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Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015, ζην 1ν ΤΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο Ν. Ησλίαο Μαγλεζίαο, 

εθπνλήζεθε έλα πξφγξακκα ςπρνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο ηξηψλ κελψλ κε ζηφρν 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, κε εξγαιείν ην ζεαηξηθό 

παηρλίδη πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη βησκαηηθέο 

ηερληθέο εκςχρσζεο ζηα πιαίζηα ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο. Με αθφξκεζε ην 

κάζεκα «Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή» ηεο Γ’ γπκλαζίνπενκάδα ησλ καζεηψλ 

δηεξεχλεζεηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ: 

 α) ζηα βαζηθά ζηνηρεία θαη ηχπνπο ζπλδηαιιαγήο:  

Μη λεκηική ζςμπεπιθοπά:  έθθξαζε πξνζψπνπ - βιέκκα -ζηάζε - βάδηζκα - 

ρεηξνλνκία - αηνκηθή εκθάληζε- άγγηγκα – απφζηαζε-θσλεηηθά ζήκαηα. 

Λεκηική ζςμπεπιθοπά: ζηνηρεία ιφγνπ - δεμηφηεηεο ζπλνκηιίαο - βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο ζπλνκηιίαο – αθξφαζε. 

Γιεκδικηηική ζπκπεξηθνξά: Άξλεζε κηαο πξφηαζεο-Φεηξηζκφο ηεο άξλεζεο. 

Πξνζεγγίζηεθαλ επίζεο νη έλλνηεο: 

 β) αηνκηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά  

 γ) νκάδα - θνηλσληθνί ξφινη 

Δπηπιένλ, κέζα απφ απηφ ην εξγαζηήξη ηέζεθαλ δεπηεξεχνληεο αιιά εμίζνπ 

ζεκαληηθνί ζηφρνη: 

 ε επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχζην ςπρνινγηθφ ηνκέα ησλ 

καζεηψλ κέζσ ηεο θαζαξηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ παηρληδηνχ. 

 ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο. 

Σην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 10 καζεηέο. Ζ επηινγή ησλ καζεηψλ έγηλε κε 

βάζε ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο, ζπκπεξηθνξηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δπζθνιίεο 

θαη ηελ ειηθηαθή ηνπο βαζκίδα. 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

Τν Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη, 

απνηειεί κηα ζρεηηθά λέα εθαξκνγή ζηε γεληθή, εηδηθή, ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε, 

κε ηελ νπνία ε παηδαγσγηθή επηζηήκε πξνζπαζεί λα πξαγκαηψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

Σχκθσλα κε ηελ L. MacGregor θαηαηάζζεηαη ζηελ αφξαηε παηδαγσγηθή -ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηελ νξαηή- βαζηθή αξρή ηεο νπνίαο είλαη φηη ζηεξίδεηαη ζηε 

ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ ζηε κάζεζε(Κνληνγηάλλε 2012). Τν Θέαηξν θαη ην Παηρλίδη 

σο πεγέο κάζεζεο (Ο΄Tool 2008, Παληαδήο 1999), αιιά θαη εξγαιεία ζεξαπείαο 

(Νeelands 2008, Κνληνγηάλλε 2012, Porteretal. 2009) ζεσξνχληαη απφ ηνπο κειεηεηέο 

νη πην ελδεδεηγκέλνη κέζνδνη εθπαίδεπζεο θαη ζεξαπείαο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, 

θαζψο εκπιέθνπλ ην άηνκν ζηε καζεζηαθή θαη ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία κέζα απφ 
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δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο θαη πέξα απφ ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Silk 1985, 

Κνληνγηάλλε 2000, Landy 2001, Kempe 2005, Cattanach 1992). 

Ο Θεφδσξνο Γξακκαηάο νξίδεη ην Θ.Π. σο «απηνζρεδηαζκό πάλσ ζε έλα ζέκα 

επηιεγκέλν ή θαζνξηζκέλν από ηελ νκάδα ησλ παηθηώλ (θαη όρη εζνπνηώλ), πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπιινγηθή ζεαηξηθή δξάζε, όρη κε ζθνπό λα αλεβάζνπλ ην απνηέιεζκα 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο ζε παξάζηαζε ή ράπεληλγθ, αιιά κε ζθνπό λα 

απειεπζεξσζνύλ ζσκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, κέζα από ηελ βησκαηηθή επαθή κε 

ηνπο βαζηθνύο κεραληζκνύο ηνπ ζεάηξνπ (ζεαηξηθέο ζπκβάζεηο, δπλακηθή ηεο νκάδαο, 

δπλακηθή ηνπ δηαιόγνπ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ)» (2014). Φξεζηκνπνηεί σο εξγαιεία 

δφκεζεο θαη αλάπηπμεο ηνλ απηνζρεδηαζκό, πνπ είλαη ε απζφξκεηε δξάζε πάλσ ζην 

πεξηβάιινλ, ζηα αληηθείκελα θαη ηνπο άιινπο ραξαθηήξεο, κε αθεγεκαηηθά κέζα ηνλ 

ιφγν, ηε θσλή, ηελ θίλεζε θαη ηελ ρεηξνλνκία (Παπαγεσξγίνπ 2010) θαη ην παηρλίδη 

ξόισλ φπνπ κε βάζε έλα εξέζηζκα (κηα ηδέα, θάπνην νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ ή έλα 

θείκελν) νη ζπκκεηέρνληεο εκπιέθνληαη απζφξκεηα ζηε ζθεληθή δξάζε κε ηε 

δεκηνπξγία ξφισλ θαη θαηαζηάζεσλ (φ.π.). Τα ζέκαηα πνπ πξνζεγγίδνπλ νη παίθηεο 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα, απφ θνηλσληθά θαη επίθαηξα 

γεγνλφηα, απφ θαληαζηηθά γεγνλφηα, απφ ιατθέο παξαδφζεηο, παξακχζηα θ.ά. Τν 

πξντφλ απηήο ηεο ζεαηξηθήο δξάζεο φκσο δελ έρεη θαιιηηερληθή ζηφρεπζε θαη δελ 

απεπζχλεηαη ζε έλα εμσηεξηθφ θνηλφ αιιά αθνξά ζηελ ίδηα ηελ νκάδα (Page 2008).   

Τν Θεαηξηθφ παηρλίδη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εηδηθή αγσγή σο 

πιαίζην δηδαζθαιίαο δηαθφξσλ καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη 

σο απηφλνκε ζεαηξηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ Cattanach ππνζηεξίδνληαο ηελ 

παξεκβαηηθή πξνζέγγηζε
1
 πξφηεηλε ηξία κνληέια κάζεζεο κέζσ ηνπ δξάκαηνο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ Kempe ην Θεαηξηθφ παηρλίδη κπνξεί λα εληαρζεί ζην κνληέιν 

«δξαζηεξηόηεηεο-δεμηόηεηεο» φπνπ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο εζηηάδνπλ ζηηο ειιηπείο 

εκπεηξίεο θαη αδπλακίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηπιένλ ην Θεαηξηθφ παηρλίδη σο 

εξγαιείν κάζεζεο εληζρχεη ηελ αηζζεηηθή γλώζε, (Bruner 1962, Reid 1986 ζην 

Κνληνγηάλλε 2012) κία άιινπ είδνπο γλψζε πέξα απφ απηή πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αηζζεηεξηαθή εκπεηξία, πξνζθέξνληαο 

ελνξαηηθή γλψζε θαη δνκέο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ελφο 

αηφκνπ ζηνλ θφζκν (Kempe 2005).Ο Λάθεο Κνπξεηδήο πξνηείλεη ην Θεαηξηθφ 

παηρλίδη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο κέζν αηζζεηνπνίεζεο ελφο 

καζήκαηνο πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα πξνζεγγίζνπλ ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν κε ηηο αηζζήζεηο θαη λα αληηιεθζνχλ ηηο θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο κέζα 

απφ πξνζσπηθέο αλαγσγέο θαη εκπεηξίεο θαη φρη κφλν λνεζηαξρηθά (2008). Δπίζεο ε 

πξφηαζε ηνπ Dewey (1931) γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηα απζεληηθά 

πιαίζηα ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ (SituatedLearning) ψζηε νη δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο λα είλαη βησκαηηθέο θαη άξα λα εδξαηψλνληαη σο κεηαγλψζε, βξίζθεη 

εθαξκνγή θαηά θάπνην ηξφπν κε ην Θεαηξηθφ παηρλίδη θαζψο δεκηνπξγεί θφζκνπο 

ζηεξηγκέλνπο ζην «καγηθφ εάλ» γηα απηφ θαη κέζσ απηήο ηεο πξνζνκνίσζεο κπνξεί 

λα ππνζηεξίμεη αξθεηά απνηειεζκαηηθά ηε κάζεζε (Andersen 2004).  

                                                           
1
Ζ παξεκβαηηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Vygotskiγηα ηε  δψλε ηεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο ε νπνία πεξηγξάθεηαη 

σο κηα ελδηάκεζε πεξηνρή, αλάκεζα ζε απηά πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλα ηνπο ηα παηδηά θαη ζ’ απηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
θάλνπλ κε ηελ ππνβνήζεζε ελφο ελήιηθα ή άιισλ παηδηψλ κε αλψηεξεο λνεηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Τζηάξαο 2003). 



Τν Θεαηξηθφ παηρλίδη αλήθεη ζηηο ηέρλεο ηεο εκςχρσζεο (Γξακκαηάο 2014) 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαηλφκελα ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο.Ο εκςπρσηήο ηίζεηαη ζηε 

δηάζεζε ηεο νκάδαο γηα λα ηελ δηεπθνιχλεη λα νινθιεξψζεη ην παηρλίδη ηεο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο. Αλάινγα κε ην κνληέιν εκςχρσζεο ην Θεαηξηθφ παηρλίδη δηαθξίλεηαη ζε 

ειεύζεξν (Untutored) ή θαηεπζπλόκελν (Tutored), (Mellou 1994
a
).  

Σην θαηεπζπλφκελν Θεαηξηθφ παηρλίδη ν εκςπρσηήο κέζα απφ θαηάιιειεο θαη 

πνηθίιεο δξακαηηθέο ηερληθέο ή εξεζίζκαηα θαζνδεγεί ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ην 

παηρλίδη θαη λα νινθιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη (Neelands 2008), ελψ 

παξάιιεια ηνπο θέξλεη ζε επαθή κε ηηο ηερληθέο, ηα πιηθά θαη ηνπο θψδηθεο ηνπ 

ζεάηξνπ (Κνπξεηδήο 1991). Δπίζεο θξνληίδεη λα δεκηνπξγεζνχλ εθείλεο νη ζπλζήθεο 

πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηελ νκάδα λα αλαγλσξίζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηεο θαη 

λα θηλεζεί πξνο ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηθαλνπνίεζή ηνπο (Αξρνληάθε & Φηιιίπνπ 

2003). 

Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ θαηεπζπλφκελνπ Θεαηξηθνχ παηρληδηνχ  

αθνινπζεί ζπλήζσο ηξεηο θάζεηο θαη κία ηέηαξηε πξναηξεηηθή. Ζ πξψηε θάζε ηεο 

απειεπζέξσζεο πεξηιακβάλεη αζθήζεηο πξνπαξαζθεπήο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

ζπγθξφηεζεο ηεο νκάδαο. Δίλαη έλα ζηάδην φπνπ κέζα απφ αζθήζεηο θαη παηρλίδηα 

ελεξγνπνηείηαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο νκάδαο, ε ζσκαηηθή θαη ςπρνθηλεηηθή 

εγξήγνξζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ εηζάγεηαη πξνπαξαζθεπαζηηθφ πιηθφ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Σηε δεχηεξε θάζε ηεο αλαπαξαγσγήο αξρίδεη 

ην παηρλίδη ησλ ξφισλ. Οη ζπκκεηέρνληεο αξρίζνπλ λα δηεξεπλνχλ ηνπο πηζαλνχο 

ξφινπο θαη ηα πηζαλά κπζνπιαζηηθά πεξηβάιινληα δξάζεο. Δίλαη ην ζηάδην φπνπ 

επηλνείηαη ην «ζελάξην», νη ξφινη θαη ε ζεαηξηθή κνξθή απφδνζή ηνπο. Μεηά 

αθνινπζεί ε θάζε ηνπ ζθεληθνύ απηνζρεδηαζκνύ. Σην ζηάδην απηφ νη πεηξακαηηζκνί 

έρνπλ νινθιεξσζεί, παίξλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη ζπληίζεληαη ζ’ έλα 

ζεαηξηθφ δξψκελν. Σηελ ηέηαξηε θάζε ηεο αλάιπζεο αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη θξηηηθή 

αλάιπζε ηεο νκαδηθήο εκπεηξίαο ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ, αηζζεηηθήο θφξκαο αιιά 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο  (Κνπξεηδήο 1991). 

Τν Θεαηξηθφ παηρλίδη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ρξεζηκνπνηεί πνιιέο ηερληθέο απφ 

ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο αιιά θπξίσο απφ ην ζέαηξν, πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνλ θφζκν ηνπο, ξεαιηζηηθφ ή θαληαζηηθφ (Κνπξεηδήο 2008). 

Μεηαμχ πνιιψλ άιισλ ρξεζηκνπνηείηαη ε παληνκίκα, ην γθξνηέζθν, ε 

απνζηαζηνπνίεζε, ην ζέαηξν ζθηψλ, ην θνπθινζέαηξν, ε ζσκαηηθή έθθξαζε, ε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ηπραίνπ, ην δξακαηηθφ θαη θσκηθφ ζηνηρείν, δηάθνξα 

νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα, αηζζεζηνθηλεηηθέο αζθήζεηο θαη παηρλίδηα (Κνπξεηδήο 

1991). 

Γηαζέηεη νξηζκέλα εηδνπνηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ ηε ζπκβνιή ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Μεηαμχ άιισλ δηαζέηεη ζεαηξηθφηεηα 

θαη παξαζηαηηθφηεηα, βησκαηηθφηεηα, ζσκαηηθφηεηα, ακεζφηεηα, 

αλαζηνραζηηθφηεηα, δηαδξαζηηθφηεηα, παξαδεηγκαηηθφηεηα, νκαδηθφηεηα, 

ζπκκεηνρηθφηεηα, ζπλεξγαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγηθφηεηα.  

-Ζ ζεαηξηθφηεηα πξαγκαηψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Θ.Π. φηαλ 

νπηηθνπνηνχλ κηα ηδέα ή κηα θαηάζηαζε κέζσ ηνπ ιεθηηθνχ θαη ζσκαηηθνχ 

απηνζρεδηαζκνχ, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηνπλ κπζνπιαζηηθά πεξηβάιινληα 



(Γξακκαηάο 2014) θαη παξαζηαίλνληαη κε ηε βνήζεηα θπξίσο ησλ ζεαηξηθψλ 

θσδηθψλ, φπσο ηνπ ππνθξηηηθνχ, ηνπ εηθαζηηθνχ, ηνπ ελδπκαηνινγηθνχ θαη ηνπ 

κνπζηθνχ (Κνπξεηδήο 2008).  

-Γηαζέηεη βησκαηηθφηεηα θαη εληάζζεηαη ζηηο βησκαηηθέο κνξθέο κάζεζεο 

(Εαθεηξηάδεο & Γαξβνχδεο 2010). Ζ βησκαηηθή κάζεζε σο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο 

πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο πξνθχπηεη απφ ηηο αηζζήζεηο, ην ζπλαίζζεκα θαη ην ζψκα, 

απνθηάηαη δειαδή κέζσ ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο πέξαλ ηεο λνεζηαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο (Φηιίππνπ & Καξαληάλα 2010). Τα παηδηά έρνπλ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, 

επηθνηλσλνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, δηεξεπλνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηδηνπνηνχλ ηελ γλψζε (Γεδνχιε 2002). Δπηπιένλ ην ζψκα
2
 σο 

ζπληζηακέλε ηεο βησκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο παίθηεο ηνπ Θεαηξηθνχ 

παηρληδηνχ σο κέζν γηα λα ελζαξθψζνπλ ξφινπο θαη ηδέεο, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο 

κεηαβαίλνπλ απφ ηνλ θφζκν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε απηφλ ηεο θαληαζίαο. Απφ 

απηήλ ηελ ηειεπηαία ηδηφηεηα πξνθχπηεη θαη ην άιιν εηδνπνηφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ είλαη ε ακεζφηεηα, ε νπνία, άιισζηε, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα θάζε 

γλήζηα καζεζηαθή πξνζπάζεηα (Μαξγαξψλε 2014).  

Αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο απνηειεί επίζεο ν 

αλαζηνραζκφο (Neelands 1998 ζην Γθνπηδακάλεο 2008). Οη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζεαηξηθνχ δξψκελνπ δηαπηζηψλνπλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο θαη πνηθίιιεο δηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε επεμεξγαζία ελφο 

ζέκαηνο ζε επίπεδν ηδενινγίαο, πεξηερνκέλνπ θαη θφξκαο. Πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά 

κε νηηδήπνηε ζεσξνχλ δεδνκέλν θαη ελ δπλάκεη ηξνπνπνηνχλ ηε ζθέςε θαη ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπο (Page 2008). Γηαδηθαζία πνπ πξνζδίδεη ζην Θεαηξηθφ παηρλίδη 

θαη κηα δηαδξαζηηθή θαη παξαδεηγκαηηθή ηδηφηεηα.  

-Γηαζέηεη επίζεο νκαδηθφηεηα θαη ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ αλαγθαηφηεηα 

κεηάβαζεο απφ ην αηνκηθφ ζην ζπιινγηθφ γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο ζεαηξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (Μαξγαξψλε 2013) θαη πξνυπνζέηνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ 

κεηαμχ ηνπο. Ζ ζπιινγηθή απηνζρεδηαζηηθή πξνζπνίεζε πνπ απαηηείηαη ζην 

Θεαηξηθφ παηρλίδη πξνυπνζέηεη ακνηβαία πξνζαξκνζηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε αλάπηπμε θαη ε ζπλνρή ηεο δξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη παίθηεο δίλνπλ 

κνξθή ζηε ζπιινγηθή εκπεηξία θαη δηαηεξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο επαθήο 

πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Τζηάξαο 2003) θαζηζηψληαο ην 

Θεαηξηθφ παηρλίδη έλα ζεκαληηθφ επηθνηλσληαθφ θαη θνηλσληθφ γεγνλφο. Όια ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζπλδένπλ ην Θεαηξηθφ παηρλίδη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία.  

Τν Θεαηξηθφ παηρλίδη επίζεο είλαη έλα πιαίζην φπνπ ν ζπκβνιηζκφο ηεο 

αλζξψπηλεο πξνβιεκαηηθήο βξίζθεηαη ζε δξάζε. Ζ πξνζσπηθή ζθέςε είλαη απηή πνπ 

δηεξεπλάηαη θαη εθηίζεηαη ζηελ νκάδα κέζα απφ ηε δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ, 

εθθξάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα πξνζσπηθή ζέαζε θαη εξκελεία ηνπ θφζκνπ 

απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ (Page 2008). Ζ ειεχζεξε επηινγή ηνπ ξφινπ απφ ηνλ παίθηε 
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Τν ζψκαζπλδέεηαη κε ηελ θηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε πνπ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί νιφθιεξν ην 

ζψκα, ψζηε λα εθθξάδεη κε επηδεμηφηεηα ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα (Καξακήηξνπ 2010). 



αλαζχξεη ζηελ επηθάλεηα φιν ην ππνθεηκεληθφ ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ δπλακηθφ, 

πνπ ηνπ επηηξέπεη λα δψζεη ζρήκα θαη λα εθθξάζεη απηφ πνπ ληψζεη θαη ην απαζρνιεί 

(Page 2008).Γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά κηα καζεηνθεληξηθή δηαδηθαζία.  

-Απνηειεί ην θαηεμνρήλ πεδίν άζθεζεο θαη έθθξαζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ηνπ παηδηνχ
3
. Σηνπο ζπκβνιηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ παηθηψλ ηα αληηθείκελα θαη 

νη δξάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κε λένπο θαη αζπλήζηζηνπο ηξφπνπο, ζε επθάληαζηνπο 

ζπλδπαζκνχο πνπ απνηεινχλ πξντφλ δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη θαληαζίαο (Mellou 

1995), ηξνπνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο ή δεκηνπξγψληαο θαηλνχξηα πεξηβάιινληα. Απηή ε δηαδηθαζία 

θαζηζηά ηνλ παίθηε δεκηνπξγφ (Mellou 1994
b
) θαη αλαπηχζζεη ηε δξακαηηθή θαη 

αλαπαξαζηαηηθή ηνπ επθπΐα  ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ πνιηηηζηηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε (Παπαδφπνπινο 2010 ζην Μαξγαξψλε 2014). 

Σ’ απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη ηα ςπρνζεξαπεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Θ.Π. πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο θάζαξζεο, ζηελ 

αλαπαξαζηαηηθή έθθξαζε ηεο εζσηεξηθήο εκπεηξίαο, ζηελ νκάδα σο πιαίζην 

ζεξαπείαο θαη ζηε βησκαηηθή κάζεζε σο δηαδηθαζία ζπλνιηθήο αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο.  

-Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζαξζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα 

εμσηεξηθεχζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηνπ θφβνπο θαη ηηο ςπρηθέο ηνπ ζπγθξνχζεηο, λα 

απαιιαρζεί απφ θαηαπηεζκέλα ζπλαηζζήκαηα θαη λα βξεί αλαθνχθηζε (Κνληνγηάλλε 

2012). 

- Δπίζεο ε απζφξκεηε αλαπαξαζηαηηθή έθθξαζε ηεο εζσηεξηθήο εκπεηξίαο 

δίλεη κνξθή θαη ζρήκα ζην αζπλείδεην (Naumburg 1958) θαη απνηειείέλαλ ηξφπν 

δήισζεο δχζθνισλ θαη ζπγθερπκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ, ζε κία πξνζπάζεηα λα 

απνθηήζνπλ ζαθήλεηα θαη ηάμε (Dalley 1984, Hall 1998 ζην Κιεηηζηλίθνπ & άι. 

2012).  

-Ζ νκάδα
4
 εθηφο απφ πιαίζην εξγαζίαο γίλεηαη θαη κέζν ζεξαπείαο γηα ηα 

κέιε ηεο θαζψο επηδξά ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ησλ κειψλ ηεο νη 

νπνίνη αμηνπνηνχλ ηηο πεγέο βνήζεηαο φπσο είλαη ε ππνζηήξημε, ε αλαγλψξηζε (Heap 

1979 ζην Καηζνξίδνπ-Παπαδνπνχινπ 1993).  

-Ζ βησκαηηθή κάζεζε ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο είλαη ν πην ελδεδεηγκέλνο 

ηξφπνο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ θαη αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία 

θαηαλφεζεο ηνπ εαπηνχ θαη ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Γεδνχιε 

2002). «Η βησκαηηθή εκπεηξία, κέζα από ην ζπγθηλεζηαθό ηεο ππόβαζξν θαη ηε 

ιεηηνπξγία γέλεζεο ησλ επηζπκηώλ, αιιάδεη θαη εκπινπηίδεη ην εγθαηεζηεκέλν θάζε 

θνξά ζύζηεκα γλώζεσλ, ζρέζεσλ, αληηιήςεσλ θαη αμηώλ» (Μπαθηξηδήο 2006).  
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Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζπλίζηαηαη ζ’ έλα πξσηφηππν, κνλαδηθφ θαη ηδηαίηεξν ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζε 

θαηαζηάζεηο ή πξνβιήκαηα. Έρεη δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλδπάδεη ηε λνεηηθή δηαδηθαζία κε ηε θαληαζία, ηε γλψζε, ηελ 

εκπεηξία θαη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ αλάδεημε λέσλ θαη πξσηφηππσλ ηδεψλ. Τα απνηειέζκαηα δεκηνπξγηθφηεηαο 
είλαη ρξήζηκν ηφζν γηα ην ίδην ην πξφζσπν φζν θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν απηφ εληάζζεηαη (Ξαλζάθνπ 1998, 

Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε 1989, Μαγλήζαιεο 2003 ζην Φχθαξεο ρ.ρ) 
4
Οκάδα είλαη έλα ζχλνιν αηφκσλ, πνπ είλαη πεξηζζφηεξα απφ δχν, θαη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα, 

ή κηα θνηλή ηδηφηεηα θαη επηδηψθνπλ έλα ηνπιάρηζηνλ θνηλφ ζηφρν (Καιιηληθάθε 1998), ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 
θαη κνηξάδνληαη θνηλέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο (Φηιίππνπ & Καξαληάλα 2010). 



Τν Θεαηξηθφ παηρλίδη θηλείηαη θαη επηδξά ζε ηέζζεξα βαζηθά επίπεδα. Σην 

εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ, ζην θνηλσληθφ, ζην ςπρνινγηθφ θαη ζην αηζζεηηθφ-

ςπραγσγηθφ (Κνπξεηδήο 2008). 

Κοινωνική επίδπαζη. 

Ζ θνηλσληθή δηαληίδξαζε πεξηιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία ελφο αλζξψπνπ κε έλα άιιν 

πξφζσπν θαη απνηειεί ζπζηαηηθφ θνκκάηη ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Σηελ θαζεκεξηλφηεηα ζπλαιιάζζεηαη θαλείο κε θαηαζηεκαηάξρεο, 

γηαηξνχο, ππεξεζίεο, κε γείηνλεο, θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα. Ζ επηθνηλσλία απηή 

πεξηιακβάλεη ηε ιήςε θαη εξκελεία ησλ κελπκάησλ ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζα απφ 

ην ιεθηηθφ θψδηθα αιιά θαη ηα κε ιεθηηθά κέξε ηεο ζπλδηαιιαγήο φπσο είλαη ε 

ζηάζε,  ην βιέκκα, ν ηφλνο ηεο θσλήο θαη έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ. Κάζε θνηλσληθή 

ζπλδηαιιαγή εμππεξεηεί θάπνηνπο ζηφρνπο θαη επηδηψμεηο. Απηνί κπνξεί λα είλαη 

εκθαλείο φπσο ε αληηθαηάζηαζε ελφο πξντφληνο ζε έλα θαηάζηεκα ή ιηγφηεξν 

εκθαλήο φπσο ην λα ζέιεη λα γίλεη θαλείο απνδεθηφο ζε κηα παξέα ζπλνκειίθσλ. Ζ 

απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή νδεγεί ζε αηζζήκαηα αμίαο θαη απμεκέλεο 

απηνεθηίκεζεο πνπ επεξεάδεη ηελ κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά θαη εμέιημή ηνπ αηφκνπ 

(Wilkinson 1991). 

 Τν παηδί καζαίλεη κηκνχκελν ηνπο γνλείο ηνπ, ηνπο δαζθάινπο, ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ νη νπνίνη ηνπ παξέρνπλ κνληέια ζηα νπνία βαζίδεη ηε δηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά.  Ψζηφζν κπνξεί θαη λα εθπαηδεπηεί άκεζα ζην πψο λα ζπκπεξηθεξζεί 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή θαηάζηαζε. Τν Θεαηξηθφ παηρλίδη απνηειεί έλα 

ελαιιαθηηθφ κέζν γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλιφγσ ηεο θνηλσληθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ εκπεξηέρεη θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία, 

ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηε 

ζπκκεηνρηθφηεηα. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο εκπεξηέρνπλ ηθαλφηεηεο γηα 

δηαπξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά (π.ρ. ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά, δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο), απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ (π.ρ. έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ζεηηθή ζηάζε πξνο ηνλ εαπηφ), θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε 

κε ην έξγν-εξγαζία (εθηέιεζε νδεγηψλ, νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, αλάιεςε επζχλεο), 

απνδνρή απφ ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ή ηνπο ζπλνκειίθνπο (Gresham 1981 ζην 

Κνληνγηάλλε 2012).Τν Θεαηξηθφ παηρλίδη ζπληειεί ζηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ κέζσ θαη ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ αλαπαξηζηψληαη, 

κε απνηέιεζκα ηελ απνζαθήληζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηνλ 

ζπκκεηέρνληα. Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ βιέπνληαο ηη θάλνπλ νη άιινη ην 

παηδί θαηαλνεί ηνπο ηχπνπο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, καζαίλεη πσο είλαη λα είζαη 

θάπνηνο άιινο. Γνθηκάδνληαο δηάθνξνπο ξφινπο δνκεί ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ έρεη παξαηεξήζεη θαη ζρεκαηίδεη λέα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο πην απνδεθηά 

θνηλσληθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπληειείηαη ε θνηλσληθή κάζεζε (Byron 1986 ζην 

Μellou 1994
b
) πνπ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ γηα θνηλσληθή αληίιεςε, 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη παξαγσγηθή ζπλεξγαζία.  

Δηδηθφηεξα ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εζηηάζακε  ζηα βαζηθά ζηνηρεία θαη 

ηχπνπο ζπλδηαιιαγήο:  

 Μη λεκηική ζςμπεπιθοπά:  έθθξαζε πξνζψπνπ - βιέκκα -ζηάζε - βάδηζκα - 

ρεηξνλνκία - αηνκηθή εκθάληζε- άγγηγκα – απφζηαζε-θσλεηηθά ζήκαηα  



 Λεκηική ζςμπεπιθοπά : ζηνηρεία ιφγνπ - δεμηφηεηεο ζπλνκηιίαο - βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο ζπλνκηιίαο – αθξφαζε 

 Γιεκδικηηική ζςμπεπιθοπά:  Άξλεζε κηαο πξφηαζεο – Φεηξηζκφο ηεο 

άξλεζεο 

Πξνζεγγίζηεθαλ επίζεο νη έλλνηεο: 

 β) αηνκηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά  

 γ) νκάδα - θνηλσληθνί ξφινη.  

Φςσολογική επίδπαζη 

Πνιινί κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ην Θεαηξηθφ παηρλίδη έρεη θνηλή βάζε κε ην 

ςπρφδξακα αιιά θαη κε ηε δξακαηνζεξαπεία θαζψο απνηειεί έλα απ’ ηα ζηάδηα 

αλάπηπμήο ηνπο. Σηε ςπρνδξακαηηθή ζθέςε ε θάζαξζε δελ πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ φζν απφ ην παίμηκφ ηνπο ζηε ζθελή θαη ην 

κνίξαζκα ηεο εκπεηξίαο κε ηνπο άιινπο. Ζ ζεξαπεπηηθή δηάζηαζε ηνπ Θ.Π. 

ζηεξίδεηαη επίζεο ζηελ έλλνηα ηεο δξακαηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, πνπ είλαη βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δξακαηνζεξαπείαο θαη ελεκεξψλεηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ «καγηθό 

εάλ» ηνπ Stanislavki. Ζ δξακαηηθή πξαγκαηηθφηεηα νξίδεη έλαλ δπλακηθφ 

ρψξν(Winicott), κηα ελδηάκεζε δψλε πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

πεξηζπιινγήο, αλάκεζα ζην «ζε κέλα αιιά φρη εγψ», ε νπνία απνηειεί θαη ηε θπζηθή 

ηνπνζεζία ηνπ παηρληδηνχ. Πεξηιακβάλεη ηελ είζνδν ζε έλα θαληαζηηθφ βαζίιεην 

φπνπ ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο έρεη αλαζηαιεί, φπνπ ην αδχλαην γίλεηαη δπλαηφ κέζα απφ 

ην παηρλίδη ηεο πξνζπνίεζεο. Με ηελ παξαζηαζηκφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ε δξακαηηθή πξαγκαηηθφηεηα κεηαηξέπεηαη ζε έλα θαηάιιειν πεδίν 

γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ έθθξαζή ηνπο(Pendzik 2006).Οη Χπρνιφγνη έρνπλ 

επηζεκάλεη επίζεο φηη ε πξφβα ζην Θ.Π. βνεζά ην παηδί λα κεηψζεη ηνλ αληίθηππν 

ησλ πην ηζρπξψλ εληππψζεσλ θαη ηνπ επηηξέπεη λα αληηκεησπίζεη πην εχθνια λέεο 

θαηαζηάζεηο εηδηθά απηέο πνπ ηνλ ηξνκάδνπλ. Με απηήλ ηελ έλλνηα ε πξφβα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο επαλάιεςε ή πξαθηηθή γηα ηε δσή θαη φρη κε ζθνπφ λα επηθέξεη 

επίηεπμε ηεο ηειεηφηεηαο ζην θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα. Έρνληαο αζρνιεζεί κε κηα 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζηε πξφβα ην παηδί είλαη πην ηθαλφ ζην λα αληηκεησπίζεη 

ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Μέζα απφ ηελ πξφβα ην παηδί εζσηεξηθεχεη θαη νξγαλψλεη ηηο 

εκπεηξίεο θαη θηίδεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θφζκν (Hendricks 2009).  

Αιζθηηική –Φςσαγωγική επίδπαζη 

Τν Θεαηξηθφ παηρλίδη απμάλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαληαζία ηνπ παηδηνχ. Σηνπο 

ζπκβνιηθνχο  κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ Θ.Π. ηα αληηθείκελα θαη νη δξάζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε λένπο θαη αζπλήζηζηνπο ηξφπνπο ζε επθάληαζηνπο 

ζπλδπαζκνχο θαη απνηεινχλ πξντφλ δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη θαληαζίαο. Άιισζηε ε 

θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα είλαη έλαο ελαιιαθηηθφο θαη ζπκπιεξσκαηηθφο ηξφπνο 

δηεξεχλεζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ, πέξα απφ απηφλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

εθινγίθεπζε(Mellou 1995).   

ΣΟ ΤΛΙΚΟ ΣΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

Έναπξη 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο (ζθνπφο, πεξηερφκελν) 

 Σπδήηεζε γηα ηνπο θαλφλεο ηεο νκάδεο 



 Τί είλαη ην ζεαηξηθφ Παηρλίδη (Καηαηγηζκφο Ηδεψλ) -Σπδήηεζε 

 Πνηνί είλαη νη ζπληειεζηέο κηαο ζεαηξηθήο Παξάζηαζεο -Σπδήηεζε 

 Γηαθνξέο Θεαηξηθήο Παξάζηαζεο -Κηλεκαηνγξάθνπ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΝΟΥΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ 

Αζκήζειρ και παισνίδια γνωπιμίαρ 

 Λέσ ην φλνκά κνπ θαη ιίγα ιφγηα γηα ηα ελδηαθέξνληά κνπ. 

 Λέσ ην φλνκα ηνπ παηδηνχ πνπ θάζεηαη δεμηά κνπ θαη έλα απφ ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ πνπ έρεη πξναλαθέξεη 

 Λέσ ην φλνκα ηνπ παηδηνχ πνπ θάζεηαη αξηζηεξά κνπ θαη αλαθέξσ έλα ζεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

 Αλεβαίλνπκε ζηε ζθελή έλαο-έλαο θαη παξνπζηάδνπκε ηνλ δηπιαλφ καο σο 

ηνλ πην ζεκαληηθφ άλζξσπν ηνπ θφζκνπ, ελψ νη ππφινηπνη ρεηξνθξνηνχλ. 

 Πεξπαηάκε ειεχζεξα ζην ρψξν. Όπνηνλ ζπλαληάκε ηνλ ραηξεηάκε κε έλα 

λεχκα ηνπ θεθαιηνχ, ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ ραηξεηηζκφ “Καιεζπέξα”, κεηά 

πξνζζέηνπκε κηα ρεηξαςία, θαη ηέινο πξνζζέηνπκε θαη ην φλνκά ηνπ.  

Αζκήζειρ και παισνίδια γνωπιμίαρ 

 Φνξεχνπκε ζε δεπγάξηα αθνχγνληαο κνπζηθή απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη 

δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο, έρνληαο αλάκεζα καο κία κπάια πνπ δελ πξέπεη λα 

πέζεη θάησ ή θξαηάκε έλα μχιν κηθξφ ζε κήθνο (ν έλαο ηε κία άθξε θαη ν 

άιινο ηελ άιιε) πνπ δελ πξέπεη λα καο θχγεη απφ ηα ρέξηα. Αθνχζηεθαλ 

ηξαγνχδηα απφ ηελ Κίλα, rock, metal, δεκνηηθά, ηαλγθφ, pop. 

 Κάλνπκε έλαλ θχθιν. Μεηξάκε απφ ην έλα κε απμεηηθή ζεηξά ηπραία θάζε 

παίθηεο. Ο ζηφρνο είλαη λα θηάζνπκε ην κέηξεκα ζε πςειφ ζθφξ ρσξίο λα 

πνχλε ηαπηφρξνλα δχν παίθηεο ηνλ ίδην αξηζκφ 

Αζκήζειρ και παισνίδια εμπιζηοζύνηρ 

 Οδεγνχκε ηνλ ζπκκαζεηή καο ζην ρψξν ελψ  ηνπ έρνπκε δέζεη ηα κάηηα.  

Αζκήζειρ και παισνίδια επικοινωνίαρ 

 Τν θαξάβη-παίθηεο πεξλάεη αλάκεζα απφ ζεκαδνχξεο-παίθηεο πνπ ηνλ 

πξνεηδνπνηνχλ φηαλ πξφθεηηαη λα παηήζεη κηα λάξθε (λα πέζεη πάλσ ηνπο). Οη 

παίθηεο ζεκαδνχξεο πξέπεη λα θάλνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ήρν γηα λα αιιάμεη 

πνξεία ην θαξάβη παίθηεο. 

  ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΧΜΑΣΟ ΚΑΙ ΑΙΘΗΔΧΝ 

Αζκήζειρ και παισνίδια κίνηζηρ-αιζθήζεων 

 Πεξπαηάκε ζε θχθιν ζην ρψξν αλάινγα κε ην ξπζκφ πνπ δίλεη ν εκςπρσηήο 

κε ην ηχκπαλν: απφ πνιχ αξγά έσο πάξα πνιχ γξήγνξα. 

 Πεξπαηάκε ζε θχθιν ζχκθσλα κε ην ξπζκφ πνπ δίλεη ν εκςπρσηήο κε ην 

ηχκπαλν. φηαλ ζηακαηάεη λα ην ρηππά πξέπεη αθαξηαία νη παίθηεο λα 

κεηακνξθσζνχλ ζε έλα αληηθείκελν ηνπ ζπηηηνχ αλάινγα κε ην δσκάηην πνπ 

δειψλεη ν εκςπρσηήο: θνπδίλα, ζαιφλη, απνζήθε θ.ι.π. 

 Ξαπιψλνπκε ζηε κνθέηα θαη θάζε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο καο κεηακνξθψλεηαη 

ζε ειαηήξην. Έηζη κε ην παξάγγεικα ηνπ εκςπρσηή θάζε κέινο ηνπ ζψκαηνο 

εθηηλάζζεηαη θαη μαλαπέθηεη ζην έδαθνο. 



 Ο εκςπρσηήο είλαη ν καξηνλεηίζηαο θαη κε αφξαηα ζθνηληά θξαηάεη ηνπο 

παίθηεο απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Όηαλ ν καξηνλεηίζηαο ιέεη ζαο 

ηξαβψ απφ ηε κχηε ηφηε πξνηείλεηαη ε κχηε θαη ζηε ζπλέρεηα ην ππφινηπν 

ζψκα. Αληίζηνηρα ζπκβαίλεη κε θάζε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο: δεμηφο αγθψλαο, 

αξηζηεξή παηνχζα θ.ι.π  

 Γηλφκαζηε κπαιφληα. Φνπζθψλνπκε ζηγά ζηγά ελψ μεθνπζθψλνπκε γξήγνξα 

ζαλ καο ηξχπεζε βειφλα.  

 Δίκαζηε ρξσκαηηζηνί καξθαδφξνη θαη κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο δσγξαθίδνπκε 

ζην ρψξν. 

 Απισλφκαζηε ζην ρψξν πηάλνληαο θάζε παίθηεο θάζε αθξηαλή γσλία ηνπ. Σηε 

ζπλέρεηα εξρφκαζηε πνιχ θνληά ν έλαο ζηνλ άιινλ θαηαιακβάλνληαο φζν 

ιηγφηεξν ρψξν ηεο αίζνπζαο.  

 Κάζε έλαο παίθηεο δηαιέγεη έλα αληηθείκελν θαη ην ηνπνζεηεί ζην θέληξν. Σηε 

ζπλέρεηα ν εκςπρσηήο ηα ζθεπάδεη κε έλα παλί. Οη παίθηεο ρσξίδνληαη ζε δχν 

νκάδεο θαη πξνζπαζνχλ λα ζπκεζνχλ φζα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα κπνξνχλ.  

 Έλα παηρλίδη γηα λα ζπκεζνχκε ηηο πέληε αηζζήζεηο καο. Όξαζε: 

παξαθνινπζνχκε κε ηα κάηηα έλα θαληαζηηθφ πνπιί πνπ πεηάεη κέζα ζην 

ρψξν. Όζθξεζε: θέξλνπκε ζην κπαιφ καο αγαπεκέλεο κπξσδηέο, κπξσδηέο 

απφ ην θνχξλν, ην ςαξάδηθν, ηελ αγαπεκέλε καο θνιφληα θ.ι.π. αληίζηνηρα 

γηα ηηο άιιεο αηζζήζεηο 

ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ-ΦΑΝΣΑΙΑ 

Αζκήζειρ και παισνίδια ανάπηςξηρ ηηρ θανηαζίαρ 

 Οη παίθηεο δεκηνπξγνχλ κε ην ζψκα ηνπο κηα ειεθηξηθή κεραλή 

 Τα παηδηά δξακαηνπνηνχλ ην παξακχζη Η θνθθηλνζθνπθίηζα δίλνληαο ηελ δηθή 

ηνπο εθδνρή. 

ΑΣΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 

Μη λεκηική επικοινωνία 

Πανηομίμα 

 Παληνκίκα αηνκηθή “Τί θάλσ ην πξσί πνπ ζα μππλήζσ κέρξη λα πάσ ζην 

ζρνιείν” (αηομική ζςμπεπιθοπά) 

 Ο εκςπρσηήο αθεγείηαη ηελ ηζηνξία “Ο θχξηνο πνπ μχπλεζε κε ην αξηζηεξφ” 

θαη ηα παηδηά αλαπαξηζηνχλ κε ην ζψκα ηνπο ηηο θηλήζεηο ηνπ ήξσα θαη κε ηε 

θσλή ηνπο, ηνπο δηάθνξνπο ήρνπο ηεο ηζηνξίαο (κοινωνική ζςμπεπιθοπά) 

 Σην ιεσθνξείν: έλαο επηβάηεο δηαβάδεη ελψ θάπνηνο άιινο ηνλ ελνριεί 

(κοινωνική ζςμπεπιθοπά) 

 Σην παηδηθφ δσκάηην: Ζ babysitterπξνζπαζεί λα θνηκίζεη έλα παηδί πάξα πνιχ 

άηαθην (κοινωνικόρ πόλορ) 

 Σην αηειηέ ελφο δσγξάθνπ: Ο δσγξάθνο δσγξαθίδεη έλα κνληέιν φκσο κηα 

κχγα ηνπο ελνριεί (αηομική και κοινωνική ζςμπεπιθοπά) 

 Σην πάξθν: Μηα θπξία θάζεηαη θαη πιέθεη φκσο έλα ζθπιάθη ηελ ελνριεί 

(αηομική και κοινωνική ζςμπεπιθοπά) 

Βάδιζμα 



 Τα παπνχηζηα καο αιιάδνπλ:Πεξπαηάκε ζε θχθιν ελψ ηα παπνχηζηα καο 

αιιάδνπλ θαη πεξπαηάκε αλάινγα. Γίλνληαη κπφηεο, παηίληα, βαηξαρνπέδηια, 

παπνχηζηα κπαιαξίλαο, αζιεηηθά, ηαθνχληα 

 Πεξπαηάκε ρσξίο παπνχηζηα:ζην παγσκέλν ρηφλη, ζηελ θαπηή άκκν, ζηα 

αγθάζηα, ζην πνηάκη 

 Πεξπαηάκε σο: γίγαληεο, λάλνη, ζηξαηηψηεο, καξηνλέηηεο, γέξνη, κσξά, 

αζηξνλαχηεο, θαζεγεηέο, νηθνδφκνη 

 Γηλφκαζηε: Φηνλάλζξσπνη πνπ ιηψλνπλ, ινπινχδηα πνπ καξαίλνληαη 

 Φνξεχνπκε ηξειά ρσξίο λα θχγνπκε απφ ηηο ζέζεηο καο. Όηαλ ν εκςπρσηήο 

ζηακαηάεη ηε κνπζηθή παγψλνπκε ζηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο πνπ καο βξίζθεη ην 

ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο. Δπαλαιακβάλνπκε ην ίδην θαη παίξλνπκε ζηάζεηο 

αγαικάησλ ζε πιαηείεο, αζιεηψλ, δηάθνξσλ επαγγεικαηηψλ 

         Έκθπαζη πποζώπος-βλέμμα-ζηάζη ζώμαηορ-αναγνώπιζη ζςναιζθημάηων-   

σειπονομία 

 Σηεθφκαζηε δεπγάξηα ν έλαο απέλαληη ζηνλ άιινλ θαη θνηηαδφκαζηε ζηα 

κάηηα νπδέηεξα. Σηε ζπλέρεηα κφλν κε ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ θνηηάκε 

ηνλ άιινλ κε δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα: επηζεηηθά, θνβηζκέλα, γιπθά, 

ραξνχκελα, ιππεκέλα. Σηε ζπλέρεηα πξνζπαζνχκε λα κεηαβηβάζνπκε ζηνλ 

άιινλ έλα αξλεηηθφ ή ζεηηθφ ζπλαίζζεκα. Αλάινγα κε ην ζπλαίζζεκα πνπ 

εηζπξάηηεη ν άιινο θάλεη έλα βήκα κπξνζηά αλ ην ζπλαίζζεκα είλαη ζεηηθφ ή 

έλα βήκα πίζσ αλ είλαη αξλεηηθφ. 

 Κάλνπκε αζηείεο γθξηκάηζεο ψζηε λα πξνθαιέζνπκε ην γέιην ηνπ απέλαληί 

καο 

 Φνξεχνπκε ηξειά ρσξίο λα θχγνπκε απφ ηηο ζέζεηο καο. Όηαλ ν εκςπρσηήο 

ζηακαηάεη ηε κνπζηθή παγψλνπκε ζηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη έθθξαζεο πνπ 

καο βξίζθεη ην ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο. Δπαλαιακβάλνπκε ην ίδην κε 

δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα: Φφβνο, ραξά, ιχπε, ζπκφο, θ.ι.π 

 Καζξέθηεο: Ο έλαο είλαη ην θπζηθφ  πξφζσπν θαη φ άιινο ην είδσιφ ηνπ. Τν 

θπζηθφ πξφζσπν εθθξάδεη δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα κε ην ζψκα ηνπ θαη ηηο 

ρεηξνλνκίεο. Τν είδσιν πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο θαζξέθηεο ηνπ. 

 Φσηνγξαθία. Παξαηεξνχκε κηα θσηνγξαθία θαη πξνζπαζνχκε λα 

αλαθαιχςνπκε ηελ ηζηνξία ηεο. Φηηάρλνπκε κηα δηθή καο θσηνγξαθία. Τα 

πξφζσπα δσληαλεχνπλ θαη παίδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο. 

ΛΔΚΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 

Γιεκδικηηική ζςμπεπιθοπά. 

Άπνηζη μιαρ ππόηαζηρ- Υειπιζμόρ ηηρ άπνηζηρ 

 Απηνζρεδηαζκφο: Οη παίθηεο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. Τν ζέκα πνπ ηνπο 

δφζεθε: Ο έθεβνο ηεο νηθνγέλεηαο ζέιεη λα ηνπ πάξνπλ κεραλάθη/απηνθίλεην. 

Οη γνλείο αξλνύληαη. Επηρεηξήκαηα θαη αληηδξάζεηο. 

 Απηνζρεδηαζκφο: Γχν δεπγάξηα βξίζθνληαη ζε έλα εζηηαηφξην πνπ δελ έρεη 

άδεην ηξαπέδη. Πεηλάηε πνιχ. Ξαθληθά έλα ηξαπέδη αδεηάδεη. Πσο ζα 

αληηδξάζεηε; 

Γεξιόηηηερ ζςνομιλίαρ-ακπόαζη-απάνηηζη 



 Σπδεηάκε φινη καδί ηαπηφρξνλα γηα ην πνπ ζα πάκε εκεξήζηα εθδξνκή.  

 Σπδεηάκε αθνχγνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ θαη πεξηκέλνληαο ηελ ζεηξά καο γηα 

λα απαληήζνπκε 

Κοινωνικοί πόλοι 

 Πξφβιεκα ζην ζρνιείν  

 Πξφβιεκα ζηελ νηθνγέλεηα 

 Πξφβιεκα ζηελ παξέα 

Αθήλνπκε ηα παηδηά λα απηνζρεδηάζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπδεηάκε γηα ηελ 

θνηλσληθά απνδεθηή ή κε ζπκπεξηθνξά πνπ ππαγνξεχνπλ νη ξφινη. 

Αξιολόγηζη ηος ππογπάμμαηορ 

Ζ αμηνιφγεζε έγηλε κέζα απφ ζπδήηεζε κε ηα παηδηά, ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηελ 

πξνζσπηθή παξαηήξεζε.  

Τα παηδηά αλέθεξαλ φηη ηνπο άξεζε πνιχ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζεαηξηθφ 

παηρλίδη θαη αλέθεξαλ φηη: «δηαζθέδαζα», «έθεπγαλ νη ζηελαρψξηεο κνπ», «έλησζα 

γαιήλε κεηά», «κνπ άξεζε πνπ δνπιεχακε κε νκάδεο», «κνπ άξεζαλ φια», 

«θαηαιαβαίλσ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ φηαλ ηνπο βιέπσ ζην πξφζσπν». 

Οη γνλείο αλέθεξαλ: «είλαη πην ήξεκνο», «δελ εληφπηζα θακηά δηαθνξά ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ», «αλππνκνλεί λα έξζεη», «εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν ζην ζπίηη», 

«έρεη πην ζηαζεξή βιεκκαηηθή επαθή». 

 Σχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο ηεο γξάθνπζαο δηαπηζηψζεθε πσο 

θάζε παηδί πνπ ζπκκεηείρε έδεημε δείγκαηα βειηίσζεοκέξνπο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

αλάπηπμεο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

-Μαζεηέο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζπλεξγάζηεθαλ παξαγσγηθά κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 

-Μαζεηέο κε θαηαζιηπηηθφ ππφβαζξν έδεημαλ λα δηαζθεδάδνπλθαη λα πην ραξνχκελα 

ζηε ζρνιηθή δσή  

-Μαζεηέο κε απμεκέλα επίπεδα άγρνπο έδεημαλ λα απνθηνχλ ζπλαηζζεκαηηθφ έιεγρν. 

-Μαζεηέο κε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ληξνπαιά ελίζρπζαλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο 

-Μαζεηέο πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ζπκκεηείραλ ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο.Ο ιεθηηθφο ηνπο απηνζρεδηαζκφο ζηηο δξαζηεξηφηεηεοζεκείσζε 

πξφνδν θαη ζεκεηψζεθε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο κε ηνπο 

ζπκπαίθηεο ηνπο.  

 Λακβάλνληαο ππφςε φια ηηο πξναλαθεξζείζεο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο 

πξνηείλνπκε ηελ έληαμε ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο εθηφο απφ ην εηδηθφ δεκνηηθφ θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο 

βαζκίδεο θαη ζε φια ηα είδε ζρνιείσλ (εηδηθφ γπκλάζην θαη ιχθεην, ΤΔΔ εηδηθήο 

αγσγήο, ΔΔΔΔΚ). 
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