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ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ   

Σχ. Έτος: 2014 - 2015 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :                   1o Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ   <<Θέατρο>> 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                       ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Κίτση Ευαγγελία                                            ΠΕ07 

  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

A. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 150 λέξεις): 

ΣΚΟΠΟΣ: Η δημιουργική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από τη χρήση του δραματικού 

λόγου και τη σωματική έκφραση, η διαμόρφωση αισθητικής αντίληψης και κριτηρίων τόσο ως 

δημιουργοί, όσο και ως αποδέκτες του καλλιτεχνικού προϊόντος 

ΣΤΟΧΟΙ:  Ο μαθητής: 

α) Να εκφράζεται μέσα από το παιχνίδι των ρόλων (να εκφράζεται παίζοντας και να παίζει εκφραζόμενο  
β )Να συνειδητοποιεί την ύπαρξη της ομάδας και τη θέση του σ’ αυτή  
γ) Να κατανοεί την έννοια της σύμβασης και του ρόλου, το περιεχόμενο και τους τρόπους έκφρασης τους.  
δ) Να αποδέχεται τη «διαφορετικότητα» και να βρίσκει τρόπους συνύπαρξης με τον «άλλο»  
ε) Να αποδέχεται, να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες του παιχνιδιού και της θεατρικής έκφρασης  
στ)  Να απολαμβάνει και να ψυχαγωγείται από την εμπειρία του θεάτρου  

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με 

διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 200 λέξεις). 

Η ενασχόληση με το θέατρο συμβάλλει στην: 

∙Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιών που ρυθμίζει κανονιστικά την παρούσα και 
μελλοντική συμπεριφορά των μαθητών.  
∙Διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντά τους και κατάκτηση γνώσεων και πληροφοριών που συμβάλλουν 
στην επιτυχή αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων και καταστάσεων  
∙Απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειριών που αναδείχνουν τα νέα άτομα σε ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες, ικανές να ενσωματωθούν με επιτυχία στο κοινωνικό σύνολο, με ισόρροπη ψυχική και 
πνευματική ανάπτυξη.  
∙Συνειδητοποίηση των κλίσεων, δυνατοτήτων και λανθανόντων ενδιαφερόντων τους. 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (π.χ. πηγές και μέθοδοι αναζήτησης και επεξεργασίας 

δεδομένων (μέχρι 200 λέξεις). 

 

Μέθοδοι εργασίας: ενεργοποίηση, αισθητηριακές ασκήσεις, ασκήσεις παρατηρητικότητας, 
αναπνοή/φωνή, κίνηση, χώρος/χρόνος, συγκέντρωση/συντονισμός, έκφραση και επικοινωνία, 
επικοινωνιακοί κώδικες (Μη λεκτική επικοινωνία - Λεκτική επικοινωνία), έντεχνη λεκτική 

επικοινωνία (απαγγελία, αφήγηση), δημιουργική συνεργασία ομάδας, παιχνίδια γνωριμίας, 
παιχνίδια ρόλων, αυτοσχεδιασμός 
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Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (μέχρι 

150 λέξεις). 

Ανάδειξη ικανοτήτων, μηχανισμών και δεξιοτήτων, που καλλιεργούν και αναπτύσσουν το ψυχο - 
πνευματικό δυναμικό των μαθητών και ολοκληρώνουν την προσωπικότητά τους, μέσα από τη διαδικασία 
της μάθησης, με τη βοήθεια της οποίας διευρύνουν και αναδιαρθρώνουν τις δημιουργικές σχέσεις της 
συνείδησής τους με τον περιβάλλοντα χώρο, τις ανθρώπινες καταστάσεις και φαινόμενα.  

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ. 

Αίθουσα, καρέκλες, ρούχα, φελλοί, μπαλάκια 

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

ΥΠΑΙΠΘ (2011): Πρόγραμμα Σπουδών για τη Θεατρική Παιδεία.  

ΥΠΑΙΠΘ (2011): Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Θέατρο.  

 

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

 

Έγκριση από το Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης 

 

 

(Υπογραφή) 

 
 

Μετά την έγκριση από τον Σχολικό Σύμβουλο, έλαβε γνώση  ο Διευθυντής του Γυμνασίου. 

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

 

 

 


