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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

α) Συγκεκριμένη θεματική του ομίλου:  

Τέχνες- Θέατρο 

 

β) Συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί - παιδαγωγικοί στόχοι και προσδοκώμενα οφέλη από τη λειτουργία του 

ομίλου: 

Η βιωματική επαφή με το θέατρο αποτελεί εξαιρετικά δημιουργικό και απελευθερωτικό εργαλείο  για 

προσωπική και κοινωνική αλλαγή, πεδίο έκφρασης και ουσιαστικού διαλόγου. Επιμέρους στόχους του 

ομίλου αποτελούν: 

• Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας, επικοινωνίας και αλληλοστήριξης, στην 

κατεύθυνση της επίτευξης ενός κοινού στόχου, εν προκειμένω του ανεβάσματος μίας θεατρικής 

παράστασης   

• Ενδυνάμωση συναισθηματικής νοημοσύνης 

• Πολύπλευρη και ουσιαστική έκφραση των συναισθημάτων και της προσωπικότητας των παιδιών, 

από όποια θέση και αν αποφασίσουν να συμβάλουν 

• Χαρά και αυτοέκφραση των παιδιών 

• Αισθητική παιδεία και γνωριμία με το θέατρο ως μορφή τέχνης 

• Ενθάρρυνση της ελεύθερης έκφρασης και η άσκηση της φαντασίας και της επινοητικότητας, 

δεξιότητες που έχουν αποτέλεσμα την ψυχική θωράκιση και ανθεκτικότητα των εφήβων 

• Εμπλοκή των συμμετεχόντων σε εικαστικές- καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως π.χ. ζωγραφική, 

σκηνογραφία, μουσική επένδυση, σκηνοθεσία 

• Καλλιέργεια υπευθυνότητας του κάθε παιδιού μέσα στην ομάδα 

• Προώθηση της ικανότητας ανάληψης πρωτοβουλιών, μέσα σε κλίμα ελευθερίας και ομαδικότητας 

• Κατανόηση βασικών εννοιών θεατρικής τέχνης, όπως ηθοποιός, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, 

μουσικός επιμελητής κ.α. 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων αυτοσχεδιασμού, αποστήθισης, μίμησης και συγκέντρωσης 

• Εξάσκηση στην απαγγελία και τον επιτονισμό 

• «Παίδευση» των συμμετεχόντων στην ανίχνευση, ακόμη και των πιο λεπτών χαρακτηριστικών που 

συμβάλλουν στην ψυχογράφηση και σκιαγράφηση των χαρακτήρων των ηρώων 

• Εναλλαγή ρόλων των παιδιών προς αναζήτηση προσωπικοτήτων του θεάτρου: συγγραφείς, 

σκηνοθέτες και ηθοποιούς 

• Αναζήτηση διαχρονικών μηνυμάτων που σχετίζονται με την κοινωνία και το άτομο 

• Εκμάθηση βασικών θεατρικών τεχνικών 

 

 γ) Αναλυτικό πρόγραμμα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του σε ετήσια βάση:  

Οκτώβριος-

Νοέμβριος: 

 

• Ενημέρωση των μαθητών/τριών και σύνθεση της θεατρικής ομάδας – πρώτες 

συναντήσεις των συμμετεχόντων 

• Διερεύνηση των προσδοκιών των μαθητών/τριών από τη συμμετοχή τους στο σχέδιο 

δράσης 

• Παροχή ερεθισμάτων στους/ στις μαθητές/τριες, προκειμένου να διερευνηθεί η 

εξοικείωση τους με το θέατρο, αλλά και με τη σωματική έκφραση και έκθεση 

• εφαρμογή επιλεγμένων βιωματικών και μουσικοκινητικών ασκήσεων 



Δεκέμβριος- 

Ιανουάριος 

• Επιλογή/ σύνθεση θεατρικού έργου και συντονισμός των μελών της ομάδας.  

• Διανομή των ρόλων και των καθηκόντων στους μαθητές / τις μαθήτριες 

• Ορισμός ομάδας εργασίας: 

Α. Ομάδα Ηθοποιών 

Β. Ομάδα που θα επιφορτιστεί με την ευθύνη των σκηνικών και των κατασκευών. 

Γ. Ομάδα μουσικής  

Δ. Ομάδα σκηνοθεσίας 

Ε. Ομάδα ενδυματολογίας. 

Φεβρουάριος

- Μάρτιος 

• Αναγνώσεις του θεατρικού έργου, αναλύσεις / σκέψεις των μαθητών/ τριών 

προσεγγίσεις των ρόλων από την ομάδα. 

• Γενικές πρόβες, προετοιμασία της παράστασης 

• Παντομίμα και ασκήσεις ορθοφωνίας. 

• Συνάντηση με κάποιον από τους προσκεκλημένους με τους οποίους θα έχουμε επαφή   

• Θεατρικά παιχνίδια και υφολογική επεξεργασία. Δουλεύουμε τις χειρονομίες, τους 

μορφασμούς, στάσεις σώματος και βηματισμούς, προκειμένου να αναπτύξουμε ένα 

εύρος και να καλλιεργήσουμε το ταλέντο και τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες των 

παιδιών. 

Απρίλιος- 

Μάιος 

•  Γενικές πρόβες, προετοιμασία της παράστασης 

• Συνάντηση με κάποιον από τους προσκεκλημένους με τους οποίους θα έχουμε επαφή  

• Η ομάδα σκηνογραφίας και εικαστικών / κατασκευών αποφασίζει μετά από την 

ανάγνωση του θεατρικού έργου να ζωγραφίσει τα σκηνικά πάνω σε σεντόνια και να 

κατασκευάσει αντικείμενα που θα πλαισιώνουν την παράσταση. 

• Η ομάδα μουσικής επιλέγει τα μουσική επένδυση της παράστασης  από την αρχή ως 

το τέλος και την οργανώνει ψηφιακά σε έναν φάκελο.  Η επιλογή των μουσικών 

κομματιών θα γίνει με γνώμονα την κατάλληλη ατμόσφαιρα και το πνεύμα της κάθε 

σκηνής του έργου.  

• Η ομάδα σκηνοθεσίας παρακολουθεί και καταγράφει τις πρόβες των μαθητών/ τριών  

και παρατηρεί την πρόοδο των  ηθοποιών, αλλά και επιχειρεί, με την επίβλεψη των 

υπεύθυνων εκπαιδευτικών, να στήσουν την ομάδα των ηθοποιών σε ένα οργανικό 

σύνολο πάνω στη σκηνή. 

Ιούνιος 

• Δημιουργία αφίσας, πρόσκλησης και προγράμματος της παράστασης  

• Συνάντηση με κάποιον από τους προσκεκλημένους με τους οποίους θα έχουμε επαφή  

• Δημιουργία πρόσκλησης της παράστασης. 

• Διανομή των προσκλήσεων σε τοπικούς φορείς 

• Πρόβες για την παράσταση. 

• Επίσημη παρουσίαση της θεατρικής παράστασης  

• Συνάντηση της θεατρικής ομάδας για την αποτίμηση της προσπάθειας, σχόλια και 

παρατηρήσεις για την υποκριτική ικανότητα των μαθητών/τριών μέσα από την 

παρακολούθηση του βίντεο 

 

δ) Προτεινόμενο υλικό 

• Βιβλιογραφία και δικτυογραφία που σχετίζεται με τη θεωρία θεάτρου, το θεατρικό παιχνίδι και νέα 

είδη θεάτρου (devised, forum, ντοκιμαντέρ, ντοκουμέντο κ.α.) 

• Θεατρικά και λογοτεχνικά κείμενα 

• Βιντεοσκοπημένες και/ ή ηχογραφημένες παραστάσεις 



• Άρθρα, τραγούδια, εικόνες και αντικείμενα που μπορεί να λειτουργήσουν ως ερεθίσματα γύρω από 

κάποιο θέμα 

 

ε) Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: 

Ο όμιλος απευθύνεται και στις τρεις τάξεις του σχολείου 

 

στ) Αποτίμηση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων:  

Θα γίνει με βάση τις παρακάτω παραμέτρους: 

• Βαθμός κινητοποίησης και ενίσχυσης της συμμετοχής των μαθητών/τριών στις δράσεις  

• Απήχηση των δράσεων στη σχολική και τοπική κοινότητα (πλήθος θεατών στη θεατρική 

παράσταση , σχόλια και δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα τοπικά Μ.Μ.Ε.) 

• Βαθμός επίτευξης των στόχων του ομίλου : 

α. γνωστικών (βασικές γνώσεις για το θέατρο) 

β. συναισθηματικών (βίωση και έκφραση συναισθημάτων μέσα από βασικές θεατρικές τεχνικές, 

αυτοέκφραση) 

γ. ψυχοκινητικών (αισθητική καλλιέργεια, ανάπτυξη φαντασίας, δημιουργικότητας, 

συνεργασίας, ομαδικότητας και ενσυναίσθησης) 

 

ζ) Παραδοτέα: 

• Αφίσα 

• Πρόγραμμα 

• Πρόσκληση 

• Βίντεο θεατρικής παράστασης 

 

η) Ενδεχόμενη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, συγγραφείς, καλλιτέχνες και λοιπά: 

• Έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής του σχολείου στο πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου «Το θέατρο 

στο Νέο σχολείο». 

• Επιδίωξη συνεργασίας με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και καλλιτέχνες (ηθοποιούς, χορευτές, 

συγγραφείς κ.α.) καθώς και με τον Δήμο Ηρακλείου. 

 


