


ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) 
 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

 ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) 
 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

 

Τίτλος του ομίλου 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

 Παραστατικές τέχνες, Νεοελληνική Γλώσσα – 
Λογοτεχνία, Ιστορία

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα
 

 2 διδακτικές ώρες

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

 Όλες οι τάξεις του Γυμνασίου 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 •Προσδοκούμε μέσα από ασκήσεις σωματικής 
έκφρασης, θεατρικού παιχνιδιού, αυτοσχεδιασμών οι 
μαθητές να αλληλοεπιδράσουν, να «ανοιχτούν», να 
ξυπνήσει «η σωματική ευφυΐα τους» και σταδιακά να 
ανακαλύψουν τα όρια του εαυτού τους και της ομάδας
και να οδηγηθούν στη δημιουργία, όπως να 
διασκευάσουν ένα ήδη υπάρχον κείμενο ή να 
επινοήσουν ένα εξ ολοκλήρου νέο παραστασιακό έργο
μέσα στο οποίο τα δικά τους κείμενα μπορούν να 
συνυπάρχουν με άλλα κείμενα λογοτεχνικά με τελικό 
στόχο μια θεατρική παρουσίαση
•Επίσης να γνωρίσουν κάποια στοιχεία για την 
θεατρική μάσκα και το ρόλο της και να 
κατασκευάσουν μία δική τους από γυψόγαζα. 

 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
 Τεχνικές του Θεάτρου της Επινόησης 



Τεχνικές δραματοποίησης 
• Τεχνικές που δημιουργούν το δραματικό πλαίσιο,
•Τεχνικές που αφορούν το αφηγηματικό μέρος της 
ιστορίας και την ανάπτυξη της πλοκής, 
•Τεχνικές που αφορούν τη δημιουργία 
αναπαραστάσεων, μέσα από επιλεκτική χρήση της 
γλώσσας και των χειρονομιών, 
•Τεχνικές που εμβαθύνουν την ανταπόκριση και τον 
αναστοχασμό των μαθητών/τριών αναφορικά με τη 
δραματική εμπειρία

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

 Οκτώβριος-Νοέμβριος: Ασκήσεις/ παιχνίδια 
γνωριμίας, ξυπνήματος των αισθήσεων, 
δημιουργίας αμοιβαίου κλίματος εμπιστοσύνης και 
αποδοχής του κάθε μέλους της ομάδας από το άλλο, 
ενδυνάμωση του ατόμου μέσα από την ομάδα
Δεκέμβριος-Ιανουάριος: Ασκήσεις δράσης-
αντίδρασης, παιχνίδια ρόλων και παραγωγή γραπτών
αυτοσχέδιων κειμένων με θέματα που επιλέγουν να 
αναδείξουν συνειδητά ή ασυνείδητα.
Συμμετοχή με κάποιο μικρό δρώμενο σε σχολική 
εορτή
Φεβρουάριος- Απρίλιος: Έρευνα, συγκέντρωση 
θεατρικού υλικού. Θεατρική γραφή όχι μόνο με λόγο 
αλλά και σωματικά με κίνηση και παύση. Η ομάδα θα 
σχεδιάσει με τον δικό της τρόπο το τι της αρέσει να 
τονίσει, να σχολιάσει κ.α.
Σταδιακά έτσι δημιουργεί υλικό για την δική της 
ιστορία που θα το αξιοποιήσει δραματουργικά
Παράλληλα θα μελετήσει για τη χρήση της μάσκας 
στο θέατρο και θα επισκεφθεί το εργαστήρι τέχνης 
για να κατασκευάσει ο κάθε μαθητής/τρια τη δική 
του/της εντάσσοντάς την ως σκηνικό αντικείμενο στο 
θεατρικό δημιούργημά τους.
Μάϊος- Ιούνιος:  Πρόβες (φωνολογική ευφράδεια, 
ρυθμική ανάγνωση, συνεκφώνηση, κινησιολογία, ενώ
ταυτόχρονα ενδυναμώνονται οι στόχοι της 
εκφραστικότητας και ομαδοσυνεργατικότητας)
Παρουσίαση του αποτελέσματος της θεατρικής 
διαδικασίας

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

 Ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, 
επιλεκτικά μπορεί να δοθεί υλικό έντυπο ή 
ηλεκτρονικό στην e-class στο αντίστοιχο μάθημα

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

 Η συνέπεια στην παρακολούθηση των συναντήσεων  

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

 Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα
ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα 

 Δευτέρα 2.15 – 3.45



λήξης) 
 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

 Αίθουσα Θεάτρου-Εκδηλώσεων

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

 Εθνικό Θέατρο «Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο»

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.) 
 

 Με άλλους θεατρικούς Ομίλους, όπως του 1ου 
Προτύπου Λυκείου Χαλκίδας ή Θεατρικές ομάδες 
άλλων σχολείων της πόλης
Με το εργαστήρι Τέχνης της πόλης της Χαλκίδας για 
την κατασκευή θεατρικής μάσκας
 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων
Επίσκεψη σε κάποιο αρχαίο θέατρο (Ερέτρια, 
Επίδαυρος)
Αν καταστεί δυνατόν κάποιο εκπαιδευτικό ταξίδι στο 
εξωτερικό

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου  Ετήσια έκθεση επαναξιολόγησης του Ομίλου. 
Ολιστική αυτοαξιολόγηση με καλλιτεχνική 
αποτύπωση ( τελική θεατρική παρουσίαση)

 

Ποιοι από τους 4 κεντρικούς άξονες
δράσης του 5ου Προτύπου 
Γυμνασίου Χαλκίδας  εμπεριέχονται
στον όμιλο και με ποιον τρόπο. 

• Συμπερίληψη και δεξιότητες ζωής ( ένταξη σε 
ομάδα έκφρασης και κοινής δημιουργίας, όπως είναι 
μια θεατρική ομάδα)

•Σύνδεση με την τοπική κοινωνία ( ανοιχτή στο κοινό 
παρουσίαση-δρώμενο στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς, επίσκεψη στο εργαστήρι τέχνης της πόλης 
και άλλες δράσεις του Ομίλου που μπορεί να 
προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, 
που θα συμβάλουν στη σύνδεση του Ομίλου και του 
σχολείου γενικότερα με την τοπική κοινωνία)

Παραδοτέα  Θεατρικό δρώμενο/παράσταση στο τέλος του 
διδακτικού έτους συμπεριλαμβανομένων των 
κειμένων ή και των κατασκευών που οι μαθητές/τριες
επινόησαν, δημιούργησαν για τον σκοπό αυτό.
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