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από τη θεωρία στην πράξη»



Στόχοι μας να:

 κατανοήσουμε κι αξιοποιήσουμε δραματικές
συμβάσεις, τεχνικές και στρατηγικές

 εμπλακούμε ολόπλευρα σε θεατρικές δραστηριότητες:
Δημιουργία – Παράσταση – Ανταπόκριση

 κατανοήσουμε τη σημασία των συμβόλων, την
κωδικοποίηση και αποκωδικοποίησή τους στις
θεατρικές δραστηριότητες

 δράσουμε, αλληλεπιδράσουμε, συνεργαστούμε,
παίξουμε, αναστοχαστούμε, δημιουργήσουμε και
επικοινωνήσουμε λεκτικά και μη λεκτικά σε ζευγάρια,
μικρές ομάδες και στο σύνολο της ομάδας



Ορχήστρα συναισθημάτων! 



Ορχήστρα συναισθημάτων! 

 διέγερση σώματος, μυαλού και συναισθημάτων
 πρώτη επαφή, παρουσία κι έκφραση στην ομάδα
 μύηση στους κώδικες της μεταμόρφωσης: εαυτός,

χώρος και χρόνος
 πρόσκληση σε ενεργό δράση και συμμετοχή
 δημιουργία ενός χώρου όπου τα σώματα

ανταλλάζουν ενέργεια και συναισθήματα.
 κυκλική διάταξη  επιβεβαιώνει την ισοτιμία των

συμμετεχόντων στην ομάδα
 εμψυχώτρια στο κέντρο του κύκλου  ηγετικός,

συντονιστικός, καθοδηγητικός, υποστηρικτικός ρόλος



Τι είναι το Θέατρο;
Θέατρο είναι ο χώρος. Θέατρο είναι οι άνθρωποι. Θέατρο
είναι οι μνήμες. Θέατρο είναι το μέλλον που αυτές οι
μνήμες προδιαγράφουν. Θέατρο είναι ο λόγος. Θέατρο
είναι όσα ειπώθηκαν, όσα υπονοούνται και ίσως δεν
ειπωθούν ποτέ. Θέατρο είναι οι σιωπές. Θέατρο είναι η
συγκίνηση που γεννάει. Θέατρο είναι όταν περνάνε δύο
και τρεις μέρες από την παράσταση κι αυτή ακόμα
στριφογυρνάει μέσα σου και σε βασανίζει, ανήμπορη να
κατασταλάξει, αναποφάσιστη αν πρέπει να μείνει ή να
φύγει. Αληθινό θέατρο είναι αυτό που δεν μπορεί να
περιγραφεί. Γιατί αυτό που ένιωσες μένει να το
ανακαλύψεις.

Αλέκος Στάμου 
Έζησε μια παράσταση



Γιατί το Θέατρο;

Το Θέατρο και το Δράμα ενεργοποιούν την κριτική σκέψη των
συμμετεχόντων. [...] Καθώς δουλεύουν με τα εργαλεία του,
μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κατάλληλα και με αυξανόμενη
άνεση και αυτοπεποίθηση τον προφορικό και γραπτό λόγο,
να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα τα νοήματα που
χτίζουν στο δράμα εκμεταλλευόμενοι ταυτόχρονα τη γλώσσα
του σώματος, την κίνηση και τον χώρο.
Καθώς παραστούν, αναλύουν και ανταποκρίνονται στις
διάφορες δραματικές και θεατρικές φόρμες, γνωρίζουν και
κατανοούν σε βάθος την πολιτισμική τους κληρονομιά και
γλώσσα ώστε να την εκτιμήσουν ουσιαστικά, ενώ συγχρόνως
αντλούν από αυτά έμπνευση για να διερευνήσουν
συμπεριφορές, στάσεις και αξίες στο σύγχρονο κόσμο.

Πρόγραμμα Σπουδών Θεατρικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (2011) 



Πρωταρχικά Χαρακτηριστικά Θεάτρου
(Neelands, 2004)

1. Επιλεγμένο πλαίσιο

2. Μεταμόρφωση του εαυτού, του χρόνου και

του χώρου

3. Κοινωνικοπολιτιστικό κι αισθητικό πλαίσιο

4. Αλληλεπιδράσεις ηθοποιού – θεατή



Το Θέατρο ως Παιδαγωγικό Εργαλείο
Δυναμική αλληλεπίδραση παιδαγωγικών αρχών και μαθησιακού
περιεχομένου:
 εξ ορισμού αποτελεί εναλλακτική μορφή επικοινωνίας και

έκφρασης (Πρόγραμμα Σπουδών Θεατρικής Αγωγής, 2011)

 διαλογική, αλληλεπιδραστική παιδαγωγική (Elam, 1988)

 ‘πρακτική ελευθερίας’: δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα (Freire,

1996:69)

 παιδαγωγική ενσωμάτωσης και συμμετοχικότητας (Freire, 1996)

 διερώτηση, επίλυση προβλήματος (Bailin, 1998)

 ενεργητική, συνεργατική, παιγνιώδης, δημιουργική,
διαφοροποιημένη μάθηση



Ευτυχισμένοι ενήλικες με 
σύγχρονες βασικές 

δεξιότητες! 



Παιδί και Παιχνίδι

Παιδί: κάθε ανθρώπινο ον μέχρι την ηλικία των 18 ετών
(Διεθνής Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού)

Παιχνίδι: γενετικά καθορισμένη δια βίου
δραστηριότητα. Αυτός που παίζει ‘αφήνεται’ σ’ αυτό και
ταυτόχρονα έχει ‘επίγνωση’ του ότι παίζει.
Χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι ότι κάποιος παίζει
χωρίς λόγο και ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος
γι’ αυτό. Ο λόγος είναι το ίδιο το παιχνίδι. (Lin Yutang)



Άξονες αναφοράς – μορφές δραστηριοτήτων 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ

 ΠΑΡΑΣΤΩ 

 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ



1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ

Αξιοποίηση και καλλιέργεια πολλαπλών δεξιοτήτων
(νοητικές, συναισθηματικές, σωματικές, κοινωνικές, αισθητικές, ηθικές):

 κριτική, δημιουργική και αποκλίνουσα σκέψη
 κριτική επιλογή του ‘κειμένου’ ως ιδεολογική δομή και κοινωνική

πρακτική
 καθορισμός επικοινωνιακού πλαισίου - επιλογή γλώσσας και

συμβάσεων: διερεύνηση, ανάλυση των πολλαπλών επιλογών, επιλογή
της καλύτερης με βάση τις κοινωνικοπολιτισμικές απαιτήσεις

 αναγνώριση, κωδικοποίηση συμβόλων μέσα από τον λόγο και τη
γλώσσα του σώματος με βάση τη σύμβαση ηθοποιού (πομπός) –
θεατή (δέκτης)

 επικοινωνία, ανταλλαγή ιδεών και μηνυμάτων στο πλαίσιο της
ομάδας με σκοπό να δομηθεί το δρώμενο

 συνεργασία, αναγνώριση και σεβασμός στη διαφορετικότητα



2. ΠΑΡΑΣΤΩ

 Μεταμόρφωση εαυτού, χώρου και χρόνου

 Ταυτόχρονη λειτουργία δράσης/ θέασης

 Πρακτική ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων: το Θέατρο ως
ισχυρό πλαίσιο αναπαράστασης και δοκιμής για την επικοινωνία
στην πραγματική ζωή, πώς να επικοινωνήσουν μέσω της
μεταμόρφωσης και της αναπαράστασής τους τα ορθά νοήματα

 Δυναμική αξιοποίηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς του
ανθρώπινου σώματος, η οποία μπορεί να καθορίσει, να
αλλοιώσει το νόημα του λόγου. Οι συμμετέχοντες στο Θέατρο
ασκούνται στο να συλλαμβάνουν άμεσα κι ενεργητικά τα
κρυμμένα νοήματα κάτω από την επιφάνεια του λόγου (Winston,

2004)



3. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ

 Λεκτική έκφραση, ανάλυση και ερμηνεία

 Κριτική αποδόμηση των συμβολισμών και των
συμβάσεων (Winston, 2004)

 Αναστοχασμός στον τρόπο με τον οποίο
συγκεκριμένες ιδέες, συναισθήματα ή μηνύματα
έχουν σωματικοποιηθεί

 Αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση



ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

... διερευνούν στοιχεία 
και τεχνικές του 
δράματος
και ανταποκρίνονται σε 
αυτό ενεργοποιώντας 
τις εμπειρίες και τη
φαντασία τους.

... διερευνούν και
χρησιμοποιούν 
στοιχεία,
τεχνικές και συμβάσεις
του δράματος για
διάφορους σκοπούς και
αναπτύσσουν ιδέες στο 
δράμα βασισμένοι/ες 
σε προσωπικές 
εμπειρίες,
μυθοπλασία και άλλα
ερεθίσματα.

... συνδυάζουν
δραματικά στοιχεία, 
τεχνικές και συμβάσεις 
για να διευρύνουν το 
δράμα μέσα από 
διάφορες 
δραστηριότητες, και 
διαπραγματεύονται
μεταξύ τους, μέσα ή 
έξω από τον ρόλο, τη 
δημιουργία πιθανών
καταστάσεων ή 
αφηγήσεων.

Δείκτες Επιτυχίας κι Αξιολόγηση:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ 



Δείκτες Επιτυχίας κι Αξιολόγηση:
ΠΑΡΑΣΤΩ: παραγωγή, παρουσίαση 
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

... μοιράζονται την 
εμπειρία
που βιώνουν στο 
δράμα και το 
θέατρο με άλλους
που τους
παρακολουθούν.

... χρησιμοποιούν
ικανότητες για
παράσταση που 
αφορούν στον λόγο, 
την κίνηση και το 
συναίσθημα με
σκοπό την 
επικοινωνία
νοημάτων.

... σχεδιάζουν τη
σκηνική δράση και 
κάνουν πρόβες για 
να παρουσιάσουν
ολοκληρωμένα μια 
θεατρική
πράξη.



Δείκτες Επιτυχίας κι Αξιολόγηση:
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ: αναστοχασμός, αξιολόγηση
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

... περιγράφουν ιδέες 
και συναισθήματα που 
βίωσαν στη διάρκεια 
ενός θεατρικού 
γεγονότος.

... περιγράφουν 
εμπειρίες
που βίωσαν κατά τη
διάρκεια του δράματος,
εκφράζουν απόψεις
ανταλλάσσοντας ιδέες 
με τους άλλους,
περιγράφουν και
ερμηνεύουν 
παραστάσεις
που έχουν
παρακολουθήσει.

... συζητούν με 
θεατρικούς όρους και
ερμηνεύουν αυτά που 
έμαθαν και κατάλαβαν 
μέσα από τη
βιωματική τους 
εμπειρία στο
θεατρικό γεγονός που
δημιούργησαν οι ίδιοι ή 
άλλοι γι’ αυτούς.



Δραματικές συμβάσεις και 
τεχνικές



Δραματικές συμβάσεις και τεχνικές

Όλες οι δραματικές συμβάσεις, στρατηγικές και 
τεχνικές παρουσιάζονται και αναπτύσσονται 

αναλυτικά σε ξεχωριστό έγγραφο.



Ο ρόλος του εμψυχωτή 

1. Συντονιστικός

2. Διευκολυντικός

3. Ενισχυτικός

4. Προστατευτικός

5. Αναστοχαστικός

6. Ηγετικός



Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 
(από το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού)

Ιστοσελίδα της Θεατρικής Αγωγής: 
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/theatriki_agogi/index.html
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Δοκίμασε κάτι που δεν έχεις ξανακάνει, τρεις φορές!

Την πρώτη φορά για να ξεπεράσεις τον φόβο σου,  
τη δεύτερη φορά για να μάθεις πώς να το κάνεις και την 

τρίτη φορά για να εξακριβώσεις αν σου αρέσει ή όχι. 
Virgil Garnett Thomson

Think globally, act locally! 

Σκέψου οικουμενικά, δράσε τοπικά!



Σας 
ευχαριστώ
θερμά!

Δήμητρα Σωκράτους 
dsocratous@hotmail.com


