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Ειζαγωγή ζηην θεαηρολογία 

 

 

Η ζεαηξνινγία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κηα επθαηξία γηα  λα αλαθαιύςνπλ θάηη δηαθνξεηηθό 

θαη λα απνθηήζνπλ έλα θαηλνύξγην ελδηαθέξνλ ηα παηδηά θαζώο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

έρνπλ δίςα γηα κάζεζε θαη απόθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ. 

Η δξακαηηθή ηέρλε έρεη ηε ξίδα ηεο ζην ξήκα δξάσ-δξσ, πνπ ζεκαίλεη λα θάλσ θάπνηα 

δξάζε. Σηα ειιεληθά ε ιέμε δξάκα ρξεζηκνπνηείηαη κε πνιιαπιέο ζεκαζίεο. Πέξα από ηε 

δξάζε, κπνξεί λα δειώλεη ην ηξαγηθό, ην δξακαηηθό έξγν, ηελ ηξαγσδία, θαη ηε 

δξακαηνπνίεζε. Ο αξρηθόο όξνο δελ ήηαλ ε δξακαηηθή ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά ην 

εθπαηδεπηηθό δξάκα, ην νπνίν νξίδεηαη σο κηα κνξθή ηέρλεο πνπ ππεξεηεί ηελ εθπαίδεπζε 

(Δξγαιεία ζεάηξνπ),  

Γηεξεπλά κέζα ζηνπο πνιηηηζκνύο παλαλζξώπηλα ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα θαη πξνζθέξεη ζην 

άηνκν ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίζεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα νξίζεη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ. 

Ταπηόρξνλα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απεπζύλεηαη ζε όινπο εθείλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ 

αλαδεηνύλ έκπλεπζε, δεκηνπξγία θαη κέζνδν, γηα λα δώζνπλ λόεκα ζηελ δηδαζθαιία ηνπο 

θαη πεξηερόκελν ζηελ κάζεζε ησλ παηδηώλ. 

Η κνξθέο θαη εθθξάζεηο ηνπ Θεάηξνπ είλαη άκεζα ζπλαπηόκελεο κε ην παηρλίδη, απνηεινύλ 

ηα θαηεμνρήλ κέζα αγσγήο θαη παηδείαο, πνπ επεθηείλεηαη θαη πέξαλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, 

θαιύπηνληαο νιόθιεξν ζρεδόλ ην θάζκα ηεο α/βάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Η ελζσκάησζε ηνπ  θαιιηηερληθνύ πεδίνπ νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηηο γεληθόηεξεο αξρέο ηεο 

παηδαγσγηθήο πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο από ηνπο κηθξνύο καζεηέο, 

ηα κέζα θνηλσληθνπνίεζεο, ηνπο ηξόπνπο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ςπρν – πλεπκαηηθνύ δπλακηθνύ 

ηνπο θαη ηέινο ηελ νινθιεξσκέλε αγσγή θαη παηδεία ηνπο, κε βάζε ηηο νξγαλσκέλεο αξρέο 

θαη πξνηεξαηόηεηεο πνπ ζέηεη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζην ζύλνιό ηνπ. 

Αξρηθά, ζηελ πξνζρνιηθή θαη ηελ πξσηνζρνιηθή ειηθία, δίλεηαη θαηεμνρήλ έκθαζε ζηελ 

ςπραγσγηθή θαη παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ, αθνύ κέζα από ηέηνηα ζηνηρεία θαη 

όςεηο ηνπ θαηαθηάηαη ε γλσξηκία ησλ παηδηώλ κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, ε 

ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο έθθξαζε κέζα από ην παηρλίδη θαη ηε κηκηθή, ε αλάπηπμε ηεο 

γισζζηθήο θαη παξαγισζζηθήο επηθνηλσλίαο, ε έληαμε ζηελ νκάδα θαη ε απόθηεζε ησλ 

πξώησλ αηζζεηηθώλ εκπεηξηώλ. 

Με ζσκαηηθέο θαη θηλεζηνινγηθέο αζθήζεηο, κε ξπζκηθή θίλεζε θαη κνπζηθά αθνύζκαηα, 

ζηνρεύεηαη ε ηζόξξνπε ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Τν Θεαηξηθό Παηρλίδη 

θαη ν Απηνζρεδηαζκόο, ε θαιιηέξγεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δξακαηηθνύ ιόγνπ θαη ε εθαξκνγή 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δξάκαηνο, επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο, 

αλαπηύζζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ξόινπ πινπνηνύλ ηε Γξακαηνπνίεζε σο κέζνδν δηδαζθαιίαο 

θαη αγσγήο 

Ο ρόλος ηοσ εκπαιδεσηικού ποσ καθοδηγεί ηην πραγμαηοποίηζη ηων δραζηηριοηήηων; 

Σηηο ώξεο ηεο ζεαηξηθήο αγνγεο - ζεαηξηθνπ παηρληδηνύ όπνπ όινη νη ζηόρνη επηδηώθνληαη 

κέζα από δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο από ηνπο καζεηέο- ηόηε ν εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα πεξηνξίδεηαη ζην 

ξόιν ηνπ ζπληνληζηή θαη λα δηεπθνιύλεη ηελ ειεύζεξε έθθξαζε ησλ παηδηώλ. Οθείιεη λα 
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"γίλεηαη αδαήο" θαη λα αθνζηώλεηαη ζηελ θαιύηεξε δπλαηή δηαρείξηζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

δηαδηθαζίαο: ζηεξίδεη δειαδή ππνγξακκίδεη θάζε ηόζν ην πιαίζην θαη ην ζηόρν ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

 

Τι είναι η Βιωμαηική Μάθηζη; 

 

 Η βησκαηηθή κάζεζε ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο εθπαίδεπζεο ζε 

αληηπαξαβνιή θαη αληίζεζε κε ηνλ “παξαδνζηαθό” ηξόπν εθπαίδεπζεο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ κεησπηθή δηδαζθαιία θαη ηελ απνκλεκόλεπζε ηεο ύιεο (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 

2008). Τν εξώηεκα είλαη θαηά πόζν είλαη ζσζηό ε βησκαηηθή εθπαίδεπζε λα ραξαθηεξίδεηαη 

σο “ελαιιαθηηθή” θαη όρη σο επηηαθηηθή αλάγθε ζηνλ 21ν αηώλα; Πνηεο είλαη νη αλάγθεο θαη 

πνηνη νη ιόγνη πνπ ρξίδνπλ ηελ βησκαηηθή εθπαίδεπζε ζεκαληηθή; 

 

Τν πην ζεκαληηθό ζηνηρείν ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία είλαη νη ίδηνη νη καζεηέο αθνύ 

αλαιακβάλνπλ θαη έρνπλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Δίλαη νη ίδηνη 

ην επίθεληξν ηνπ θάζε καζήκαηνο θαη όρη ν δάζθαινο θαη ην κάζεκα. 

Τν κάζεκα θξίλεηαη από ην απνηέιεζκα, δειαδή από ηη θαη πσο καζαίλνπλ νη καζεηέο θαη 

όρη από ηη ζπκνύληαη 

 

Η βησκαηηθή κέζνδνο θαη εθπαίδεπζε έρεη σο ζηόρν λα θέξεη ηνλ καζεηή ζε άκεζε επαθή κε 

ην αληηθείκελν κάζεζεο, κέζα από ηελ έξεπλα (project), ηελ παξαηήξεζε (observation) αιιά 

θαη κέζα από πνιιέο δηαζθεδαζηηθέο εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο κεξηθέο από ηηο 

παξαθάησ 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα δνπιεύνπλ ζε νκάδεο, λα ζπλεξγάδνληαη, λα 

αλαπηύζζνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη λα επηθνηλσλνύλ 

Οη δεμηόηεηεο πνπ δηδάζθνληαη, αλαπηύζζνληαη θαη απνθηώληαη κέζα από ηελ βησκαηηθή 

κάζεζε είλαη δεμηόηεηεο πνπ επεθηείλνληαη πνιύ πέξα από ην ζηελό πεξηβάιινλ θαη όξηα ηεο 

ηάμεο θαη ηνπ βηβιίνπ. 

Τειηθόο ζηόρνο είλαη λα δείμνπκε ζηνπο καζεηέο καο πσο λα καζαίλνπλ (learn to learn) θαη 

πσο λα ζθέθηνληαη (how to think) αληί ηνπ “παξαδνζηαθνύ” ηη λα ζθέθηνληαη. Οη δηαδηθαζίεο 

θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ βησκαηηθή κάζεζε ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλόεζε 

ηνπ εαπηνύ καο (Καμαρινού,1998), αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζπλνιηθά. 

Τέινο, ε βησκαηηθή κάζεζε έρεη επηζηεκνληθά απνδεηρζεί από επηζηήκεο όπσο ηελ Νεπξν-

Δπηζηήκε, ηελ Δπηζηήκε ηεο Μάζεζεο θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή Ψπρνινγία πνπ ζηόρν έρνπλ 

όρη κόλν λα απνθξππηνγξαθήζνπλ ηνλ αλζξώπηλν εγθέθαιν θαη ηηο καζεζηαθέο θαη 

γλσζηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο αιιά θαη λα καο εμεγήζνπλ πσο λα καζαίλνπκε πην απνηειεζκαηηθά. 

Οη επηζηήκεο απηέο ινηπόλ έρνπλ απνδείμεη πσο ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο κάζεζεο όρη 

κόλν ελόο αληηθεηκέλνπ ζπνπδώλ όπσο νπόο ηα Αγγιηθά, αιιά σο ηξόπνο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο θαη εηνηκαζίαο ησλ καζεηώλ καο σο πνιίηεο ηνπ 21νπ αηώλα είλαη ε βησκαηηθή 

κάζεζε. 

Ο θύθινο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο έρεη ηέζζεξα ζηάδηα 

 

 

 

 

https://mellon-gr.com/blog/191-2018-05-08-17-57-40.html
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Απηόο είλαη έλαο εύθνινο θαη πξνζαξκνζηκνο ηξόπνο Τεο βησκαηηθήο κάζεζεο έηζη ώζηε λα 

κπνξνύκε λα θηηάμνπκε έλα πιάλν καζήκαηνο. 

Πην αλαιπηηθά έρνπκε ηα αθόινπζα. 

Ενεργοποίηζη (ζσκαηηθή – θσλεηηθή – αηζζεηεξηαθή) 

Αιζθηηηριακές αζκήζεις,   

Γηαβάζηε ηνπ παξακύζηα ελώ θάζεζηε θαη νη δπν πάλσ ζε κηα θνπληζηή πνιπζξόλα. 

 

Γέζηε ηνπ ηα κάηηα θαη παίρηε ην παηρλίδη ηνπ ηη είλαη απηό πνπ πηάλσ. Αθήζηε ην παηδί ζην 

δσκάηην λα πηάλεη δηάθνξα αληηθείκελα θαη λα πξνζπαζεί λα καληέςεη ηη είλαη. 

 

Βάιηε ην λα θάλεη ζαπνπλόθνπζθεο θαη λα πξνζπαζεί λα ηηο ζθάζεη κε ηα ρέξηα ηνπ. 

Αζκήζεις παραηηρηηικόηηηας 

 Αιιεινπρίεο κε θέξκαηα ή ε ζσκαηηθή άζθεζε αγαικαηάθηα αθνύλεηα. 

 Αναπνοή/θωνή 

Αλαπλνή ηεο Πηθξαιίδαο 

Χξεζηκνπνηήζηε απηή ηελ αλαπλνή γηα λα δεκηνπξγήζεηε εκπηζηνζύλε θαη λα 

απειεπζεξώζεηε άγρνο ζε λέεο θαηαζηάζεηο: 

Καζίζηε θαη αθήζηε ηε ζπνλδπιηθή ζαο ζηήιε λα ςειώζεη. Φαληαζηείηε έλα καιαθό 

ινπινύδη πηθξαιίδαο. Πάξηε κηα βαζηά αλαπλνή θαη ζηε ζπλέρεηα θπζήμηε ηνλ αέξα έμσ 

αξγά, ζηέιλνληαο ηνπο ζπόξνπο ζηνλ αέξα. Δπαλαιάβεηε ηξεηο θνξέο. 

2. Αλαπλνή κε κέηξεκα 

Χξεζηκνπνηήζηε απηή ηελ αλαπλνή γηα λα «ξπζκίζεηε» ηνλ εαπηό ζαο θαη λα απνθηήζεηε 

δηαύγεηα ζε θαηαζηάζεηο απνγνήηεπζεο: 

Καζίζηε θαη αθήζηε ηε ζπνλδπιηθή ζαο ζηήιε λα ςειώζεη. Πάξηε κηα βαζηά αλάζα, κεηξάηε 

ζησπειά 1. . . 2. . . 3. Τόηε αθήζηε ηελ εθπλνή ζαο, κεηξώληαο ζησπειά 1. . . 2. . . 3. 

Δπαλαιάβεηε ηξεηο θνξέο. 

Κίνηζη 

Κνιπκβεηήο" 

Τα παηδηά πνπ ζηέθνληαη βαζηά αλαπλένπλ, θιείλνπλ ηηο κύηεο ηνπο κε ηα δάρηπιά ηνπο θαη 

ζθύβνπλ. Σε απηή ηε ζέζε, κεηξάλε δηαλνεηηθά ζε 5, έπεηηα ζεθώλνληαη θαη 

απειεπζεξώλνπλ αέξα. Η άζθεζε είλαη ζαλ ηε δξάζε ελόο θαηαδύνληνο θνιπκβεηή. 

"Πεξπάηεκα" 
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Σην πιαίζην ηεο ξπζκηθήο κνπζηθήο, εθηειέζηε ηα παξαθάησδξάζεηο: βήκα επί ηόπνπ κε ηελ 

ζπλνδεία θάζε βήκαηνο κε έλα θύκα ηνπ ρεξηνύ. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ην αξηζηεξό πόδη 

θάλεη έλα βήκα, ην αξηζηεξό ρέξη, κε ην δεμί, θηεξά θαη ηα δύν. 

 

 

Χώρος/τρόνος-ρσθμός/τορός 

Παηρλίδη κε ην “πεξπάηεκα” θαη ην “ηξέμηκν” 

  

Μηα πνιύ βαζηθή ξπζκηθή θίλεζε είλαη ην “ηξέμηκν”. Απηή ε ξπζκηθή θίλεζε ζπλδέεηαη θαη 

απνδίδεηαη από ηα όγδνα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ “ηξεμίκαηνο” σο ξπζκηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

θαινύκε ηα παηδηά λα κελ ηξέρνπλ άζθνπα θαη κε κεγάιε ηαρύηεηα, αιιά δίλνληαο ζηελ 

θίλεζε ηνπο, όζν απηό ηνπο είλαη δπλαηόλ, κηα ξπζκηθόηεηα πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηνλ ξπζκηθό 

ιόγν-δειαδή ζηνλ ζηίρν- ηνπ ζύληνκνπ ηξαγνπδηνύ πνπ παξαζέηνπκε. 

Σηε ζπλέρεηα ζεκεηώλνπκε ηνπο ζηίρνπο πνπ κεινπνηεκέλνη αθνύγνληαη Από έλα ηξαγνύδη 

πνπ έρνπκε επηιέμεη όπσο ην θνθνξάθη ή ηνλ παληξεύνκαη ηνλ θάβνπξα 

  

Κπλεγώ ηνλ ζθύιν 

πνπ θπλεγά ηε γάηα 

πνπ θπλεγά ηνλ πνληηθό 

 Σσγκένηρωζη/ζσνηονιζμός 

Βξεο ηηο δηαθνξέο 

Η θάζε εηθόλα έρεη 8 δηαθνξέο. Μπνξείο λα ηηο βξεηο; Γελ μέξσ εάλ ζα ζνπ είλαη ηόζν 

εύθνιν, ζίγνπξα όκσο ζα είλαη πνιύ δηαζθεδαζηηθό ηδηαίηεξα όηαλ ε κακά ή ν κπακπάο δελ 

ζα κπνξεί λα ηηο βξεη θαη ζα δεηά ηελ βνήζεηά ζνπ. 

 Φανηαζία και μεηαμορθώζεις 

Δπηλόεζε ιέμεσλ 

Βξείηε κηα ιέμε θαη θηηάμηε όζεο ζπλζεηηθέο είλαη δπλαηό. Πρ. κε ηελ ιέμε άλζξσπνο: 

κπαινλάλζξσπνο, δηαζηεκάλζξσπνο, ακαμάλζξσπνο. Με ηνλ ηξόπν απηό νη ιέμεηο απνθηνύλ 

λέν λόεκα 

Έκθραζη και επικοινωνία 

Αλέπαθε ραηξεηηζκνί,Πώο λα ραηξεηάκε ηνπο ζπκκαζεηέο καο θαη ηνπο δαζθάινπο καο ρσξίο 

λα αγγίδνπκε 

Σωμαηική εκθραζηικόηηηα / Έκθραζη ζσναιζθημάηων 

Παίδνπκε “ζσζηό ή ιάζνο”! Δηνηκάδνπκε ινγηθέο θαη παξάινγεο πξνηάζεηο 

πξνζαξκνζκέλεο ζην γλσζηηθό επίπεδν ηνπ παηδηνύ καο! “Η αγειάδα καο δίλεη γάια;” “ζηελ 

θαξέθια θνηκόκαζηε;” θιπ. Με ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ην παηδί αλαθαιεί ηηο γλώζεηο ηνπ ζε 

επίπεδν ιεμηινγίνπ, ζηηο θαηεγνξίεο ελλνηώλ, αλαπηύζζεη ηελ ινγηθή ηνπ ζθέςε, ηε κλήκε, 

ηε ζπγθέληξσζε  

Παληνκίκα, Μαζαίλνπκε θαη αλαγλσξίδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα παίδνληαο παληνκίκα! 

Σρεδηάδνπκε ζε έλα ραξηί ην θάζε ζπλαίζζεκα. Τν παηδί πξέπεη λα κηκεζεί ην ζπλαίζζεκα 

πνπ ζα ηνπ ηύρεη ρσξίο ιόγηα θαη νη ππόινηπνη λα ην βξνπλ. 

 

Παραδείγμαηα-Αζκήζεις 
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Γξακαηνπνηνύκε ηξαγνύδηα  

 

Τν θνθνξάθη 

Παληξεύνκαη ηνλ θάβνπξα  

Camille Saint Sean’s Τν θαξλαβάιη ησλ δώνλ. 

α)  Δλπδξείν 

Β)  Ο θύθλνο 

Γ) Κόηεο θαη Κόθνξεο  

Γ) Τα πνπιηά 

 

Γξακαηνπνηνύκε παξακύζη 

 

Τν αζρεκόπαπν! Τνπ Χαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ 

 

 

 


