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Συνοδευτικό υλικό του προγράμματοσ 

• DVD τθσ παράςταςθσ «Παραμφκι 
χωρίσ όνομα» 

• DVD τθσ παράςταςθσ «Αυτοί … 
δεν είναι ςαν Εμάσ» 

• Τα διαςκευαςμζνα κείμενα των 
δυο παραςτάςεων 

• Το οπτικοακουςτικό υλικό που 
υποςτιριηε τθν παράςταςθ 
«Αυτοί … δεν είναι ςαν Εμάσ» υπό 
μορφι προβολισ του PowerPoint 
με τουσ τίτλουσ: 
• Ειρινθ-Αυτοί δεν είναι ςαν 

Εμάσ 
• Μετανάςτθσ-Αυτοί δεν είναι 

ςαν Εμάσ 
Οι προβολζσ είναι χρονιςμζνεσ ςε 
ςχζςθ με το κείμενο τθσ παράςταςθσ 
με αυτόματθ και χειροκίνθτθ 
εναλλαγι κατά περίπτωςθ ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ του κειμζνου. 



 

• Διαςτάςεισ του κζματοσ 
– Αποδοχι και ενςωμάτωςθ τθσ 

διαφορετικότθτασ 
– Φόβοσ για το άγνωςτο, 

διαχείριςθ τθσ αλλαγισ 
– Μετανάςτευςθ-προςφυγιά 

• Στόχοι 
– Αποδοχι και ενςωμάτωςθ 

τθσ διαφορετικότθτασ 
– Συνεργαςία, ομαδικότθτα, 

υπευκυνότθτα 
– Επικοινωνία 
– Θγεςία, ιεραρχία 
– Διαχείριςθ κρίςεων 
– Επίλυςθ ςυγκροφςεων 
– Συναιςκιματα 
– Λιψθ αποφάςεων 
– Ατομικι και κοινωνικι 

ευκφνθ 

 

Παραμφκι χωρίσ ςφνορα 



Πλαίςιο υλοποίθςθσ 

• Τάξθ Α:  
– 2 ϊρεσ/εβδομάδα ςε ϊρεσ 

τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ 
– Κατά περίπτωςθ ςτθν ϊρα 

τθσ Θεατρικισ Αγωγισ 
 

• Τάξθ Γ:  
– 1 ϊρα/εβδομάδα ςε ϊρα τθσ 

Ευζλικτθσ Ηϊνθσ 
– Κατά περίπτωςθ ςτθν ϊρα 

τθσ Θεατρικισ Αγωγισ 

• Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 
– Project 
– Προβολι ταινιϊν 
– Προβολι ειδθςεογραφικϊν 

βίντεο με επίκαιρο 
περιεχόμενο από τισ 
προςφυγικζσ ροζσ προσ τθν 
Ελλάδα 

– Θεατρικό παιχνίδι 
– Εικαςτικά εργαςτιρια με 

δθμιουργίεσ μακθτϊν, 
ακολουκοφμενα από 
ςυηιτθςθ και ζκκεςθ των 
ζργων ςε χϊρουσ του 
ςχολείου 

 



Δραςτθριότθτεσ 

• Ανάγνωςθ τθσ 1θσ ενότθτασ του 
παραμυκιοφ.  

• Γνωριμία με τουσ ιρωεσ και το χϊρο 
τθσ ιςτορίασ. 

• Εννοιολογικι οριοκζτθςθ: το 
«δάςοσ» ωσ οικοςφςτθμα και χϊροσ 
ενδιαίτθςθσ των ηϊων. 

• Ανάδειξθ τθσ ζννοιασ τθσ πατρίδασ. 
• Ανάδειξθ του δάςουσ ωσ 

«πατρίδασ». 
• Τα ηϊα του τόπου μου. Ποια από τα 

ηϊα τθσ ιςτορίασ ηουν ςτθν Ελλάδα 
και ποια ειδικότερα ςτον τόπο μασ; 

 

Υλικά- μζςα: 
• Το εγχειρίδιο πρόλθψθσ 
• Φωτογραφίεσ δάςουσ 
• Φωτογραφίεσ των ηϊων-θρϊων τθσ ιςτορίασ 
• Βίντεο με χαρακτθριςτικζσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ 

των ηϊων-θρϊων 
• Χάρτεσ- ςφνορα κρατϊν 
• Χριςθ προβολικοφ & θχθτικοφ ςυςτιματοσ  

Εβδομάδα: 1θ & 2θ  Θζμα: Το όμορφο δάςοσ  

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Δάςοσ, πατρίδα, απροςεξία, ατφχθμα, φροντίδα 







Δραςτθριότθτεσ 
• Ανάγνωςθ τθσ 2θσ ενότθτασ του 

παραμυκιοφ.  

• Διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ τθσ ομάδασ 
ςτισ ςυνκικεσ τθσ τάξθσ και τθσ 
οικογζνειασ. 

• Ποιοσ παίρνει τισ αποφάςεισ ςε κάκε 
ζνα από τα παραπάνω πλαίςια; 

• Προςομοίωςθ διαδικαςίασ λιψθσ 
απόφαςθσ ςτθ βάςθ τθσ 
πλειοψθφίασ. 

• Σφνδεςθ με το Ανκολόγιο: Ενότθτα 1, 
«Ποιοσ διευκφνει;» 

 

 

Υλικά- μζςα: 
• Το εγχειρίδιο πρόλθψθσ 

• Το Ανκολόγιο Α-Β δθμοτικοφ 

Εβδομάδα: 3θ  Θζμα: Το ςυμβοφλιο των ηώων 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Ομάδα, αρχθγόσ, απόφαςθ, τιμωρία  





Δραςτθριότθτεσ 
• Ανάγνωςθ τθσ 3θσ ενότθτασ 

του παραμυκιοφ.  

• Προςομοίωςθ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ ςτθν τάξθ (ςειςμικόσ 
κίνδυνοσ). 

• Διερεφνθςθ ςυναιςκθμάτων:  
– Πϊσ κα ζνιωκεσ εςφ; 

• Διερεφνθςθ αντιδράςεων: 
– Τι κα ζκανεσ αν … ; 

 

Υλικά- μζςα: 
• Το εγχειρίδιο πρόλθψθσ 

• Βίντεο με περιςτατικά φωτιάσ 
ςτο δάςοσ 

• Εικόνεσ καμζνου δάςουσ 

Εβδομάδα: 4θ  Θζμα: Η φωτιά 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Απροςεξία, απόφαςθ, κίνδυνοσ, φωτιά, ςωτθρία 





Δραςτθριότθτεσ 

• Ανάγνωςθ τθσ 4θσ ενότθτασ του 
παραμυκιοφ. 

• Διερεφνθςθ των δυνατϊν επιλογϊν 
των θρϊων. Γιατί επιλζγουν τθ 
ςυγκεκριμζνθ λφςθ; 

• Θ κατανομι των εργαςιϊν. Με ποια 
κριτιρια ζγινε; Σφνδεςθ με τισ 
ικανότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά 
κάκε ηϊου. 

• Καταςκευι τθσ ςχεδίασ και των 
ηϊων. 

 

Υλικά- μζςα: 
• Το εγχειρίδιο πρόλθψθσ 
• Βίντεο με χαρακτθριςτικζσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ 

των ηϊων-θρϊων 
– Ο κάςτορασ που κόβει ξφλα 
– Σκφλοι που ςζρνουν ζλκθκρο 

• Χριςθ προβολικοφ & θχθτικοφ ςυςτιματοσ  
• Ξφλα, ςπάγκοσ, κερμόκολλα, πλαςτελίνθ 

Εβδομάδα: 5θ & 6θ  Θζμα: Φτιάχνοντασ τθ βάρκα για να ςωκοφν 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Απόφαςθ, ςυνεργαςία, ικανότθτεσ 











Δραςτθριότθτεσ 

• Το ταξίδι ςτθ κάλαςςα. Διερεφνθςθ των 
πικανϊν κινδφνων του ταξιδιοφ, πριν από 
τθν ανάγνωςθ τθσ ενότθτασ. 

• Ανάγνωςθ τθσ 5θσ ενότθτασ του 
παραμυκιοφ. Επιβεβαίωςθ-απόρριψθ 
των υποκζςεων για τθ φφςθ και τθν πθγι 
του κινδφνου. 

• Επζκταςθ ςτισ δυςκολίεσ και του 
κινδφνου ενόσ ταξιδιοφ. 

• Διερεφνθςθ ςυναιςκθμάτων. 
• Θεατρικό παιχνίδι: «Σχεδίεσ» 
•  Σφνδεςθ με το μάκθμα τθσ Γλϊςςασ - 

Ενότθτα 7 «Καράβια», δραςτθριότθτα 
«Παιχνίδια που ταξιδεφουν» 

Υλικά- μζςα: 
• Το εγχειρίδιο πρόλθψθσ 
• Το βιβλίο τθσ Γλϊςςασ 
• Βίντεο με χαρακτθριςτικζσ ςτιγμζσ επίκεςθσ 

καρχαριϊν 
• Φωτογραφίεσ ςχεδίασ 
• Χριςθ προβολικοφ & θχθτικοφ ςυςτιματοσ  

Εβδομάδα: 7θ  Θζμα: Η επίκεςθ του καρχαρία 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Κίνδυνοσ, φόβοσ, ςωτθρία 





Δραςτθριότθτεσ 

• Ανάγνωςθ τθσ 6θσ ενότθτασ του 
παραμυκιοφ.  

• Γνωριμία με τουσ νζουσ ιρωεσ και το 
νζο χϊρο τθσ ιςτορίασ. 

• Εννοιολογικι οριοκζτθςθ: το δάςοσ 
και θ ηοφγκλα ωσ οικοςυςτιματα και 
χϊροι ενδιαίτθςθσ των ηϊων. 

• Ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ 
εφκρατου και τροπικοφ δάςουσ 
(ηοφγκλα) 

• Τα ηϊα και τα φυτά των τροπικϊν 
δαςϊν. 

• Δραςτθριότθτεσ εικαςτικϊν. 
 

Υλικά- μζςα: 
• Το εγχειρίδιο πρόλθψθσ 
• Φωτογραφίεσ εφκρατου & τροπικοφ δάςουσ 
• Φωτογραφίεσ των νζων ηϊων-θρϊων τθσ 

ιςτορίασ 
• Βίντεο με χαρακτθριςτικζσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ 

των νζων ηϊων-θρϊων 

Εβδομάδα: 8θ  Θζμα: Η πρώτθ μζρα ςτο νθςί 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Πατρίδα, άγνωςτο, υποδοχι, επικοινωνία 





Δραςτθριότθτεσ 
• Ανάγνωςθ τθσ 7θσ ενότθτασ του 

παραμυκιοφ.  

• Οι φωλιζσ των ηϊων: Ποφ κα 
προτιμοφςε κάκε ηϊο να φτιάξει τθ 
φωλιά του και γιατί; 

• Ανάδειξθ ςυναιςκθμάτων- 
δραςτθριότθτεσ ενςυναίςκθςθσ: 
– Πϊσ νιϊκουν τα ηϊα ςτο νζο τουσ 

περιβάλλον και γιατί; 

• Σφνδεςθ με Μελζτθ Περιβάλλοντοσ –  
– «Ο τόποσ που ηω» 

• Βιωματικι ςφνδεςθ: Θ πρϊτθ μζρα ςτο 
ςχολείο: 
– Πϊσ ζνιωκαν οι ίδιοι οι μακθτζσ κατά το 

πρϊτο διάςτθμα τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο 
ςχολείο; 

 

Υλικά- μζςα: 
• Το εγχειρίδιο πρόλθψθσ 

• Το βιβλίο τθσ Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ 

Εβδομάδα: 9θ  Θζμα: Η καινοφρια γειτονιά 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Μοναξιά, νοςταλγία, προςαρμογι 



Δραςτθριότθτεσ 
• Ανάγνωςθ τθσ 8θσ ενότθτασ του 

παραμυκιοφ.  
• Ανάδειξθ του προβλιματοσ. 
• Θ αναηιτθςθ προςωπικϊν λφςεων: 

Σφνδεςθ και ςφγκριςθ τθσ ςτάςθσ 
του τρυποκάρυδου ςτο περιςτατικό 
τθσ φωτιάσ με τθ ςτάςθ τθσ μαϊμοφσ 
και τθσ αλεποφσ ςτο ςυγκεκριμζνο 
περιςτατικό. 

• Το πρόβλθμα τθσ λειψυδρίασ και τθσ 
ζλλειψθσ τροφισ ςτον πλανιτθ. 

• Σφνδεςθ με Μελζτθ Περιβάλλοντοσ –  
– «Οι ανάγκεσ του ανκρϊπου» 

 
 

Υλικά- μζςα: 
• Το εγχειρίδιο πρόλθψθσ 
• Φωτογραφίεσ περιοχϊν που 

πλιττονται από λειψυδρία και 
υποςιτιςμζνων ανκρϊπων 

• Χριςθ προβολικοφ & θχθτικοφ 
ςυςτιματοσ  

Εβδομάδα: 11θ Θζμα: Οι δυςκολίεσ ςτο νθςί 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Φυγι, διαφωνία, ςυμφζρον, τροφι, νερό, φυςικοί πόροι, 
ανταγωνιςμόσ 



Δραςτθριότθτεσ 
• Ανάγνωςθ τθσ 9θσ ενότθτασ του 

παραμυκιοφ.  

• Σφνδεςθ με το περιςτατικό του 
πρϊτου ταξιδιοφ. 

• Δραματοποίθςθ τθσ ςκθνισ. 

Υλικά- μζςα: 
• Το εγχειρίδιο πρόλθψθσ 

Εβδομάδα: 12θ  Θζμα: Το ναυάγιο 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Φυγι, μυςτικά, κίνδυνοσ, ςωτθρία, διαφωνία 



Δραςτθριότθτεσ 

• Επιςκόπθςθ τθσ κατάςταςθσ. 
Ανάδειξθ των προβλθμάτων που 
αντιμετωπίηουν οι ιρωεσ. 
Διερεφνθςθ των πικανϊν λφςεων. 
Ανάδειξθ υποκζςεων των μακθτϊν 

• Ανάγνωςθ τθσ 10θσ ενότθτασ του 
παραμυκιοφ.  
– Επαλικευςθ-διάψευςθ των 

υποκζςεων των μακθτϊν για τισ 
δυνατζσ λφςεισ 

• Θ λειτουργία τθσ ομάδασ. Λιψθ 
αποφάςεων. Σφνδεςθ με το 
«Συμβοφλιο των ηϊων» 

 

Υλικά- μζςα: 
• Το εγχειρίδιο πρόλθψθσ 

Εβδομάδα: 13θ  Θζμα: Η απόφαςθ για ςυνεργαςία 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Συνεργαςία, κατανομι εργαςιϊν, λιψθ αποφάςεων 





Δραςτθριότθτεσ 
• Ανάγνωςθ τθσ 11θσ ενότθτασ του 

παραμυκιοφ.  

• Ανάδειξθ ςυναιςκθμάτων - 
ενςυναίςκθςθ 

 

Υλικά- μζςα: 
• Το εγχειρίδιο πρόλθψθσ 

Εβδομάδα: 14θ  Θζμα: Μια γνώριμθ μυρωδιά 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Νοςταλγία, πατρίδα, ομάδα 



Δραςτθριότθτεσ 

• Αναςκόπθςθ του 
παραμυκιοφ 

• Δραματοποίθςθ 
επιλεγμζνων ςκθνϊν: 
– Κάποιοσ μακθτισ κάνει 

παντομίμα μια ςκθνι του 
παραμυκιοφ. Οι άλλοι 
προςπακοφν να μαντζψουν 
τθ ςκθνι 

• Εικαςτικζσ δθμιουργίεσ με 
κζμα το παραμφκι. 

Υλικά- μζςα: 
• Το εγχειρίδιο πρόλθψθσ 
• Χρϊματα και χαρτιά ηωγραφικισ 

Εβδομάδα: 15θ Θζμα: Και ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ 
καλφτερα … 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: -  



Δραςτθριότθτεσ 

• Ανάγνωςθ τθσ ιςτορίασ. Ζλεγχοσ τθσ 
κατανόθςθσ.  

• Προβολι του βίντεο τθσ ιςτορίασ 
• Ανάδειξθ ςυναιςκθμάτων. 
 

Υλικά- μζςα: 
• Το κείμενο και το βίντεο τθσ ιςτορίασ 

«Ειρινθ- θ ιςτορία ενόσ παιδιοφ πρόςφυγα» 
από τθν Ύπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ 
πρόςφυγεσ 

• Χάρτεσ- ςφνορα κρατϊν 
• Χριςθ προβολικοφ & θχθτικοφ ςυςτιματοσ  

Εβδομάδα: 16θ  Θζμα: Ειρινθ- Η ιςτορία ενόσ παιδιοφ 
πρόςφυγα 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Πατρίδα, φυγι, πόλεμοσ, ταξίδι  



Δραςτθριότθτεσ 

• Σφνδεςθ τθσ ιςτορίασ τθσ Ειρινθσ με 
το Παραμφκι χωρίσ ςφνορα. 
Ανάδειξθ ομοιοτιτων και διαφορϊν 
ςτισ δφο ιςτορίεσ: 
– Στουσ κινδφνουσ που ανζκυψαν 
– Στθν αντιμετϊπιςθ που είχαν οι 

ιρωεσ 
– Στα ςυναιςκιματα που ζνιωκαν 

 

Υλικά- μζςα: 

• Το κείμενο και το βίντεο τθσ ιςτορίασ «Ειρινθ- θ 
ιςτορία ενόσ παιδιοφ πρόςφυγα» από τθν 
Ύπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ πρόςφυγεσ 

• Δραςτθριότθτεσ βιωματικισ μάκθςθσ ςτα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα και ςτα δικαιϊματα των 
προςφφγων 

• Το εγχειρίδιο πρόλθψθσ 
• Χρϊματα και χαρτιά ηωγραφικισ 

 

Εβδομάδα: 17θ  Θζμα: Ειρινθ- Η ιςτορία ενόσ παιδιοφ 
πρόςφυγα 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Πατρίδα, φυγι, πόλεμοσ, ταξίδι  







Δραςτθριότθτεσ 
• Σφνδεςθ τθσ ιςτορίασ τθσ 

Ειρινθσ με τθν τρζχουςα 
επικαιρότθτα και το ςφγχρονο 
προςφυγικό πρόβλθμα ςτθν 
Ελλάδα. 

 

Υλικά- μζςα: 
• Οπτικοακουςτικό υλικό από τθν 

ειδθςεογραφία τθσ περιόδου με 
κζμα τουσ πρόςφυγεσ 

Εβδομάδα: 18θ  Θζμα:  Προζκταςθ ςτθν τρζχουςα 
επικαιρότθτα 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Πατρίδα, φυγι, πόλεμοσ, ταξίδι  

Μόνο για τθ Γ’ τάξθ 



Δραςτθριότθτεσ 
• Σφνδεςθ τθσ ιςτορίασ τθσ 

Ειρινθσ με τθν ιςτορία τθσ 
προςφυγιάσ και τθσ 
μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα  

 

Υλικά- μζςα: 
• Οπτικοακουςτικό υλικό: 

– Καταςτροφι τθσ Σμφρνθσ 

– Ελλθνικι μετανάςτευςθ  

Εβδομάδα: 19θ  Θζμα:  Προζκταςθ ςτθν ελλθνικι 
προςφυγιά και μετανάςτευςθ 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Πατρίδα, φυγι, πόλεμοσ, ταξίδι, μετανάςτευςθ, ανάγκθ  

Μόνο για τθ Γ’ τάξθ 



Δραςτθριότθτεσ 
• Συηιτθςθ ςτθν ομάδα τθσ 

τάξθσ για τθ κεατρικι 
απόδοςθ των ιςτοριϊν 

• Α τάξθ: Παραμφκι χωρίσ 
όνομα 

• Γ τάξθ: Θ ιςτορία τθσ Ειρινθσ 

 

Υλικά- μζςα: 
• Διαςκευαςμζνα κείμενα των 

ιςτοριϊν 

• Ντοκιμαντζρ με κζμα τθν ελλθνικι 
μετανάςτευςθ  

Εβδομάδα: 20θ  Θζμα:  Θεατρικι απόδοςθ των ιςτοριών 

Διαςφνδεςθ με: 
 Γλϊςςα 

 Εικαςτικά 

 Μουςικι 

 Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Θεατρικι Αγωγι 

Λζξεισ κλειδιά: Πατρίδα, φυγι, πόλεμοσ, ταξίδι, μετανάςτευςθ, ανάγκθ 



Δραςτθριότθτεσ 
• Δραματοποίθςθ των ιςτοριϊν 

 

Υλικά- μζςα: 
• Διαςκευαςμζνα κείμενα των 

ιςτοριϊν 

• Οπτικοακουςτικό υλικό για τθν 
προςφυγιά και τθ μετανάςτευςθ. 

Εβδομάδεσ: 20θ – 23θ  Θζμα:  Προετοιμαςία παρουςίαςθσ 





Παραμφθι χωρίς σφνορα 
Ένα ταξίδι ςτη φιλία, την ομάδα, την ετερότητα, την ατομική και ςυλλογική ευθφνη  

• Θ παράςταςθ ςτθρίχτθκε ςτο 
περιεχόμενο του εγχειριδίου πρόλθψθσ 
και ενςωμάτωςε δραςτθριότθτεσ που οι 
μακθτζσ είχαν κάνει κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ με τθν 
εκπαιδευτικό Θεατρικισ Αγωγισ του 
ςχολείου κ. Λάμπρου Κορνθλία, θ οποία 
ζκανε και τθ διαςκευι του ζργου. 

• Θ ιςτορία προςαρμόςτθκε ςτουσ δυο 
χϊρουσ τθσ αφιγθςθσ, το χϊρο του 
δάςουσ και του νθςιοφ, με τουσ μακθτζσ 
κακενόσ από τα δφο τμιματα τθσ Α 
τάξθσ να υποδφονται τουσ ίδιουσ ρόλουσ 
ςτισ δυο ςκθνζσ του ζργου. 

• Το διαςκευαςμζνο κείμενο ενςωματϊνεται 
ςτο υλικό του προγράμματοσ (αρχείο με τίτλο 
«Παραμφκι χωρίσ ςφνορα»), όπωσ και το DVD 
τθσ παράςταςθσ. 











Αυτοί … δεν είναι σαν Εμάς 
Μια μικρή θεατρική περιπλάνηςη ςτον Ελληνιςμό τησ προςφυγιάσ και τησ μετανάςτευςησ 

Υπόκεςθ του ζργου: Θ παράςταςθ αρκρϊνεται από δυο 
παράλλθλεσ ιςτορίεσ.  
• Θ πρϊτθ ιςτορία ςτθρίηεται ςτο ζργο «Ειρινθ- Θ 

ιςτορία ενόσ παιδιοφ πρόςφυγα» και περιγράφει τθν 
πορεία τθσ Ειρινθσ προσ τθ ςωτθρία με άμεςεσ και 
ζμμεςεσ αναφορζσ ςτθν προςφυγιά τθσ Σμφρνθσ, ςτθν 
Κφπρο και ςφνδεςθ με το πρόςφατο προςφυγικό 
πρόβλθμα. Οι αναφορζσ αυτζσ γίνονται με 
ενςωμάτωςθ ςτθ ροι του ζργου οπτικοακουςτικοφ 
υλικοφ που παραπζμπει ςε ςαφινεια ςτισ παραπάνω 
περιπτϊςεισ. 

• Θ δεφτερθ ιςτορία ςυνιςτά μια αναφορά ςτθν ελλθνικι 
μεταπολεμικι μετανάςτευςθ. Στθριγμζνθ εν πολλοίσ ςε 
ςυνεντεφξεισ Ελλινων μεταναςτϊν τθσ δεκαετίασ του 
‘50 και του ‘60, αποτυπϊνει τθν περιπλάνθςθ ενόσ 
μετανάςτθ από τθν κατεςτραμμζνθ μεταπολεμικι 
Ελλάδα προσ τθ Γερμανία, με αναφορζσ ςτισ δφςκολεσ 
ςυνκικεσ που αντιμετϊπιηαν τόςο ςτθν πατρίδα όςο 
και ςτον τόπο προοριςμοφ, τθ νοςταλγία και το 
δίλθμμα τθσ παραμονισ ι τθσ επιςτροφισ.  



• Θ ροι του ζργου ενςωματϊνει οπτικοακουςτικό 
υλικό τθσ περιόδου αυτισ και αποςπάςματα 
ςυνεντεφξεων Ελλινων μεταναςτϊν που αποτελοφν 
οργανικό τμιμα τθσ αφιγθςθσ. 

• Οι δυο ιςτορίεσ εκτυλίςςονται αλλθλοδιαδοχικά, με 
υποςτιριξθ από το οπτικοακουςτικό υλικό που 
πλαιςιϊνει τθν αφιγθςθ και οριοκετεί τθ δράςθ, και 
ςτο τζλοσ ςυνδζονται ςε ζνα νθςί του ανατολικοφ 
Αιγαίου όπου τρεισ Ελλθνίδεσ γιαγιάδεσ υποδζχονται 
τθν Ειρινθ, ςε μια περίςταςθ όπου ςτο πρόςωπο τθσ 
μάνασ του Ζλλθνα μετανάςτθ ενςωματϊνεται θ 
δραματικι πορεία τθσ προςφυγιάσ και τθσ 
μετανάςτευςθσ, μζςω των αναφορϊν ςτθ δικι τθσ 
οικογζνεια. 

• Θ διαςκευι και θ κεατρικι απόδοςθ του κειμζνου, 
όπωσ και θ επιλογι και επεξεργαςία του 
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ζγινε από τον εκπαιδευτικό 
Αρβανίτθ Νίκο.  

• Το διαςκευαςμζνο κείμενο ενςωματϊνεται ςτο 
υλικό του προγράμματοσ (αρχείο με τίτλο «Αυτοί 
δεν είναι ςαν Εμάσ»), όπωσ και το DVD τθσ 
παράςταςθσ. 

 










