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∆ΙΗΜΕΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (10 & 11/12/04) 

Τόπος :  5ο Γυµνάσιο Χαλκίδας 
  

«∆ραµατοποίηση και Θεατρική  Σύνθεση : τεχνικές και 
ανάπτυξη της δηµιουργικότητας» 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Παρασκευή 10/12 
 

• 5µµ – 5.30µµ 
- Σύντοµη ενηµέρωση για τα Πολιτιστικά Προγράµµατα από την 

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων της Β/θµιας, κα Ριµπατσιού 
- Εισήγηση της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεµάτων , κας 

Αρβανιταντώνη µε θέµα : Αξιοποίηση  ∆ραµατικών Τεχνικών στη 
Λογοτεχνία  

- Παρουσίαση των επιµορφωτών 
 

• 5.30µµ – 7.20µµ Βιωµατικά εργαστήρια µε τους εµψυχωτές : Γιώργο 
Μπινιάρη και Αρκαδία Ψάλτη. 

 

• 7.20µµ – 7.40µµ ∆ιάλειµµα  
 

• 7.40µµ – 9.30µµ Βιωµατικά εργαστήρια                                           
 
 

Σάββατο 11/12 
 

• 9πµ – 10.50πµ Βιωµατικά εργαστήρια µε εµψυχωτές : Γιώργο Μπινιάρη και 
Απόστολο Καλτσά.                                      

  

• 10.50πµ – 11.10πµ  ∆ιάλειµµα 
 

• 11.10πµ – 1.10µµ Βιωµατικά εργαστήρια 
 

• 1.10µµ – 1.30 µµ. Συζήτηση 
 

- Ευγενική φιλοξενία:  5ο Γυµνάσιο Χαλκίδας  
 
Συνεργασία: Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 



 

«∆ραµατοποίηση και Θεατρική Σύνθεση: 

 
∆ιήµερο θεατρικό Σεµινάριο για εκπαιδευτικούς 
της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης Ν. Ευβοίας 

τεχνικές και ανάπτυξη της δηµιουργικότητας» 
 

Ηµέρες: Παρασκευή 10/12/04 και ώρα: 5µ.µ – 9.30µ.µ 
                                Σάββατο 11/12/04 και ώρα : 9π.µ – 1.30µ.µ 

Τόπος: 5ο Γυµνάσιο Χαλκίδας, Οδός: Μ. ∆οξάκη και Μονής 
Ερίων(πρώην Πειραϊκή)  

 
 
Περιγραφή:Ένα βιωµατικό Θεατρικό εργαστήριο / σεµινάριο για εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας  σε δύο µέρη: Μέρος Α) 
ασκήσεις οµαδικότητας, δυναµικές εικόνες, αυτοσχεδιασµοί και θεατρική σύνθεση που 
στηρίζεται σε κείµενα µε θέµα τη θάλασσα. Μέρος Β) θέατρο για την ανάπτυξη και τη 
δηµιουργικότητα. α) ήχοι, ρυθµοί, ασκήσεις φαντασίας και επικοινωνίας   
β) λόγος, χώρος, µύθος- θεατρική ανάγνωση κειµένων, διαµόρφωση σκηνικού χώρου,  
Τα παραπάνω θα προσεγγιστούν µε αφορµή τη σύγχρονη ποίηση, τις παραλογές αλλά και 
προσωπικές ιστορίες, θα προσεγγίσουµε στοιχεία ρυθµού, κίνησης, δραµατοποίησης, 
προφορικότητας αλλά και σκηνικής δράσης, δραµατουργικής επεξεργασίας και θεατρικής 
σύνθεσης. 
Παρακαλούµε: Χαλαρά και άνετα ρούχα! Και να είστε συνεπής στην ώρα προσέλευσης! 
 
Εµψυχωτές: Γιώργος Π. Μπινιάρης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, και δάσκαλος θεάτρου µε 
µακρόχρονη εµπειρία στην θεατρική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Έχει συνεργαστεί µε 
πολλά θέατρα  της Αθήνας και έχει περιοδεύσει στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες. Έχει 
διδάξει και σκηνοθετήσει στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Κρήτης, σε δηµοτικά θέατρα και 
∆ΗΠΕΘΕ, στη σχολή του «Εµπρός» και είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της εταιρείας 
Μυθολογία. Είναι µέλος του Πανελλήνιου ∆ικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. 
Αρκαδία Ψάλτη, ηθοποιός και θεατροπαιδαγωγός, Απόστολος Καλτσάς, µουσικός και 
θεατροπαιδαγωγός. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Οργάνωση:  
∆/νση Πρωτοβάθµιας και ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοιας, µε πρωτοβουλία 
των αντίστοιχων Γραφείων Πολιτιστικών Θεµάτων, σε συνεργασία µε τη ΝΕΛΕ Ν.Ευβοίας  
και µε την υποστήριξη της επιστηµονικής ένωσης «Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση» 
 
Συµµετοχές: Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, είναι 
προαιρετικό και λόγω του βιωµατικού χαρακτήρα του ο αριθµός των συµµετεχόντων θα είναι 
περιορισµένος. Θα το παρακολουθήσουν 25 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας  και 25 της 
∆ευτεροβάθµιας Ν. Ευβοίας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας . Θα χορηγηθούν 
βεβαιώσεις. 
 
Οργάνωση Πληροφορίες για τη Πρωτοβάθµια, στο Γραφείο Πολιτιστικών Θεµάτων, στο 
τηλ/Φαξ  22210 73410, υπόψη κας Αρβανιταντώνη,  και για τη ∆ευτεροβάθµια, στο Γραφείο 
Πολιτιστικών Θεµάτων στο τηλ/φαξ 22210 89861, υπόψη κας Ριµπατσιού. 
 
Ευγενική φιλοξενία: 5ο Γυµνάσιο Χαλκίδας    

Πληρ. και στην ιστοσελίδα www.TheatroEdu.gr 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ∆ΡΑΜΑΤΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ* 
 
 

Η λογοτεχνία παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στη γλωσσική και γενικότερα στην αισθητική 
καλλιέργεια του ατόµου και στην ευαισθητοποίησή του απέναντι στα προβλήµατα της ζωής. 
Η ανάγνωση λογοτεχνικών έργων στο σχολείο περιορίζεται στην ανάγνωση αποσπασµάτων 
από τα σχολικά Ανθολόγια. Όµως, σήµερα όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί  διαβάζουν 
και άλλα λογοτεχνικά βιβλία µε τους  µαθητές τους. Στόχος είναι να κινητοποιήσουν το 
ενδιαφέρον των µαθητών  για σχολική ανάγνωση  χωρίς όµως να τη θεωρούν υποχρέωση.   

Ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου σηµαίνει να βρούµε τρόπους, τεχνικές, µεθόδους 
ώστε να καταφέρουµε να κατανοήσουµε το κείµενο και να ανακαλύψουµε την αισθητική 
απόλαυση που αυτό προσφέρει. Στόχος είναι η δηµιουργική ανάγνωση. 

Η συστηµατική και δηµιουργική ανάγνωση ενθαρρύνει το διάλογο , την ανταλλαγή 
απόψεων και προβληµατισµών, προσφέρει  γνώσεις, αισθητική απόλαυση, δυνατές 
συγκινήσεις. Επιπλέον, αποτελεί πηγή ερεθισµάτων και αντιδράσεων για περαιτέρω 
δραστηριότητες ώστε το παιδί να εκφραστεί δηµιουργικά, να προβάλει τον εσωτερικό του 
κόσµο, να επικοινωνήσει, να συνεργαστεί µε άλλους, να εκτονωθεί σωµατικά και ψυχικά. 

 Όσον αφορά το κείµενο καλό θα είναι να ικανοποιεί τα ενδιαφέροντα των παιδιών, να 
είναι προσιτό από γλωσσική  άποψη, να έχει ρυθµό, κίνηση, δράση, πολιτισµική αξία, να 
προβάλλει ανθρωπιστικές αξίες και να δηµιουργεί ευκαιρίες για δηµιουργικές 
δραστηριότητες. Γενικά, στα παιδιά αρέσουν οι ιστορίες που προσφέρουν αισθητική 
απόλαυση, χαρά και συγκίνηση για τους ήρωες.  

Ένα λογοτεχνικό κείµενο µπορεί να µελετηθεί από διαφορετικές πλευρές. Καθορίζονται 
µετά την ανάγνωση οι θεµατικοί άξονες :γνωστικοί- στάσεις ,αξίες, συναισθήµατα-
ψυχοκινητικές δεξιότητες(δραµατοποίηση, ατοµική και οµαδική εικαστική έκφραση) και η 
χαρτογράφηση της ιστορίας : χρόνος, χώρος, ήρωες, πρόβληµα, δράση και κατάληξη. 
Επίσης δίνονται οι επιµέρους στόχοι, κριτήρια και δραστηριότητες ώστε να υλοποιηθούν οι 
συγκεκριµένοι στόχοι π.χ. εικαστικά ( να εκφραστούν µέσα από τις εικαστικές τέχνες), 
δηµιουργική σκέψη  (ευκαιρίες διατύπωσης σκέψεων), δραµατοποίηση (να εκφράσουν τα 
συναισθήµατα των ηρώων), γλωσσικοί (εµπλουτισµός λεξιλογίου), κ.α.  

Οι τέχνες, η µουσική, τα εικαστικά και  η δραµατική τέχνη, συµβάλλουν σηµαντικά στη 
δηµιουργική ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειµένου. Ειδικότερα, η δραµατική τέχνη παίζει 
σηµαντικό ρόλο αφού οι διάφορες µορφές τέχνης εµπεριέχονται στην θεατρική διαδικασία.  

Οι δραµατικές τεχνικές, ως βιωµατική µέθοδος, βοηθούν το µαθητή να συµµετέχει 
βιώνοντας µια κατάσταση, να αισθάνεται και να δρα. Έτσι ο µαθητής αποκτά  µια συνολική 
αίσθηση του κειµένου. Με αυτές τεχνικές γίνεται διαφορετική προσέγγιση ενός λογοτεχνικού 
έργου από την παραδοσιακή ανάλυση που γίνεται συνήθως. Η παραδοσιακή µέθοδος 
ανάλυσης περιορίζεται συνήθως στην ερµηνεία και στο µήνυµα ενός λογοτεχνικού κειµένου, 
στη µορφή του, στο συγγραφέα και την εποχή του κ.α., όµως µέσα από τις τεχνικές του 
δράµατος µπορεί να γίνει προσέγγιση όλων αυτών µε τη προσωπική σχέση που αποκτά ο 
µαθητής µε το κείµενο. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία να συµµετέχουν όλοι οι µαθητές σε 
αντίθεση µε την παραδοσιακή ατοµική συµµετοχή. 

Στις δραµατικές τεχνικές περιλαµβάνονται : Θεατρικό παιχνίδι (αυτοσχεδιασµός, 
παντοµίµα, παιχνίδι ρόλων), δραµατοποίηση, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών. Όσον αφορά τη 
δραµατοποίηση και το Θ.Π., στόχος είναι τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήµατα των 
ηρώων µέσα από τη δραµατική τέχνη. Να αναπτύξουν την ικανότητα έκφρασης των 
συναισθηµάτων τους  µε το σώµα τους, τις κινήσεις τους και τη χρήση του προφορικού 
λόγου. 

 Ο εκπαιδευτικός χειρίζεται  τις τεχνικές του θεάτρου µε ποικίλους τρόπους, µε στόχο 
να µαγέψει τους µαθητές του, να δηµιουργήσει την ατµόσφαιρα που θέλει. Εδώ σηµαντικό 
ρόλο παίζει η αυτοσχεδιαστική ικανότητα (ανάγνωση/αφήγηση ενός κειµένου µε τις 
αναγκαίες εκφραστικές κινήσεις του σώµατος και χρωµατισµό της φωνής του αφηγητή, ώστε 
να προσλάβει µια θεατρικότητα ). 

Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει τους µαθητές να ανακαλύψουν 
και να µοιραστούν µε τους συµµαθητές τους την ευχαρίστηση που προσφέρει η ανάγνωση 
ενός λογοτεχνικού  έργου. Καλό θα ήταν να δηµιουργηθεί µια ατµόσφαιρα συνεργασίας και 



παιχνιδιού. Οι µαθητές πρέπει να δουν τον εκπαιδευτικό σαν συµπαίκτη και συναναγνώστη 
ώστε να δηµιουργηθεί κλίµα συντροφικότητας και δηµιουργικότητας. Σηµαντική η 
συµµετοχή του δασκάλου σε ένα ρόλο, «δάσκαλος σε ρόλο», αφού µπορεί να παρεµβαίνει 
ενεργά και έµµεσα να βοηθά τους µαθητές στην εξέλιξη.  

Ο δάσκαλος µπορεί να αναλάβει το ρόλο του αφηγητή και να καθοδηγεί τους µαθητές 
µέσα από µια σειρά δραστηριοτήτων κατά τις οποίες αναπαριστούν αυτά που ο δάσκαλος 
λέει ( µετατροπή του λόγου σε παντοµίµα, κίνηση και έκφραση). Άλλες δραστηριότητες : να 
σταµατήσει η ανάγνωση της ιστορίας πριν το τέλος και οι µαθητές να δηµιουργήσουν το δικό 
τους τέλος- να εξερευνήσουν οι µαθητές τι συνέβη πριν αρχίσει η ιστορία και τι θα συµβεί 
µετά το τέλος-να γίνουν γλωσσικά παιχνίδια ρυθµού, οµοιοκαταληξίας, επανάληψης, αστείων 
λέξεων και συλλαβών, γλωσσοδέτες κ.α.- αντικατάσταση ποιητικών φράσεων µε αντίστοιχες 
καθηµερινού λόγου- αυθόρµητη ανάγνωση µε κύριο σκοπό την ψυχαγωγία – µετατροπή ενός 
διηγήµατος σε θεατρικό κείµενο- µια οµάδα παρουσιάζει αποσπάσµατα ενός κειµένου µε 
παντοµίµα και η άλλη οµάδα καλείται να µαντέψει τη συγκεκριµένη σκηνή από το έργο.- 
σχεδιασµός κόµικ µε τους ήρωες να απεικονίζουν την ιστορία και µε κενές φούσκες διαλόγου 
τις οποίες συµπληρώνουν οι µαθητές.  

Μέσα από το Θεατρικό Παιχνίδι , το παιδί µπορεί να ανακαλύψει τις σκέψεις, τα 
συναισθήµατα, τις συγκινήσεις που προσφέρει ένα λογοτεχνικό έργο και να πλησιάσει το 
κείµενο που διαβάζει. Το Θ.Π. δεν είναι δραµατοποίηση των ρόλων των ηρώων µιας ιστορίας 
αλλά σκοπός του εκπαιδευτικού είναι να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν τις 
προθέσεις και τους προβληµατισµούς του συγγραφέα που παρουσιάζει στο έργο του.  Τα 
παιδιά εµπνέονται από την κεντρική ιδέα του κειµένου και από τους ήρωες και µε τη δική 
τους φαντασία δίνουν τους αυτοσχεδιασµούς, τις εκφράσεις, τις µιµήσεις και τα δικά τους 
θεατρικά δρώµενα. Γενικώς, στο Θ.Π. τα παιδιά δεν µιµούνται  το κείµενο και τους ήρωες 
αλλά βγάζουν προς τα έξω µε το δικό τους τρόπο ό,τι τα συγκίνησε από την ιστορία . 

Όταν µιλάµε για δραµατοποίηση ενός κειµένου αναφερόµαστε στη µετατροπή, 
ανάπλαση και επεξεργασία του κειµένου µέσω των δραµατικών τεχνικών(δραµατική 
έκφραση, αυτοσχεδιασµός, µίµηση, υποκριτική κ.α). Άλλωστε, τα παιδιά χαίρονται να 
αναπλάθουν ιστορίες και να έρχονται κοντά σε άλλες εποχές και τόπους, πραγµατικούς ή 
φανταστικούς. 

Για να λειτουργήσει η δραµατοποίηση κειµένου χρειάζεται να αναπτυχθεί η φαντασία 
του µαθητή, γιατί η φαντασία είναι χαρακτηριστικό της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Τα 
παιδιά µαθαίνοντας να χρησιµοποιούν τη φαντασία τους δηµιουργικά οδηγούνται στην 
αυτογνωσία και στη γνωριµία µε τους άλλους.  

Το παιχνίδι των ρόλων ως µορφή δραµατοποίησης µπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη 
µάθηση και  γνώση. Το παιχνίδι των ρόλων βοηθάει το µαθητή να αναπαραστήσει και να 
αναβιώσει την πραγµατικότητα. Με το να υποδύεται το παιδί τον εαυτό του θα καταφέρει να 
σταθεί κριτικά  και να συνειδητοποιήσει  το κοινωνικό και πολιτισµικό του περιβάλλον. 
Όσον αφορά τα µεγαλύτερα παιδιά, η δραµατοποίηση καταστάσεων ζωής, λεκτική ή µη 
λεκτική επικοινωνία, βελτιώνει τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Η πορεία της δραµατοποίησης µπορεί να είναι : Ελεύθερη συζήτηση για το κείµενο, 
ασκήσεις γνωριµίας µέσω κινήσεων και φωνής, γνωριµία µε την οµάδα για απόκτηση 
εµπιστοσύνης. ∆ραµατοποίηση – παιχνίδια ρόλων. Συζήτηση  µε τους µαθητές για αυτά που 
ένιωσαν στην όλη διαδικασία. 

Επίσης οι µαθητές δείχνουν ενδιαφέρον για τη θεατρική διασκευή ενός κειµένου, τη 
δηµιουργία θεατρικών διαλόγων ή τη δική τους ιστορία. Στους θεατρικούς διαλόγους καλό θα 
είναι να προκαλείται έντονη δράση, να υπάρχει πλοκή, εµπόδια, δυσκολίες κ.α. όπου τα 
παιδιά θα προσπαθούν να δώσουν τη λύση.  

Εκτός της δραµατοποίησης, το κουκλοθέατρο µπορεί να παίξει σηµαντικό  ρόλο στην 
ανάγνωση-αφήγηση. Το ανδρείκελο (από µικρό µέγεθος έως γιγαντόκουκλα) υποκαθιστά τον 
δάσκαλο και απελευθερώνει το παιδί από διάφορες αναστολές και φοβίες, γιατί ξεδιπλώνει τη 
ψυχή του µπροστά στα πάνινες ή ξύλινες κούκλες που για αυτόν είναι ένας κόσµος µαγικός. 
Η κούκλα στη παιδαγωγική πρακτική προσφέρει πολλές δυνατότητες για δραµατοποίηση 
αναλαµβάνοντας διάφορους ρόλους όπως : κούκλα-αφηγήτρια, κούκλα-συντονίστρια 
(συντονίζει, δίνει ρόλους, οδηγίες, παροτρύνει τα παιδιά να εκφραστούν), κούκλα-δρων 
πρόσωπο (παίζει το ρόλο του αφηγητή στη δραµατοποίηση, αναπληρώνει τα κενά στη δράση, 
κάνει χιούµορ, παίζει, σχολιάζει). Το ίδιο συµβαίνει µε το θέατρο σκιών και βοηθά  τους 
µαθητές να επινοήσουν και να διασκευάσουν  µια ιστορία. Αυτή η δραστηριότητα δίνει τη 



δυνατότητα στο µαθητή να ελευθερώσει την έκφρασή του και το πηγαίο χιούµορ του. Και 
στα δύο αυτά είδη θεατρικής έκφρασης, τα παιδιά αφήνονται στη µαγεία, στο όνειρο που 
δηµιουργεί η ψευδαίσθηση της κίνησης και της ζωής σ΄ ένα άψυχο πλάσµα.  

Θα χρειαστούν διάφορα αντικείµενα κατά την αφήγηση ή ανάγνωση ενός κειµένου 
(µάσκες , υφάσµατα, καπέλα…) γιατί αποτελούν σηµαντικό ερέθισµα για δραστηριότητες. Η 
δηµιουργία θεατρικής ατµόσφαιρας παίζει σηµαντικό ρόλο και µπορεί να επιτευχθεί µε την 
κατάλληλη µουσική, σκηνικό κτλ 
Τρόποι αφήγησης : κούκλα, φιγούρα σκιών ή αντικείµενο που µπορεί να παίξει το ρόλο της 
κούκλας (σκούπα, κουτί, κουτάλα…), εικαστικά, ήχους και µουσική… 
 

Συµπερασµατικά, η Λογοτεχνία δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται από τους 
εκπαιδευτικούς  ως ένα ακόµη µάθηµα προς παράδοση και εξέταση.  Θα πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι µέσα από τις εµπειρίες και τα γεγονότα άλλων ανθρώπων που περιγράφονται 
σ’ ένα λογοτεχνικό έργο, ο µαθητής θα µπορέσει να κατανοήσει το ιστορικό, κοινωνικό και 
πολιτισµικό του περιβάλλον  και να ενσωµατωθεί σ’ αυτό. Και εδώ έγκειται η συµβολή των 
δραµατικών τεχνικών. Οι δραµατικές τεχνικές, ως µέθοδοι προσέγγισης κειµένων, βοηθούν 
τους µαθητές να ακολουθήσουν το ορµέφυτο της µίµησης και της υπόκρισης. Τα παιδιά 
παίζουν, ψυχαγωγούνται και µαθαίνουν Η συµµετοχή του µαθητή µε βιωµατικό τρόπο 
βοηθάει στην εµπέδωση της γνώσης, αναλαµβάνει ρόλους, ενσαρκώνει ήρωες της ιστορίας 
και αξιολογεί τη δράση τους, αναπτύσσει τη φαντασία του και το συναίσθηµα. Αποκτά έτσι 
κριτική άποψη. Τέλος, µε τη θεατρική απόδοση και τις δραµατικές τεχνικές, καταργείται η 
νοοτροπία της έδρας, ο «ξύλινος» µονόλογος και ο µαθητής από παθητικός δέκτης γίνεται 
ενεργητικός.  

 
      Αρβανιταντώνη Βασιλική 

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων Π.Ε. Ν. Ευβοίας 
      Εκπαιδευτικός – Θεατρολόγος  
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 «∆ραµατοποίηση και Θεατρική Σύνθεση : τεχνικές και ανάπτυξη της 

δηµιουργικότητας» 
 

(Σηµειώσεις από το  εργαστήριο του κ. Μπινιάρη) 1 
 
Παρασκευή 10/12/04 
∆ιαχωρισµός σε δύο οµάδες σύµφωνα µε το µήνα γέννησης του κάθε συµµετέχοντος. 
∆ηµιουργία κύκλου µε τα σώµατα µέχρι να γίνει … «τέλειος» 
Κύκλος 

• Στη φύση : διατροφή, χορός, τραγούδι 
• Στη Λογοτεχνία : αρχίζει και τελειώνει ένα κείµενο µε την ίδια φράση. «Ο 

κύκλος µε την κιµωλία» 
• Στην Ιστορία : ο τροχός- αυθόρµητη, πρωτόγονη  τάση ανθρώπου να κάνει 

κύκλο και να µαζευτεί γύρω από τη φωτιά – ορχηστική τέχνη, Θυµέλη – 
Ινδιάνοι 

• Η σηµασία του κύκλου και τι µπορούµε να κάνουµε σ’ αυτόν : ενότητα, 
δέσιµο, βλεµµατική επαφή, χωρίς αρχή ή τέλος, ροή ενέργειας, άγγιγµα, 
άνοιγµα αφού δέχεται άπειρα άτοµα, µεταβίβαση πληροφοριών. 

 
∆ραστηριότητες 
 

• Προετοιµασία σώµατος για τη δηµιουργία κύκλου 
• Πατώ τα πόδια, χαλαρώνω χέρια, ίσια πλάτη. 
• Πιανόµαστε ο ένας µε τον άλλο (δεξιά παλάµη προς τα πάνω, η αριστερή 

παλάµη του ενός πιάνει τη δεξιά του άλλου) 
• Μεταβίβαση κίνησης (π.χ. κεφαλιού ή χεριού) χωρίς λόγια 
• Επανάληψη µε κλειστά µάτια – όσοι θέλουν 
Παιδαγωγικά οφέλη : προσοχή, αφή, αντανακλαστικά, χαλάρωση, ευεξία, 
συνεργασία. 
 
«Φρουτοσαλάτα» 
«όλοι όσοι…» µε εξωτερικά χαρακτηριστικά και µυστικά, συνήθειες κτλ.  
Ρωτάµε 3 άτοµα να µας πουν τυχαία 3 φρούτα. Ο δάσκαλος χωρίς καρέκλα. 
Το φρούτο που ακούγεται παρακινεί τα «άτοµα- φρούτα» να ψάχνουν άλλη 
καρέκλα. 
Παιδαγωγικό όφελος : γνώση της δυναµικής της οµάδας και των 
χαρακτηριστικών της. 
 
«Παιχνίδια γνωριµίας» 
Κοιτάζω επίµονα κάποιον, του κλείνω το µάτι, του πετώ τη µπάλα λέγοντας 
το όνοµά µου. 
Παραλλαγή : σε ζευγάρια.  «3 αλήθειες  και 1 ψέµα».Παρουσίαση 3 
σηµαντικών πραγµάτων για το ταίρι µου. Η υπόλοιπη οµάδα αναζητά το 
ψέµα. 
Χωρισµός σε δύο οµάδες µε τον αριθµό 1 για την µία και τον αριθµό 2 για την 
άλλη. Κάθε οµάδα κινεί ένα µπαλάκι – 5 γύρους. 
Παιδαγωγικά οφέλη : συντονισµός, συνεργασία, γέλιο, άµιλλα, εµψύχωση των 
αδυνάτων. 
 

                                                 
1 Για περισσότερες Θεατρικές ασκήσεις και τεχνικές στο: Γκόβας Ν., «Για ένα νεανικό δηµιουργικό 
θέατρο», εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 2000 



Άτακτο περπάτηµα, χωρίς στόχο. (κενά στο χώρο, σώµατα αδιάφορα) 
Οδηγίες :  
1ος στόχος : καλύπτουµε τα κενά-γρήγορες κινήσεις.  
2ος στόχος : κοιτώ στα µάτια 
3ος στόχος : διόρθωση- ένα µικρό κλέψιµο (αξιοποίηση λάθους, διόρθωσή 
του) 
4ος στόχος : µε «στοπ» ξεκινάµε, µε «πάµε» σταµατάµε. 
 
Μελωδικός κόµπος : αργά, µπλέκουµε τα σώµατά µας στο κέντρο του 
κύκλου ώστε να φτιάξουµε ένα κορµό. Κοινή αναπνοή, η εκπνοή γίνεται… 
αγέρας ή «α»… 
 
Πρώτη ανάγνωση 
Απλά, αργά, καθαρά 
∆ίνουµε στο λόγο  εικόνα, εκφραστικότητα στις λέξεις.  
Η αξία της µουσικότητας του στίχου µε τις παύσεις. 
Ο σωστός τονισµός και οι παύσεις δίνουν την εικόνα, την κίνηση και το 
χρώµα στο λόγο. 
∆ιαβάζουµε «σαν να απαντάµε σε ερώτηση» (π.χ. πώς; Χορευτικά) 
Επενδύουµε σε κάθε λέξη 
Απολαµβάνουµε τις λέξεις και τους ήχους των λέξεων.  
Κάθε ρήµα έχει ενέργεια µέσα του… 
Οι λέξεις είναι χάντρες, δεν κόβεται το νήµα µεταξύ τους. 
 
Οµαδική  δραστηριότητα 
Συµµετοχή όλης της οµάδας. 
Επιλέγουµε θέµα (θάλασσα, πρόσφυγες, έρωτας, πόλεµος, παραµύθια, …)και 
συγκεντρώνουµε υλικό. 
Επιλέγουµε, συνθέτουµε, µπλέκουµε κείµενα, µουσική, φτιάχνουµε 
κουστούµια . 
∆ραµατοποίηση. 
 
∆υναµικές εικόνες 
Περπατάµε στο χώρο, ελισσόµαστε, εκφραζόµαστε.  
Κίνηση µε αργό βηµατισµό 
Αλλαγή θέµατος 
Κάθε φορά, δίνεται από τον καθένα ένα θέµα 
Αργές κινήσεις 
Ανάγνωση κειµένων. 
 

Σάββατο  11/12/2004 
 
Θέµα : Θάλασσα 
Θα-λασ-σα 
λ: υγρό σύµφωνο (υγρασία – θάλασσα) 
σσ: ήχος 
τρία α : το α: ο πρώτος ήχος του ανθρώπου, η αρχή του αλφάβητου, απεραντοσύνη, 
θαυµασµός… 
 
Η θάλασσα στη λογοτεχνία 
Όµηρος, Καββαδίας, Ελύτης, Ρίτσος, Σολωµός, δηµοτική ποίηση («του κυρ Βοριά»), 
Καρκαβίτσας ( Λόγια της πλώρης), Σκαρίµπας, Βενέζης, Μυριβήλης, Ουράνης, 
Παπαδιαµάντης, Σεφέρης, Καρυωτάκης, Βαλαωρίτης,… 



 
Η θάλασσα στη µουσική 
«∆ελφινοκόριτσο»- Ελύτης, «Θαλασσάκι» - παραδοσιακό 
 Καββαδίας, µελοποιηµένος από Μικρούτσικο, «Στο’ πα και στο ξαναλέω»-
παραδοσιακό, µελοποιηµένος Σκαρίµπας από τον Σπανό, «Θάλασσα πλατιά»-
Χατζιδάκις,  «Θάλασσα» (ήχοι θάλασσας)-Σπανουδάκης, Σαββόπουλος, «Ποιος 
πληρώνει το βαρκάρη»-Μαρκόπουλος, Τσιτσάνης… 
 
 
Παιχνίδια  
Αποδοχή λάθους 
Το λάθος είναι η παύση στη µουσική και στη ζωή. Το αγκαλιάζουµε, το 
αποδεχόµαστε. 
Καθόµαστε σε καρέκλες. Φτιάχνουµε ένα κύκλο όσο πιο τέλειο γίνεται. ∆ιορθώνουµε 
τη στάση του  σώµατός µας. Πατάµε και τα δύο µας πόδια στο πάτωµα, ακουµπάµε 
τα χέρια στα πόδια µας και ισιώνουµε τη πλάτη µας. 
Χτυπώ δεξί χέρι στο πόδι και µετά αριστερό. Έτσι στέλνω το σήµα σ’ αυτόν που 
κάθεται αριστερά µου. αν χτυπήσω αριστερό πρώτα και µετά δεξί, το σήµα θα πάει σ’ 
αυτόν που είναι  δεξιά µου. Το σήµα αλλάζει διαρκώς κατευθύνσεις και γι αυτό 
χρειάζεται η προσοχή µας να είναι δεξιά αλλά και αριστερά µας. 
Χαλαρώνουµε τους ώµους ώστε το χέρι να κουνιέται από τους ώµους. Βρίσκουµε τον 
κοινό ρυθµό και ήχο της οµάδας. Αφήνουµε το λάθος να συµβεί. 
 
Παιχνίδι εµπιστοσύνης 
Φτιάχνουµε ένα κύκλο όρθιοι. Ένας µένεις τη θέση του και ο διπλανός πηγαίνει πίσω 
του. Τα χέρια µας ζυµώνουν τους ώµους –το λαιµό- τους αγκώνες έως τους καρπούς. 
Χαλαρώνουµε τον µπροστινό µας. Γονατίζουµε, τραβάµε τα δάχτυλά του και 
βάζουµε την παλάµη του στις παλάµες µας µε ήχο. Ανοίγουµε τα χέρια του και τ’ 
αφήνουµε να πέσουν. Κατεβάζουµε το σαγόνι του. Τρίβουµε µε τα δάχτυλα πάνω 
από τα φρύδια, στο µέτωπο προς τα έξω. Βάζουµε το ένα χέρι στο  στήθος και στην 
πλάτη το άλλο και πιέζουµε εναλλάξ ή µαζί. Του λέµε ευχαριστώ για την 
εµπιστοσύνη του µε κινήσεις , όχι λόγια.  
Αλλάζουµε ρόλους. 
 
Παιχνίδι εγρήγορσης 
Τρέχουµε στο χώρο γρήγορα. Με το «στοπ» σταµατάµε . φτιάχνουµε οµάδες (µε 2 
άτοµα ή 3 ή…. Ανάλογα την εντολή.) 
Χωριζόµαστε σε τρεις οµάδες των οχτώ ατόµων. Αν περισσεύουν  κάποιοι  
πηγαίνουν στην οµάδα που θα τους σαγηνεύσει. 
 
Τελική παρουσίαση όλων των οµάδων 
Κάθε οµάδα δουλεύει αποσπάσµατα κειµένων µε θέµα τη θάλασσα. Βάζουν κίνηση, 
λόγο, µουσική. Παρουσιάζονται τα θεατρικά δρώµενα των οµάδων. 
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