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Πεξίιεςε 

 Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη είλαη κηα ηέρλε ζχλζεηε, θνηλσληθή θαη βαζχηαηα παηδεπηηθή. Δίλαη 

θάηη ην δσληαλφ, πνπ αθνινπζεί ηε δσή θαη ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη ζπληειεί ζηελ άλνδν 

ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο ρψξαο. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη λα δείμεη πσο κηα ζρνιηθή 

δξάζε ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ απνηειεί έλα δηακεζνιαβεηηθφ εξγαιείν θνηλσληθνπνίεζεο, 

ελεξγνπνίεζεο- απειεπζέξσζεο ηεο θαληαζίαο, επαηζζεηνπνίεζεο, θαιιηέξγεηαο ηεο 

ςπρνθηλεηηθήο έθθξαζεο ηνπ αηφκνπ, εθηφλσζεο ηεο  ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο θαη 

ςπραγσγίαο κε ζηφρν ηελ νιφπιεπξε θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ. Η ζπκκεηνρή ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο θσθψλ θαη βαξήθνσλ ζηελ δξάζε απηή ήηαλ κηα πξαγκαηηθή πξφθιεζε δξψληαο 

ελάληηα ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη δηαζθαιίδνληαο ηζφηηκν θαη νκαδηθφ πλεχκα.  ηφρνο 

ηνπ ζρνιείνπ δελ ήηαλ ην ππεξζέακα γη απηφ θαη δελ δαπαλήζεθαλ ρξήκαηα γηα 

θαληαζκαγνξηθά ζθεληθά θαη θνζηνχκηα. Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο φηη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη είλαη 

έλα πξφρεηξν ζέακα, φηαλ ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή, ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ, ηα ζέισ 

ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ κέζα απφ έλα απζηεξά δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ 

δφζεθαλ πξνθαηαζθεπαζκέλα ζελάξηα ζηα παηδηά αιιά κέζα απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη (κέζα 

απφ ηελ αίζζεζε θαη φρη ηε γλψζε) επηιέρηεθαλ νη ξφινη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά αβίαζηα. Ο 

ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη ε «ζθελνζεζία» έγηλε απφ απηά πξσηνηππψληαο θαη θαζηζηψληαο ην πην 

ζχγρξνλν.   
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1. Δηζαγσγή 

 Η ηζφηεηα  επθαηξηψλ  γηα  ηνπο  καζεηέο  κε  δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο  εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ  ζε  φινπο  ηνπο  ηνκείο  ηεο  δσήο  ηνπο (εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή δσή), ε πξνψζεζε θαη  πξνζηαζία  ησλ  αλζξσπίλσλ  

δηθαησκάησλ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ (Νφκνο, 3699). Δπηπιένλ, 

βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο πέξα απφ ηελ  απφθηεζε γλψζεσλ είλαη ε 

απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα θιίζεσλ, ε βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο, ε αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο, ε αιιειν-απνδνρή, ε  ηζφηηκε θνηλσληθή 

εμέιημε, ε νιφπιεπξε θαη αξκνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ κε ζηφρν 

ηελ απηνλφκεζε ηνπο (Νφκνο, 3699).   

 Γπζηπρψο φκσο πνιινί καζεηέο δελ είλαη αθφκε  εληαγκέλνη ζην ζρνιείν ή δελ έρνπλ  ην  

θαηάιιειν  ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην  εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα γη απηνχο ε  θνηλσληθή 

απνκφλσζε ή ε πξφσξε εγθαηάιεηςε είλαη γεγνλφο. Σν πξφβιεκα δηνγθψλεηαη ζηελ πεξίπησζε 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη έλα εχινγν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην εμήο:  

Έλα άηνκν,  γηα παξάδεηγκα,  κε πξφβιεκα θψθσζεο δελ κπνξεί λα ηξέμεη, λα παίμεη, λα 

ηξαγνπδήζεη, λα ραξεί ηε θχζε, λα κάζεη, λα πξνβιεκαηηζηεί, λα πάξεη πξσηνβνπιίεο, λα 

αθεγεζεί κηα ηζηνξία, λα αλαπαξαζηήζεη πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο, λα αγαπήζεη ηνλ θφζκν 

γχξσ ηνπ θαη λα αγαπεζεί; Η απάληεζε είλαη: θαη βέβαηα κπνξεί! Απηφ επηβεβαηψζεθε απφ κηα 

δξάζε ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο θσθψλ θαη βαξήθνσλ, πνπ απνηέιεζε πξαγκαηηθή πξφθιεζε γηα "έλα ζρνιείν γηα 

φινπο" φπσο αλαθέξεηαη ζηε Υάξηα  ηνπ  Λνπμεκβνχξγνπ, (1996)  (Watkins, 2003).  

  

2. Σηόρνη 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηίπνηα δελ ήηαλ ςπραλαγθαζηηθφ, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ήηαλ 

πξναηξεηηθή θαη ησλ έμη θαζεγεηψλ θαζαξά εζεινληηθή πέξαλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπο σξαξίνπ. 

Οη νκάδεο θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ ήηαλ πνηθηιφκνξθεο θαη πνιπζχλζεηεο (π.ρ. θαζεγεηέο 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, καζεηέο κε δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα-αλάγθεο). Ο ρψξνο πνπ 

γίλνληαλ νη δξάζεηο ήηαλ  ε αίζνπζα πνιιαπιψλ ηνπ ζρνιείνπ  γηα λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα 

θηλνχληαη ειεχζεξα ζην πεξηβάιινλ, φπνπ ππήξρε θαη κηα ζεαηξηθή ζθελή. Η κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη ζπγθεθξηκέλα ην παηρλίδη ησλ ξφισλ, ε βίσζε 
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εκπεηξηψλ, ηα πνιιαπιά εξεζίζκαηα, νη αηζζεηηθνθηλεηηθέο δξάζεηο θαη θπξίσο ε 

αιιειεπίδξαζε -δπλακηθή ηεο νκάδαο. Σα βαζηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ απιά θαη 

ζηνηρεηψδε φπσο γάδεο ζε δηάθνξα ρξψκαηα, έλα ξαδηνθαζεηφθσλν θαη   ν ήρνο ελφο 

ηακπνπξηνχ.   

 Ο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο δξάζεο ήηαλ λα απνθηήζνπλ φινη oη καζεηέο  ηζφηηκν, 

νκαδηθφ, ζπιινγηθφ πλεχκα θαιιηεξγψληαο ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο κηαο παξάζηαζεο, πνπ δελ ήηαλ ηίπνηα άιιν παξά ε αθνξκή. Οη βξαρππξφζεζκνη  

ζηφρνη ηεο δξάζεο παξαηίζεληαη παξαθάησ θαη νκαδνπνηνχληαη ζηνπο εμήο ηνκείο: 

α. Γλσζηηθόο 

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη: 

 λα απνθηήζνπλ  πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο εκπεηξίεο κέζσ παηρληδηνχ, 

 λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ην 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία θαληαζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ηνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, 

 λα δηεξεπλήζνπλ ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο θαη αμίεο ζην ζχγρξνλν θφζκν, 

 λα αλαπηχμνπλ ηε θαληαζία, ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ηε κλήκε θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε, 

 λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ξφινπο, πνπ πεγάδνπλ απφ θαληαζηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη λα ζίμνπλ θνηλσληθά, εζηθά ή άιια δεηήκαηα. 

 

β. Κνηλσληθνπνίεζε-Δπηθνηλσλία 

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη: 

 λα επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά κε  ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ηελ θίλεζε  ζην ρψξν 

θαη ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, 

 λα αλαπηχμνπλ ηα εθθξαζηηθά ηνπο κέζα ψζηε λα επηθνηλσλνχλ κέζα απφ  ηδέεο, 

ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο, 

 λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαζψο δηαπξαγκαηεχνληαη ξφινπο, 

 λα αλαπηχμνπλ ηηο αξεηέο ηεο ηζφηεηαο, ηεο αλνρήο θαη ηεο δεκνθξαηίαο κέζα απφ ηε 

ζπλχπαξμή ηνπο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, 

 λα εθθξάζνπλ ελδφκπρεο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα. 
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γ. Καιιηέξγεηα αμηώλ,  ηδηνηήησλ,  ηθαλνηήησλ,  δεμηνηήησλ 

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηνλ αιιεινζεβαζκφ κέζα απφ νκαδηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο 

 λα ζεβαζηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ, 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηα αηζζεηηθά ηνπο θξηηήξηα, αιιά θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

λνεκνζχλε, καζαίλνληαο λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα δξνπλ δεκηνπξγηθά, 

 λα αλαπηχμνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε ηνπο.   

 

δ. Χπραγσγία 

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη 

 λα απνιαχζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ παηρληδηνχ ελεξγνπνηψληαο φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο, 

 λα απηνζρεδηάζνπλ θαη λα εθθξαζηνχλ, 

 λα εθηνλσζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά, ςπρηθά θαη λα απνβάιινπλ ην άγρνο ή ηελ 

επηζεηηθφηεηα. 

 Δηδηθά γηα ηα παηδηά κε αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα,  νη θπξηφηεξνη ζηφρνη ζπλνςίδνληαη 

παξαθάησ:  

 λα βειηηψζνπλ ηηο εθθξαζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ επηθνηλσλία, 

 λα κεηαβνχλ απφ ηελ θπξηνιεθηηθή ζηε κεηαθνξηθή ζεκαζία ηεο γιψζζαο, 

 λα απνθηήζνπλ  γλψζεηο  κέζα απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε, 

 λα δνκνχλ θαη λα αλαδνκνχλ ηελ εκπεηξία, 

  λα αλαπαξηζηνχλ λνεηηθά δεδνκέλα κέζα απφ ηε ζσκαηηθή έθθξαζε θαη κίκεζε, 

 λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο αθαηξεηηθνχ ηχπνπ (π.ρ.θίλεζε ζην ρσξνρξφλν- ην ζψκα σο 

ζεκείν αλαθνξάο ζην ρσξνρξφλν), 
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 λα θαηαλνήζνπλ ινγηθέο ζρέζεηο (π.ρ. αιιεινπρία γεγνλφησλ) θαη λα αλαπαξηζηνχλ 

λνεηηθά ηα δεδνκέλα ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ (δηακέζνπ ηεο κίκεζεο (Piaget, 1960) θαη 

ηεο ζπκβνινπνίεζεο), 

 λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην πεξηβάιινλ, λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο, λα 

θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα απηνλνκεζνχλ, 

 λα νξηνζεηήζνπλ ηελ έλλνηα ησλ νξίσλ κέζα απφ θαλφλεο ηεο νκάδαο. 

 

3. Μαζεηηθόο Πιεζπζκόο-Φαξαθηεξηζηηθά θαη Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Σν κεγάιν πνζνζηφ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ειεχζεξε ζπκκεηνρή απφ φιεο ηηο 

ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ νδήγεζε ζηελ θιήξσζε δεθανρηψ καζεηψλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο θσθψλ θαη βαξήθνσλ ειηθίαο 12-15 εηψλ. Σνλ πιεζπζκφ ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο  απνηέιεζαλ έλα βαξήθνν παηδί, πνπ είρε θαηαθηήζεη ηελ νκηινχκελε γιψζζα ζ' έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αιιά δηέζεηε θησρφ ιεμηιφγην θαη έλα θσθφ πνπ ιφγσ ηεο κεηνλεμίαο 

απηήο, ππήξρε αδπλακία απζφξκεηεο απφθηεζεο θαη επθξάδεηαο ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο. 

Δπίζεο, νη καζεηέο κε αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα παξνπζίαδαλ δπζθνιίεο (αλαζθάιεηα)  ζηελ 

ελζσκάησζε  θαη ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ αληίιεςε ηεο ρσξνρξνληθφηεηαο θαη ζηνλ γλσζηηθφ -

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα.   

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη απφ ηελ πξψηε παξαηήξεζε ηνπ εκςπρσηή έγηλε θαλεξή 

ε αδπλακία θαη ηνπ ππφινηπνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ γηα ζσκαηηθή έθθξαζε-ιχζηκν θαη γη απηφ 

νη πξψηεο εβδνκάδεο αθηεξψζεθαλ ζε θηλαηζζεηηθέο αζθήζεηο θαη ζην παηρλίδη. ηελ αξρή, φινο 

ν πιεζπζκφο εμέθξαδε κηα έθδειε δηζηαθηηθφηεηα ζηελ θίλεζε, ην ξπζκφ θαη ηελ έθθξαζε γηαηί 

δελ είραλ εγθαηαζηήζεη ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο θαη δελ είραλ αζθεζεί κε ηε ζσκαηηθή 

έθθξαζε ηδηαίηεξα ζην παξειζφλ.  

 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο έγηλαλ ζηελ αξρή πνιιέο δξάζεηο (ππφδεηγκα 1), πνπ είραλ λα 

θάλνπλ κε ηελ θίλεζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζψκαηνο ζηνλ ρψξν θαη ηελ πξννδεπηηθή 

κχεζε ηνπο ζηηο αζθήζεηο ησλ επφκελσλ θάζεσλ ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ. πγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηεο ηερληθέο ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ φπσο αζθήζεηο παξαηεξεηηθφηεηαο, 

αλαπλνήο/θσλήο, αηζζεηεξηαθέο -κηκεηηθέο αζθήζεηο, θίλεζε ζηνλ ρσξνρξφλν, ξπζκφο/ρνξφο, 

απηνζπγθέληξσζε/ζπληνληζκφο, θαληαζία θαη κεηακνξθψζεηο, ζσκαηηθή έθθξαζε/  έθθξαζε 
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ζπλαηζζεκάησλ, επηθνηλσληαθνί θψδηθεο (κε ιεθηηθή επηθνηλσλία), παηρλίδηα γλσξηκίαο,  

επαθήο, εκπηζηνζχλεο, παηρλίδηα ξφισλ θαη απηνζρεδηαζκφο.   

 Ήηαλ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη δφζεθε έκθαζε απφ ηελ αξρή ζηελ ζσκαηηθή έθθξαζε 

θαη φρη ζηελ ιεθηηθή σο κέζνλ επηθνηλσλίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θάκθζεθε ε δπζθνιία ζηελ 

επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ απφ ηα ηκήκαηα έληαμεο, πνπ κηινχζαλ πέξαλ ηεο νκηινχκελεο θαη ηε 

λνεκαηηθή γιψζζα ελψ ηα άιια παηδηά δελ ηελ ήμεξαλ. Τπήξραλ φκσο θάπνηα πνπ γλψξηδαλ 

θάπνηα ζηνηρεηψδε λνήκαηα θαη ζ' απηφ βνήζεζε ε ζπκκεηνρή ηνπο παξειζνληηθά ζε δηάθνξεο 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ (φπσο π.ρ. κεηάθξαζε ηξαγνπδηψλ-πνηεκάησλ ζηελ 

λνεκαηηθή).  

  Απφ ηελ αξρή νξίζηεθαλ θάπνηνη θαλφλεο,  πνπ ζπκθσλήζεθαλ θαη ςεθίζηεθαλ απφ φιε 

ηελ νκάδα θαη αθνξνχζαλ ηελ ζπλέπεηα, ηελ νκαδηθφηεηα, ηε ζπιινγηθφηεηα, ηε ζπλεξγαζία, 

ηελ  απνπζία θάπνηνπ κφλν γηα ζνβαξφ ιφγν θαη ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ. Δμάιινπ, ε 

θνηλσληθνπνίεζε επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη ηεο ζπλ-δεκηνπξγίαο  

άξα ζεκαίλεη θαη δεζκεχζεηο απέλαληη ζηελ νκάδα. Καζνξίζηεθαλ επίζεο, νη ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, απνζαθελίζηεθε ν ξφινο ηνπ εκςπρσηή, ε έλλνηα ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ  θαη 

νη αξρέο πνπ ην δηέπνπλ.  

 

4. Τν ζεαηξηθό παηρλίδη 

 χκθσλα κε ηελ Καθνπδάθε  ( 2013),   σο ειάρηζηε δηάζηαζε ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ 

νξίδεη ηε δπλαηφηεηα ελφο ή κηαο νκάδαο ελειίθσλ λα δεκηνπξγήζνπλ, κε ηελ γλψζε θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπο, ζε αλνηρηφ ή θιεηζηφ ρψξν, κηα αηκφζθαηξα ραξάο κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ην 

ζεαηξηθφ απηνζρεδηαζκφ.  Παξάιιεια, ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη απνηειεί έλα κέζν επηθνηλσλίαο 

θαη θαιιηέξγεηαο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ (Κνπξεηδήο, 1991). Δίλαη έλα δεκηνπξγηθφ ζπκβάλ 

(Κνπξεηδήο, 1991), πνπ παξέρεη ζηα παηδηά άκεζε ηθαλνπνίεζε. ηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα  

επίπεδα: ην ςπρνινγηθφ, ην θνηλσληθφ, ην αηζζεηηθφ θαη ην παηδεπηηθφ. χκθσλα κε ηνλ 

Βάκβνπθα (1993) ην ζεαηξηθφ παηρλίδη  είλαη έλα κείγκα δηεξεχλεζεο, ζπκκεηνρήο θαη 

παξέκβαζεο, κηα δσληαλή, πξαγκαηηθή θαηάζηαζε κε δεκηνπξγηθά ζρέδηα θαη ζθνπνχο . 

  ην ζεαηξηθφ παηρλίδη ε αιήζεηα κπεξδεχεηαη κε ην ςέκα θαη κπνξεί λα παίξλεη ηελ 

κνξθή κηαο απνθάιπςεο, κηαο αίζζεζεο, πνπ βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ, λα 
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εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο 

κέζα απφ ηελ απηνπεηζαξρία θαη ηελ απηνζπγθέληξσζε. Κεληξηθά ζεκεία ηεο κεζφδνπ είλαη ε 

ζσκαηηθή έθθξαζε, ν απηνζρεδηαζκφο, ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ηπραίνπ θαη ην απζφξκεην 

(Κνπξεηδήο, 1989). ην ζεαηξηθφ παηρλίδη ην θείκελν δελ είλαη ζηείξα αλαπαξάζηαζε αιιά 

ζπγθξνηεί έλα ρψξν δξάζεο (αξξήο, 2002).  Οη ξφινη θαη ην ζελάξην δελ είλαη 

πξνθαζνξηζκέλνη θαη δελ ππάξρεη θαλελφο είδνπο ινγνθξηζία. Η ζσκαηηθή έθθξαζε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θπξηαξρνχλ θαη νη καζεηέο θξαηνχλ ηα βαζηθά πιηθά ρηίδνληαο θάηη δηθφ ηνπο, 

θάηη δηαθνξεηηθφ (δφκεζε -αλαδφκεζε). Με  ηελ   εθαξκνγή  ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ  

επηδηψθεηαη  νη  καζεηέο  λα  ληψζνπλ   θαη  φρη  λα  κνηάζνπλ,  λα  παίμνπλ  έλα   ξφιν 

απζφξκεηα   θαη  ππνθεηκεληθά.  Η  κέζνδνο   απηή  ζπκβάιεη  ζην  λα  κε  ράλεηαη  ην  

πξνζσπηθφ  ζηνηρείν  ηνπ   ζπκκεηέρνληα   ην   νπνίν   πεξηιακβάλεη   ηηο  δηθέο  ηνπ  ηδέεο  θαη  

ηνλ   ηξφπν   αληίιεςεο  ησλ   πξαγκάησλ  γχξσ  ηνπ   θαη  βηψλεηαη   απφ   ηνλ  ίδην,  κνλαδηθά  

κε  βάζε  ηηο  δηθέο  ηνπ   ηδηαίηεξεο  αλάγθεο  (Κνπξεηδήο, 1991) .   

 

5. Ο ξόινο ηνπ εκςπρσηή 

 Ο εκςπρσηήο-εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη κφλν εκπλεπζηήο ζηελ νξγάλσζε θαηάιιεισλ 

εξεζηζκάησλ αιιά θαη δεκηνπξγφο ελφο  πεξηβάιινληνο αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο.  Άξα δελ 

αξθνχλ κφλν νη γλψζεηο ή ε εκπεηξία, πνπ κπνξεί θαλείο λα δηαζέηεη αιιά λα κπνξεί λα ζηαζεί 

ζηα παηδηά ζαλ ίζνο πξνο ίζν θαη λα απειεπζεξσζεί απφ ηηο ζπζηνιέο ηνπ. Γεκηνπξγεί έλα άλεην 

θαη κε πηεζηηθφ πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηελ εμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ θαη έθθξαζεο ησλ 

καζεηψλ κέζα απφ ην παηρλίδη. Ο εκςπρσηήο πξψηνο ραίξεηαη θαη απνιακβάλεη ην παηρλίδη 

αμηνπνηψληαο  ην  ηπραίν  θαη  ην  απξφνπην  θαη εθκεηαιιεπφκελνο  δηαθξηηηθά,  ζρεδφλ  

αζέαηα,  ην  αζήκαλην  πνπ  πξνθχπηεη. Σν πεξηβάιινλ,  πνπ δεκηνπξγεί,  εληζρχεη  ηελ  

έθθξαζε  ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ, ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηελ απηελέξγεηα (Παηδαγσγηθφ 

ηλζηηηνχην, 2011).  εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ πνηλέο ή ινγνθξηζία αιιά ν 

εκςπρσηήο παίδεη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. χκθσλα κε ηνλ  Κνπξεηδή  (1991)  ν   εκςπρσηήο  

δνθηκάδεη  θαη  θηλείηαη  αλάκεζα   ζε  πνιιέο  ηερληθέο , ρξεζηκνπνηεί   ηε   ζεαηξηθή   ζχκβαζε,  

δηακνξθψλεη ,  θαηά  θάπνην  ηξφπν ,  ην  ρψξν,  ηελ   αηκφζθαηξα θαη ην   πεξηβάιινλ.  Η  

νκάδα   φκσο  είλαη   εθείλε   πνπ   ζα επηιέμεη  ην   δξφκν,  ζα  δεκηνπξγήζεη   θαη  ζα  θηάζεη   

λα  απνδερηεί,  θαη  πνιιέο θνξέο   λα  ππεξβεί  ηνπο  ‘ ηχπνπο’  θαη  ηη ο  ηερληθέο .  
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6. Οη θάζεηο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ 

 ην ζεαηξηθφ παηρλίδη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία θαη ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ κε 

ηξφπν πην ειεχζεξν θαη πξνζσπηθφ αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη νξγάλσζε θαη δελ 

αθνινπζείηαη κηα απζηεξή δνκή θαη πνξεία θάζεσλ φπσο παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

Οη θάζεηο ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ (Τπφδεηγκα 1) δηέπνληαη απφ θαλφλεο ζ' έλα πεξηβάιινλ 

απζηεξά δνκεκέλν ( Κνπξεηδήο, 1991): 

α. Πξώηε Φάζε: Απειεπζέξσζε, ην δέζηακα, ην ιύζηκν ηνπ ζώκαηνο. Γίλνληαη απφ ηνλ 

εκςπρσηή ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα λα εηζαρζνχλ ηα παηδηά ζην παηρλίδη κέζα απφ 

αηζζεηηθνθηλεηηθέο δξάζεηο. Γξάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ φπσο παηρλίδηα ζσκαηηθήο επαθήο - 

ζσκαηνγλσζίαο, παηρλίδηα ζπλαηζζεκάησλ κε ην ζψκα (ιππεκέλνο, ζπκσκέλνο..), παληνκίκα, 

παηρλίδηα κίκεζεο (π.ρ. δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αλζξψπσλ ηεκπέιεο, δηαλννχκελνο...), 

ζπληνληζκνχ, απζφξκεηεο έθθξαζεο, αζθήζεηο ξπζκνχ κε ζπλνδεία κνπζηθήο (ρνξφο), παηρλίδηα 

θίλεζεο (π.ρ. αλαπαξηζηψληαο ην ηξαίλν..), αζθήζεηο  αλαπλνήο,  ζπγθέληξσζεο,  ραιάξσζεο  

θαη  εκπηζηνζχλεο.  Όηαλ ην παηδί ζπκκεηέρεη ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ραιαξψλεη, απνβάιιεη 

ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπ, εμσηεξηθεχεη βαζχηεξεο ηάζεηο, καζαίλεη λα εθθξάδεηαη φρη κφλν κε ην 

ιφγν αιιά θαη κε ην ζψκα θαη απειεπζεξψλεη ηε θαληαζία ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ην παηδί κέζα απφ 

απηέο ηηο αζθήζεηο  δελ εθθξάδεη κφλν κχρηεο αλάγθεο αιιά επηθνηλσλεί νπζηαζηηθά 

(Παλαγησηαθνπνχινπ, 2007).  Όιε  απηή  ε  πξνεηνηκαζία  επηηξέπεη  ηελ  άξζε  δπζθνιηψλ  θαη    

πξνζσπηθψλ αλαζηνιψλ ζηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία  ησλ 

παηδηψλ θαη ηα επαηζζεηνπνηεί (Παδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2011).   

β. Γεύηεξε Φάζε: Αλαπαξαγσγή: Ο ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ θαη ε δεκηνπξγία δξψκελνπ απφ 

ηελ νκάδα κε αθνξκή ηα εξεζίζκαηα ηνπ εκςπρσηή. Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ θαη δεκηνπξγνχλ 

ζελάξην, θάλνπλ νκάδεο, κνηξάδνπλ ξφινπο ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο. Όινη θαη ν θαζέλαο 

ρσξηζηά ζπλεηζθέξνπλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα,  ζπλεξγάδνληαη, ζπλ-εξεπλνχλ θαη ζπλ-

δεκηνπξγνχλ ζπκπιεξψλνληαο ν έλαο ηνλ άιιν. Η  δηαδηθαζία  ηεο  κεηακφξθσζεο  αξρίδεη  

ζηγά  ζηγά: κεηακνξθψλεηαη ν ρψξνο θαζψο π.ρ. έλα ζξαλίν γίλεηαη ζηδεξψζηξα, έλα άιιν 

γίλεηαη έδξαλν δηθαζηή..... Σα παηδηά κε   βαζηθά εξγαιεία έθθξαζεο ην ζψκα ,ηελ θίλεζε, ηνλ 

ιφγν θαη ηελ εηθφλα, θηάλνπλ ζε κηα ζχλζεζε ηελ νπνία θαη  εθηεινχλ. Μέζα απφ ηνλ ζθεληθφ 

απηνζρεδηαζκφ παξάγεηαη ην ζεαηξηθφ δξψκελν. 
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γ. Τξίηε Φάζε: Θεαηξηθό Γξώκελν: Η « παξάζηαζε», αθνχ  πεξάζεη  απφ   ηελ   δηαδηθαζία 

απειεπζέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο  θαη  αλαπαξαγσγήο ,  θηάλεη   ηψξα  ζηελ ζχλζεζε   θαη  

ζηελ  εθηέιεζε  ( Κνπξεηδήο, 1991). Οη νκάδεο παίδνπλ ηα δξψκελα ηνπο θαη ηα παξνπζηάδνπλ 

ζηηο άιιεο νκάδεο αληαπνδίδνληαο ηε θξέζθηα-απζφξκεηε αληίιεςε πξαγκάησλ -θαηαζηάζεσλ. 

Σα  δξψληα  πξφζσπα  /  ξφινη  –  εζνπνηνί  ελαιιάζζνληαη  ζπλερψο  θαη δπλακηθά  κε  ηνπο  

ζεαηέο  ζε  έλα  παηρλίδη,  πνπ  ηαιαληεχεηαη  αλάκεζα  ζην πξαγκαηηθφ θαη ζην θαληαζηηθφ 

(Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2011).  

δ. Τέηαξηε Φάζε: Σηάδην επεμεξγαζίαο ησλ όζσλ δηαδξακαηίζηεθαλ κέζα απφ αλάιπζε-

ζπδήηεζε-επεμεξγαζία ησλ νκάδσλ.  Η νκάδα  ζπγθεληξψλεηαη ζε θχθιν θαη κπνξεί  λα  

ζπδεηήζεη  θάηη  πνπ  ηελ  απαζρφιεζε, ηηο εληππψζεηο ηεο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ή λα 

αμηνινγήζεη  θαηά  πφζν  ε  απνθηεζείζα  εκπεηξία  κπνξεί  λα  απνηειέζεη  ηε βάζε γηα 

πεξαηηέξσ θαιιηηερληθή αλαδήηεζε (Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2011).  

 

7. Δπηινγή ηνπ έξγνπ 

Αθνχ νη καζεηέο εμνηθεηψζεθαλ ζηαδηαθά κε ηηο θάζεηο ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ θαη έγηλαλ 

νκάδα, ζηηο δπν επφκελεο εβδνκάδεο,  πξνβιεκαηίζηεθαλ γχξσ απφ ηελ επηινγή ηνπ έξγνπ. Ο 

δηάινγνο θαη ε ζπδήηεζε ζηφρεπε ζην λα αλαδπζνχλ νη αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα ηνπο  θαη νη 

πξνηηκήζεηο ηνπο. Έλα έξγν επίθαηξν θαη δηαρξνληθφ, πνπ λα παξνπζηάδεη ηελ θνηλσληθή θξίζε 

ηεο επνρήο θαη ηελ παξαθκή ησλ ζεζκψλ ελεξγνπνίεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Ο 

εκςπρσηήο δεκηνχξγεζε ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ -εξεζίζκαηα θαη αληαπνθξίζεθε πιήξσο 

ζηελ αλάγθε απηή ησλ καζεηψλ γηα ηελ επφκελε ζπλάληεζε. 

Α Φάζε: επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζπγθξόηεζεο ηεο νκάδαο 

Αξρηθά, νη καζεηέο ραιάξσζαλ κέζα απφ ην παηρλίδη, ηηο βησκαηηθέο αζθήζεηο, ηελ  

αηζζεζηνθηλεηηθή δξάζε. Γφζεθαλ εξεζίζκαηα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ζην 

ηέινο ηεο θάζεο απηήο, ν εκςπρσηήο θάιεζε ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηέζζεξα  θείκελα 

(απνζπάζκαηα απφ ην «παξακχζη ρσξίο φλνκα» ηεο Πελειφπεο Γέιηα - δηαζθεπήο 

Κακπαλέιιε) καδί κε κηα κηθξή πεξίιεςε ηνπ εληαίνπ έξγνπ, πνπ ήηαλ απισκέλα ζην θέληξν 

ηεζζάξσλ θχθισλ (ζρεκαηηζκέλσλ απφ δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο γάδεο). ε θάζε πεξηβάιινληα 

ρψξν, ν εκςπρσηήο είρε αθήζεη θαη έλα αληηθείκελν αληηπξνζσπεπηηθφ θάζε ζθελήο  φπσο έλα 

ζηέκκα, έλα θνπδνχλη δηθαζηή, κηα θαλάηα θξαζηνχ θαη έλα φπιν. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο 
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επέιεμαλ ην πεξηβάιινλ-θχθινο (βαζίιεην-δηθαζηήξην-ηαβέξλα -ζηξαηψλαο), πνπ ηνπο θάλεθε 

πην νηθείνο. Έηζη ζρεκαηίζηεθαλ ηέζζεξηο νκάδεο,  φζεο θαη νη ζθελέο ηνπ έξγνπ.  

Β θάζε: Αλαπαξαγσγήο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο δηθφ ηνπο ιφγν ή θξαηψληαο ην ιφγν 

απφ ην θείκελν πνπ ηνπο δφζεθε αξρηθά θαη αλαπξνζαξκφδνληαο ηνλ ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο 

έθηηαμαλ ην δηθφ ηνπο δξψκελν. Μέζα απφ έλαλ ξφιν πνπ επέιεμαλ κφλα ηνπο, πξφβαιιαλ δηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα. 

Γ Φάζε: Αλαπαξάζηαζεο. Οη καζεηέο έπαημαλ ηα δξψκελα ηνπο θαη ηα παξνπζίαζαλ ζηηο 

άιιεο νκάδεο.  

 Γ Φάζε: Αμηνιόγεζεο ησλ δξώκελσλ.  πδήηεζε, ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο πξνέθπςαλ  

γηα ηα κελχκαηα, ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη ηε δηαρξνληθφηεηα ηνπ έξγνπ. Βαζηθά ζέκαηα ησλ 

θεηκέλσλ φπσο ε παξαθκή ζε φινπο ηνπο ηνκείο (βαζίιεην, δηθαζηήξην, θαθελείν, ζηξαηψλαο), ε 

βνήζεηα -νη θξνχδεο ειπίδεο, ε αδηθία θαη ζην ηέινο ε θάζαξζε κέζα απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ 

ιανχ πξνβιεκάηηζαλ ηνπο καζεηέο. Όινη νη καζεηέο ζπκθψλεζαλ  λα αλεβάζνπλ ην έξγν απηφ 

αιιάδνληαο πνιιά ζηνηρεία (θάπνηα ιφγηα,  θάπνηνπο ραξαθηήξεο) θαη  θάλνληαο ην δηθφ ηνπο. 

 

8. Παηρλίδη ξόισλ 

 ηηο επφκελεο ηξεηο εβδνκάδεο, νη βαζηθνί ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ (φπσο ν βαζηιηάο, ν 

γηνο ηνπ βαζηιηά, ν Πνιχθαξπνο,  ε θησρνκάλα, ε Μαξία, ν δηθαζηήο) κέζα απφ θαηάιιεια 

εξεζίζκαηα ή εληνιέο ηνπ εκςπρσηή πέξαζαλ θαη αλαπαξαζηάζεθαλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο κε 

ζηφρν λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηελ ςπρνζχλζεζε ησλ εξψσλ θαη λα εμνηθεησζνχλ καδί ηνπο 

(Τπφδεηγκα 2). Οη εζσηεξηθέο ζθέςεηο ηνπ ραξαθηήξα ησλ εξψσλ αλαδχζεθαλ κέζα απφ ηνπο 

ξφινπο. Σα παηδηά αλά δεχγε  ζ' έλα αζθαιέο θαη ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, κνηξάζηεθαλ δηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο θαη εμεξεχλεζαλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο πηπρέο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εξψσλ.  

 Σα παηρλίδηα ξφισλ βνήζεζαλ ηα παηδηά λα πεηξακαηηζηνχλ κε λένπο ξφινπο θαη λα 

κάζνπλ θαλφλεο θαη φξνπο ζπκπεξηθνξάο.  Δηδηθφηεξα, γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ε δηαδηθαζία απηή ήηαλ  ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ έληαμε ηνπο θαη ηε θαιιηέξγεηα 

ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο. Απνηέιεζε  ινηπφλ κία δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο, αθνχ θάζε παηδί 

πνπ ζπκκεηέρεη ζ’ απηφ θηλείηαη, κηιάεη, πξάηηεη, αζθεί θαη δέρεηαη επηξξνή απφ ηηο πξάμεηο θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ παηδηψλ (Κνληνγηάλλε, 2000). 
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 Η ίδηα ε ζθελή ή ηα γεγνλφηα παίδνληαλ κέζα απφ δηαθνξεηηθά πξφζσπα θαη ξφινπο θαη 

κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν εθθξάδνληαο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα ησλ εξψσλ θαη 

ησλ θαηαζηάζεσλ. ' απηή ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο παξνπζηάζηεθαλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο θαη  δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο. Μέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο-

απφςεηο-πξννπηηθέο, ηα παηδηά έλνησζαλ θαιχηεξα ηνλ ραξαθηήξα, ηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη 

κπφξεζαλ λα κπνπλ ζηνλ ξφιν κέζα απφ ηελ αίζζεζε.  

 Όηαλ ηα παηδηά ζέιεζαλ λα μαλαπαίμνπλ ην έξγν,  κπφξεζαλ ζην ηέινο λα επηιέμνπλ ηνλ 

ξφιν πνπ ηνπο ηαίξηαδε,  πεξηζζφηεξν αβίαζηα θαη κάιηζηα πξφζζεζαλ θαη λένπο ξφινπο φπσο 

απηφλ ηεο πξηγθίπηζζαο,  πνπ δελ ππήξρε θαζφινπ ζην πξφηππν έξγν ηεο Γέιηα.  Πνιιά απφ ηα 

ιφγηα ησλ θεηκέλσλ ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο, θάλνληαο ηα δηθά ηνπο ή απινπνηψληαο 

ηα ή θάπνηα έκεηλαλ σο είραλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ,  ε «ζθελνζεζία» ηνπ έξγνπ έγηλε απφ ηα 

παηδηά πξσηνηππψληαο θαη ηθαλνπνηψληαο έηζη ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Έηζη κέζα απφ ην 

ζεαηξηθφ παηρλίδη πξνέθπςε ν ζθειεηφο ηνπ έξγνπ, πνπ φκσο έπξεπε λα ππνζηεί πεξηζζφηεξε 

επεμεξγαζία απφ ηνπο καζεηέο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο κηαο παξάζηαζεο. 

 

9. Από ην ζεαηξηθό παηρλίδη ζηελ νξγαλσκέλε παξάζηαζε 

Σν Θεαηξηθφ Παηρλίδη είλαη  εθήκεξν,  δελ επαλαιακβάλεηαη, γελληέηαη θαη πεζαίλεη ηε ζηηγκή 

πνπ γίλεηαη. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο  πνπ,  ελψ  απνηειεί  πξνυπφζεζε  κηαο  ζεαηξηθήο  

παξάζηαζεο,  δηαδηθαζία πξνζέξκαλζεο,  εμνηθείσζεο  θαη  πξνεηνηκαζίαο  γηα  ην  ξφιν,  απφ  

κφλν  ηνπ  δελ γίλεηαη παξάζηαζε (Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2011). Η δηαδηθαζία ηεο 

παξάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

εθηειεζηεί ην ζεαηξηθφ γεγνλφο. 

 Αλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο αλέιαβαλ επηπιένλ ππεπζπλφηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο ή 

αθφκα θαη ξφινπο. Έλαο επηπιένλ ξφινο φπσο απηφο ηνπ αθεγεηή πξνέθπςε γηα λα ζπλδεζνχλ 

νη ζθελέο κεηαμχ ηνπο θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην θείκελν ζπληάρηεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ 

καζεηή -πνπ επέιεμε ηνλ ξφιν ηνπ αθεγεηή- θαη κεηαθξάζηεθε ζηελ λνεκαηηθή απφ ηελ 

καζήηξηα κε πξφβιεκα αθνήο. Δπίζεο, ν ηίηινο ηνπ έξγνπ άιιαμε. Σν "Παξακχζη ρσξίο φλνκα" 

έγηλε "Παξακχζη ρσξίο ηέινο"- αλάκεζα ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηίηινπο, πνπ πξνηάζεθαλ 

απφ ηα παηδηά- ζέινληαο έηζη λα δείμνπλ ηελ δηαρξνληθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη λα ζπλδέζνπλ ηηο 

ζθελέο.  
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 Γηα ην ληχζηκν ησλ ζθελψλ ζε κηα εληαία παξάζηαζε, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο 

αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη πηνζέηεζαλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο σο ζθελνζέηεο ηεο 

ζθεληθήο δξάζεο, σο ζπγγξαθείο ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, σο κνπζηθνί παξαγσγνί, σο 

ξπζκηζηέο θσηηζκνχ θαη ήρνπ, σο ρνξνγξάθνη, σο ζθελνγξάθνη, ελδπκαηνιφγνη σο 

δηαθεκηζηέο-δεκνπξγνί πξνζθιήζεσλ (Τπφδεηγκα 3) θ.ά.   Σα ίδηα ηα παηδηά έθαλαλ 

ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπέο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ζθελή θαη θάπνηα εηνίκαζαλ ηα 

θνπζηνχκηα ηνπο κε θζελά πιηθά. Παιηά ξνχρα, γάδεο, θαπέια, γηιεθάθηα, καληήιηα, θφδξεο, 

πεξνχθεο, παιηά αληηθείκελα ζπιιέρηεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζην βεζηηάξην ηνπ ζρνιείνπ. 

Μφλν δπν ζηνιέο- ηνπ βαζηιηά θαη ηεο βαζίιηζζαο- θαζψο θαη κηα κάζθα αγνξάζηεθαλ απφ ην 

ζχιινγν γνλέσλ.  Όια ηα άιια πιηθά, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ζθελή ήηαλ απνηέιεζκα 

πξνζσπηθήο αλαδήηεζεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ θαζεγεηψλ αθφκα θαη απηψλ πνπ δελ 

εκπιέθνληαλ άκεζα ζην ζέαηξν. Γη απηφ θαη ην ζθεληθφ δελ ήηαλ θαληαζκαγνξηθφ θαζψο απηφο 

δελ ήηαλ θαη ν ζηφρνο καο. Ήηαλ απιφ, ιηηφ αιιά νπζηαζηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ. 

 

10. Απνηειέζκαηα 

 Σν ηειηθφ πξντφλ  ηεο  δξάζεο ήηαλ ην αλέβαζκα ζεαηξηθήο παξάζηαζεο αιιά δελ ήηαλ 

κφλν απηφ. πληειέζηεθαλ δηεξγαζίεο, πνπ αθνξνχζαλ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη απηφ ήηαλ ην πην ζεκαληηθφ. Δηδηθά γηα ηα παηδηά κε 

αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη απνηέιεζε έλα ζεηηθφ δηακεζνιαβεηηθφ 

εξγαιείν ειεχζεξεο θαη απζφξκεηεο δξάζεο, φπνπ ην παηδί εθθξαδφηαλ ρσξίο λα ππφθεηηαη ζε 

θξηηηθή (αξξή Γ., 2002). Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη επέηξεςε ζηνπο καζεηέο λα δηαθνξνπνηήζνπλ  

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα δξαπεηεχζνπλ απφ θαζηεξσκέλνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

θαζειψλνπλ ηελ θαληαζία,  ρσξίο λα βηψλνπλ θαηαζηάζεηο ριεπαζκνχ θαη απφξξηςεο θαη έηζη 

λα εθθξαζηνχλ  δεκηνπξγηθά. Η  πξσηνηππία ζηελ ζθέςε (παίδσ απηφ πνπ ζθέπηνκαη), ην ζψκα 

σο θπξίαξρν κέζνλ έθθξαζεο,  ε ζπκβνιηθή έθθξαζε, ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ 

ξπζκνχ, ε θαληαζηαθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ην παηρλίδη (Stavrou, Fijalkow 

& Sarris, 2000) νδήγεζαλ  ζηε βίσζε θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρνζχλζεζεο ησλ εξψσλ ηεο 

ηζηνξίαο   κέζα απφ ηελ αίζζεζε θαη φρη ηελ ζεσξία. 

 Σα παηδηά βίσζαλ ην ζψκα ηνπο ζε ζρέζε κε ην ρψξν, ην ρξφλν θαη  ελεξγνπνίεζαλ  

ιεηηνπξγίεο φπσο ε πξνζνρή, ε κλήκε, ε αληίιεςε ψζηε λα νδεγεζνχλ ηειηθά ζηελ αλάπηπμε 
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ηεο  ζπκβνινπνίεζεο  κέζα απφ ηε βίσζε ηνπ ςπρηθνχ πιαηζίνπ ηεο ηζηνξίαο, παίδνληαο φινπο 

ηνπο θεληξηθνχο ξφινπο, θαηαλνψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξψσλ θαη γεληθφηεξα ην 

ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο. Η ζχλδεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αλαγθψλ κε ην ξφιν ηνπ 

παηρληδηνχ, ε πεηζαξρία ζε θαλφλεο, ε αλαπαξάζηαζε ησλ εξψσλ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε 

αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ (ρσξνρξνληθή αιιεινπρία θαη αηηηψδεο ζρέζε), ην θαληαζηαθφ 

πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο θαιιηέξγεζαλ ηελ ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία. Η ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ηνπ 

εγψ απφ ην κε εγψ (ξφινο), ην φηη "κπνξψ λα θαιχπησ ηνλ εαπηφ κνπ κε ηε κάζθα ρσξίο λα ηνλ 

ζπγρέσ" (Winnicott, 1971) απνηέιεζε ζεκαληηθή θαηάθηεζε. Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη ινηπφλ 

ζπλέβαιε ζηελ εμέιημε ηεο ζπκβνιηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζην ζηάδην εμέιημεο ηεο λνεκνζχλεο 

(Piaget, 1979). 

  Δπηπιένλ, ε ηέρλε  ελζάξξπλε ηελ επειημία ηεο ζθέςεο, ηελ απηνέθθξαζε, ηελ ηφλσζε 

ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ καζεηή,  ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ, ηελ αηζζεηηθή 

θαιιηέξγεηα κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηε δεκηνπξγία απηφλνκεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ. χκθσλα κε ηελ Sousa (2006), νη ηέρλεο δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλζξψπηλε αλάπηπμε, αθνχ εληζρχνπλ ηε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνθηλεηηθή ηνπ 

εμέιημε. Η παξνρή επηινγψλ, ε εμαζθάιηζε απηνλνκίαο, ε ελζάξξπλζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, ν 

πεηξακαηηζκφο, ε ελίζρπζε ηεο επηκνλήο, είλαη βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο  

δεκηνπξγηθφηεηαο κέζα απφ ηηο ηέρλεο (Sharp, 2000).  

 Μέζα απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα βηψζνπλ κνλαδηθέο 

εκπεηξίεο φπσο ην παηρλίδη, ηε θαληαζία, ηελ ηέρλε, ηελ θίλεζε θαη ηε δξακαηνπνίεζε. Σν 

ζεαηξηθφ παηρλίδη κε ηε ζπιινγηθφηεηα, ηε ζπλεξγαζία, ηελ νκαδηθφηεηα, ηελ αιιειεγγχε θαη 

ηελ θνηλσληθνπνίεζε, πνπ πξνζθέξεη θάλεη απηήλ ηελ ζπιινγηθή κνξθή έθθξαζεο 

αλαληηθαηάζηαηε (Καθνπδάθε, 2013). Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ 

νη καζεηέο θαιιηέξγεζαλ  ηε  θαληαζία  ηνπο  θαη  εμσηεξίθεπζαλ  ηηο  ηδέεο,  ηα ζπλαηζζήκαηα  

θαη  ηηο  επηζπκίεο  ηνπο.  Παξάιιεια,  δηακνξθψζεθαλ  λένη θψδηθεο  ζπκπεξηθνξάο  θαη  

επηθνηλσλίαο ( Κνπξεηδήο, 1991)  πξνθεηκέλνπ  λα  ιεηηνπξγήζεη ε νκάδα. Μέζα απφ ηελ 

απειεπζεξσηηθή ελέξγεηα ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ ακβιχλζεθαλ νη αληηζέζεηο 

θαη κελχκαηα γηα ην ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα,  ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο δσήο 

πξνσζήζεθαλ.  
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11. Αμηνιόγεζε 

 ην ζέαηξν, ε  αμηνιφγεζε απνηειεί κηα ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εκπεηξίαο, πνπ βίσζε ε νκάδα θαη απηνχ πνπ παξήγαγε ζπιινγηθά γηα λα πεηχρεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Ο εκςπρσηήο γηα παξάδεηγκα θξίλεη ηελ απφδνζε ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο ζε ζρέζε κε ηελ εθθξαζηηθφηεηα  (ζσκαηηθή, ιεθηηθή), ηελ επηθνηλσλία, ηελ πξνζνρή, 

ηελ ζπγθέληξσζε, ηνλ ζπληνληζκφ, ηε ζπλεξγαζία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ θάζε 

ζηηγκή. Δπίζεο, θάλεη θαη ηε δηθή ηνπ αμηνιφγεζε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

Αξρηθή: Ο εκςπρσηήο κεηξάεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ γηαηί αζθαιψο νη αληηδξάζεηο ζα 

επεξεάζνπλ ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο. ηαζκίδεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη αληαπνθξίλεηαη 

δεκηνπξγψληαο ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα-πεξηβάιινλ. Γη απηφ γηα παξάδεηγκα ζηελ αξρή 

νξγαλψζεθαλ απφ ηνλ εκςπρσηή πνιιέο αηζζεηηθνθηλεηηθέο δξάζεηο, πνπ βνήζεζαλ ηα παηδηά 

λα κελ είλαη δηζηαθηηθά ζηελ θίλεζε κε ην ζψκα θαη ηελ έθθξαζε ψζηε λα "ιπζνχλ" αξγφηεξα.  

Γηακνξθσηηθή: Σν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ είλαη ζεκαληηθφ λα θξαηηέηαη ελεξγφ θαη ε 

αμηνιφγεζε λα 'λαη ζπλερήο σο πξνο ηηο αληηδξάζεηο ηεο νκάδαο έηζη ψζηε -εάλ ρξεηαζηεί- λα 

επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη ζηφρνη. Αλ ε δξάζε απνδπλακσζεί πξέπεη λα βξεζνχλ άιινη ηξφπνη γηα 

λα πξνρσξήζεη ην ζεαηξηθφ ζηηγκηφηππν. Απηνί νη «άιινη ηξφπνη» (άιιεο ηερληθέο θαη ηδέεο) 

είλαη πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπλέρεηα ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ (Καθνπδάθε, 2013). Γη απηφ γηα 

παξάδεηγκα, ε επηινγή ηνπ έξγνπ έγηλε απφ ηνπο καζεηέο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηα 

ελδηαθέξνληα ηνπο θαη απηφ θάλεθε απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο ζηελ ζπλέρεηα. 

Τειηθή: Σν ηειηθφ πξντφλ, ε ζθεληθή παξνπζία ησλ παηδηψλ ζην ηέινο ήηαλ εληππσζηαθή. Οη 

καζεηέο έδεημαλ κηα απίζηεπηε ππεπζπλφηεηα θαη σξηκφηεηα θαη ε επηβξάβεπζε ήξζε κε ηα 

ρεηξνθξνηήκαηα ηνπ θφζκνπ ζηελ παξάζηαζε. Μηα κηθξή γεχζε κπνξείηε λα πάξεηε 

επηζθεπηφκελνη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ: http://3gym-irakl.ira.sch.gr. Μέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ νκάδσλ, ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε, ηε ζπλεξγαζία, ηελ απηνπεηζαξρία θαη 

ηελ απηνζπγθέληξσζε νη καζεηέο εθθξάζηεθαλ δεκηνπξγηθά, επηθνηλψλεζαλ, 

επαηζζεηνπνηήζεθαλ θαη ην  απνηέιεζκα καο  δηθαίσζε. Οη καζήηξηεο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο  

έδσζαλ ην δηθφ ηνπο δπλακηθφ παξφλ παίδνληαο θαη απνδίδνληαο ζηε λνεκαηηθή γιψζζα θάπνηα 

απνζπάζκαηα ηνπ έξγνπ,  επαηζζεηνπνηψληαο ηελ θνηλή γλψκε ζε ζέκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

δξψληαο ελάληηα ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

http://3gym-irakl.ira.sch.gr/
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 Έλα ρξφλν κεηά ηελ παξάζηαζε θαη φηαλ ν ελζνπζηαζκφο έρεη πεξάζεη θαη κηιάεη ην 

θαηαζηάιαγκα ηεο ςπρήο, ηα ίδηα ηα παηδηά έγξαςαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη αμηνιφγεζαλ ηελ 

δξάζε -φζα ήζειαλ αλψλπκα -θαη θάπνηα δείγκαηα παξαηίζεληαη παξαθάησ (Τπφδεηγκα 4). 

πλνςίδνληαο  ηα ιφγηα ηνπο, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη ηα βνήζεζε λα  εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ζθέςεηο 

ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα εθηνλσζνχλ θαη λα ςπραγσγεζνχλ, λα πεηξακαηηζηνχλ, λα 

απνθηήζνπλ εκπεηξίεο, γλψζεηο, λα απνθηήζνπλ νκαδηθφ πλεχκα θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζε 

δηάθνξα ζέκαηα. 

12. Πξνηάζεηο  

 Η δσή ηνπ ζχγρξνλνπ καζεηή δελ είλαη εχθνιε θαη εηδπιιηαθή κέζα απφ ηελ πίεζε ησλ 

καζεκάησλ θαη εμεηάζεσλ, δψληαο ζηηο κεγάιεο πφιεηο ρσξίο λα ππάξρεη ζπρλά πνηνηηθή 

επηθνηλσλία, βπζηζκέλνο ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δηαλχνληαο ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο 

εθεβείαο. Η αλάγθε γηα αιιαγέο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη επηηαθηηθή ηφζν ζηε δνκή θαη 

ην πεξηερφκελν ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ κε ηερληθέο, πνπ ζα θαιιηεξγνχλ θαη ζ’ αλαπηχζζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ 

καζεηψλ, (Γεξβίζεο, 1998) ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, πνπ ζα αλαηξέπνπλ 

ηελ παξαδνζηαθή πξαθηηθή, ζα εκπεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ελεξγνχο κάζεζεο, ζα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηε κνλαδηθφηεηα θάζε παηδηνχ – ην παηδί, δειαδή, σο πξφζσπν -  θαη θπξίσο ζα 

πξνσζνχλ θαη ζα ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. χκθσλα κε ηνλ Guilford (1967) ε 

δεκηνπξγηθή ζθέςε ζπλίζηαηαη ζε επηκέξνπο  ηθαλφηεηεο, φπσο ε επρέξεηα ηδεψλ, ε επειημία ηεο 

ζθέςεο, ε πξσηνηππία ηδεψλ θαη ε επεμεξγαζία. Αθφκε, φπσο θαη άιινη κειεηεηέο, αλαθέξεη ηηο 

ηθαλφηεηεο ηεο ζχλζεζεο, ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο επαηζζεζίαο ζηα 

πξνβιήκαηα. Σν Θεαηξηθφ Παηρλίδη  ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ θαη 

απνηειεί ηελ θαιχηεξε κέζνδν ελεξγνπνίεζεο θαη απειεπζέξσζεο ηεο θαληαζίαο ηνπ παηδηνχ, 

πνπ παξαγθσλίδεηαη ζήκεξα απφ ηελ εκκνλή γνληψλ θαη θαζεγεηψλ ζηελ απφδνζε ηνπ καζεηή 

απνθιεηζηηθά ζηηο εμεηάζεηο.  Σν παηδί κέζα απφ ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη πξνζεγγίδεη ην ζεαηξηθφ 

θαηλφκελν – ην νπνίν δελ είλαη κφλν ε παξάζηαζε –αιιά δηα κέζνπ ηνπ Θεάηξνπ θαη ηνπ 

παηρληδηνχ κπείηαη ζε απηφ- εθθξάδεηαη, δεκηνπξγεί, απνθηψληαο ζεαηξηθή αίζζεζε θαη παηδεία 

(Κνπξεηδήο, 1997). 

 πλνςίδνληαο, ε πνηθηινκνξθία ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο, ελδηαθέξνληα, θιίζεηο..) πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά 
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ππφςε θαη λα δίλνληαη επθαηξίεο ζην ζρεδηαζκφ ("Design for all") θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Νφκνο, 3699) κε θχξην άμνλα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο.  Η νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ ζπληειείηαη κφλν κέζα απφ ηελ πνηθηιία ηεο ζπλεχξεζεο δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ, 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ θαη θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε παηδεία ζα γίλεη πην 

ειθπζηηθή ζηνπο καζεηέο θαη ζα ελεξγνπνηεί ηε κάζεζε, γηαηί "Μεηά παηδείαο θαη εδνλήο 

καλζάλεηλ" Πιάησλ. 
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Υπόδεηγκα 1 Θεαηξηθνύ παηρληδηνύ  

Πξώηε Φάζε: Η κνπζηθή μεθηλά.... Κίλεζε ζηνλ ρψξν κε βάζε ηηο εληνιέο ηνπ εκςπρσηή 

(αξγά, γξήγνξα, ζε θάζεηεο, ζε νξηδφληηεο θαηεπζχλζεηο ). Δίκαζηε θνξδέιεο,  πνπ ρνξεχνπκε, ν 

αέξαο καο παίξλεη  καθξηά θαη θηάλνπκε ςειά...πην ςειά...ζηηο θεξαίεο ησλ ηειενξάζεσλ, ζηελ 

απιψζηξα, ζηα δέληξα. Φηάλνπκε ζηνλ νπξαλφ θαη πεηάκε αλάκεζα ζηα ζχλλεθα. Με ην 

άθνπζκα ηνπ ηακπνπξηνχ ζηακαηάκε θαη κέλνπκε αθίλεηνη. Κηλνχκε έλα έλα ηα κέιε ηνπ 

ζψκαηνο. Ξεθηλάκε θηλψληαο ηα ρέξηα θάζεηα, νξηδφληηα, πάλσ, θάησ, θπθιηθά...Έπεηηα ην 

θεθάιη...έπεηηα ηνπο ψκνπο...ηε κέζε...ηα πφδηα................... 

Δίκαζηε ηψξα πιάζκαηα κηθξά, πνπ πεξπαηάκε αξγά θαη γηλφκαζηε δεπγάξη. Δλψ θηλνχκαζηε 

πξνζπαζνχκε λα δείμνπκε κε ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ θαη κε ην ζψκα καο πσο λνηψζνπκε 

θαη ν άιινο καο κηκείηαη. Δίκαζηε ραξνχκελνη, ιππεκέλνη, ζπκσκέλνη.... 

Έπεηηα ν έλαο θάλεη γθξηκάηζεο γηα λα θάλεη ηνλ άιιν λα γειάζεη... 

Έπεηηα ν έλαο θάλεη ηνλ ηπθιφ θαη ν άιινο ηνλ νδεγφ πνπ ηνλ θξαηάεη απφ ηελ πιάηε θαη ηνλ 

πεγαίλεη βφιηα, πξνζέρεη λα κελ ζπγθξνπζηεί κε ηα άιια δεπγάξηα, ηνλ βνεζάεη, ηνλ σζεί λα 

αθνπκπήζεη θαη λα αηζζαλζεί αληηθείκελα...Αιιαγή Ρφισλ..... 

Γεύηεξε Φάζε: Αλαπαξαγσγή: Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη παξήγαγαλ 

ηέζζεξα δηθά ηνπο δξψκελα (ρψξηζαλ κεηαμχ ηνπο ξφινπο, εκπλεχζηεθαλ έλα δηθφ ηνπο 

ζελάξην)  κε εξέζηζκα ηέζζεξηο γάδεο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο πνπ ηηο είρε απιψζεη ζηνλ ρψξν ν  

εκςπρσηήο.  

Τξίηε Φάζε: Παξνπζίαζε ησλ ηεζζάξσλ ζεαηξηθψλ Γξψκελσλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο.  

Κίηξηλε (γάδα) Οκάδα -αλαπαξάζηαζε ηνπ ήιηνπ κε ηηο ειηαρηίδεο. 

Μπιε (γάδα)  Οκάδα -αλαπαξάζηαζε ηεο ζάιαζζαο. 

Κφθθηλε (γάδα)  Οκάδα -αλαπαξάζηαζε ελφο ζάπηνπ κήινπ φπνπ βγαίλνπλ ζθνπιήθηα. 

Πξάζηλε (γάδα) Οκάδα -αλαπαξάζηαζε ηνπ ξαβδίζκαηνο ηεο ειηάο.  

Τέηαξηε Φάζε: ηάδην επεμεξγαζίαο ησλ φζσλ δηαδξακαηίζηεθαλ ( πσο έλησζαλ, πσο ήηαλ ε 

δπλακηθή ηεο νκάδαο...). 
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Υπόδεηγκα 2-Παηρλίδη ξόισλ γύξσ από ηνλ ξόιν ηνπ βαζηιηά : 

Σα θινπξηά μερείιηδαλ απφ ηα ζεληνχθηα, ηξαγνχδηα παληνχ, νη άλζξσπνη ρφξεπαλ κε αλεκειηά. 

Ο έλαο γαξγαινχζε ηνλ άιιν...... Μχξηδαλ ηα ινπινχδηα.......Πεξπαηνχζαλ ζηηο 

κχηεο...........θπζψληαο έλα πνχπνπιν......... Φψλαδαλ αααααααααααααααααα!!!!(δπλαηά) θαη 

κεηά ζηγά φηαλ αληίθξηδαλ θάπνηνλ. Άιινηε θηλνχληαλ γξήγνξα θαη άιινηε ζηγά. 

Όκσο ζ' απηήλ ηελ πφιε θάπνηα ζηηγκή λχρησζε θαη δελ έβιεπαλ ν έλαο ηνλ άιιν. Πεγαίλνπλ 

ινηπφλ γηα χπλν. Σα ρξφληα πέξλαγαλ θαη καξάζεθε ε νκνξθηά θαη άιιαμε ε φςε ηεο ρψξαο. 

Αθνχγεηαη ξνραιεηφ.....- Μα πνηνο ξνραιίδεη; Ο βαζηιηάο ξνραιίδεη........... 

Αλά δεχγε νη καζεηέο κε ηνλ ρηχπν ηνπ ηακπνπξηνχ αλεβαίλνπλ ζηελ ζθελή,  γίλνληαη 

βαζηιηάδεο θαη παίδνπλ κε ην εγψ ηνπο, ηελ απιεζηία ηνπ βαζηιηά, ηελ αλεπζπλφηεηα ηνπ, ηε 

δεηιία ηνπ, ηελ απαηζηνδνμία ηνπ, ηε θιεςηά ηνπ, ηελ απάηε, ην ςέκα, ηε γεινηφηεηα ηνπ, ηε 

καηαηφηεηα, ηελ αδηαθνξία, ηελ αρνξηαγηά ηνπ, ηελ πείλα ηνπ, ηνλ εγσηζκφ ηνπ.......... 

 

Υπόδεηγκα 3 
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