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ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΔΚΠ/ΚΟΤ 

ΦΙΛΟΟΦΟΤ ΜΑΡΙΑ  

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ02 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΔΚΠ/ΚΟΤ 

 ΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ02 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ  

Το ΘΕΑΤΡΟ (από τη ….θεωπία στην ππάξη) 

 

 

ΣΑΞΗ Α΄  Β΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

(Αλ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ 

ππεξβαίλεη ηνπο 20 

αηηηνινγήζηε γηαηί) 

 

15 

 

ΣΟΥΟΙ 1. Η γλσξηκία ηνπ καζεηή κε ηνλ θόζκν ηεο 

Σέρλεο, ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ έηζη, 

ώζηε, εθηόο ησλ άιισλ, λα γίλεη έλαο 

θαιόο ζεαηήο αύξην. 

2. Η γλώζε ησλ θαιιηηερληθώλ 

δεκηνπξγεκάησλ θαη πνιηηηζηηθώλ 

επηηεπγκάησλ (Θεαηξηθή Σέρλε) ηόζν ηεο 

ρώξαο καο όζν θαη ησλ άιισλ ρσξώλ. 

3. H θαιιηέξγεηα ηεο νκαδηθόηεηαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

4. Σν ζέαηξν λα απνηειέζεη παηδαγσγηθό 



2 

 

κέζν έθθξαζεο θαη γλώζεο, επηθνηλσλίαο 

θαη αίζζεζεο. 

5. Μέζσ ηεο Θεαηξηθήο Παηδείαο ν καζεηήο 

λα θαιιηεξγήζεη ηηο θπζηθέο, δηαλνεηηθέο 

θαη ςπρηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο. 

6. Ο καζεηήο λα αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε 

ζεαηξηθή γιώζζα, κέζα από ηελ πξαθηηθή 

ηεο θπζηθήο άζθεζεο ή ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη ησλ ξόισλ, 

θαζώο θαη ηνπο πην ζύλζεηνπο θώδηθεο 

ζεαηξηθήο επηθνηλσλίαο (ζεαηξηθή 

παξάζηαζε), δεκηνπξγώληαο έλαλ 

«πνηεηηθό» ρώξν ζπκβνινπνίεζεο κε ην 

ζώκα, ην ιόγν, ηα αληηθείκελα. 

7. Δμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ 

εθθξάζεσλ ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο 

θαη ησλ θαιιηηερληθώλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηώλ. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ΓΡΑΔΩΝ 

1. Δηζαγσγή - θνπόο ηνπ καζήκαηνο –

ηνηρεία Ιζηνξίαο ηνπ Θεάηξνπ 

2. Θεαηξηθή ύκβαζε – Ρίδεο ηνπ Θεάηξνπ 

Αξηζηνηέιεηνο Οξηζκόο - πληειεζηέο 

Θεαηξηθήο Παξάζηαζεο – Ρόινο 

πληειεζηώλ 

3. Αξραίν Θέαηξν – από ην ζξεζθεπηηθό 

δξώκελν ζην δξάκα – Σξαγσδία – Οη ηξεηο 

ηξαγηθνί 

4. Αηηηθή Κσκσδία – Αξηζηνθάλεο  

5. Διηζαβεηηαλό Θέαηξν (αίμπεξ) 

6. Γαιιηθόο Κιαζηθηζκόο (Μνιηέξνο) 

7. Σν θξεηηθό Θέαηξν 

8. Έληερλν θαη Λατθό Θέαηξν (Καξαγθηόδεο) 

9. Παξαθνινύζεζε παξάζηαζεο ζε βίληεν, 

ζπδήηεζε 

10. Αζθήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο 

(απηνζρεδηαζκνί) 

11. επηινγή ζεαηξηθνύ έξγνπ 

12. Γηαζθεπή ζεαηξηθνύ έξγνπ 

13. ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηελ όιε 

πξαθηηθή δηαδηθαζία:  ζεαηξηθό παηρλίδη, 

αζθήζεηο, απηνζρεδηαζκόο, δξώκελα θ ά.), 
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αιιά θαη άιιεο ζεαηξηθέο – θαιιηηερληθέο 

εθδειώζεηο 

14. Αμηνιόγεζε νκίινπ (εξσηεκαηνιόγηα, 

εξγαζίεο νκαδηθέο ή γξαπηέο) 

15. Παξνπζίαζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο 

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 2 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ Σν δηδαθηηθό πιηθό ζα δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο 

από ηνπο δηδάζθνληεο θαη ζα πξνέξρεηαη από ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε πιηθνύ γηα ηε ζεαηξηθή 

λόξκα από ηνπο δηδάζθνληεο εθπαηδεπηηθνύο θαη 

καζεηέο (θαζνδεγνύκελνη από ηνπο δηδάζθνληεο)  

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 1. Γηαζθεπή έξγνπ από καζεηέο ηνπ νκίινπ 

2. Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο 

3. Θεαηξηθή παξάζηαζε 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΦΟΡΔΙ 

θ.ιπ. 

1. πλεξγαζία κε ην ύκβνπιν Μνπζηθήο 

Ινλίσλ Νήζσλ θ. Πεξηθιή Παπαδόπνπιν 

2. πλεξγαζία κε Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ 

ΑΛΛΟ  

 

 

 


