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     Α Π Ο Φ Α  Η 

 
 

 
ΘΕΜΑ: Σροποποίθςθ  - ςυμπλιρωςθ  τθσ   με  αρικμ. 124662/Γ2/01-11 -2011  (ΦΕΚ 
2666/τ.Β’) Τπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα: «Ζγκριςθ Προγραμμάτων πουδϊν 
Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  για τθν Πιλοτικι τουσ Εφαρμογι του 
επιςτθμονικοφ πεδίου ϋϋΠολιτιςμόσ και Δραςτθριότθτεσ Σζχνθσ”». 

 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Σισ διατάξεισ του εδαφ. β τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167). 

2. Σισ διατάξεισ του εδαφ. α τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 3, του εδαφ. ε τθσ παραγράφου 

11 του άρκρου 4, του εδαφ. γ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 5 και του εδαφ. γ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 24 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167), όπωσ τροποποιικθκαν και 

ιςχφουν με τισ διατάξεισ 1 και 2  του άρκρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Αϋ188) “Ενιαίο Λφκειο, 

πρόςβαςθ των αποφοίτων ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ,  αξιολόγθςθ  του εκπαιδευτικοφ 

ζργου και άλλεσ διατάξεισ”. 

3. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33 του άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118). 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

Κυβερνθτικά όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Αϋ 98). 

5. Σισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ β, τθσ παραγράφου 7, του άρκρου 13, του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 

161, Σ. Αϋ) «Οργάνωςθ και λειτουργία δθμοτικϊν ςχολείων». 

6. Σισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. 138580/Θ/2-12-11 (ΦΕΚ 2748, τ. βϋ) Απόφαςθ του 

Πρωκυπουργοφ και τθσ Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ  και Θρθςκευμάτων με 

κζμα: «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν Τφυπουργό Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων». 

7. Σθν με τθν αρικμ. 22/28-07-2011  Πράξθ του υντονιςτικοφ υμβουλίου του Παιδαγωγικοφ 

Ινςτιτοφτου. 

8. Σθν με αρικμ. 02/16-01-2012 Πράξθ  του υντονιςτικοφ υμβουλίου του Παιδαγωγικοφ 

Ινςτιτοφτου. 
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9. Σθν με αρικμ. 11279/28-7-2010 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου 

αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια 

Πράξθ». 

10. Σθ με αρικμ. 14647/30-09-2010 φμφωνθ Γνϊμθ ΕΤΔ για το ςχζδιο «Απόφαςθσ Τλοποίθςθσ 

με ίδια μζςα του Π.Ι. για το Τποζργο 1 τθσ Πράξθσ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) – 

Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Πράξθ», με 

κωδικό MIS 295450. 

11.  Σο γεγονόσ ότι δεν ζχει εκδοκεί Τπουργικι Απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 33 του 

άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118). 

12. Tο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. 

 
 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 
 

 
Σροποποιοφμε - ςυμπλθρϊνουμε   τθν   με  αρικμ. 124662/Γ2 /01- 11 -2011 (ΦΕΚ  

2666/τ.Β’) Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Ζγκριςθ Προγραμμάτων πουδϊν 
Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  για τθν Πιλοτικι τουσ Εφαρμογι του 
επιςτθμονικοφ πεδίου ϋϋΠολιτιςμόσ και Δραςτθριότθτεσ Σζχνθσ», ωσ εξισ: 
 
 

το Διδακτικό πεδίο Πολιτιςμόσ και Δραςτθριότθτεσ Σζχνθσ, εκπονικθκαν δφο 
διαφορετικζσ προτάςεισ προγραμμάτων ςπουδών, θ μία οργανωμζνθ ςε διδακτικά 
μακθςιακά αντικείμενα και θ άλλθ οργανωμζνθ ςε δραςτθριότθτεσ ςτουσ τομείσ: Εικαςτικι 
Παιδεία, Μουςικι Παιδεία, Χορόσ-Κίνθςθ, Θεατρικι Παιδεία, Οπτικοακουςτικι Ζκφραςθ.  

 
α) τα πιλοτικά Δθμοτικά χολεία κα εφαρμοςτεί το Πρόγραμμα πουδών τθσ 

πρόταςθσ α΄(Α Πρόγραμμα), θ οποία είναι οργανωμζνθ ςε διδακτικά-μακθςιακά 
αντικείμενα και περιλαμβάνει τα δφο (2) διδακτικά-μακθςιακά αντικείμενα: Μουςικι και 
Εικαςτικά. Στθν πρόταςθ αυτι κα προςτεκεί θ Θεατρικι Αγωγι από τθν πρόταςθ β΄ (Β’ 
Πρόγραμμα).   
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ  ΣΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΣΗ   ΘΕΑΣΡΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  
(που ςτο εξισ εντάςςεται ςτθν πρόταςθ αϋ- Α Πρόγραμμα) 
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Δραςτθριότθτεσ: Θεατρικισ παιδείασ 
Πρόγραμμα ςπουδϊν Δθμοτικοφ 

Α/Α Προςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 
(ΣΟΧΟΘΕΙΑ) 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ 
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

(Βαςικά κζματα) 

Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ 
(υνοπτικά με παραδείγματα) 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
(υπάρχον ι παρακτζο) 

2.3.3.1.  ΕΠΙΠΕΔΟ 1 :ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ 
  (Νθπιαγωγείο,  Αϋ- ΒϋΔθμοτικοφ) 
Ο μακθτισ κα πρζπει να μπορεί… 

1.  Να εντάςςεται ςτθν 
ομάδα, να αφινει χϊρο 
για τουσ άλλουσ  και 
ταυτόχρονα να διεκδικεί 
τθ κζςθ του μζςα ςε 
αυτιν 

(2 δίωρα) 

φνκεςθ και λειτουργία 
ομάδασ 

 
 

 Παιχνίδι 
(ελεφκερο και 
κατευκυνόμενο) 

 

 Ποικίλα ομαδοςυνεργατικά παιχνίδια 

 
  Παιχνίδια γνωριμίασ  
Οι μακθτζσ βρίςκονται ςε κφκλο και λζνε πράγματα που 
τουσ αρζςουν ι δεν τουσ αρζςουν (π.χ. φαγθτά, παιχνίδια, 
χρϊματα). 
τθ ςυνζχεια λζνε λζξεισ ι μικρζσ φράςεισ που ςχετίηονται 
με ζνα κζμα (π.χ. καλοκαίρι). Παιχνίδια 
ςυνεργαςίασ/επικοινωνίασ 
 
Ο εκπαιδευτικόσ μοιράηει ςτουσ μακθτζσ κάρτεσ με 
χρϊματα που είναι κοινά για κάποια παιδιά. Κακϊσ 
κινοφνται ςτο χϊρο, όταν πλθςιάηουν οι μακθτζσ με το ίδιο 
χρϊμα ενϊνονται και κινοφνται μαηί ςχθματίηοντασ τισ 
ομάδεσ τουσ. 
Εναλλακτικά οι χρωματιςτζσ κάρτεσ (ι ςφμβολα, εικόνεσ, 
γράμματα) μποροφν να είναι ςκορπιςμζνεσ ςτο πάτωμα 
και οι μακθτζσ να κινοφνται ακοφγοντασ κάποια μουςικι. 
Όταν ςταματάει θ μουςικι ςκφβουν γριγορα και παίρνουν 
μια κάρτα. Όταν πάρουν τθν κάρτα τουσ ςυνεχίηουν να 
κινοφνται και ςε κάκε ςταμάτθμα τθσ μουςικισ τρζχουν να 
ςυναντιςουν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ με το ίδιο χρϊμα 
κάρτασ. 

Τλικά για τισ δραςτθριότθτεσ: 
Ο εκπαιδευτικόσ και οι μακθτζσ 
ςυγκεντρϊνουν απλά αντικείμενα που 
μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτισ 
δραςτθριότθτεσ (πολφχρωμα υφάςματα, 
παλιά ροφχα, καπζλα, μάςκεσ, τςάντεσ, 
κακθμερινά αντικείμενα κ.ά.). 
Προτείνεται επίςθσ θ δθμιουργία ενόσ 
ςάκου για το μάκθμα τθσ Θεατρικισ Αγωγισ 
με τ’ απαραίτθτα υλικά για τισ 
προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ  (CD Player, 
CD μουςικισ, ταμπουρίνο). 
 
 
Διδακτικά πακζτα 
«Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ» - Ο.Ε.Δ.Β. 
«Εγχειρίδιο δραςτθριοτιτων για νιπια» 
«Εγχειρίδιο δραςτθριοτιτων για 
Νθπιαγωγοφσ» 
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Ο εκπαιδευτικόσ απλϊνει εφθμερίδεσ ςτο πάτωμα (μία για 
κάκε δφο μακθτζσ). Οι μακθτζσ κινοφνται ελεφκερα ςε 
γριγορο ρυκμό ςτο χϊρο. Κάκε φορά που ο εκπαιδευτικόσ 
χτυπάει το ταμπουρίνο πρζπει να τρζξουν δφο μακθτζσ και 
να πατιςουν πάνω ςτθν εφθμερίδα ςχθματίηοντασ τα 
ηευγάρια τουσ.  
 
Θ άςκθςθ μπορεί να ςυνεχιςτεί για το ςχθματιςμό μικρϊν 
ι μεγαλφτερων ομάδων με τον εκπαιδευτικό να αφαιρεί 
κάκε φορά από μια εφθμερίδα. 
 
«Κακρζπτεσ» 
 
Οι μακθτζσ ςχθματίηουν ηευγαράκια. Ο Α μακθτισ κάνει 
μικρζσ κινιςεισ και ο Β ςτζκεται απζναντί του 
προςπακϊντασ ν’ αντιγράψει τθ ςωματικι του ςτάςθ και 
τισ κινιςεισ του. 
 
«Γλυπτά» 
Ο Β παριςτάνει το γλυπτό χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι του 
παγϊματοσ και ο Α το γλφπτθ κάνοντασ αλλαγζσ ςτθ ςτάςθ 
του Α (ςυμπλιρωςθ, αποδόμθςθ). 
 

2.  Να γνωρίςει το ςϊμα 
του και τα μζλθ του ςε 
ςχζςθ με τισ 
δυνατότθτζσ του, το 
χϊρο  και τουσ άλλουσ. 

 
(2 δίωρα) 

Γνωριμία με το ςϊμα 
μου μζςα από τουσ 
άλλουσ και το 
περιβάλλον. 

 Θεατρικό παιχνίδι 
και μιμοδράματα 

  
Πειραματιςμόσ και 
εξερεφνθςθ του 

 Αιςκθτθριακζσ, ςωματικζσ, φωνθτικζσ αςκιςεισ - 
παιχνίδια για τθν ενεργοποίθςθ του ςϊματοσ (Αςκιςεισ 
και παιχνίδια ρυκμοφ και κίνθςθσ) 

 
 

«Σο ξφπνθμα των αιςκιςεων» 
 
Ο εκπαιδευτικόσ προτρζπει τουσ μακθτζσ να ξαπλϊςουν 
ςτο πάτωμα. Κλείνουν τα μάτια τουσ, τεντϊνουν απαλά τα 
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ςϊματοσ και των 
αιςκιςεων ςε 
διαφορετικά επίπεδα, 
κατευκφνςεισ και 
ρυκμοφσ κίνθςθσ 
 

μζλθ του ςϊματόσ τουσ και μυρίηουν γφρω τουσ. Ακοφνε 
τουσ κορφβουσ του χϊρου. 
τθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί διάφορουσ 
ιχουσ και τουσ καλεί να μαντζψουν τθν πθγι τουσ. 
Ανάλογα μπορεί να τουσ ηθτιςει να μυρίςουν διάφορα 
πράγματα (π.χ. μια γόμα, ζνα λουλοφδι). Σζλοσ τουσ ηθτάει 
να χαϊδζψουν αντικείμενα και να περιγράψουν τισ 
ιδιότθτζσ τουσ. 
 
«Σο ξφπνθμα του ςώματοσ» 
 
Ο εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ μακθτζσ να «ξυπνιςουν» ζνα 
ζνα τα μζλθ του ςϊματόσ τουσ και τισ αρκρϊςεισ τουσ 
μζχρι να ςθκωκοφν όρκιοι. 
 
«Περιςτροφζσ» 
 
Οι μακθτζσ βρίςκονται ςε όρκια ςτάςθ και περιςτρζφουν 
αργά διάφορα μζλθ του ςϊματόσ τουσ π.χ. το κεφάλι, τουσ 
ϊμουσ, τθ μζςθ, τα γόνατα, τισ φτζρνεσ. 
 

3.  Να δοκιμάηει τισ 
δυνατότθτεσ 
παραγωγισ ιχου ςτο 
ςϊμα του (θχεία) και με 
ιχουσ να αρκρϊςει 
λζξεισ 

            (2 δίωρα) 

Φϊνθςθ  (Αγωγι του 
λόγου)  

 

 Ζλεγχοσ αναπνοισ 

 Αξιοποίθςθ 
φωνθτικϊν –
δυνατοτιτων: ζνταςθ, 
χροιά, χρϊμα 

 

Αςκιςεισ αναπνοισ/φωνισ 
 
Οι μακθτζσ ξαπλϊνουν ςτο πάτωμα και χαλαρϊνουν. Ο 

εκπαιδευτικόσ τουσ κατευκφνει τα τρία ςτάδια τθσ 
αναπνοισ: ειςπνοι, ςυγκράτθςθ,  εκπνοι. 

 
Δείχνουν τα τρία ςτάδια τθσ αναπνοισ ςθκϊνοντασ αργά το 

χζρι τουσ ςτθν ειςπνοι, το κρατοφν ςτακερό ςτθ 
ςυγκράτθςθ και το κατεβάηουν αργά ςτθν ειςπνοι. 

 
Ο εκπαιδευτικόσ κατευκφνει τουσ μακθτζσ ϊςτε να 

μποροφν ν’ αναπνζουν αρχικά  από το κϊρακα και 
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ςταδιακά από τθν κοιλιά. Οι μακθτζσ τοποκετοφν το χζρι 
τουσ πάνω ςτα ςθμεία του ςϊματοσ τουσ για να νιϊκουν 
τθν αναπνοι τουσ. τθ ςυνζχεια βάηουν ςτα ίδια ςθμεία 
ζνα μπαλάκι για να τθν παρατθροφν. 

 
Ο εκπαιδευτικόσ προτρζπει τουσ μακθτζσ ν’ αναπνεφςουν 

με διάφορουσ ρυκμοφσ: αργά, γριγορα, αγχωμζνα, 
διακεκομμζνα. 

 
«Ονόματα» 
 
Οι μακθτζσ κάκονται ςε κφκλο. Σο πρϊτο παιδί λζει το 

όνομά του με ζνα δικό του τρόπο εκφοράσ του λόγου 
(π.χ. χαϊδευτικά, χαροφμενα, λυπθμζνα). Σα υπόλοιπα 
παιδιά λζνε τ’ όνομά τουσ με παρόμοιο τρόπο. 

Ο εκπαιδευτικόσ υποδεικνφει κάκε φορά το παιδί που κα 
διαφοροποιιςει τθν εκφορά του λόγου δίνοντασ τθν 
ανάλογθ ςυνκικθ.   

 
«Φωνοφλεσ» 
 
τθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ ηθτάει από τα παιδιά να λζνε 

μακρόςυρτα διάφορα φωνιεντα  από το λαιμό, το 
ςτικοσ και τθν κοιλιά αγγίηοντασ κάκε φορά με το χζρι 
τουσ το αντίςτοιχο μζροσ του ςϊματόσ τουσ. 

 
«Παίηω με τθ φωνι μου» 
 
Ο εκπαιδευτικόσ ηθτάει από τουσ μακθτζσ να ςφίξουν τα 

χζρια τουσ ςτισ παλάμεσ τουσ και να προφζρουν μια 
ςυγκεκριμζνθ φωνοφλα (π.χ. φκόγγο, γράμμα, ςυλλαβι). 
τθ ςυνζχεια τουσ προτρζπει να ανοίγουν τα δάχτυλά 
τουσ ςιγά ςιγά από τισ παλάμεσ τουσ και να τα ςθκϊνουν 
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αργά προσ τα πάνω. Κακϊσ ανοίγουν τα δάχτυλά τουσ κα 
«ανοίγει» και θ φωνι τουσ και όςο πιο ψθλά ανεβαίνουν 
τα χζρια τουσ κα αυξάνεται και θ ζνταςι τθσ. Γίνεται 
εναλλαγι των κινιςεων. 

 
«Αντίλαλοι» 
 
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ και ςτζκονται θ μία πίςω 

από τθν άλλθ. Ζνασ μακθτισ λζει δυνατά μία λζξθ και θ 
πρϊτθ ομάδα τθν επαναλαμβάνει δυνατά, θ δεφτερθ πιο 
ςιγά κ.ο.κ. ϊςπου θ φωνι να χάνεται ςτο χϊρο. 

 

4.  να παρατθρεί με 
προςοχι, να ακοφει και 
να αγγίηει, 
κατανοϊντασ πωσ τα 
αιςκθτιρια είναι 
εργαλεία ανάγνωςθσ 
του μικρόκοςμου του 
και ο εαυτόσ του 
αποτελεί μζροσ  του 
φυςικοφ και 
κοινωνικοφ  
περιβάλλοντοσ 
(3 δίωρα) 

 

Ζλεγχοσ τθσ κίνθςθσ του 
ςϊματοσ ςτο χϊρο:  

 αναγνϊριςθ των 
κινθτικϊν 
δυνατοτιτων του 
ςϊματοσ 

Οριοκζτθςθ χϊρου- 
χρόνου 

 προςανατολιςμόσ ςτο 
χϊρο 

 ςτάςθ ςϊματοσ 

 αυτοζλεγχοσ 

 επίπεδα κίνθςθσ 

 λεπτι και αδρι 
κινθτικότθτα 

 πειραματιςμόσ 

 ψυχοςωματικι 
ζκφραςθ 

 ευλυγιςία 

 ιςορροπία 

 απελευκζρωςθ των 

Αςκιςεισ κίνθςθσ  
 
«Περπατιματα» 
 
Αρχικά οι μακθτζσ κινοφνται ελεφκερα ςε κακοριςμζνο 

χϊρο.  
Ο εκπαιδευτικόσ ςταδιακά με οδθγίεσ κατευκφνει τθν 

κίνθςθ των μακθτϊν ςε διάφορεσ ποιότθτεσ κι επίπεδα 
δυςκολίασ: 

 

 βαδίηουν ςε διάφορουσ ρυκμοφσ καταλαμβάνοντασ όλο 
το χϊρο 

 βαδίηουν προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ με οδθγίεσ του 
δαςκάλου  

 βαδίηουν με τα χζρια ψθλά, με τα πζλματα, με τα γόνατα 

 περπατοφν ςα νάνοι-γίγαντεσ-μωρά-γζροι 

  περπατοφν ςε άμμο, ςε νερό, ςε λάςπθ, ςε βαμβάκι, ςτο 
χιόνι 

 περπατοφν με τθν αίςκθςθ πωσ κρατοφν διάφορα 
φανταςτικά αντικείμενα (π.χ. βαρφ, ελαφρφ, ηεςτό, κρφο)  

 περπατοφν με τθν αίςκθςθ πωσ ςτο κεφάλι τουσ υπάρχει 
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αιςκιςεων και τθσ 
φανταςίασ 

 
 

ζνα βιβλίο που δεν πρζπει να πζςει 

 περπατοφν πάνω ςε ςκοινιά που είναι απλωμζνα ςτο 
πάτωμα με τθν αίςκθςθ του ακροβάτθ 

 περπατοφν με τθν αίςκθςθ πωσ κάπου κάπου πάνω ςτο 
ςϊμα τουσ ανακαλφπτουν ζνα φανταςτικό ζντομο και 
κάνουν κινιςεισ για να το διϊξουν.  

 
«Κινιςεισ με όλο το ςώμα» 
 
Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν το ςϊμα τουσ για να δείξουν 

κάποιεσ εικόνεσ ι καταςτάςεισ, όπωσ: 
 

 Σα κφματα τθσ κάλαςςασ 

 Σο πζταγμα του χαρταετοφ 

 Σο φφςθμα του ανζμου 

 Σθ φωτιά 

 Σο τίναγμα των ροφχων 

 Σο εκκρεμζσ  

 Μια μφγα που πιάςτθκε ςτον ιςτό τθσ αράχνθσ 
 
«Ηώα, αντικείμενα» 
 
Ο εκπαιδευτικόσ παροτρφνει τουσ μακθτζσ να μιμθκοφν με 

ςωματικζσ κινιςεισ διάφορα ηϊα ι αντικείμενα (π.χ. 
βάτραχο, πελεκάνο, λαγό, φίδι, τόπι, ςβοφρα, κερί που 
λιϊνει, βαρελάκι, ελατιριο)  

 
«Βάδιςμα με οδθγό ζνα μζλοσ του ςώματοσ» 
 
Δίνεται οδθγία ςτουσ μακθτζσ να βαδίηουν ςαν να τουσ 

τραβάει κάκε φορά ζνα μζλοσ του ςϊματόσ τουσ π.χ. θ 
μφτθ τουσ, ο αγκϊνασ τουσ, θ κοιλιά τουσ. 
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«Κυνθγθτό» 
 
Οι μακθτζσ τρζχουν ελεφκερα ςτο χϊρο. Ζνασ από αυτοφσ 

κυνθγάει τουσ υπόλοιπουσ. Μόλισ αγγίξει κάποιον άλλο 
του «ανακζτει» το ρόλο του. 

 

5.  Να αναπτφξει 
δυνατότθτεσ και 
μθχανιςμοφσ ζκφραςθσ 
με λόγο, κίνθςθ, 
ζκφραςθ 

 
(3 δίωρα) 

υνδυαςμόσ ςκζψθσ  
και ζκφραςθσ 

 

 Παγωμζνεσ εικόνεσ 

 Παντομίμα 
 

 Αυτοςχεδιαςμόσ με αφορμι ζνα ερζκιςμα 
(αντικείμενο, εικόνα, μουςικό κομμάτι). 

 

 

6.  Να εκφράηεται μζςα 
από το παιχνίδι των 
ρόλων (να εκφράηεται 
παίηοντασ και να παίηει 
εκφραηόμενο 

(3 Δίωρα) 

Σο Θζατρο τθσ 
εμψφχωςθσ 

 Αςκιςεισ και παιχνίδια κίνθςθσ και χριςθσ τθσ 
κοφκλασ - (Αντικειμενο -Κουκλο-κζατρο) 

 

Οπτικοακουςτικό υλικό με επιλεγμζνεσ 
παραςτάςεισ από διάφορα κεατρικά είδθ 
Επίςκεψθ ςε κζατρα για παρακολοφκθςθ 
παραςτάςεων. 
Διάφορα είδθ κοφκλασ: 
Τλικά για τθν καταςκευι  τουσ.   
Καταςκευι κοφκλασ  
κθνι του κουκλοκζατρου 

 

2.3.3.2.  ΕΠΙΠΕΔΟ 2 : ΜΤΗΗ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΕ ΣΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ 
  (Γϋ - Δϋ  Δθμοτικοφ) 

Ο μακθτισ κα πρζπει να μπορεί… 

1.  Να ςυνειδθτοποιεί τθν 
φπαρξθ τθσ ομάδασ και 
τθ κζςθ του ς’ αυτι 

(1  δίωρο) 

Δθμιουργικι 
ςυνεργαςία με τθν 
ομάδα 

 γνωριμία με τουσ 
ςυμμακθτζσ του 

 αποδοχι των άλλων 

 εμπιςτοςφνθ 

 ςωματικι επικοινωνία 

 Ομαδοςυνεργατικά παιχνίδια 

 

Παιχνίδια επαφισ 
«Επαφι με το ςώμα» 
 
χθματίηονται ηευγαράκια. Οι μακθτζσ κάκε ηευγαριοφ 
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 ςυντονιςμόσ κίνθςθσ 

 ςυνεργαςία με τον 
παρτενζρ και τθν 
ομάδα 

 πεικαρχία 

 ςυλλογικι ςυνείδθςθ, 
επικοινωνία 

 δυναμικι ςυνεργαςία 
και αρμονικι 
ςυνφπαρξθ τθσ 
ομάδασ 

  

κινοφνται δίπλα δίπλα φροντίηοντασ να κρατοφν 
ςωματικι επαφι με ζνα διαφορετικό κάκε φορά ςθμείο 
του ςϊματόσ τουσ κινοφμενοι ςε διαφορετικά επίπεδα 
(π.χ. πλάτθ, αγκϊνασ, κεφάλι).  

 
Ο εκπαιδευτικόσ τοποκετεί ςτθ μζςθ του κφκλου διάφορα 

αντικείμενα (ζνα αναμμζνο κερί,  μια λεκάνθ με νερό, 
ζνα αρκουδάκι, ζνα λουλοφδι κ.ά.). Ο κάκε μακθτισ 
πλθςιάηει το αντικείμενο που κζλει, το αγγίηει, το 
αιςκάνεται και ςτθ ςυνζχεια αγγίηει τουσ ςυμμακθτζσ 
του για να τουσ μεταδϊςει τθν αίςκθςθ που ζνιωςε 
(ηεςτό, κρφο, απαλό, κ.ά.). 

 
«Επαφι με το βλζμμα» 
 
Οι μακθτζσ βρίςκονται ςε ηευγάρια και κινοφνται ςτο χϊρο 

φροντίηοντασ να κρατοφν τθν ίδια απόςταςθ χωρίσ να 
χάνουν τθν επαφι τουσ με το βλζμμα τουσ. 

 
«Επαφι με τθν ακοι» 
 
Οι μακθτζσ κλείνουν τα μάτια τουσ και βαδίηουν πολφ αργά 

ςτο χϊρο ϊςτε να ακοφνε και να νιϊκουν τουσ άλλουσ 
γφρω τουσ φροντίηοντασ να μθν πζφτουν πάνω τουσ.  

 
«μινοσ» 
 
Οι μακθτζσ ακουμποφν ο ζνασ πάνω ςτον άλλο. Κάποιοσ 

μπαίνει λίγο πιο μπροςτά ωσ «αρχθγόσ του ςμινουσ» και 
επιλζγοντασ το δικό του ρυκμό και τισ κινιςεισ που 
επικυμεί οδθγεί και τουσ υπόλοιπουσ κυκλικά ςτο χϊρο. 
το τζλοσ κάκε κφκλου αλλάηει ο αρχθγόσ. 
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«Παγωμζνθ εικόνα/ταμπλό» 
 
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε μικρζσ ομάδεσ. Ο εκπαιδευτικόσ 

δίνει ζνα πίνακα ηωγραφικισ ςε κάκε ομάδα και 
προτρζπει τουσ μακθτζσ να παρουςιάςουν το κζμα τουσ 
με τθ χριςθ αντικειμζνων. 

 
 

2.  Να αποδζχεται τουσ 
μθχανιςμοφσ και τισ 
ςυμπεριφορζσ τθσ 
ομαδικότθτασ και τθσ 
ςυλλογικότθτασ ςτο 
παιχνίδι 

(2 δίωρα) 

Ομαδοςυνεργατικι 
εργαςία 

 

Παιχνίδια εμπιςτοςφνθσ 
 
«Οδθγώ τον τυφλό» 
 
Ο ζνασ μακθτισ παριςτάνει τον τυφλό κι ο άλλοσ τον οδθγό 

του. Ο οδθγόσ κατευκφνει τον «τυφλό» με μικρά 
ςκουντιματα ςτθν πλάτθ του.  

 
«Ο κυνθγόσ» 
 
Κάποιοσ μακθτισ κυνθγάει και οι υπόλοιποι τρζχουν να 

μθν τουσ πιάςει. Μόλισ τουσ πλθςιάςει μποροφν να 
ςωκοφν περνϊντασ αγκαλιά κάποιον άλλο για λίγα 
δευτερόλεπτα. 

 
Παιχνίδια ςυγκζντρωςθσ/ςυντονιςμοφ 
 
«Κινοφμαι μόνοσ» 
 
Οι μακθτζσ κινοφνται ελεφκερα ςτο χϊρο. Ο εκπαιδευτικόσ 

τουσ υποδεικνφει τθ ςτιγμι που κα ςταματιςουν. 
Κάποιοσ από τουσ μακθτζσ παίρνει τθν πρωτοβουλία να 
κινθκεί. Όταν ςταματιςει ξεκινάει κάποιοσ άλλοσ. τόχοσ 
του παιχνιδιοφ είναι να μθν ξεκινιςουν να κινοφνται 
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ταυτόχρονα περιςςότεροι από ζνασ μακθτισ. 
 
«Κινοφμαςτε όλοι μαηί» 
 
Οι μακθτζσ κινοφνται όλοι μαηί ςτο χϊρο ςε γριγορο 

ρυκμό. Κάποιοσ από τουσ μακθτζσ παίρνει τθν 
πρωτοβουλία να ςταματιςει. Όταν ςταματιςει 
ςταματοφν όλοι. τθ ςυνζχεια κάποιοσ ξεκινάει και 
ξεκινοφν ταυτόχρονα όλοι. τόχοσ του παιχνιδιοφ είναι 
να επιτευχκεί θ ςυγκζνθ ςυγκζντρωςθ κι ο ςυγχρονιςμόσ 
των μακθτϊν. 

 

3.  Να μπορεί να 
ςυνδυάηει το 
πραγματικό με το 
φανταςιακό, το 
ρεαλιςτικό με το 
ψευδαιςκθτικό.  (2 
δίωρα) 

 Λεκτικι και μθ 
λεκτικι ζκφραςθ και 
επικοινωνία 

 

Αφιγθςθ 
«κυμάμαι κι αφθγοφμαι» 

 Οι μακθτζσ αφθγοφνται βιωματικζσ καταςτάςεισ (ζνα 
γεγονόσ που τουσ ςυνζβθ, κάτι που τουσ ζκανε 
εντφπωςθ, ζνα όνειρο), μφκουσ, παραμφκια. 

 

 Ο εκπαιδευτικόσ προτρζπει τουσ μακθτζσ να κλείςουν τα 
μάτια και κυμθκοφν ζνα μζροσ που ζχουν επιςκεφτεί και 
με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ να μασ διθγθκοφν τι βλζπουν, 
τι νιϊκουν, τι μυρίηουν, τι κάνουν και τι λζνε ς’ αυτό το 
μζροσ. το τζλοσ τουσ ηθτάμε να ανοίξουν τα μάτια και 
να μασ διθγθκοφν ςε ςυνεχόμενο λόγο αυτά που είπαν 
ςτθν προθγοφμενθ φάςθ των ερωτιςεων. 

 
«υνεχίηω τθν αφιγθςθ» 
 
Οι μακθτζσ βρίςκονται ςε κφκλο. Ο εκπαιδευτικόσ ξεκινάει 

τθν αφιγθςθ μιασ φανταςτικισ ιςτορίασ. Θ ιςτορία 
ςυμπλθρϊνεται διαδοχικά από τουσ μακθτζσ.  

 
«Θεατρικι αφιγθςθ ιςτορίασ» 
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Οι μακθτζσ αξιοποιοφν τα εκφραςτικά τουσ μζςα  για να 

αφθγθκοφν μια ιςτορία, ζνα μφκο, ζνα παραμφκι, κ.ά.  
 
Λεκτικοί αυτοςχεδιαςμοί 
 

 Οι μακθτζσ βρίςκονται ςε κφκλο. Ο εκπαιδευτικόσ 
προτείνει ζνα κζμα και λζει τθν πρϊτθ πρόταςθ (π.χ. για 
μια εκδρομι ςτο δάςοσ «Ωραία μζρα ςιμερα, λζω να 
πάμε εκδρομι ςτο δάςοσ…»). Κάκε μακθτισ 
ςυμπλθρϊνει μια πρόταςθ.  

 Οι μακθτζσ κινοφνται γριγορα ςτο χϊρο. Ο 
εκπαιδευτικόσ δίνει ζνα μαλακό μπαλάκι ςε κάποιον και 
του ηθτάει να να πετάξει το μπαλάκι ςε κάποιον άλλο 
κάνοντάσ του μια ερϊτθςθ (π.χ. «ςου αρζςει το 
ποδόςφαιρο;»). Ο μακθτισ που παίρνει το μπαλάκι 
απαντάει ςτθν ερϊτθςθ και δθμιουργεί μια νζα για τον 
επόμενο. 

 
«υνεντεφξεισ»  
 

 Οι μακθτζσ γίνονται δθμοςιογράφοι και ρωτοφν τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ για διάφορα κζματα. 

 

4.  Να κατανοεί τθν 
ζννοια τθσ ςφμβαςθσ  
και του ρόλου,  το 
περιεχόμενο και τουσ 
τρόπουσ ζκφραςθσ 
τουσ. 
(3 δίωρα) 

 Δραματικόσ/κε
ατρικόσ ρόλοσ 

 παιχνίδι των ρόλων 

 κεατρικόσ 
αυτοςχεδιαςμόσ  

 κατανόθςθ και 
ανάπτυξθ των εννοιϊν 
τθσ του κεατρικοφ 
χϊρου και χρόνου, τθσ 

Παιχνίδια ρόλων: 
Οι μακθτζσ καλοφνται να αναπαραςτιςουν ςε μικρζσ 

ομάδεσ ςκθνζσ από τθν εμπειρία τουσ αναλαμβάνοντασ 
ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ χρθςιμοποιϊντασ και διαλόγουσ 
(π.χ. ψωνίηοντασ ς’ ζνα κατάςτθμα, επίςκεψθ ςτον 
οδοντίατρο). Μποροφν να χρθςιμοποιιςουν αντικείμενα 
και να μεταμφιεςτοφν ανάλογα με το ρόλο τουσ. 
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πλοκισ, τθσ δράςθσ, 
τθσ ςυμπεριφοράσ 

 Εξοικείωςθ με τθν 
ζννοια  του ρόλου 

 

Αυτοςχεδιαςμοί (αυκόρμθτοι, ελεφκεροι, 
κατευκυνόμενοι, ςκθνικοί): 

 
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε μικρζσ ομάδεσ. Ο εκπαιδευτικόσ 

τουσ δίνει ζνα κζμα με ςκοπό να δθμιουργιςει τθν 
αυτοςχζδια δράςθ των μακθτϊν. Οι μακθτζσ ςυηθτοφν, 
αυτοςχεδιάηουν, μεταμφιζηονται και επιλζγουν απλά 
υλικά που κα χρθςιμοποιιςουν. το τζλοσ παρουςιάηουν 
τον αυτοςχεδιαςμό τουσ. 

 
Παραδείγματα: 
 
 
«Συχαία ςυνάντθςθ προςϊπων» 
 
Οι μακθτζσ είναι χωριςμζνοι ςε μικρζσ ομάδεσ. Ο 

εκπαιδευτικόσ αφινει ελεφκερα τα παιδιά να ςκεφτοφν 
μια τυχαία ςυνάντθςθ προςϊπων που αυτά επικυμοφν 
και να το παρουςιάςουν με ζνα δικό τουσ 
αυτοςχεδιαςμό, 

 
 
«Αυτοςχεδιαςμόσ με βάςθ μια μουςικι ι ζνα θχθτικό 

ερζκιςμα» 
 
Ο εκπαιδευτικόσ βάηει ζνα μουςικό κομμάτι και προτρζπει 

τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν μια ςκθνι 
αυτοςχεδιαςμοφ με βάςθ τθν εικόνα που φαντάςτθκαν 
κατά το άκουςμά του. 

Αυτοςχεδιαςμοί επίςθσ μποροφν να γεννθκοφν από 
θχθτικά ερκίςματα (π.χ. ιχοσ ςειρινων, κρόιςμα 
φφλλων, μοφγκριςμα ηϊου). 
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«Αυτοςχεδιαςμόσ με βάςθ ρυκμό» 
 
Κάκε ομάδα επιλζγει μια ρυκμικι κίνθςθ που ςυνοδεφεται 

από μια ρυκμικι φράςθ (π.χ. ουα-ουα-ε) τθν οποία 
επαναλαμβάνει χορικά και κινείται ςτο χϊρο. Μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει και ταμπουρίνο για να δϊςει το ρυκμό 
τθσ. το τζλοσ όλεσ οι ομάδεσ κινοφνται παράλλθλα 
χρθςιμοποιϊντασ διαδοχικά τισ φράςεισ τουσ. 

 
«Ιςτορία με βάςθ αντικείμενα» 
 
Ο εκπαιδευτικόσ δίνει ςε κάκε ομάδα διάφορα αντικείμενα 

που ζχουν κάποια ςχζςθ μεταξφ τουσ. Οι μακθτζσ 
καλοφνται να κάνουν ζνα μικρό αυτοςχεδιαςμό με βάςθ 
τα αντικείμενα. 

 
«Μάςκεσ» 
 
Ο εκπαιδευτικόσ δίνει μάςκεσ ςτα παιδιά και τουσ 

προτρζπει με βάςθ τθ μάςκα τουσ να κάνουν ζνα 
αυτοςχεδιαςμό. 

 
Οι μακθτζσ δθμιουργοφν τισ μάςκεσ που επικυμοφν κι ο 

εκπαιδευτικόσ τουσ προτρζπει με βάςθ τθ μάςκα τουσ να 
κάνουν ζνα αυτοςχεδιαςμό. Μποροφν επίςθσ να 
δθμιουργιςουν και φανταςτικζσ ι ςυμβολικζσ μάςκεσ 
(π.χ. θ μάςκα του πολζμου και τθσ ειρινθσ, θ μάςκα τθσ 
νφχτασ). 

 
«Τα μαγικά ροφχα» 
 
Ο εκπαιδευτικόσ εμφανίηει ςτουσ μακθτζσ ζνα μπαουλάκι 
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με παράξενα ροφχα και άλλα είδθ αμφίεςθσ (περοφκεσ, 
καπζλα, χιτϊνεσ, κ.ά.). Λζει ςτουσ μακθτζσ πωσ ζχουν 
μαγικζσ δυνάμεισ και τουσ προτρζπει να μεταμφιεςτοφν 
με αυτά και δθμιουργιςουν δράςθ με βάςθ τισ ιδιότθτζσ 
τουσ. 

 
«Αυτοςχεδιαςμόσ με βάςθ ζνα κζμα» 
 
Ο εκπαιδευτικόσ δίνει ςε κάκε ομάδα μόνο το κζμα του 

αυτοςχεδιαςμοφ και τουσ προτρζπει να δθμιουργιςουν 
ελεφκερα τισ ςκθνζσ τουσ (π.χ. Οι περίεργοι γείτονεσ, το 
κοριτςάκι που χάκθκε ςτο δάςοσ, το μαγικό μπαςτοφνι, 
κ.ά). 

 
 

5.  Να αποδζχεται τθ 
«διαφορετικότθτα» και 
να βρίςκει τρόπουσ 
ςυνφπαρξθσ με τον 
«άλλο» 

(2 δίωρα) 

 Δραματικόσ μφκοσ 
 
Εργαςτιρι Γραφισ: τι 

(ςυμβάν, γιατί 
(ανάγκθ: πρζπει ι 
κζλω), αποτζλεςμα 
(δράςθ και ςχζςεισ) 

 
 
 

 Συνεχίηω μια ιςτορία:  
ε όλεσ ομάδα δίνεται μια μικρι  αρχι τθσ ίδιασ ιςτορίασ. Θ 
κάκε ομάδα καλείται να παρουςιάςει με τθ φανταςία τθσ 
τθ ςυνζχειά τθσ.  
Ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων 
Ο εκπαιδευτικόσ δίνει μια ςυνκικθ (π.χ. βρίςκω ζνα δϊρο 
ςτο γραφείο μου, ακυρϊνεται μια προγραμματιςμζνθ 
εκδρομι) και οι μακθτζσ προςπακοφν να δείξουν με 
εκφράςεισ προςϊπου, χειρονομίεσ και κινιςεισ τα 
ςυναιςκιματα που τουσ δθμιουργοφνται.  
 
Ο εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να εκφράςουν 
λεκτικά τα ςυναιςκιματά τουσ για διάφορεσ ςυνικειζσ 
τουσ ι καταςτάςεισ. Μπορεί να τουσ δϊςει τθν αρχι μιασ 
πρόταςθσ π.χ. «Νιϊκω ωραία όταν…», «Θυμϊνω όταν…», 
«Φοβάμαι να …». 
 
Ο εκπαιδευτικόσ τουσ προτρζπει να φανταςτοφν πϊσ 

 

ΑΔΑ: Β44Χ9-ΑΑ4



 

17 

 

κάκονται ςτισ όχκεσ μιασ λίμνθσ ςτθν οποία μποροφν να 
πετάξουν με τθ φανταςία τουσ πράγματα που τουσ 
ςτενοχωροφν. Κάνουν τθν κίνθςθ του πετάγματοσ με το 
χζρι τουσ και ανακοινϊνουν ςτθν υπόλοιπθ ομάδα τι ιταν 
αυτό που πζταξαν (π.χ. εφιάλτεσ, αρρϊςτιεσ). 
 

 

6. Να ζχει τθ δυνατότθτα 
ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ 
ενόσ δεδομζνου κζματοσ, 
μιασ κατάςταςθσ και μιασ 
ςυμπεριφοράσ, που να 
ςυγκροτεί και να εκφράηει 
μζςα από τθν ζννοια του 
«ρόλου»  
(4 δίωρα) 

 Ανάλυςθ και 
δθμιουργία μορφϊν 

 
 

Δραματοποίθςθ 
 
Ο εκπαιδευτικόσ ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ 
επεξεργάηονται το παραμφκι, το μφκο, το αφθγθματικό 
κείμενο, το τραγοφδι, το ποίθμα τθν εικόνα για να 
οδθγθκοφν ςτθ δραματοποίθςι τουσ. 
 
«Δραματοποίθςθ ιςτορίασ, μφκου, παραμυκιοφ» 
 

 Ο εκπαιδευτικόσ αφθγείται μια ιςτορία, ζνα μφκο, ζνα 
παραμφκι. Μπορεί να χρθςιμοποιιςει και μουςικι και 
ιχουσ κατά τθν διάρκεια τθσ αφιγθςθσ. 

 Οι μακθτζσ αφθγοφνται με δικό τουσ τρόπο αυτά που 
τουσ ζκαναν εντφπωςθ. 

 Ο εκπαιδευτικόσ μζςα από ςυηιτθςθ και ερωτιςεισ 
προςπακεί να αναδείξει τα δραματικά ςτοιχεία του 
κειμζνου: χϊροσ, χρόνοσ, πρόςωπα, δράςθ, διάλογοι, 
ζνταςθ, ςυγκροφςεισ κ.ά. 

 Ο εκπαιδευτικόσ προτρζπει τουσ μακθτζσ να επιλζξουν 
ςκθνζσ και ρόλουσ και να τισ παρουςιάςουν με 
διάφορουσ τρόπουσ: αυτοςχεδιαςμοφσ, μιμιςεισ, 
παγωμζνεσ εικόνεσ, χορογραφίεσ για να δθμιουργιςουν 
τουσ κεατρικοφσ διαλόγουσ και τθ ςκθνικι δράςθ. 

 Επιλζγουν το ςκθνικό χϊρο, τισ μεταμφιζςεισ και τ’ 
αντικείμενα που κα χρθςιμοποιιςουν. Ετοιμάηουν 
μάςκεσ και ςκθνικά που τουσ είναι απαραίτθτα. 
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 Παρουςιάηουν τθ δραματοποίθςι τουσ. 
 

 

7. Να αποδζχεται, να 
ςζβεται και να τθρεί τουσ 
κανόνεσ του παιχνιδιοφ 
και τθσ κεατρικισ 
ζκφραςθσ 
 (3 δίωρα) 

 Παραςτατικό παιχνίδι 

 Δραματοποίθςθ 
Καλλιζργεια φανταςίασ- 

επινοθτικότθτασ 

υμβολικό παιχνίδι 
 
Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν απλά αντικείμενα κακθμερινισ 
χριςθσ ωσ μζςα παιχνιδιοφ αποδίδοντάσ τουσ μια 
διαφορετικι ςθμαςία (π.χ. ζνα τοφβλο ωσ αυτοκίνθτο). 
 
Μιμθτικό παιχνίδι/παντομίμα  
 
«Μιμιςεισ με βάςθ προςωπικά βιώματα» 
 
Ο εκπαιδευτικόσ προτρζπει τουσ μακθτζσ  να δείξουν μζςα 
από το μιμθτικό παιχνίδι/παντομίμα βιωματικζσ 
καταςτάςεισ,  ςυμπεριφορζσ, δραςτθριότθτεσ (π.χ. θ μαμά 
κάνει δουλειζσ ςτο ςπίτι, περιποιοφμαι το πόδι του 
αδερφοφ που γρατηουνίςτθκε, επίςκεψθ ςε μουςείο, τα 
γενζκλιά μου). 
 
Ενδεικτικά κζματα: 
«Μιμιςεισ ηώων - αντικειμζνων» 
Ο εκπαιδευτικόσ μοιράηει  εικόνεσ ηϊων ι  αντικειμζνων 
και προτρζπει τουσ μακθτζσ να μιμθκοφν τισ κινιςεισ τουσ. 
τθ ςυνζχεια τουσ δίνει μια καρτζλα με τθν εικόνα ενόσ 
ηϊου και μια με τθν εικόνα ενόσ αντικειμζνου. Οι μακθτζσ 
φαντάηονται μια ιςτορία που ςυνδζει το ηϊο με το 
αντικείμενο και τθν παρουςιάηουν χωρίσ λόγο. 
 
«Μιμοφμαι τουσ άλλουσ» 
Ο εκπαιδευτικόσ ηθτάει από κάκε παιδί να κινθκεί ςτο 
χϊρο μ’ ζναν ιδιαίτερο τρόπο. Οι υπόλοιποι κινοφνται πίςω 
του και αντιγράφουν τθν κίνθςι του. 
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«Μαντεφω το επάγγελμα» 
Κάκε φορά ζνασ μακθτισ με κινιςεισ παριςτάνει ζνα 
επάγγελμα. Οι υπόλοιποι μακθτζσ προςπακοφν να το 
μαντζψουν.  
Σο ίδιο μπορεί να γίνει και με άλλα κζματα (π.χ. ηϊα, 
αντικείμενα). 
τθ ςυνζχεια οι μακθτζσ χωρίηονται ςε μικρζσ ομάδεσ από 
τισ οποίεσ ο εκπαιδευτικόσ ηθτάει κάκε φορά να 
παραςτιςουν ομαδικά μια ςκθνι (π.χ. γεωργοί, εργάτεσ ςε 
εργοςτάςιο, υπάλλθλοι εςτιατορίου, βόλτα ςτο δάςοσ, ςτο 
τςίρκο, ςτθ λαϊκι).    
 
«Ρομπότ» 
Οι μακθτζσ παριςτάνουν με κινιςεισ και περίεργουσ ιχουσ 
τισ κινιςεισ των ρομπότ. 
 
«Σα αγάλματα ηωντανεφουν» 
Οι μακθτζσ παρουςιάηουν τ’ αγάλματα ενόσ μουςείου που 
ςιγά ςιγά αποκτοφν κίνθςθ τα μζλθ του ςϊματόσ τουσ 
φτάνοντασ ςταδιακά ςε κανονικι κίνθςθ. 
 
«Παντομίμα με μάςκεσ» 
Ο εκπαιδευτικόσ αφινει παράξενεσ μάςκεσ και ροφχα ςτο 
χϊρο. Οι μακθτζσ επιλζγουν τθ μάςκα που κζλουν, 
καλφπτουν το ςϊμα τουσ με κάποια φφαςματα και κάνουν 
κινιςεισ που ταιριάηουν με το κζμα τθσ μάςκασ. 
 

 

8.  να μπορεί να ςυνδυάηει 
τθν κίνθςθ με τον ιχο, 
το χρϊμα με τθν εικόνα 
, τθ μορφι με το 

 Άλλεσ μορφζσ 
κεάτρου: 

- Κουκλοκζατρο, 
Μαριονζτεσ, Θζατρο 

Επαφι με τθ κεατρικι παραγωγι 
 

 Παρακολουκοφν παιδικζσ κεατρικζσ παραςτάςεισ από 
κιάςουσ ι από ταινία. 
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περιεχόμενο, το 
αφθρθμζνο με το 
ςυγκεκριμζνο.  

 (2 δίωρα) 

με κιζσ, Θζατρο 
κιϊν(Καραγκιόηθσ), 

- Επαφι με τθ 
Θεατρικι παραγωγι 

 

 Χρθςιμοποιοφν τισ κεατρικζσ τεχνικζσ που ζχει διδαχκεί 
ςτα προθγοφμενα ςτάδια για να δθμιουργιςουν μικρζσ 
ςκθνζσ (ςκετσ). 

 
Κουκλοκζατρο/Μαριονζτεσ 
 
Μερικζσ από τισ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να κάνουν 

οι μακθτζσ ςε ςχζςθ με το κουκλοκζατρο είναι: 
 

 Παρακολουκοφν παραςτάςεισ από επαγγελματίεσ του 
είδουσ (ηωντανά ι από ταινία). 

 Παίηουν με τισ κοφκλεσ τουσ (απλζσ κοφκλεσ με 
ανκρϊπινθ μορφι ι μορφι ηϊου). Δθμιουργοφν 
αυτοςχζδιουσ διαλόγουσ κρατϊντασ τισ κοφκλεσ τουσ 
ςτον αζρα ι πάνω ς’ ζνα τραπζηι προςπακϊντασ να μθ 
φαίνεται το ςϊμα τουσ. 

 Ηωγραφίηουν μορφζσ ςτθν παλάμθ τουσ και τθ 
μετατρζπουν ςε κοφκλα. Κάνουν αυτοςχεδιαςμοφσ με τισ 
μορφζσ που απεικονίηονται ςτισ δφο παλάμεσ τουσ ι με 
τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 

 Κάνουν το ίδιο με μορφζσ που ζχουν ηωγραφίςει ςε κάκε 
δάχτυλο. 

 Καταςκευάηουν κοφκλεσ με διάφορα υλικά (κουτιά, 
κουτάλεσ, μπουκάλια, κάλτςεσ, χαρτοπολτό, φελιηόλ, 
ςφουγγάρια, χάρτινα πιάτα , ποτιρια γάντια, φροφτα, 
μπαλάκια, κ.ά) και κάνουν αυτοςχεδιαςμοφσ. 

 Χρθςιμοποιοφν διάφορα είδθ κοφκλασ με τα οποία 
παίηεται το κουκλοκζατρο: γαντόκουκλεσ, επίπεδεσ, 
μαριονζτεσ, μαρότεσ, μάπετ, δαχτυλόκουκλεσ. Με τθ 
βοικεια του εκπαιδευτικοφ εξοικειϊνονται ςτισ τεχνικζσ 
τουσ. 

 Χρθςιμοποιοφν το ςϊμα τουσ ωσ μαριονζτα (ςε κάκε 
ηευγάρι μακθτϊν ο Α κινεί τα φανταςτικά νιματα τθσ 

 
 
Video από το διαδίκτυο (shadow theatre -  
Finger & Shadow Art) 
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μαριονζτασ και ο Β κινεί ανάλογα τα μζλθ του ςϊματόσ 
του). 

 Χρθςιμοποιοφν τισ κοφκλεσ για να δραματοποιιςουν 
μφκουσ, παραμφκια, ιςτορίεσ. 

Κάνουν μικρζσ παραςτάςεισ με κοφκλεσ ςτθ ςκθνι του 
κουκλοκζατρου ι ςε μια αυτοςχζδια ςκθνι. 
Καταςκευάηουν τα ςκθνικά που τουσ είναι απαραίτθτα 
και φροντίηουν για το φωτιςμό. 

 
Θζατρο με ςκιζσ  
 
«Παιχνίδια με το φωσ και τθ ςκιά» 
 
Οι μακθτζσ: 
 

 Παίηουν με το φωσ και τθ ςκιά αντικειμζνων για να 
κατανοιςουν τθ ςχζςθ ςκιάσ και απόςταςθσ από τθ 
φωτεινι πθγι. 

 Βλζπουν βίντεο με επαγγελματίεσ του είδουσ (Shadow 
theatre - Finger & Shadow Art) 

 χθματίηουν ςκιζσ με τα χζρια (ηωάκια) πίςω από λευκό 
φωτιςμζνο πανί.  

 χθματίηουν ςκιζσ με το ςϊμα πίςω από λευκό 
φωτιςμζνο πανί. 

 
«Μαντεφω το πρόςωπο» 
 
Οι μιςοί μακθτζσ είναι πίςω από το πανί και οι υπόλοιποι 

από μπροςτά. Κάποιοσ πίςω από το πανί δείχνει τθ ςκιά 
του κι οι υπόλοιποι μαντεφουν ποιοσ είναι. 

 
«Μαντεφω το αντικείμενο» 
 

 
 
 
 
 

 Λευκό θμιδιαφανζσ πανί καλά 

τεντωμζνο ςε ξφλινο τελάρο 

Ζνασ μικρόσ προβολζασ  
Προτηζκτορασ 
Προτείνεται να δθμιουργθκεί ζνα βαλιτςάκι 
που κα περιζχει το απαραίτθτο υλικό για 
τθν αξιοποίθςθ του διδακτικοφ μοντζλου. 
Περιεχόμενο: 
 
Βιβλίο οδθγό για τον εκπαιδευτικό 
(πλθροφορίεσ για τθν ιςτορία του Θ.., τα 
χαρακτθριςτικά του, τθν τζχνθ του 
καραγκιοηοπαίχτθ, αναλυτικζσ οδθγίεσ για 
κάκε φάςθ εφαρμογισ του διδακτικοφ 
μοντζλου) 
Φφλλα εργαςίασ για τουσ μακθτζσ 
(δρατθριότθτεσ, ςχζδια φιγοφρων, κ.ά.). 
CD – DVD παραςτάςεων 
Τλικά για τθν καταςκευι φιγοφρων 
(διαφάνειεσ, κ.ά.) 
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Όπωσ το προθγοφμενο με τθ διαφορά πωσ ςτθ κζςθ του 
προςϊπου τοποκετείται ζνα αντικείμενο με ευδιάκριτθ 
ςκιά. 

 
«Μαντεφω το επάγγελμα» 
 
Οι   μακθτζσ είναι μπροςτά από το πανί. Κάκε φορά 

πθγαίνει ζνασ πίςω από το πανί και δείχνει ζνα 
επάγγελμα με τθ ςκιά του. Μπορεί να χρθςιμοποιεί και 
αντικείμενα. Οι μακθτζσ που είναι μπροςτά μαντεφουν 
το επάγγελμα. 

 
«Παγωμζνθ εικόνα» 
 
Χωρίηονται ςε ομάδεσ.  
Θ κάκε ομάδα (2-3) παρουςιάηει (τθ ςυνκζτει ςταδιακά) 

μια παγωμζνθ εικόνα/ταμπλό με ςυγκεκριμζνο κζμα 
(π.χ. ικεςία-προςευχι, μια μθχανι, απρόςμενθ 
ςυνάντθςθ, άνοιξθ, αγάλματα που ηωντανεφουν, 
ρομπότ, φωτιά-άνεμοσ) 

 

 Κάνουν αυτοςχεδιαςμοφσ και δραματοποιιςεισ πίςω 
από λευκό φωτιςμζνο πανί: 

 

 Κάνουν ελεφκερεσ χορογραφίεσ - δραματοποιιςεισ με 

βάςθ κάποια μουςικι ι ζνα παιδικό τραγοφδι. 

 Παίηουν μια μικρι ιςτορία ι ζνα παραμφκι 

χρθςιμοποιϊντασ και αντικείμενα. 

 Θζατρο ςκιϊν-Καραγκιόηθσ 

Προτείνεται θ αξιοποίθςθ του παρακάτω διδακτικοφ 
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μοντζλου: 

Φάςεισ εφαρμογισ – βιματα: 

1θ: Αιςκθτικι εμπειρία – παρακολοφκθςθ 

Αιςκθτικι απόλαυςθ παράςταςθσ Καραγκιόηθ από 

καραγκιοηοπαίχτθ ι από ταινία. 

3θ: Γνωριμία με τισ φιγοφρεσ   

       Επιδιϊκεται μια πρϊτθ γνωριμία των μακθτϊν με τουσ 

πρωταγωνιςτζσ του ελλθνικοφ κεάτρου ςκιϊν με βάςθ 

τθν εμφάνιςθ, τθν ομιλία, τισ χαρακτθριςτικζσ τουσ 

φράςεισ, το ρόλο και το χαρακτιρα τουσ.  Ενδεικτικά 

γίνεται:  

 Παρουςίαςθ των φιγοφρων - επιςιμανςθ των βαςικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τουσ (εμφάνιςθ, χαρακτιρασ, 

ςυνικειεσ, ρόλοσ). 

 Παρακολοφκθςθ παράςταςθσ από καραγκιοηοπαίχτθ ι 

από ταινία – ςυηιτθςθ ςχετικά με τουσ χαρακτιρεσ και 

το ρόλο τουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ παράςταςθ. 

  Άκουςμα παράςταςθσ από cd – αναγνϊριςθ ομιλίασ. 

 

4θ: Καταςκευι φιγοφρων και ςκθνικών – παράςταςθ με 

ζτοιμο ςενάριο 

 Οι μακθτζσ καταςκευάηουν χάρτινεσ φιγοφρεσ και 

εξοικειϊνονται με τον τρόπο ομιλίασ και κίνθςισ τουσ. 

Παράλλθλα γνωρίηουν τισ τεχνικζσ του κεάματοσ και 
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επιχειροφν αυτοςχεδιαςμοφσ.  

 Παίηουν με τισ φιγοφρεσ που ζφτιαξαν (ςτον αζρα, ςτον 

τοίχο, ςε πανί). 

 Κάνουν αυτοςχεδιαςμοφσ με το ςϊμα τουσ. 

 Παίηουν αυτοςχζδια ςενάρια ςτον μπερντζ.  

 

 
2.3.3.3.  ΕΠΙΠΕΔΟ 3 : ΣΟ ΘΕΑΣΡΟ Ω ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΗ ΣΕΧΝΗ 

(Εϋ-  Σϋ Δθμοτικοφ)  
Ο μακθτισ κα πρζπει να μπορεί… 

 

1.  Να γνωρίςει τον κόςμο 
του Θεάτρου και του 
Θεάματοσ με τα 
επιμζρουσ είδθ και 
μορφζσ τθσ  

(2 δίωρα) 

 Θεατρικόσ και 
ςκθνικόσ χϊροσ και 
χρόνοσ 

 Αςκιςεισ και παιχνίδια προφορικοφ λόγου. 

 Αυτοςχεδιαςμόσ 
 

 «Θεατρικι Αγωγι Ε’-τ’ 
Δθμοτικοφ»: Βιβλίο μακθτι και Βιβλίο 
Δαςκάλου 

 «χολικζσ & Πολιτιςτικζσ 
εκδθλϊςεισ Α’-τ’ Δθμοτικοφ» 

Βιβλία μακθτι και δαςκάλου όλων των 
αντικειμζνων και μορφϊν καλλιτεχνικισ 
ζκφραςθσ (βλ. www.pi-
schools.gr/books/dimotiko  

DVD για το μάκθμα τθσ κεατρικισ αγωγισ 
http://www.pi-
schools.gr/content/index.php?lesson_id=2
6&ep=406&c_id=1329 

  Τλικό από το πρόγραμμα 
Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ - Μελίνα (ςε 
όςα ςχολείο υπάρχει) 

2.  Να κατανοιςει τθν 
ζννοια τθσ υποκριτικισ 
και του θκοποιοφ, τθ 
ςχζςθ του κεατρικοφ 
παιχνιδιοφ με τθ 

 Παιχνίδι –Ρόλοσ –
φγκρουςθ 

  

 Από το κεατρικό παιχνίδι ςτθ κεατρικι παράςταςθ: 
 
 
Από το αυκόρμθτο και αυτοςχζδιο παιχνίδι ςτθ ςφνκεςθ 

μιασ ςκθνικισ δράςθσ 
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κεατρικι παράςταςθ 
 (3 δίωρα) 

 

3. Να μπορεί να κατανοεί τθ 
φφςθ του δραματικοφ 
κειμζνου, τισ διαφορζσ 
του από το λογοτεχνικό 
και τουσ τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ ζνα λογοτεχνικό 
κείμενο μετατρζπεται ςε 
κεατρικό 
 (4 δίωρα) 

 Δραματοποίθςθ: 
Μετα-γραφι 
αφθγθματικοφ 
κειμζνου ςε  

 Δραματικό/κεατρικό 
(vs αφθγθματικό) 
κείμενο 

 

 Δραματοποίθςθ ενόσ αφθγθματικοφ κειμζνου ι μιασ 
εικόνασ. 

 
Δραματοποίθςθ αυτοςχζδιασ ιςτορίασ» 
 

 Ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί ερεκίςματα (μια εικόνα, ζνα 
τραγοφδι, ζνα ποίθμα) και προτρζπει τουσ μακθτζσ για 
να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ ιςτορία. 

 Οι μακθτζσ με καταιγιςμό ιδεϊν πλάκουν τα βαςικά 
ςθμεία τθσ ιςτορίασ τουσ : χϊροσ, χρόνοσ, πρόςωπα, 
δράςθ, διάλογοι, ζνταςθ, ςυγκροφςεισ κ.ά.. 

 Ο εκπαιδευτικόσ με κατάλλθλθ κακοδιγθςθ και 
ερωτιςεισ τουσ βοθκά να δομιςουν τθν ιςτορία τουσ, να 
ςυμπλθρϊςουν τα ςτοιχεία που τθσ λείπουν και να 
αναπτφξουν τθ δράςθ των προςϊπων. 

 Οι μακθτζσ διακρίνουν τθ δράςθ ςε ενότθτεσ-ςκθνζσ και 
κάκε ομάδα αναλαμβάνει να δραματοποιιςει από μία ι 
περιςςότερεσ ςκθνζσ. 

 Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν ρόλουσ και χρθςιμοποιοφν 
διάφορεσ κεατρικζσ τεχνικζσ για τθ δραματοποίθςθ των 
ςκθνϊν: αυτοςχεδιαςμοφσ, μιμιςεισ, παγωμζνεσ 
εικόνεσ, χορογραφίεσ για να δθμιουργιςουν τουσ 
κεατρικοφσ διαλόγουσ και τθ ςκθνικι δράςθ. 

 Με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ παράγουν γραπτό 
κεατρικό λόγο. 

 Οι μακθτζσ παρουςιάηουν τθ δραματοποίθςι τουσ. 
 

 

4.  Να αποκτιςει τισ 
δυνατότθτεσ ζκφραςθσ  
ενόσ κεατρικοφ ρόλου 
είτε ςε μορφι   δρϊμενου 

 

 Θεατρικόσ ρόλοσ 
 
Ποιοσ – ποφ – πότε πϊσ 

 

 Θεατρικό δρϊμενο  
 

Τλικό από τθν ιςτοςελίδα του Πανελλινιου 
Δικτφου για το κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ 
(www.theatroedu.gr)  
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(χάπενιγκ, αναλόγιο 
κ.λ.π), είτε ςε μορφι 
κεατρικισ παράςταςθσ  
 
(2 δίωρα) 
 

 

5.  Να μπορεί να μετάςχει 
ωσ ςυνεργάτθσ και 
ςυνδθμιουργόσ ςε κάποιο 
ςκθνικό κζαμα (θκοποιόσ, 
βοθκόσ ςκθνογράφου, 
φωτογράφοσ, βοθκόσ 
ενδυματολόγοσ 
κ.ά),γνωρίηοντασ το ρόλο 
και τθν προςφορά του 
κακενόσ  
(3 δίωρα) 
 

 Δθμιουργία 
Θεατρικοφ 
εργαςτθρίου 

 

 υνεργαςία ςφντομθ και οργανωμζνθ με κεατρικό 
εργαςτιρι τθσ περιοχισ (δθμοτικό ι ανεξάρτθτθ 
κεατρικι ομάδα 

 

 Δθμιουργία κεατρικοφ 
εργαςτθρίου με υλικά, ςκθνικά 
αντικείμενα και  

 Επιτόπια παρακολοφκθςθ και 
ζρευνα κεατρικϊν παραςτάςεων και 
άλλων εκδθλϊςεων πολιτιςμοφ ςτθν 
τοπικι κοινωνία του ςχολείου 

 

6. Να μπορεί να κρίνει μια 
κεατρικι παράςταςθ και 
να διατυπϊνει γραπτά ι 
προφορικά τισ εμπειρίεσ 
του από αυτι 
 (1 δίωρο) 

 Σο παιδί ωσ κεατισ: 
 
Ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν 

τζχνθ, τθν αποτίμθςθ 
και τθν παραγωγι 
καλλιτεχνικϊν ζργων 

 Να παρακολουκιςουν  ςχολιάηοντασ τα κφρια ςθμεία 
μιασ κεατρικισ  

  Δθμιουργία ενότθτασ κεάτρου ςτθν ιςτοςελίδα του 
ςχολείου με φωτογραφίεσ και άλλο οπτικο-ακουςτικό 
υλικό, ςχόλια και κριτικζσ για παραςτάςεισ και κεατρικά 
δρϊμενα του ςχολείου και άλλων φορζων και 
οργανιςμϊν. 

 

7.  Να αποκτιςει τθν 
ικανότθτα αιςκθτικισ 
ςυγκίνθςθσ και 
απόλαυςθσ από τθ 
ςυμμετοχι ι τθν 
παρακολοφκθςθ μιασ 
κεατρικισ παράςταςθσ  

 Να απολαμβάνει και να 

 Οι κεατρο-
παιδαγωγικζσ 
πρακτικζσ ωσ εργαλείο 
διδαςκαλίασ και 
μάκθςθσ 

 

 Να αποδϊςουν οι μακθτζσ με δικό τουσ  τρόπο, 
ενταγμζνοι  ςε ομάδεσ, τα κυριότερα κεματικά 
ςτιγμιότυπα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ που 
παρακολοφκθςαν με τθν τεχνικι τθσ παγωμζνθσ εικόνασ 
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ψυχαγωγείται από τθν 
εμπειρία του κεάτρου 
 
 (1 δίωρο) 

8.  Να κατανοεί τθν ζννοια 
τθσ δραματικισ πλοκισ, 
τθσ ςφγκρουςθσ, και των 
κεατρικϊν καταςτάςεων 
ςε ςχζςθ με τουσ δρϊντεσ 
/ιρωεσ  του ζργου. 

 Να αποκτά τθ 
δυνατότθτα 
παραδειγματικισ 
μίμθςθσ και 
προτυποποίθςθσ 
ανκρϊπινων 
χαρακτιρων, δράςεων 
και ςυμπεριφορϊν 

   να κατανοεί τον οπτικό 
-ακουςτικό ρυκμό και τθ 
μορφι ενόσ κ. δρϊμενου 
ι μιασ κ.παράςταςθσ 
 
(3 δίωρα) 
 

 Σο κζατρο ωσ μορφι 
καλλιτεχνικισ  
ζκφραςθσ και 
επικοινωνίασ  

 

 Διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ μεταξφ των 
γνωςτικϊν αντικειμζνων και των μορφϊν καλλιτεχνικισ 
ζκφραςθσ (π.χ. μουςικο-κεατρικι παράςταςθ, εικαςτικό, 
μουςικό δρϊμενο) 

 

 
 

 

 
9. 

 
Να γνωρίςει τθ ςχζςθ του 
Θεάτρου με ςφγχρονεσ 
μορφζσ Θεάματοσ 
 (3 δίωρα) 

 

 Οι παραςτατικζσ 
τζχνεσ και οι νζεσ 
τεχνολογίεσ 

 

 Μουςικο –κεατρικό 
Δρϊμενο 

 

 

 Χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, του διαδικτφου, 
των ψθφιακϊν μζςων (φωτογραφικι μθχανι, ψθφιακι 
κάμερα) και των πολλϊν προγραμμάτων (word, movie 
maker, power point, κ.ά.) για ζρευνα κεατρικϊν ςκθνϊν, 
οργανιςμϊν και υλοποιθμζνων προτάςεων, για 
ςυγγραφι ςεναρίων και διαλόγων, για λιψθ και 
(ανα)ςφνκεςθ ςκθνϊν, για παρουςιάςεισ κ.ά 

 

 Δθμιουργία ψθφιακοφ αρχείου με 
εκδθλϊςεισ πολιτιςμοφ που ζχουν 
πραγματοποιθκεί ςτο ςχολείο 
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Κατά τα ιοηπά ηστύεη ε κε αρηζκ. 124662/Γ2/1-11-2011 (ΦΕΚ. 2066, τ. β΄) Υποσργηθή Απόυασε. 

 

 

Η ηστύς τες παρούσες αρτίδεη από το Στοιηθό Έτος 2011-2012. 

Η απόθαζη ασηή να δημοζιεσθεί ζηην Εθημερίδα ηης Κσβερνήζεως. 

 από ταινίεσ κινοφμενων ςχεδίων (animation) 
 

 

 
Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ  
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