυντονιςμόσ
κίνθςθσ,
– ςυνεργαςία με τον
άλλο / παρτενζρ και
τθν ομάδα,
– αυτοπεικαρχία,
– ενςυναίςκθςθ,
– ςυλλογικι
ςυνείδθςθ,
– φιλόςτοργθ ςκζψθ,
– αρμονικι
ςυνφπαρξθ,
– ςυνεργαςία ςτθν
ομάδα.

Παιχνίδια επαφισ
«Επαφι με το ςώμα»
Σχθματίηονται ηευγάρια, ςτα
οποία τα παιδιά κινοφνται
δίπλα δίπλα, εφαπτόμενα ςε
ζνα διαφορετικό κάκε φορά
ςθμείο του ςϊματόσ τουσ
(π.χ. πλάτθ, αγκϊνασ,
κεφάλι).
● Ο/Θ εμψυχωτισ/-τρια

τοποκετεί ςτθ μζςθ του
κφκλου τθσ ομάδασ
αντικείμενα (π.χ. ζνα
αναμμζνο κερί, μια λεκάνθ με
νερό, ζνα αρκουδάκι, ζνα
λουλοφδι κ.ά.). Κάκε παιδί
πλθςιάηει ζνα από τα
αντικείμενα, το αγγίηει, το
αιςκάνεται και ςτθ ςυνζχεια
αγγίηει τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/τριζσ του για να τουσ
μεταδϊςει τθν αίςκθςθ που
ζνιωςε (ηεςτό, κρφο, απαλό
κ.ά.).
«Επαφι με το βλζμμα»
Τα παιδιά, ςε ηευγάρια,
κινοφνται ταυτόχρονα κι από
μακριά ςτον χϊρο, κρατϊντασ
ςτακερά τθν ίδια απόςταςθ,
χωρίσ να χάνουν τθν επαφι
τουσ, με το βλζμμα
ςτραμμζνο το ζνα προσ το
άλλο.
«Επαφι με τθν ακοι»
Κλείνουν τα μάτια τουσ και
βαδίηουν πολφ αργά ςτον
χϊρο, ϊςτε να ακοφν και να
αφουγκράηονται τουσ άλλουσ
γφρω τουσ, αποφεφγοντασ να
πζφτουν πάνω τουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Α. Αίςκθςθ –
Αυτοζκφραςθ
– Παιχνίδι

Β. Κοινωνϊ με
τον άλλον –
υναντϊ τον
εαυτό μου –
Μοιράηομαι
ςτθν ομάδα

1. Επικοινωνία ςτθν
ομάδα: Τα πρόςωπα
και θ ςυνφπαρξθ: ο
εαυτόσ και ο άλλοσ.
2. Λεκτικι ζκφραςθ και
επικοινωνία.
3. Αλλθλεπίδραςθ και
ςυλλογικι εργαςία
ςτθν ομάδα.

● Να εντάςςονται
διαλεκτικά και με
κάρροσ ςτθν ομάδα,
αφενόσ δίνοντασ τον
απαραίτθτο ηωτικό
χϊρο ςτουσ άλλουσ,
αφετζρου
υποςτθρίηοντασ τθ
δικι τουσ κζςθ ςε
αυτιν.
● Να αποδζχονται
τουσ όρουσ και τουσ
κανόνεσ ςυνφπαρξθσ
ςτθν ομάδα.
● Να
ςυμπεριφζρονται με
ομαδικό πνεφμα /
ςυλλογικι διάκεςθ
ςτο παιχνίδι.

Δθμιουργικι
ςυνεργαςία ςτθν
ομάδα
– γνωριμία με τουσ
ςυμμακθτζσ/-τριεσ,
– αποδοχι των
άλλων,
– εμπιςτοςφνθ,
– αυτοπεικαρχία,
– ενςυναίςκθςθ,
– ςυλλογικι
ςυνείδθςθ και
επικοινωνία,
– φιλόςτοργθ ςκζψθ,
– αρμονικι
ςυνφπαρξθ ςτθν
ομάδα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

«Σμινοσ»
Τα παιδιά ακουμποφν το ζνα
πάνω ςτο άλλο. Κάποιο
μπαίνει λίγο πιο μπροςτά ωσ
«αρχθγόσ του ςμινουσ» και,
επιλζγοντασ τον δικό του
ρυκμό και τισ κινιςεισ που
επικυμεί, οδθγεί τα υπόλοιπα
παιδιά κυκλικά ςτον χϊρο.
Στο τζλοσ κάκε κφκλου
αλλάηει ο αρχθγόσ.
Ομαδοςυνεργατικά
Παιχνίδια
Παιχνίδια γνωριμίασ
● Οι μακθτζσ/-τριεσ
βρίςκονται ςε κφκλο και λζνε
πράγματα που τουσ αρζςουν
ι δεν τουσ αρζςουν (π.χ.
φαγθτά, παιχνίδια, χρϊματα).
Λζνε λζξεισ ι μικρζσ φράςεισ
που ςχετίηονται με ζνα κζμα
(π.χ. καλοκαίρι).

Παιχνίδια ςυνεργαςίασ/
επικοινωνίασ
● Ο/Θ εμψυχωτισ/-τρια
μοιράηει ςτα παιδιά κάρτεσ
με χρϊματα που για κάποια
είναι κοινά. Τα παιδιά
κινοφμενα ςτον χϊρο, κακϊσ
πλθςιάηουν, όςα ζχουν το
ίδιο χρϊμα ενϊνονται και
ςυνεχίηουν να κινοφνται μαηί
ςχθματίηοντασ ομάδεσ με
κριτιριο το χρϊμα.
● Εναλλακτικά οι
χρωματιςτζσ κάρτεσ (ι
ςφμβολα, εικόνεσ, γράμματα)
μποροφν να είναι
ςκορπιςμζνεσ ςτο πάτωμα
και τα παιδιά να κινοφνται με
βάςθ ζνα μουςικό ερζκιςμα.
Πταν ςταματάει θ μουςικι,
ςκφβουν αμζςωσ και
παίρνουν μια κάρτα. Κατόπιν,
ςυνεχίηουν να κινοφνται, ενϊ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ
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Β. Κοινωνϊ με
τον άλλον –
υναντϊ τον
εαυτό μου –
Μοιράηομαι
ςτθν ομάδα

κάκε φορά που ςταματά θ
μουςικι, τρζχουν να
ςυναντιςουν τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ με το
ίδιο χρϊμα κάρτασ.
● Ο/Θ εμψυχωτισ/-τρια
τοποκετεί εφθμερίδεσ ςτο
πάτωμα (μία για κάκε δφο
μακθτζσ/-τριεσ). Τα παιδιά με
γριγορο ρυκμό κινοφνται
ελεφκερα ςτον χϊρο. Πταν
ο/θ εμψυχωτισ/-τρια χτυπάει
το ταμπουρίνο, δφο
μακθτζσ/-τριεσ ςπεφδουν να
πατιςουν πάνω ςτθν
εφθμερίδα ςχθματίηοντασ το
«ηευγάρι» τουσ.
● Θ άςκθςθ μπορεί να
ςυνεχιςτεί για τον
ςχθματιςμό μικρότερων ι
μεγαλφτερων υποομάδων,
ενϊ ςταδιακά ο/θ
εμψυχωτισ/-τρια αφαιρεί μία
μία τισ εφθμερίδεσ.
«Κακρζφτθσ»
Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςχθματίηουν ηευγάρια. Ενϊ
ο/θ Α μακθτισ/-τρια κάνει
μικρζσ κινιςεισ, ο/θ Β
ςτζκεται απζναντί του/τθσ
προςπακϊντασ να
αντιγράψει τθ ςωματικι
του/τθσ ςτάςθ και τισ
κινιςεισ του/τθσ.
«Γλυπτά»
Ο/Θ Β μακθτισ/-τρια
παριςτάνει το γλυπτό ςε
παγωμζνθ εικόνα και ο/θ Α
αναλαμβάνει τον ρόλο του
γλφπτθ κάνοντασ αλλαγζσ ςτθ
ςτάςθ του/τθσ Α
(ςυμπλιρωςθ, αποδόμθςθ).
«Χτίηοντασ μια ιςτορία λζξθ
προσ λζξθ»
Τα παιδιά, ευριςκόμενα ςτον
κφκλο τθσ ομάδασ,
δθμιουργοφν μια ιςτορία με
αυτοςχεδιαςμό, λζγοντασ
κακζνα μια λζξθ που
ςυμπλθρϊνει τισ
προθγοφμενεσ, μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ του νοιματοσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Β. Κοινωνϊ με
τον άλλον –
υναντϊ τον
εαυτό μου –
Μοιράηομαι
ςτθν ομάδα

Γ. Ανάγκθ –
Δίλθμμα –
Πράττω –
τοχάηομαι/ Ο
μφκοσ
ταξιδεφει

Ζτςι, εξοικειϊνονται με τθν
απόκτθςθ ετοιμότθτασ και τθ
δθμιουργία ομαδικισ
ςφνκεςθσ.
«Η μθχανι»
Ζνα παιδί επιλζγει μια απλι
κίνθςθ που αποδίδει τθ
λειτουργία ενόσ εξαρτιματοσ
μθχανισ. Με τθ ςειρά τα
υπόλοιπα ςυμπλθρϊνουν με
τθ δικι τουσ ςτάςθ και κίνθςθ
άλλα εξαρτιματα για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ μθχανισ. Θ
κίνθςθ μπορεί να
ςυνοδεφεται από μθχανικοφσ
ιχουσ. Θ μθχανι μπορεί να
δουλεφει ςε κανονικό ρυκμό,
με κάποιο ελάττωμα,
εντατικά ι να ζχει χαλάςει.

1. Τεχνικζσ εμψφχωςθσ
τθσ ομάδασ (παιχνίδια
και αςκιςεισ).
2.
Θεατροπαιδαγωγικζσδιδακτικζσ μζκοδοι
(κεατρικό παιχνίδι,
διερευνθτικι
δραματοποίθςθ,
μανδφασ του ειδικοφ,
παιχνίδι ρόλου, κζατρο
φόρουμ κ.ά.).

● Να εξοικειωκοφν με
τθ κεατρικι ςφμβαςθ
και τον κεατρικό
ρόλο, το περιεχόμενο
και τουσ τρόπουσ
ζκφραςισ τουσ.
● Να εκφράηονται με
λόγο και κίνθςθ.

3. Θεατρικζσ τεχνικζσ.
4. Τεχνικζσ ερϊτθςθσ
και ςκθνικισ
διερεφνθςθσ
δραματικοφ
περιβάλλοντοσ.

Παιχνίδια εμπιςτοςφνθσ
«Οδθγώ τον τυφλό»
Ζνα παιδί παριςτάνει τον
«τυφλό» και κάποιο άλλο τον
οδθγό του, που το κατευκφνει
με ελαφρά αγγίγματα ςτθν
πλάτθ.
Θεατρικοί αυτοςχεδιαςμοί
(αυκόρμθτοι, ελεφκεροι,
ςκθνικοί)
Τα παιδιά, χωριςμζνα ςε
μικρζσ ομάδεσ, παίρνουν από
τον/τθν εμψυχωτι/-τρια ζνα
κζμα, με ςτόχο να
δθμιουργιςουν ζναν
θμιδομθμζνο αυτοςχεδιαςμό.
Αφοφ ςυηθτιςουν ςχετικά με
τουσ ρόλουσ, τθν ταυτότθτα,
τα κίνθτρα και τθ
ςυμπεριφορά τουσ, αλλά και
για τθ ςκθνικι κατάςταςθ,
αρχικά δοκιμάηουν τον
αυτοςχεδιαςμό τουσ ςτθν
υποομάδα τουσ, δίχωσ
κεατζσ. Κατόπιν τον
παρουςιάηουν ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ,
χρθςιμοποιϊντασ απλά υλικά
(κοςτοφμια, αντικείμενα
κ.λπ.).
Παραδείγματα:
«Τυχαία ςυνάντθςθ»
Τα παιδιά, χωριςμζνα ςε

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Γ. Ανάγκθ –
Δίλθμμα –
Πράττω –
τοχάηομαι/ Ο
μφκοσ
ταξιδεφει

μικρζσ ομάδεσ, ελεφκερα
ςκζφτονται και επιλζγουν μια
τυχαία ςυνάντθςθ προςϊπων
και τθν παρουςιάηουν με
αυτοςχεδιαςμό.
«Αυτοςχεδιαςμόσ με βάςθ
ζνα μουςικό ι θχθτικό
ερζκιςμα»
Τα παιδιά ακοφν ζνα μουςικό
ι θχθτικό ερζκιςμα. Κατόπιν
ελεφκερα αυτοςχεδιάηουν
μια κατάςταςθ, με βάςθ τθν
εικόνα που επινόθςαν
ακοφγοντασ το ερζκιςμα.
● Αυτοςχεδιαςμοί μποροφν
να δθμιουργοφνται από
ποικίλα θχθτικά ερεκίςματα
(π.χ. ιχοσ ςειρινων, κρόιςμα
φφλλων, μοφγκριςμα ηϊου).
● Αυτοςχεδιαςμοί με βάςθ

ζνα αντικείμενο: α.
κακθμερινισ χριςθσ, β. με
πολιτιςμικό και κοινωνικό
περιεχόμενο ι με βάςθ ζνα
μουςειακό ζκκεμα.
«Αυτοςχεδιαςμόσ με βάςθ
τον ρυκμό»
Κάκε ομάδα επιλζγει μια
ρυκμικι κίνθςθ,
ςυνοδευόμενθ από μια
ρυκμικι φράςθ, που
επαναλαμβάνει εν χορϊ (π.χ.
ουά-ουά-ε), ενϊ κινείται ςτον
χϊρο. Εναλλακτικά με το
ταμπουρίνο δίνει τον ρυκμό
τθσ. Στο τζλοσ όλεσ οι ομάδεσ
κινοφνται ταυτόχρονα ι και
διαδοχικά χρθςιμοποιϊντασ
τισ φράςεισ τουσ.
«Ιςτορία με βάςθ
αντικείμενα»
Ο/Θ εμψυχωτισ/-τρια δίνει
ςε κάκε ομάδα αντικείμενα,
τα οποία ςχετίηονται μεταξφ
τουσ, καλϊντασ τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ, με βάςθ
αυτά, να δθμιουργιςουν
ζναν ςφντομο
αυτοςχεδιαςμό.
«Μάςκεσ»
Με ερζκιςμα μια μάςκα/
προςωπείο τα παιδιά

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Γ. Ανάγκθ –
Δίλθμμα –
Πράττω –
τοχάηομαι/ Ο
μφκοσ
ταξιδεφει

οργανϊνουν αυτοςχεδιαςμό.
Καταςκευάηουν μάςκεσ και
με βάςθ αυτζσ οδθγοφνται ςε
αυτοςχεδιαςμό. Οι μάςκεσ
μπορεί να είναι φανταςτικζσ
ι ςυμβολικζσ (μάςκα
πολζμου / ειρινθσ, μάςκα
νφχτασ).
«Ουδζτερθ μάςκα»
Χρθςιμοποιϊντασ τθν
ουδζτερθ μάςκα ο/θ
μακθτισ/-τρια αντιδρά ςε
δεδομζνεσ ςυνκικεσ:
Βρζχεται από ξαφνικι βροχι,
βλζπει ποδόςφαιρο,
κολυμπάει ςτθ κάλαςςα,
κοιμάται και ξυπνάει.
«Τα μαγικά ροφχα»
Ο/Θ εμψυχωτισ/-τρια
εμφανίηει ςτα παιδιά ζνα
μπαουλάκι με παράξενα
ροφχα και άλλα είδθ
αμφίεςθσ (περοφκεσ, καπζλα,
χιτϊνεσ κ.ά.). Τα πλθροφορεί
πωσ ζχουν μαγικζσ /
μεταμορφωτικζσ ιδιότθτεσ.
Τα καλεί να μεταμφιεςτοφν
με αυτά και να
δθμιουργιςουν ςκθνικι
δράςθ με βάςθ τισ ιδιότθτζσ
τουσ.
«Κωμικόσ ι «ςοβαρόσ»
αυτοςχεδιαςμόσ με βάςθ ζνα
κζμα»
Ο/Θ εμψυχωτισ/-τρια δίνει
ςε κάκε ομάδα μόνο το κζμα
του αυτοςχεδιαςμοφ και
προτρζπει τα παιδιά να
δομιςουν ελεφκερα τισ
ςκθνζσ τουσ (π.χ. Οι περίεργοι
γείτονεσ, το κοριτςάκι που
χάκθκε ςτο δάςοσ, το μαγικό
μπαςτοφνι, ψωνίηοντασ ςε
ζνα κατάςτθμα, επίςκεψθ
ςτον οδοντίατρο).
Χρθςιμοποιοφν αντικείμενα
και μεταμφιζηονται με βάςθ
τα κοινωνικά και αξιακά
πρότυπα του ρόλου τουσ.

Θεατρικοί αυτοςχεδιαςμοί
(θμιδομθμζνοι, ςκθνικοί)
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Θεατρικι Αγωγι Δθμοτικοφ

● Να διακρίνουν τα
γνωρίςματα τθσ
προςωπικότθτασ του
ρόλου τουσ και να
πλθροφορθκοφν τα
δεδομζνα των
ςυνκθκϊν βάςει των
οποίων κα
κατανοοφν, κα
εξθγοφν και κα
ερμθνεφουν τα
κίνθτρα και τθ
ςυμπεριφορά του
ρόλου τουσ.

Κάρτεσ ρόλων
Για τον θμιδομθμζνο και
ςκθνικό αυτοςχεδιαςμό.
Για τθ λειτουργικι απόδοςθ
του αυτοςχεδιαςμοφ, πριν
από τθν ζναρξι του, κάκε
παιδί παίρνει από τον/τθν
εκπαιδευτικό μια κάρτα
ρόλου, όπου πολφ ςφντομα
περιγράφονται τα βαςικά
ςτοιχεία ταυτότθτασ του
ρόλου του και τθσ
προθγθκείςασ/ υπάρχουςασ
κατάςταςθσ, με απαραίτθτθ
τθν αναφορά ςτθ
ςυμπεριφορά και του άλλου/
άλλων ρόλων, μζχρι τθ
χωροχρονικι ζναρξθ του
αυτοςχεδιαςμοφ.
(Σθμείωςθ: Το περιεχόμενο
τθσ κάρτασ ρόλου κάκε
μακθτι/-τριασ, που είναι
πολφ ςφντομο και το γνωρίηει
μόνο ο/θ ίδιοσ/-α, καταλιγει
με μια κοινι φράςθ ςε όλεσ
τισ κάρτεσ, θ οποία
ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ του
αυτοςχεδιαςμοφ.)

● Να επινοοφν και να
ςυμμετζχουν ςε
φανταςιακζσ,
παιγνιϊδεισ και
αυτοςχζδιεσ ςκθνικζσ
δράςεισ βιϊνοντασ τθ
ςυνφπαρξθ ςτθν
ομάδα με φιλόςτοργθ
ςκζψθ.

Θεατρικό παιχνίδι
α) Απελευκζρωςθ από
ψυχοκοινωνικζσ ςυςτολζσ /
δθμιουργία ομάδασ
Στθν αϋ φάςθ, ςτόχοσ είναι,
μζςω παιχνιδιϊν για
αυκορμθςία και ευχαρίςτθςθ
και αςκιςεων για
ςυγκζντρωςθ τθσ προςοχισ
και ανάπτυξθ τθσ
παρατθρθτικότθτασ, να
καλλιεργθκεί κετικό κλίμα
ςτθν ομάδα για χαρά,
εμπιςτοςφνθ και εξάςκθςθ
των εκφραςτικϊν μζςων
(ςϊμα, φωνι, λόγοσ) με τθν
ενκουςιϊδθ παρουςία
του/τθσ εμψυχωτι/-τριασ.
β) Αναδθμιουργία κεατρικϊν
ρόλων και καταςτάςεων
Στθ βϋ φάςθ αναπτφςςονται
αυτοςχζδιεσ ςκθνικζσ
δράςεισ και αναλαμβάνονται
κεατρικοί ρόλοι, που
προςαρμόηονται ςτισ
προςωπικζσ ανάγκεσ των

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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παιδιϊν κι όχι των κεατρικϊν
ρόλων:
ψυχοςυναιςκθματικζσ
θκικζσ, ψυχοκοινωνικζσ.
όλοι, μυκοπλαςτικζσφανταςιακζσ καταςτάςεισ και
κζματα, που ενκουςιωδϊσ
επιλζγονται από τα παιδιά,
διαμορφϊνονται,
αναπροςαρμόηονται με βάςθ
τθν αυκεντικότθτα του
παίηειν και τθσ
ψυχοδυναμικισ δράςθσ τουσ,
όπου ο/θ εκπαιδευτικόσ με
ευφάνταςτθ δθμιουργικότθτα
προκαλεί τθ –δίχωσ κεατζσ–
αυκόρμθτθ ςυμμετοχι των
παιδιϊν.
γ) Σκθνικι αυτοςχζδια δράςθ
Στθ γϋ φάςθ οι ομάδεσ
παρουςιάηουν μεταξφ τουσ
τισ αυκόρμθτεσ και
αυτοςχζδιεσ δράςεισ που
ανζπτυξαν κατά τθ βϋ φάςθ,
αφοφ προθγουμζνωσ
ςτακεροποιιςουν τα δομικά
ςτοιχεία τθσ δραματικισ και
ςκθνικισ μορφισ.
δ) Αποτίμθςθ εργαςτθρίου
Θ δϋ φάςθ είναι αξιολογικι,
που αφορά τα βιϊματα των
μακθτϊν/-τριϊν για τθ
διαδικαςία και το
περιεχόμενο των δράςεϊν
τουσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ με
ποικίλεσ μορφζσ ζκφραςθσ
(διαλογικισ, απεικονιςτικισκαλλιτεχνικισ) εκδθλϊνουν
τα ςυναιςκιματα και τον
αναςτοχαςμό τουσ.
Εφαρμογι κεατρικοφ
παιχνιδιοφ ςτισ 4 φάςεισ
όλοι και καταςτάςεισ ςε μια
ποιθτικι οπτικι του κόςμου,
ςε μθ ρεαλιςτικι
ονειροφανταςία.
Θζμα:
● Μια παλάμθ που δεν ξζρει
τι να κάνει με… (τι, ποιον;
μετά τι ζγινε;) / Ζνα παποφτςι
αποφάςιςε να… (τι; μετά τι
ζγινε;) / Ζνα λουλοφδι είναι
φυλακιςμζνο ςτ… (ποφ;) /
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Ζνασ ςτίχοσ ςκζφτεται να…
(τι; μετά τι ζγινε;) / Θ βροχι
αγάπθςε τον άνεμο (μετά τι
ζγινε;) / Θ Δευτζρα
ςκεφτόταν τι κα πει ςτθν
Τρίτθ (μετά τι ζγινε;)
● Θ μοναξιά του πρίγκιπα. /
Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν
μια χαροφμενθ θλιαχτίδα. /
Τα δάκρυα του ηωγράφου.
● Τι ςυμβαίνει όταν είμαι ςε
μια πιτςαρία δίχωσ χριματα
και πεινάω πολφ; / Τι
ςυμβαίνει όταν μείνω όλθ τθ
νφχτα ςτο μουςείο με τα
αγάλματα;
● Να αντιμετωπίηουν
ςτο πλαίςιο ενόσ
κεατρικοφ ρόλου ζνα
ηιτθμα που απαιτεί
λφςθ με αρμονικόςυναινετικό τρόπο,
υπό το πρίςμα τθσ
διαλεκτικισ του
διαλόγου.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Παιχνίδι ρόλου (άςκθςθ ςτθ
διαλεκτικι για τθ ςυναίνεςθ)
● Οι μακθτζσ/-τριεσ, ςε

κεατρικό ρόλο,
αναλαμβάνουν –ςε
ολομζλεια– να διερευνιςουν
ζνα ηιτθμα αντλθμζνο από
τθν κοινωνικι
κακθμερινότθτα,
προκειμζνου από κοινοφ να
δϊςουν κάποια λφςθ.
Βαςικό κριτιριο αποτελεί θ
διλθμματικι κατάςταςθ και θ
αναγκαία ςυνεργατικι και
διαλογικι ςυμμετοχι τουσ
ςτθν αντιμετϊπιςι του.
Στο παιχνίδι ρόλου
κεμελιϊδθσ είναι θ
ςυντονιςτικι παρουςία
του/τθσ εμψυχωτι/-τριασ,
που ςε κομβικό κεατρικό
ρόλο (υψθλισ, μζςθσ ι
χαμθλισ κοινωνικισ κζςθσ),
ςυμβάλλει ςτθν επίλυςθ του
προβλιματοσ.
(Σθμείωςθ: Στθν οργάνωςθ
του παιχνιδιοφ ρόλου
ςυμβάλλει θ μζκοδοσ/
τεχνικι «Μανδφασ του
Ειδικοφ», ωσ κεατρικι
μζκοδοσ πρότηεκτ.)
Παράδειγμα:
– Οι ζνοικοι μιασ
πολυκατοικίασ ςυνεδριάηουν
για ζνα ηιτθμα που απαιτεί
ςυναίνεςθ και λφςθ (ποιο
είναι αυτό;).
– Οι βουλευτζσ μιασ ειδικισ
επιτροπισ ςυνεδριάηουν για
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Πράττω –
τοχάηομαι/ Ο
μφκοσ
ταξιδεφει

να εκτιμιςουν ζνα ηιτθμα.
– Οι δικαςτζσ ςυνεδριάηουν
πριν αποφανκοφν για ζνα
ηιτθμα.
– Τα μζλθ μιασ ομάδασ
ςυηθτοφν πριν πάρουν μια
πολφ κρίςιμθ απόφαςθ
(ςχετικά με τι;).
– Οι κάτοικοι μιασ κοινότθτασ
ςυνεδριάηουν για να
αποφαςίςουν ςχετικά με τθ
μετεγκατάςταςθ ι μθ του
χωριοφ τουσ, εξαιτίασ
ςοβαροφ λόγου
(κατολιςκιςεισ, δθμιουργία
υδροθλεκτρικοφ φράγματοσ
κ.λπ.)

● Να διερευνοφν ςτο
πλαίςιο κεατρικοφ
ρόλου τθν κοινωνικοπολιτικι
πραγματικότθτα μζςα
από βιωματικζσ,
ςυμμετοχικζσ,
ανακαλυπτικζσ,
κριτικοςτοχαςτικζσ,
παραςτατικζσδραματικζσ
διαδικαςίεσ μάκθςθσ
και να οδθγοφνται ςε
νζα κατανόθςθ.

Διερευνθτικι
Δραματοποίθςθ
Παράδειγμα: Ο Εγωιςτισ
Γίγαντασ, του Πςκαρ Ουάιλντ
α) Δθμιουργία ατμόςφαιρασ
ομάδασ
Στο αϋ ςτάδιο επιδίωξθ είναι
θ δθμιουργία κλίματοσ
ζκφραςθσ και εμπιςτοςφνθσ
μεταξφ των ςυμμετεχόντων,
μζςω ποικίλων ςυλλογικϊν
ψυχοκοινωνικϊν και
ψυχοκινθτικϊν παιχνιδιϊν
και αςκιςεων ζκφραςθσ και
επικοινωνίασ ςτθν ομάδα.
Παράδειγμα:
– Ανεξάρτθτα από το
αφιγθμα του Εγωιςτι
Γίγαντα, οι μακθτζσ/-τριεσ
εμπλζκονται ςε παιχνίδια και
αςκιςεισ που ςχετίηονται με
τισ ζννοιεσ του εγωιςμοφ, τθσ
μοναξιάσ, τθσ χαράσ, του
γιγαντιαίου, τθσ απουςίασ,
τθσ ελπίδασ, των εποχϊν, τθσ
ενςυναίςκθςθσ.
β) Γνωριμία με το αρχικό
περιβάλλον (εναλλακτικά
γίνεται το i ι το ii)
i. Επαφι με το ζργο: Στο
πραγματικό περιβάλλον τθσ
τάξθσ οι μακθτζσ/-τριεσ
ζρχονται ςε επαφι με το
λογοτεχνικό ι το καλλιτεχνικό
ζργο, εςτιάηοντασ ςτα δομικά
ςτοιχεία τθσ κεατρικισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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μορφισ (δραματικό
περιβάλλον, ρόλουσ, εςτιακό
κζντρο, χϊρο, χρόνο).
Ρροςδιορίηουν τουσ ρόλουσ /
χαρακτιρεσ, τα γεγονότα, το
πρόβλθμα και τισ
χωροχρονικζσ ςυνκικεσ του
ζργου.
Παράδειγμα:
– (Ακρόαςθ) Οι μακθτζσ/τριεσ ακοφν /
παρακολουκοφν τθν ιςτορία
τθν οποία ο/θ εμψυχωτισ/τρια διακόπτει ςε ζνα κρίςιμο
ςθμείο τθσ (είναι θ ςτιγμι
που ο γίγαντασ βλζπει τον
κιπο του παγωμζνο, ενϊ θ
άνοιξθ ζχει ζρκει).
Εναλλακτικά:
ii. Επαφι με το ερζκιςμα: Σε
κεατρικό ρόλο ι εκτόσ ρόλου,
ο/θ εμψυχωτισ/-τρια
παρουςιάηει ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ το ερζκιςμα
(ζννοια, μαρτυρία, οπτικό,
θχθτικό ι εικαςτικό
ερζκιςμα), που, όπωσ αφινει
να εννοθκεί ι –άλλοτε–
εξθγεί, ςχετίηεται με μια
ιςτορία. Συηθτϊντασ για το
αρχικό περιβάλλον, οι
μακθτζσ/-τριεσ διατυπϊνουν
υποκζςεισ και εκδοχζσ,
ςχετικά με τουσ
εμπλεκόμενουσ ρόλουσ και
τισ δυνάμει καταςτάςεισ.
γ) Δθμιουργία δραματικοφ
(νζου) περιβάλλοντοσ
● Ρρϊτεσ επιςθμάνςεισ για
τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ: Οι
μακθτζσ/-τριεσ με ςυντομία
κζτουν νζα προβλιματα,
επινοοφν νζα πρόςωπα και
καταςτάςεισ, προςδιορίηουν
τον δραματικό χϊρο και
χρόνο, αναφζρουν τα
ενδεχόμενα κίνθτρα των
προςϊπων, τουσ ςκοποφσ και
τισ προςδοκίεσ τουσ αλλά και
τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ,
ειςάγουν νζεσ εντάςεισ και
ςυγκροφςεισ, αναηθτοφν και
προτείνουν λφςεισ.
Παράδειγμα:
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– Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυηθτοφν
για τα παιδιά, τα ςτοιχεία τθσ
φφςθσ και τα προβλιματα
που ζχουν προκφψει από τθ
ςυμπεριφορά του γίγαντα, ςε
πραγματικό και ςυμβολικό
επίπεδο.
● Διερεφνθςθ-ςτοχαςμόσ ςε

κεατρικό ρόλο: Ο/Θ
εμψυχωτισ/-τρια προτείνει
καταςτάςεισ και με χριςθ
κατάλλθλων κεατρικϊν
τεχνικϊν εμπλζκει τα παιδιά
ςε αυτοςχζδιεσ,
διερευνθτικζσ δράςεισ
ςωματικισ ζκφραςθσ,
διαλόγου, ςτοχαςτικισ
γραφισ, ενκαρρφνοντασ τθ
λειτουργία τθσ
μεταμορφωτικισ δφναμθσ
του κεάτρου.
Παράδειγμα:
– (Αιςκθςιοκινθτικι δράςθ)
Οι μακθτζσ/-τριεσ, διαδοχικά,
ςυγχρόνωσ ι εναλλακτικά,
κινοφνται ςτον ρόλο των
παιδιϊν, του γίγαντα, του
ανζμου, τθσ άνοιξθσ.
(Ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ και
τθσ κατάςταςθσ). Πταν
ερωτθκοφν, απαντοφν για τθν
ταυτότθτα του ρόλου τουσ και
τθν κατάςταςι του.
● Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ

Με ςτόχο τθν κατανόθςθ τθσ
δράςθσ το ςτάδιο αυτό
λειτουργεί ανατροφοδοτικά
για τθν εξζλιξθ τθσ κεατρικισ
διερεφνθςθσ.
Παράδειγμα:
– (Ραγωμζνθ εικόνα /
Ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ και τθσ
κοινωνικισ κατάςταςθσ). Οι
μακθτζσ/-τριεσ αναπαριςτοφν
ζνα ςτιγμιότυπο / μια
κατάςταςθ και αξιολογοφν τισ
ζννοιεσ τθσ ιςτορίασ, που
προθγουμζνωσ ςυηιτθςαν.
● Διαμόρφωςθ τθσ ιςτορίασ:

Στο εργαςτιριο δθμιουργικισ
γραφισ, που δθμιουργείται,
διερευνϊνται οι χαρακτιρεσ,
οι καταςτάςεισ, ο χϊροσ και ο
χρόνοσ, θ ζνταςθ, οι διάλογοι,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

28 |

Θεατρικι Αγωγι Δθμοτικοφ

Γ. Ανάγκθ –
Δίλθμμα –
Πράττω –
τοχάηομαι/ Ο
μφκοσ
ταξιδεφει

οι ςυγκροφςεισ, τα ςφμβολα,
θ πλοκι. Πλα προκαλοφν ζνα
νζο μετακείμενο, προϊόν τθσ
ίδιασ τθσ ομάδασ.
Παράδειγμα:
– (Ραγωμζνθ εικόνα /
Ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ και τθσ
κοινωνικισ κατάςταςθσ). Οι
μακθτζσ/-τριεσ ςε ηευγάρια
ςτον ρόλο γίγαντα και
παιδιοφ εκφράηουν τισ
αυκεντικζσ ςκζψεισ τουσ.
– (Θμιδομθμζνοσ
αυτοςχεδιαςμόσ). Οι
μακθτζσ/-τριεσ ςτον ρόλο του
γίγαντα και του δράκου
βρίςκονται ςτθν Κορνουάλθ
και ςυηθτοφν τα κρίςιμα
ηθτιματα που τουσ/τισ
απαςχολοφν, πριν
αναχωριςει ο γίγαντασ για το
κάςτρο του.
– (Θ καρζκλα των
αποκαλφψεων). Οι μακθτζσ/τριεσ ςτον ρόλο του γίγαντα,
ενόσ παιδιοφ ι ενόσ από τουσ
γονείσ των παιδιϊν μιλοφν
για τθ ηωι τουσ και τα
ερωτιματά τουσ, ενϊ κατόπιν
απαντοφν ςε ερωτιματα του
ακροατθρίου.
– (Το περίγραμμα του
γίγαντα). Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτον ρόλο του γίγαντα
γράφουν μζςα ςτο
περίγραμμά του τισ ςκζψεισ
του, ενϊ γφρω από το
περίγραμμά του, εκτόσ ρόλου
/ ωσ μακθτζσ/-τριεσ, γράφουν
ςφντομα κείμενα προσ τον
γίγαντα για να του
εκφράςουν τισ κρίςεισ τουσ,
ωσ κζςθ ι ερϊτθςθ.
– (Ρροςωπικό θμερολόγιο).
Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε
κεατρικό ρόλο
αναςτοχάηονται ςχετικά με
τον εαυτό τουσ.
– (Διάδρομοσ τθσ
ςυνείδθςθσ). Οι μακθτζσ/τριεσ ςε ρόλο των πολλϊν
ςκζψεων του γίγαντα του
λζνε τι να κάνει για να
επιςτρζψει θ άνοιξθ ςτον
κιπο του.
– (Εργαςτιριο δθμιουργικισ
γραφισ). Οι μακθτζσ/-τριεσ
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ςυνκζτουν και διαλογοποιοφν
τθν ιςτορία για επικείμενθ
παρουςίαςθ.
● Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ

II
Με ςτόχο τθν αξιολόγθςθ τθσ
προθγθκείςασ ςυγγραφικισ
και ςκθνικισ δράςθσ, το
ςτάδιο ζχει αναςκοπικό
χαρακτιρα για
ανατροφοδότθςθ.
Παράδειγμα:
– (Μανδφασ του Ειδικοφ). Οι
μακθτζσ/-τριεσ ςε ρόλο
κεατρικϊν ςυγγραφζων ι
διορκωτϊν κειμζνων
αξιολογοφν με ειδικά
κριτιρια το προθγοφμενό
τουσ κείμενο.
δ) Αξιολόγθςθ
Σε κεατρικό ρόλο ι εκτόσ
ρόλου, μετά τθν ολοκλιρωςθ
των διερευνθτικϊν δράςεων
που προθγικθκαν, τα παιδιά
αξιολογοφν τθν ανταπόκριςι
τουσ (ατομικά και ςυλλογικά)
ςτθ δθμιουργία του τελικοφ
αποτελζςματοσ.
Παράδειγμα:
– (Με χριςθ κεατρικϊν
τεχνικϊν ωσ αξιολογικϊν
τεχνικϊν). Οι μακθτζσ/-τριεσ
αναλαμβάνουν ρόλουσ από
τον Εγωιςτι Γίγαντα και με
βάςθ κατάλλθλεσ τεχνικζσ
δείχνουν τθν αξιολογικι
κρίςθ τουσ.
ε) Ραρουςίαςθ
Θ προθγθκείςα κεατρικι
διερεφνθςθ μπορεί να
παρουςιαςτεί με τθ μορφι
«κλαςικισ» παράςταςθσ ι ωσ
ςκετσ ι ωσ πολυκζαμα, με τθ
χριςθ κεατρικϊν τεχνικϊν /
κωδίκων (παγωμζνθ εικόνα,
ανίχνευςθ ςκζψθσ, μαρτυρία,
διάδρομοσ ςυνείδθςθσ,
αντικρουόμενεσ ςκζψεισ,
ςυλλογικόσ ρόλοσ,
τελετουργία,
αυτοςχεδιαςμόσ, καρζκλα
αποκαλφψεων, κζατρο ςκιϊν,
παντομίμα κ.ά.).
Παράδειγμα:
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– Οι μακθτζσ/-τριεσ
παρουςιάηουν αποςπάςματα
από το κεατρικό τουσ
εργαςτιριο βαςιςμζνο ςτον
Εγωιςτι Γίγαντα.
Δ. Ο λόγοσ του
ςϊματοσ – Σο
ςϊμα του
λόγου – Ο
κόςμοσ τθσ
υπόκριςθσ

1. Θεατρικζσ
μζκοδοι/προςεγγίςεισ
(δραματοποίθςθ,
ντοκουμζντο, δρϊμενο
κ.ά.).

● Να επιλζγουν –ι να
ςυνδυάηουν– το
πραγματικό και το
φανταςιακό, το
ρεαλιςτικό και το
ποιθτικό.

2. Εργαςτιρι
δθμιουργικισ γραφισ –
Ραραγωγι δραματικοφ
λόγου.

Λεκτικι και μθ λεκτικι
ζκφραςθ και επικοινωνία
«Θυμάμαι κι αφθγοφμαι»
Οι μακθτζσ/-τριεσ αντλϊντασ
από τθν εμπειρία, με τθν
τεχνικι τθσ μαρτυρίασ ωσ
αποςταςιοποιθμζνθσ
προφορικισ αφιγθςθσ ενόσ
βιϊματοσ, αναφζρονται ςε
μια βιωμζνθ τουσ κατάςταςθ
(ζνα γεγονόσ που τουσ
ςυνζβθ, κάτι που τουσ ζκανε
εντφπωςθ, ζνα όνειρο).
Επίςθσ αφθγοφνται μφκουσ,
παραμφκια και άλλα είδθ
κειμζνων, αξιοποιϊντασ τθν
αναπαραςτατικι τουσ
δφναμθ.
Ο/Θ εμψυχωτισ/-τρια
ενκαρρφνει τα παιδιά, αφοφ
κλείςουν τα μάτια, να
κυμθκοφν ζνα μζροσ που
ζχουν επιςκεφτεί. Με
κατάλλθλεσ ερωτιςεισ τοφσ
ηθτά να μιλιςουν για το τι
βλζπουν, τι νιϊκουν, τι
μυρίηουν, τι κάνουν και τι
λζνε ςε αυτό το μζροσ. Στο
τζλοσ τοφσ ηθτά να ανοίξουν
τα μάτια και να αφθγθκοφν
ςε ρζοντα λόγο όςα είπαν
κατά τθν προθγοφμενθ φάςθ
των ερωτιςεων-απαντιςεων.
«Συνεχίηω τθν αφιγθςθ»
Κάποιο παιδί ξεκινά τθν
αφιγθςθ και το επόμενο τθ
ςυνεχίηει από εκεί που τθν
άφθςε το προθγοφμενο.
«Θεατρικι αφιγθςθ
ιςτορίασ»
Οι μακθτζσ/-τριεσ αξιοποιοφν
τα εκφραςτικά τουσ μζςα
(ςϊμα, φωνι, λόγοσ),
προκειμζνου να αφθγθκοφν
μια ιςτορία (μφκο, παραμφκι
κ.ά.).
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Δ. Ο λόγοσ του
ςϊματοσ – Σο
ςϊμα του
λόγου – Ο
κόςμοσ τθσ
υπόκριςθσ

Λεκτικοί αυτοςχεδιαςμοί
Οι μακθτζσ/-τριεσ βρίςκονται
ςε κφκλο. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ
προτείνει ζνα κζμα και λζει
τθν πρϊτθ πρόταςθ (π.χ. για
μια εκδρομι ςτο δάςοσ:
«Ωραία μζρα ςιμερα, λζω να
πάμε εκδρομι ςτο δάςοσ…»).
Κάκε μακθτισ/-τρια
ςυμπλθρϊνει μια πρόταςθ.
Κατόπιν όλα τα παιδιά
κινοφνται γριγορα ςτον
χϊρο. Ο/Θ εμψυχωτισ/-τρια
με ζνα ςιμα ςε κάποιο παιδί
τοφ κζτει μια ερϊτθςθ, και
αυτό με τθν ίδια διαδικαςία
ρωτά κάποιον/-α
ςυμμακθτι/-τριά του (π.χ.
δίνοντασ ζνα μαλακό μπαλάκι
ςε κάποιον/-α κι αυτόσ/-ι
«πετϊντασ» το ςε κάποιον/-α
άλλον/-θ, κάνοντάσ του/τθσ
μια νζα ερϊτθςθ κ.ο.κ.).
«Συνεντεφξεισ»
Τα παιδιά ςε ρόλο
δθμοςιογράφων ρωτοφν τα
υπόλοιπα παιδιά για διάφορα
κζματα.
«Ανείπωτεσ ιςτορίεσ ςε ζνα
μουςείο»
Σε ρόλο μουςειολόγων
διερευνοφν τθν ιςτορία και
τον πολιτιςμό ςτισ προκικεσ
ενόσ μουςείου.
(Σθμείωςθ: Στουσ παραπάνω
αυτοςχεδιαςμοφσ ςυμβάλλει
θ μζκοδοσ/ τεχνικι
«Μανδφασ του ειδικοφ».)

Παραγωγι
δραματικοφ λόγου
Εργαςτιρι
δθμιουργικισ
γραφισ.

υνεχίηω μια ιςτορία
Σε όλεσ τισ ομάδεσ δίνεται
πολφ ςφντομα θ αρχι τθσ
ίδιασ ιςτορίασ. Κάκε ομάδα
τθν εξελίςςει με
ευρθματικότθτα και
παρουςιάηει τθ ςυνζχειά τθσ
ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ.

Ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων
Ο/Θ εμψυχωτισ/-τρια δίνει
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ
μια ςυνκικθ (π.χ. βρίςκω ζνα
δϊρο ςτο γραφείο μου, μια

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Δ. Ο λόγοσ του
ςϊματοσ – Σο
ςϊμα του
λόγου – Ο
κόςμοσ τθσ
υπόκριςθσ

προγραμματιςμζνθ εκδρομι
ακυρϊνεται). Τα παιδιά
δείχνουν τα ςυναιςκιματά
τουσ για τθν παραπάνω
ςυνκικθ με τισ εκφράςεισ του
προςϊπου, τισ χειρονομίεσ
και τισ κινιςεισ τουσ. Τα
ενκαρρφνει να εκφράηουν
λεκτικά τα ςυναιςκιματά
τουσ για διάφορεσ ςυνικειζσ
τουσ ι καταςτάςεισ. Μπορεί
να τουσ δϊςει τθν αρχι μιασ
πρόταςθσ, π.χ. «Νιϊκω
ωραία όταν…, Θυμϊνω
όταν…, Φοβάμαι να…».
Ανάλυςθ και
δθμιουργία μορφϊν.

● Οι μακθτζσ/-τριεσ
φαντάηονται ότι βρίςκονται
ςτθν όχκθ μιασ λίμνθσ, όπου
μποροφν να πετάξουν
πράγματα που τουσ/τισ
ςτενοχωροφν. Αναπαριςτοφν
τθν κίνθςθ του πετάγματοσ με
το χζρι τουσ και αφθγοφνται
ςτθν ομάδα τι πζταξαν ςτθ
λίμνθ (εφιάλτεσ, αρρϊςτιεσ
κ.ά.).

● Να αναλφουν και να
αναςυνκζτουν ζνα
δοςμζνο κζμα /
κείμενο, το οποίο
εμπεριζχει μια ι
περιςςότερεσ
καταςτάςεισ, ςτάςεισ
και ςυμπεριφορζσ.

Δραματοποίθςθ
Μζςω τθσ μεταγραφισ ενόσ
μθ κεατρικοφ κειμζνου ςε νζο
κείμενο με κεατρικι μορφι
και τθν ακόλουκθ ςκθνικι
του παρουςίαςθ, οι
μακθτζσ/-τριεσ
διαλογοποιοφν το γραπτό ι
οπτικοακουςτικό αρχικό
κείμενο (μφκο, παραμφκι,
τραγοφδι, ποίθμα, εικόνα),
δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ
κεατρικότθτα του –υπό
δθμιουργία– νζου κειμζνου
και το «ανζβαςμά» του ςτθ
ςκθνι.

● Να διερευνοφν και
να αναςυγκροτοφν τα
παραπάνω μζςω
κεατρικοφ ρόλου.

«Δραματοποίθςθ ιςτορίασ,
μφκου, παραμυκιοφ»
● Ο/Θ εμψυχωτισ/-τρια
αφθγείται μια ιςτορία
αξιοποιϊντασ κατά τθ
διάρκεια τθσ αφιγθςθσ ιχουσ
και μουςικι.
● Οι μακθτζσ/-τριεσ
αφθγοφνται με τον δικό τουσ
τρόπο όςα τουσ/τισ
εντυπωςίαςαν.
● Μζςω διαλογικισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Δ. Ο λόγοσ του
ςϊματοσ – Σο
ςϊμα του
λόγου – Ο
κόςμοσ τθσ
υπόκριςθσ

Ε. Σο τι και το
πϊσ ςτθ
κεατρικι

1. Κειμενικοίπαραςταςιακοί κϊδικεσ
– Σκθνοκετικι

● Να ςυμμετζχουν
ςτον κόςμο του
κεάτρου και του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυηιτθςθσ ο/θ εμψυχωτισ/τρια αναδεικνφει τα ςτοιχεία
του δραματικοφ κειμζνου:
χϊρο, χρόνο, πρόςωπα,
δράςθ, διαλόγουσ, ζνταςθ,
ςυγκροφςεισ κ.ά.
● Οι μακθτζσ/-τριεσ χωρίηουν
το γραπτό κείμενο ςε
ςκθνικζσ ενότθτεσ / εικόνεσ.
Τιτλοφοροφν τθν κακεμία,
αναφζροντασ τα γεγονότα
περιλθπτικά. Κατόπιν γφρω
από το κφριο ςυμβάν τθσ
ενότθτασ (ωσ κάτι που
γίνεται, ζγινε ι κα γίνει)
«χτίηουν» τθ δράςθ
περιορίηοντασ τα
αφθγθματικά μζρθ ςε
ςκθνικζσ οδθγίεσ, μζςα ςε
παρενκζςεισ, ενιςχφοντασ,
ταυτόχρονα, τα δραματικά
μζρθ, ϊςτε να
αναδεικνφονται οι
ςυγκροφςεισ μεταξφ των
θρϊων και να προκφπτουν οι
δραματικζσ καταςτάςεισ. Στθ
ςυνζχεια παρουςιάηονται
ςτιγμιότυπα και ςκθνζσ, με
τθν ανάλθψθ κεατρικϊν
ρόλων και τθ χριςθ ποικίλων
τεχνικϊν: αυτοςχεδιαςμοί,
μαρτυρίεσ, παγωμζνεσ
εικόνεσ, ανίχνευςθ ςκζψεων,
χορογραφίεσ κ.ά.,
προκειμζνου να προκφψουν
αυτοςχζδιοι διάλογοι και να
αποςαφθνιςκεί θ ςκθνικι
δράςθ. Πλα τα παραπάνω κα
αξιοποιθκοφν ςτο εργαςτιρι
γραφισ και παραγωγισ
δραματικοφ λόγου. Με
εναλλαγι γραφισ και
εμψφχωςθσ καταλιγουν ςε
ςενάρια προβλθματιηόμενοι/εσ για τον τρόπο τθσ ςκθνικισ
τουσ ςφνδεςθσ.
● Διαμορφϊνουν το ςκθνικό
περιβάλλον και ςυμμετζχουν
ενεργά ςε ηθτιματα που
αφοροφν τα ενδφματα, τθν
ψιμυκίωςθ, τα αντικείμενα,
τθ μουςικι κ.ά.
● Κατόπιν παρουςιάηουν το
ζργο τουσ.
Επαφι με ςυναφζσ ψθφιακό
υλικό, επιςκζψεισ ςε χϊρουσ
τζχνθσ και πολιτιςμοφ,
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διαμεςολάβθςθ.

κεάματοσ με τα είδθ
και τισ μορφζσ του.

2. Θεατρικι
παράςταςθ: Από τθν
παραγωγι ςτθν
πρόςλθψθ.

● Να
ςυνειδθτοποιιςουν
τον κεατρικό/ ςκθνικό
χϊρο και χρόνο.

3. Σχολικζσ γιορτζσ –
Εκδθλϊςεισ πολιτιςμοφ
– Ρολυκζαμα.

ςυναντιςεισ με
δθμιουργοφσ,
παρακολοφκθςθ κεαμάτων
κ.ά.
● Επιςκζπτονται μια
βιβλιοκικθ για γνωριμία με
κεατρικά ζργα και τα δομικά
χαρακτθριςτικά τουσ.
Αςκιςεισ και παιχνίδια
προφορικοφ λόγου.

● Να εξοικειωκοφν με
τθν ζννοια τθσ
υποκριτικισ και του
θκοποιοφ, τθ ςχζςθ
του κεατρικοφ
παιχνιδιοφ με τθ
κεατρικι παράςταςθ.

● Να βιϊςουν τθ
λειτουργία τθσ
ςτοχαςτικισ,
κεατρικισ
διερεφνθςθσ ωσ
προχπόκεςθ για τθ
ςκθνικι πράξθ.

● Να διακρίνουν τθ
φφςθ του δραματικοφ
κειμζνου, τισ
διαφορζσ του από το
λογοτεχνικό κείμενο
και τουσ τρόπουσ
μετατροπισ του ςε
κεατρικό.

● Να τοποκετοφνται
κριτικά ςε κζματα τθσ
δραματικισ πλοκισ,
των ςυγκροφςεων και
των κεατρικϊν
καταςτάςεων ςε
ςχζςθ με τα δρϊντα
πρόςωπα/ιρωεσ του
ζργου.
● Να αποκτιςουν τθ
δυνατότθτα
παραδειγματικισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Αυτοςχεδιαςμόσ
Από το κεατρικό παιχνίδι ςτθ
ςκθνικι πράξθ και τθ
κεατρικι παράςταςθ
Από το αυκόρμθτο και
αυτοςχζδιο δραματικό
παιχνίδι ςτθ ςφνκεςθ
ςκθνικισ δράςθσ.
Από τθ διερευνθτικι
δραματοποίθςθ ςτθ ςκθνικι
πράξθ και τθ κεατρικι
παράςταςθ
Από τθ ςτοχαςτικι
διερεφνθςθ του κεατρικοφ
εργαςτθρίου ςτθ ςκθνικι του
αναπλαιςίωςθ.
Δραματοποίθςθ κειμζνου
αφθγθματικοφ,
οπτικοακουςτικοφ (εικόνασ)
«Δραματοποίθςθ
αυτοςχζδιασ ιςτορίασ και
παρουςίαςι τθσ».
● Ο/Θ εκπαιδευτικόσ
δθμιουργεί ερεκίςματα
(εικόνα, τραγοφδι, ποίθμα)
και προτρζπει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να
δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ
ιςτορία.
● Οι μακθτζσ/-τριεσ με

καταιγιςμό ιδεϊν πλάκουν τα
βαςικά ςθμεία τθσ ιςτορίασ
τουσ: χϊρο, χρόνο, πρόςωπα,
δράςθ, διαλόγουσ, ζνταςθ,
ςυγκροφςεισ κ.ά.
● Ο/Θ εμψυχωτισ/-τρια, με

κατάλλθλθ κακοδιγθςθ, με
τισ ερωτιςεισ του/τθσ,
ςυμβάλλει ςτθ δόμθςθ τθσ
ιςτορίασ, ςτθ ςυμπλιρωςθ
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μίμθςθσ και
προτυποποίθςθσ
ανκρϊπινων
χαρακτιρων,
δράςεων και
ςυμπεριφορϊν,
να κατανοοφν τον
οπτικό-ακουςτικό
ρυκμό και τθ μορφι
ενόσ κεατρικοφ
δρϊμενου ι μιασ
κεατρικισ
παράςταςθσ.
● Να αντιλθφκοφν τθ
ςθμαςία του
εικαςτικοφ πλαιςίου
ςτο ςκθνικό κζαμα.
● Να αποκτοφν
ςυνείδθςθ τθσ
ςυνκετότθτασ και τθσ
λειτουργίασ των
παραπάνω κωδίκων/
ςθμείων τθσ όψθσ,
κακϊσ μπορεί: να
δθλϊνουν
αντιλιψεισ,
ςυναιςκιματα,
ςυμπεριφορζσ,
κοινωνικζσ
καταςτάςεισ, άδθλεσ
ι φαινομενικά
αποφςεσ δυνάμεισ, να
δθμιουργοφν τθν
αναγκαία
ατμόςφαιρα, να
υπογραμμίηουν τον
διάλογο, να
μεταφζρουν τουσ
ςυμμετζχοντεσκεατζσ ςτον
δραματικό χϊρο και
χρόνο, να
υποκακιςτοφν τον
πρόλογο και τον
επίλογο, να ςυνδζουν
αποςτάςεισ. Κυρίωσ
να υπθρετοφν τθ
ςυνεργαςία με όλουσ
τουσ υπόλοιπουσ
κϊδικεσ, ϊςτε να
επιτυγχάνεται θ
επαρκζςτερθ
επικοινωνία με τον
κεατι.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

των ςτοιχείων που τθσ
λείπουν και ςτθν ανάπτυξθ
τθσ δράςθσ των προςϊπων.
● Οι μακθτζσ/-τριεσ χωρίηουν

τθ δράςθ ςε ενότθτεσ
(ςτιγμιότυπα, ςκθνζσ) και
κάκε ομάδα δραματοποιεί
μία ι περιςςότερεσ ςκθνζσ.
● Αναλαμβάνουν ρόλουσ και

χρθςιμοποιοφν κεατρικζσ
τεχνικζσ για τθ
δραματοποίθςθ των ςκθνϊν:
αυτοςχεδιαςμοφσ, μαρτυρίεσ,
παγωμζνεσ εικόνεσ,
ανίχνευςθ ςκζψεων,
χορογραφίεσ κ.ά., με ςτόχο τθ
δθμιουργία κεατρικϊν
διαλόγων και ςκθνικισ
δράςθσ.
● Ραράγουν γραπτό κεατρικό

λόγο.
● Συμπλθρϊνουν /

βελτιϊνουν τουσ διαλόγουσ
τουσ, ςτουσ οποίουσ
προςκζτουν κατάλλθλεσ
ςκθνικζσ οδθγίεσ. Συηθτοφν
τισ απόψεισ τουσ για τα
ςθμεία τθσ όψθσ (ςκθνικά
αντικείμενα, κοςτοφμια,
φωτιςμόσ, ψιμυκίωςθ,
μουςικι κ.ά.).
● Οι μακθτζσ/-τριεσ

ενκαρρφνονται ςτισ
ευφάνταςτεσ, πρωτότυπεσ
καταςκευζσ με αςφμβατα
υλικά. Συηθτοφν για τθ
ςθμαςία και τθ λειτουργία
του φωτιςμοφ, τθσ μουςικισ
και τθσ ψιμυκίωςθσ ςτθ
κεατρικι παράςταςθ.
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● Να βιϊςουν τθ
κεατρικι
δραςτθριότθτα και
τουσ ςυντελεςτζσ τθσ
ςτον τόπο τουσ.
● Να ςυμμετζχουν ωσ
ςυνεργάτεσ και
ςυνδθμιουργοί ςε
κάποιο ςκθνικό
κζαμα (θκοποιόσ,
βοθκόσ
ςκθνογράφου,
ενδυματολόγου
ψιμυκιολόγου,
φωτογράφοσ κ.ά.),
ςυνειδθτοποιϊντασ
τθ ςθμαςία των
παραπάνω
ειδικοτιτων ςτθ
λειτουργία τθσ
παράςταςθσ.
● Να κρίνουν μια
κεατρικι παράςταςθ
και να διατυπϊνουν
γραπτά ι προφορικά
τισ εμπειρίεσ τουσ
από αυτι, με
ευαιςκθςία ςτθν
τζχνθ, για αποτίμθςθ
και παραγωγι
καλλιτεχνικϊν ζργων.
● Να αποκτιςουν τθν
ικανότθτα αιςκθτικισ
ςυγκίνθςθσ από τθ
ςυμμετοχι /
παρακολοφκθςθ
κεατρικισ
παράςταςθσ.
● Να ψυχαγωγοφνται
από τθν εμπειρία του
κεάτρου.
● Να προςεγγίηουν το
κζατρο ωσ μορφι
καλλιτεχνικισ
ζκφραςθσ και
επικοινωνίασ.
● Να προςεγγίηουν το
κζατρο με τθ
ςυμμετοχι τουσ ςε
ζρευνα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Ο/Θ εμψυχωτισ/-τρια

δθμιουργεί τισ ςυνκικεσ για:
Συνεργαςία με κεατρικά
εργαςτιρια τθσ περιοχισ (του
τοπικοφ διμου ι μιασ
κεατρικισ ομάδασ).
– Ραρακολοφκθςθ και
επιτόπια ζρευνα κεατρικϊν
παραςτάςεων και άλλων
εκδθλϊςεων πολιτιςμοφ ςτθν
τοπικι κοινωνία.
– Ραρακολοφκθςθ,
ςχολιαςμό τθσ παράςταςθσ,
καταςκευι πλθροφοριακοφ
υλικοφ (φυλλάδια, αφίςεσ
κ.ά.).
– Δθμιουργία ενότθτασ για το
κζατρο ςτθν ιςτοςελίδα του
ςχολείου με
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οπτικοακουςτικό/
φωτογραφικό υλικό, με
ςχόλια-κριτικζσ για
παραςτάςεισ και δρϊμενα
του ςχολείου και άλλων
φορζων.
– Να αποδϊςουν με δικό
τουσ τρόπο, ενταγμζνοι/-εσ
ςε ομάδεσ, τα κυριότερα
κεματικά ςτιγμιότυπα τθσ
παράςταςθσ που
παρακολοφκθςαν με τθν
τεχνικι τθσ παγωμζνθσ
εικόνασ. Να προςπακιςουν
να δθμιουργιςουν τθ δικι
τουσ ςκθνικι εικόνα
αξιοποιϊντασ διαφορετικά
τουσ κεατρικοφσ κϊδικεσ.
– Μετά τθν παρακολοφκθςθ
τθσ κεατρικισ παράςταςθσ να
εκφραςτοφν ςτο εργαςτιρι
γραφισ, ςτο εικαςτικό και
ςτο μουςικό εργαςτιρι κ.ο.κ.
– Να ανταποκρίνονται ςε
ερωτθματολόγια,
ςυνεντεφξεισ με ζργα
ανάκλθςθσ και αναγνϊριςθσ
που αφοροφν τθ χριςθ και
τον ςυνδυαςμό των κωδίκων
τθσ παράςταςθσ, το
αξιακό/ιδεολογικό
περιεχόμενο του κεατρικοφ
ζργου, τισ ςκθνοκετικζσ
τεχνικζσ κ.ά.
Διακεματικζσ
δραςτθριότθτεσ μεταξφ των
γνωςτικϊν αντικειμζνων και
των μορφϊν καλλιτεχνικισ
ζκφραςθσ (π.χ.
μουςικοκεατρικι παράςταςθ,
εικαςτικό, μουςικό δρϊμενο,
κεατροπαιδαγωγικζσ δράςεισ
ςε μουςειακό περιβάλλον
κ.ά.).
● Να χρθςιμοποιοφν
τθ δθμιουργικι
ςυνδρομι τθσ
ψθφιακισ
τεχνολογίασ ςτθ
ςκθνικι λειτουργία
του κεάτρου.
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Χριςθ των νζων
τεχνολογιϊν,
Ψθφιακι Διερευνθτικι
Δραματοποίθςθ
Στο πλαίςιο τθσ Ψθφιακισ
Διερευνθτικισ
Δραματοποίθςθσ:
● Οι μακθτζσ/-τριεσ
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Ε. Σο τι και το
πϊσ ςτθ
κεατρικι
ςκθνι

αξιοποιοφν τισ
νζεσ τεχνολογίεσ, τα ψθφιακά
μζςα, το διαδίκτυο, τα
ποικίλα προγράμματα και τισ
εφαρμογζσ επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ,
επεξεργαςίασ εικόνων κ.ά. Οι
παραπάνω εφαρμογζσ
προςφζρονται για ζνταξι
τουσ ςτο φάςμα των
κεατρικϊν τεχνικϊν, με
ςκοπό τθ κεατρικι
διερεφνθςθ περιβαλλόντων
τθσ κοινωνικισ
πραγματικότθτασ και των
δραματικϊν κειμζνων.
● Οι μακθτζσ/-τριεσ παράγουν
πολιτιςμικά προϊόντα με τθ
ςυγγραφι ςεναρίων/
διαλόγων, με
αναςφνκεςθ ςκθνϊν για τθν
οργάνωςθ κεατρικισ
παράςταςθσ.
Διαδραςτικι ψθφιακι
δραματοποίθςθ μζςω
διαδικτφου:
● Μακθτζσ/-τριεσ από
διαφορετικοφσ τόπουσ και
χϊρεσ επικοινωνοφν μεταξφ
τουσ ςτο πλαίςιο
κεατροπαιδαγωγικϊν
προγραμμάτων, με αφορμι
το κζατρο και τισ τζχνεσ ςτθν
εκπαίδευςθ.
● Ραράγουν δθμιουργικζσ
ταινίεσ (βίντεο) πολφ
ςφντομθσ διάρκειασ που
μπορεί να αποτελζςουν μζροσ
ςκθνικοφ κεάματοσ, για
ανάδειξθ τθσ δράςθσ ςτον
χϊρο και τον χρόνο.
● Αξιοποιοφν τον διαδραςτικό
πίνακα κατά τθν εξζλιξθ μιασ
δραματοποιθμζνθσ ιςτορίασ
ι άλλθσ κεατρικισ μορφισ.
● Δθμιουργοφν ψθφιακό
αποκετιριο με υλικό από τθν
προετοιμαςία και εφαρμογι
εκδθλϊςεων πολιτιςμοφ ςτο
ςχολείο.
● Δθμιουργοφν ιςτοςελίδεσ,
όπου ωσ δθμιουργοί,
ερευνθτζσ και ςυγγραφείσ
αξιοποιοφν το θλεκτρονικό
ταχυδρομείο ςτισ ομαδικζσ
τουσ δράςεισ.
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Ε. Σο τι και το
πϊσ ςτθ
κεατρικι
ςκθνι

Σ.
Σαξιδεφοντασ
ςτον κόςμο
του κεάτρου:
Σο κζατρο ωσ
τζχνθ και
επιςτιμθ

● Να χρθςιμοποιοφν
διαφορετικζσ μορφζσ
κεάτρου και
κεατρικζσ τεχνικζσ για
εμπλουτιςμό των
ςχολικϊν γιορτϊν.

1. Συμμετζχοντασ ωσ
κεατισ ςε μια κεατρικι
παράςταςθ (ςτο
κζατρο, ςτο μουςείο
κ.α.).
2. Ρεριδιαβαίνοντασ
από το αρχαίο ελλθνικό
δράμα ςτθ ςφγχρονθ
κεατρικι δθμιουργία.
3. Συναντϊντασ τισ
τζχνεσ ςτο κζατρο
(Ραμμουςία των
Τεχνϊν).
4. Συνδυάηοντασ
μορφζσ κεάτρου
(κζατρο κοφκλασ και
ςκιάσ, χοροκζατρο,
οπτικοακουςτικζσ
τεχνικζσ κ.ά.).

● Να αποκτιςουν
ςυνείδθςθ κεατι, να
κατανοοφν, να
απολαμβάνουν και να
κρίνουν το ςκθνικό
κζαμα, ζχοντασ τθ
δυνατότθτα να
εκφράςουν γραπτά ι
προφορικά τθν
άποψι τουσ.
● Να προςεγγίςουν
τθν τεχνολογία
κεάτρου.

● Να επικοινωνιςουν
με τουσ ςυντελεςτζσ
μιασ παράςταςθσ.
● Να αντιλθφκοφν τθ
ςυνφπαρξθ των
τεχνϊν ςτθ
διαδικαςία
παραγωγισ μιασ
παράςταςθσ.
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● Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και

υλοποίθςθ καινοτόμων
προςεγγίςεων ςφγχρονων
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με
τθ χριςθ νζων μορφϊν (π.χ.
πολυκζαμα) και με τθ
ςυνεργαςία του ςυνόλου τθσ
ςχολικισ μονάδασ αλλά και
φορζων, ςυλλόγων κ.ά.
● Οι μακθτζσ/-τριεσ
επιςκζπτονται διαφορετικοφσ
κεατρικοφσ χϊρουσ (αρχαίο
κζατρο, κεατρικζσ ςκθνζσ:
γκαράη, εξϊςτεσ, φουαγιζ
κ.λπ.).
Συηθτοφν ςτθν τάξθ για τθν
επιλογι και χριςθ του χϊρου
ςε κάκε παράςταςθ. Γιατί
επιλζχτθκε ο ςυγκεκριμζνοσ
χϊροσ για αυτό το ζργο; Ρϊσ
επθρεάηει τθ δράςθ; Ρϊσ
επθρεάηει τον κεατι; Θα ιταν
διαφορετικό το ζργο αν
παιηόταν ςε ζναν άλλο χϊρο;
Ροφ κάκεται ο κεατισ και
ποφ διαδραματίηεται θ
δράςθ;
Συηιτθςθ για τισ παραςτάςεισ
ςε περιοδείεσ ι φεςτιβάλ.
● Ραρακολουκοφν

οπτικοακουςτικό αρχειακό
υλικό με αποςπάςματα του
ίδιου ζργου ςε διαφορετικζσ
παραςτάςεισ ι/ και
κινθματογραφικζσ ταινίεσ.
Ρροςκαλοφνται καλλιτζχνεσ
(ςυγγραφείσ, ςκθνοκζτεσ,
θκοποιοί, ςκθνογράφοι) ςτον
χϊρο του ςχολείου, ϊςτε οι
μακθτζσ/-τριεσ ςυηθτϊντασ
μαηί τουσ να γνωρίςουν τθν
τζχνθ τουσ. Ζτςι
πραγματοποιείται θ
απαιτοφμενθ διαςφνδεςθ του
ςχολείου με τθν κοινωνία και
τον πολιτιςμό.
● Συηθτοφν για τθ διαφορά
μεταξφ κεατρικοφ ζργου και
κεατρικισ παράςταςθσ. Ροια
ςτοιχεία, νοιματα, ιδεολογία,
εμπεριζχονται ςτο ζργο; Ρϊσ
επιλζγει ζνασ ςκθνοκζτθσ να
τα αναδείξει και γιατί;
● Επιςκζπτονται κεατρικά
μουςεία και άλλα μουςεία
προκειμζνου να
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Σ.
Σαξιδεφοντασ
ςτον κόςμο
του κεάτρου:
Σο κζατρο ωσ
τζχνθ και
επιςτιμθ
● Να αναπτφξουν τθ
κεατρικι τουσ
παιδεία μζςα από
ιςτορικζσ περιόδουσ
και κεατρικά είδθ.

● Να ςυνδυάηουν
ςτοιχεία και κϊδικεσ
από άλλεσ τζχνεσ
(μουςικι, ηωγραφικι,
γλυπτικι,
κινθματογράφοσ),
προκειμζνου να
δθμιουργοφν ζνα
ςφνκετο ςκθνικό
αποτζλεςμα, που
περιλαμβάνει
ςωματικι κίνθςθ και
ζκφραςθ, λόγο,
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διερευνιςουν κεατρικά τα
εκκζματά τουσ.
● Χωρίηονται ςε ομάδεσ και
εντοπίηουν διαφορετικό υλικό
γφρω από ζνα ζργο, μια
ςκθνι, ζναν θκοποιό κ.λπ.
Συηθτοφν ςχετικά με τα
ευριματα.
● Συηθτοφν για τθν κυρίαρχθ
αιςκθτικι αντίλθψθ κάκε
εποχισ και για τισ αλλαγζσ
τθσ ςτον χρόνο ι για τα
ςτοιχεία που μζνουν ίδια.
Συηθτοφν τα αιςκθτικά
ςτοιχεία τθσ κεατρικισ
παράςταςθσ που
δθμιοφργθςαν οι ίδιοι.
● Εξοικειϊνονται με τθν
κριτικι κεϊρθςθ μζςα από
κείμενα που γράφουν για το
κζατρο και για παραςτάςεισ,
με ςκοπό να δθμοςιευτοφν
ςτον Τφπο, να αναρτθκοφν
ςτο διαδίκτυο, να ςυμβάλουν
ςτον διάλογο με
ςυνομιλικοφσ τουσ από άλλεσ
χϊρεσ. Καλοφν ςυγγραφείσ
και ςκθνοκζτεσ ι άλλουσ
δθμιουργοφσ και παράγοντεσ
για ςυηθτιςεισ και
εκδθλϊςεισ.
● Επιςκζπτονται το κζατρο
για να παρακολουκιςουν
ποικίλα είδθ κεατρικϊν
ζργων / παραςτάςεων.
● Συηθτοφν ςτθν τάξθ για τα
ςτοιχεία κάκε παράςταςθσ
(ομοιότθτεσ-διαφορζσ).
● Συηθτοφν για τθν κοινωνία
και τθν εποχι που «γζννθςε»
το εκάςτοτε κεατρικό ζργο.
● Συηθτοφν για τθ ςκθνοκεςία
και πϊσ αυτι μεταχειρίςτθκε
το κεατρικό ζργο.
● Συηθτοφν για τα
επαγγζλματα και τισ ιδιότθτεσ
που ςχετίηονται με το κζατρο
ςτθ ςθμερινι ι ςε άλλεσ
εποχζσ.
(Σθμείωςθ: Στισ παραπάνω
ςυηθτιςεισ οι μακθτζσ/-τριεσ
κατακζτουν τθν εμπειρία
τουσ από το επαγγελματικό
κζατρο και τον τρόπο που
λειτουργοφν οι ίδιοι/-εσ ςτθ
δθμιουργία τθσ μακθτικισ
τουσ παράςταςθσ (ςυηθτοφν

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

41 |
Σ.
Σαξιδεφοντασ
ςτον κόςμο
του κεάτρου:
Σο κζατρο ωσ
τζχνθ και
επιςτιμθ

Θεατρικι Αγωγι Δθμοτικοφ

μουςικι, ιχουσ,
εικόνεσ, χρϊματα,
καταςκευζσ.

πϊσ αντιμετϊπιςαν τθ
ςκθνοκεςία, πϊσ απζδωςαν
τα κεντρικά κζματα και πϊσ θ
τρζχουςα πραγματικότθτα
τουσ/τισ επθρζαςε.)
● Ραρακολουκοφν

οπτικοακουςτικό υλικό από
ςφγχρονα κεάματα
διαφορετικϊν πολιτιςμϊν
(που αδυνατοφν να δουν
ηωντανά).
Εξαςκοφνται ςτθ δθμιουργία
πολυκεάματοσ ςυνδυάηοντασ
πολλζσ τζχνεσ και τεχνικζσ.
● Να ζρκουν ςε
επαφι με ποικίλεσ
μορφζσ και εκφάνςεισ
του κεάτρου:
– κζατρο ςκιϊν,
– κουκλοκζατρο,
– χοροκζατρο,
– μουςικό κζατρο,
– κζατρο δρόμου,
– παντομίμα,
– ακροβατικά,
– κζατρο και
κινθματογράφοσ.

● Ραρακολουκοφν

παραςτάςεισ μουςικοφ
κεάτρου, χοροκεάτρου,
κεάτρου κοφκλασ, κεάτρου
ςκιϊν, κεάτρου ςτο μουςείο
κ.λπ.
«Θ μαριονζτα μου κι εγϊ»
Ζνα από τα παιδιά διαλζγει
ζνα αντικείμενο και το
χρθςιμοποιεί ςαν μαριονζτα.
Αυτό μπορεί να είναι ζνα
κουτί από ςοκολατάκια ι μια
πλαςτικι ςυςκευαςία.
«Σκιζσ ςε λευκό πανί»
Οι μακθτζσ/-τριεσ
χρθςιμοποιοφν ζναν
προβολζα και ζνα τεντωμζνο
λευκό πανί για να
δοκιμάςουν τισ δυνατότθτεσ
τθσ ςκιάσ διαφόρων
ςχθμάτων, αντικειμζνων και
ρόλων ςε φιγοφρα από
κζατρο ςκιϊν. Αν υπάρχει θ
δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με
καραγκιοηοπαίκτθ, μπορεί να
γίνει παράςταςθ.
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
που μποροφν να κάνουν οι
μακθτζσ/-τριεσ ςχετικά με το
κουκλοκζατρο είναι:
● Ραρακολουκοφν
παραςτάςεισ από
επαγγελματίεσ του είδουσ
(ηωντανά ι από ταινία).
● Ραίηουν με τισ κοφκλεσ τουσ
(απλζσ κοφκλεσ με ανκρϊπινθ
μορφι ι μορφι ηϊου).
Δθμιουργοφν αυτοςχζδιουσ
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τζχνθ και
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διαλόγουσ κρατϊντασ τισ
κοφκλεσ τουσ ςτον αζρα ι
πάνω ςε ζνα τραπζηι
προςπακϊντασ να μθ
φαίνεται το ςϊμα τουσ.
● Ηωγραφίηουν μορφζσ ςτθν
παλάμθ τουσ και τθ
μετατρζπουν ςε κοφκλα.
Κάνουν αυτοςχεδιαςμοφσ με
τισ μορφζσ που
απεικονίηονται ςτισ δφο
παλάμεσ τουσ ι με τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ.
● Κάνουν το ίδιο με μορφζσ
που ζχουν ηωγραφίςει ςε
κάκε δάχτυλο.
Καταςκευάηουν κοφκλεσ με
διάφορα υλικά (κουτιά,
κουτάλεσ, μπουκάλια,
κάλτςεσ, χαρτοπολτό,
φελιηόλ,
ςφουγγάρια, χάρτινα πιάτα,
ποτιρια, γάντια, φροφτα,
μπαλάκια κ.ά.) και κάνουν
αυτοςχεδιαςμοφσ.
● Χρθςιμοποιοφν διάφορα
είδθ κοφκλασ με τα οποία
παίηεται το κουκλοκζατρο:
γαντόκουκλεσ, επίπεδεσ,
μαριονζτεσ, μαρότεσ, μάπετ,
δαχτυλόκουκλεσ. Με τθ
βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
εξοικειϊνονται ςτισ τεχνικζσ
τουσ.
● Χρθςιμοποιοφν το ςϊμα
τουσ ωσ μαριονζτα (ςε κάκε
ηευγάρι μακθτϊν/-τριϊν ο/θ
Α κινεί τα φανταςτικά νιματα
τθσ μαριονζτασ και ο/θ Β κινεί
ανάλογα τα μζλθ του
ςϊματόσ του/τθσ).
● Χρθςιμοποιοφν τισ κοφκλεσ
για να δραματοποιιςουν
μφκουσ, παραμφκια, ιςτορίεσ.
● Κάνουν μικρζσ παραςτάςεισ
με κοφκλεσ ςτθ ςκθνι του
κουκλοκζατρου ι ςε μια
αυτοςχζδια ςκθνι.
● Καταςκευάηουν τα ςκθνικά
που τουσ είναι απαραίτθτα
και φροντίηουν για τον
φωτιςμό.
Θζατρο με ςκιζσ
«Παιχνίδια με το φωσ και τθ
ςκιά»
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«Σκιζσ ςε λευκό πανί»
Οι μακθτζσ/-τριεσ
χρθςιμοποιοφν ζναν
προβολζα και ζνα τεντωμζνο
λευκό πανί για να
δοκιμάςουν τισ δυνατότθτεσ
τθσ ςκιάσ διαφόρων
ςχθμάτων, αντικειμζνων και
ρόλων ςε φιγοφρα από
κζατρο ςκιϊν. Αν υπάρχει θ
ςυνεργαςία με
καραγκιοηοπαίκτθ, μπορεί να
γίνει παράςταςθ.
● Ραίηουν με το φωσ και τθ
ςκιά αντικειμζνων για να
κατανοιςουν τθ ςχζςθ ςκιάσ
και απόςταςθσ από τθ
φωτεινι πθγι.
● Ραρακολουκοφν
βιντεοςκοπθμζνα
αποςπάςματα από κεάματα
με επαγγελματίεσ του είδουσ.
● Σχθματίηουν ςκιζσ με τα
χζρια (ηωάκια) πίςω από
λευκό φωτιςμζνο πανί.
● Σχθματίηουν ςκιζσ με το
ςϊμα πίςω από λευκό
φωτιςμζνο πανί.
«Μαντεφω το πρόςωπο»
Τα μιςά από τα παιδιά είναι
πίςω από το πανί και τα
υπόλοιπα μπροςτά. Κάποιοσ
πίςω από το πανί δείχνει τθ
ςκιά του κι οι υπόλοιποι
μαντεφουν ποιοσ είναι.
«Μαντεφω το αντικείμενο»
Αναπτφςςεται όπωσ θ
προθγοφμενθ δράςθ, με τθ
διαφορά πωσ ςτθ κζςθ του
προςϊπου τοποκετείται ζνα
αντικείμενο με ευδιάκριτθ
ςκιά.
«Γνωριμία με τον
Καραγκιόηθ»
1θ: Αιςκθτικι εμπειρία –
παρακολοφκθςθ
Αιςκθτικι απόλαυςθ
παράςταςθσ Καραγκιόηθ δια
ηϊςθσ ι από ταινία.
2θ: Γνωριμία με τισ φιγοφρεσ
Επιδιϊκεται θ πρϊτθ
γνωριμία των μακθτϊν/-
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Σ.
Σαξιδεφοντασ
ςτον κόςμο
του κεάτρου:
Σο κζατρο ωσ
τζχνθ και
επιςτιμθ

τριϊν με τουσ πρωταγωνιςτζσ
του ελλθνικοφ κεάτρου ςκιϊν
με βάςθ τθν εμφάνιςθ, τθν
ομιλία, τισ χαρακτθριςτικζσ
τουσ φράςεισ, τον ρόλο και
τον χαρακτιρα τουσ.
Ενδεικτικά:
Ραρουςιάηονται οι φιγοφρεσ
– επιςθμαίνονται τα βαςικά
χαρακτθριςτικά τουσ
(εμφάνιςθ, χαρακτιρασ).
Ρροτείνεται θ επίςκεψθ ενόσ
επαγγελματία ςτο ςχολείο ι θ
επίςκεψθ των μακθτϊν/τριϊν ςτον χϊρο του,
προκειμζνου να προςεγγιςτεί
θ καταςκευι των θρϊων, οι
μορφζσ-τεχνικζσ, θ τυπολογία
κ.ά.
● Οι μακθτζσ/-τριεσ
θχογραφοφν τισ φωνζσ των
θρϊων και προςπακοφν να
τισ αναγνωρίςουν. Σε ζργα
ανάκλθςθσ και αναγνϊριςθσ
εντοπίηουν τα
χαρακτθριςτικά, τθν
κινθςιολογία, τθν ενδυμαςία
τουσ.
3θ: Καταςκευι φιγοφρων και
ςκθνικϊν – Ραράςταςθ με
ζτοιμο ςενάριο
● Οι μακθτζσ/-τριεσ
καταςκευάηουν χάρτινεσ
φιγοφρεσ και εξοικειϊνονται
με τον τρόπο ομιλίασ και
κίνθςισ τουσ. Ραράλλθλα
εφαρμόηουν τεχνικζσ του
κεάματοσ και επιχειροφν
αυτοςχεδιαςμοφσ.
● Ραίηουν με τισ φιγοφρεσ που
ζφτιαξαν (ςτον αζρα, ςτον
τοίχο, ςε πανί).
● Δοκιμάηουν
αυτοςχεδιαςμοφσ με το ςϊμα
τουσ.
● Εμψυχϊνουν αυτοςχζδια
ςενάρια ςτον μπερντζ.
● Ραρακολουκοφν μια
παράςταςθ, ςτθ διάρκεια τθσ
οποίασ ιρωεσ τουσ
απευκφνονται ηθτϊντασ κάτι
από αυτοφσ/-ζσ.
● Να διερευνοφν τα
ςφγχρονα κεατρικά
ρεφματα για τον
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ςυμμετζχοντα κεατι
ςτθ δράςθ, τθν
εξζλιξθ ι/ και τθν
αλλαγι τθσ.
● Να αποκτιςουν
εμπειρία, ωσ
ενεργοί/δρϊντεσ
κεατζσ, άλλων
αλλθλεπιδραςτικϊν
μορφϊν κεάτρου: ςε
κεατρικζσ
παραςτάςεισ και ςε
κεατροπαιδαγωγικά
προγράμματα.

«κεάτρου τθσ αγοράσ», κατά
τθν οποία ο πρωταγωνιςτισ
φτάνει ςε αδιζξοδο. Κατόπιν
οι θκοποιοί ηθτοφν από τα
παιδιά-κεατζσ να προτείνουν
λφςεισ για να αλλάξουν προσ
το καλφτερο τθν εξζλιξθ τθσ
δράςθσ. Οι προτάςεισ των
παιδιϊν δε γίνονται λεκτικά:
Αντίκετα, προτείνουν κάτι
παίρνοντασ τον ρόλο του
πρωταγωνιςτι. Θ δράςθ
ξεκινάει από τθν αρχι και ο
κεατισ-δρων προςπακεί να
αλλάξει τα πράγματα
αυτοςχεδιάηοντασ.
● Συμμετζχουν

ςε
κεατροπαιδαγωγικό
πρόγραμμα ςχεδιαςμζνο από
παιδαγωγοφσ-καλλιτζχνεσ
ςχετικά με ζνα κοινωνικό /
ςφγχρονο κζμα. Με βάςθ ζνα
δρϊμενο ι ςφντομθ ιςτορία,
επεξεργάηονται το κζμα ςε
εργαςτιρια,
αυτοςχεδιάηοντασ,
προτείνοντασ νζεσ οπτικζσ και
λφςεισ, παρουςιάηοντασ τισ
προτάςεισ τουσ ςε άλλουσ,
δθμιουργϊντασ μια δικι τουσ
εκδοχι. Επίςθσ, μποροφν να
εξερευνιςουν περιςςότερο
το κζμα / ιςτορία, με τθ
ςυγγραφι κειμζνου για τον
ρόλο, με τθ ςφνταξθ
επιςτολισ, με τθ δθμιουργία
περαιτζρω ςκθνϊν οι οποίεσ
ςυνεχίηουν τθ δράςθ ι
αναδεικνφουν το παρελκόν
των χαρακτιρων / ρόλων.
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