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ΘΕΑΤΡΟ – ΕΙΔΗ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 

 
 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων του  σχολείου 

μας, στα πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, 

προχώρησαν στην υλοποίηση προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα «Θέατρο 

– Είδη θεάτρου». 

Την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος είχαν οι εκπ/κοί των 

τάξεων Καρζή Ευθυμία και Βουλγαρόπουλος Γεώργιος με συντονιστή του 

προγράμματος το Δ/ντή του σχολείου Κο Κλουκίνα Λεωνίδα . 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το  θέατρο  αποτελεί   την  ανάγκη  του  ανθρώπου  να  εκφράσει  όσα  θέλει  

σε  ευρύτερο  κοινό. Είναι  μία  διαμαρτυρία, μία  διαφωνία, ένα  κάλεσμα, μία  

πρόταση, συμφωνία, επιβράβευση, υποστήριξη σε ανθρώπους  ή  ιδέες. Αποτελεί  

υψηλή  έκφραση  της  ανθρώπινης  σκέψης  και απαιτεί  γνώσεις  και  σταθερή  

ιδεολογία, όποιας  κατεύθυνσης. 

Αποφασίσαμε, λοιπόν, τη  χρονιά  αυτή  να  ασχοληθούμε  με  το  θέατρο  και  

ό,τι  σχετίζεται  με  αυτό. Το  υλικό  πλούσιο  και  ενδιαφέρον, τα πρόσωπα  πολλά  

και  χαρακτηριστικά ( συγγραφείς, θεατρολόγοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες  αλλά  και  

κοστούμια, σκηνές, θεατρικές ιστορίες κ.α.). 

Στο  πλαίσιο  των  δραστηριοτήτων  παρουσιάσαμε  και  δύο  δρώμενα : 

 Η  θυσία  της  Ιφιγένειας, παρουσιάστηκε  από  την  Ε΄  τάξη  του  

σχολείου  μας 

 Ψυχές  και  πνεύματα  του  Τρωϊκού  πολέμου, από  την  Στ΄ του  

σχολείου μας.  
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 



Κριτήρια  επιλογής  του προγράμματος 

 

 

 Παιδαγωγικά: αφορούν  στα ενδιαφέροντα  των  μαθητών  και  στην  

άμεση  παρατήρηση και  βιωματική  σχέση  με  το  θέμα. 

 Εκπαιδευτικά: αφορούν στη  διδακτέα  ύλη όπως  ορίζεται  από  το  

Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

 Κοινωνικά: αφορούν  στον  προβληματισμό  και  ευαισθητοποίηση  των 

μαθητών για θέματα  της καθημερινότητας, αφού  το θέατρο  παρουσιάζει    ζητήματα  

που  μας  απασχολούν. 

 Πολιτισμικά: το θέατρο αποτελεί το  τελειότερο δείγμα  της  πολιτιστικής  

ανάπτυξης της ανθρωπότητας.        

 

Σκοποί και  στόχοι  του  Προγράμματος 

 

 

 Γνωστικοί: οι μαθητές αποκτούν πληροφορίες και  αναπτύσσουν  την 

καλαισθησία  προωθώντας με τη  σειρά  τους  τον  πολιτισμό. 

 Συναισθηματικοί: τα  συναισθήματα που  βιώνουν  οι  μαθητές  μέσα  

από  το  θέατρο  είναι μοναδικά. 

 Ψυχοκινητικοί: το  θέατρο  απαιτεί, αλλά  και  καλλιεργεί τεράστιες  

δυναμικές έκφρασης. 

 

Διαστάσεις  του θέματος 

 

 

 Κοινωνική  διάσταση: το θέατρο   συμβάλλει  στην   κοινωνικοποίηση  

του  ανθρώπου,  αφού  ασχολείται  με  θέματα  που  αφορούν  την  κοινωνία. 

 Οικονομική  διάσταση: το  θέατρο ως οικονομικός παράγοντας . 

 Πολιτική  διάσταση: ο ρόλος   της  πολιτικής  στο  θέατρο  αλλά  και  η  

ανάπτυξη  πολιτικής συνείδησης  μέσω  του  θεάτρου. 

 Πολιτισμική διάσταση: το  θέατρο  είναι  καθαρά  πολιτιστικό  στοιχείο 

της  ανθρώπινης εξέλιξης και  σκέψης. 

 Ιστορική διάσταση: : η εμφάνιση  της  θεατρικής  τέχνης, ο  ρόλος  της  

στα  ιστορικά  γεγονότα. 

 

Θεματικές  ενότητες- στάδια εργασίας 

 

 

Α΄ θεματική  ενότητα: γνωριμία  με  το θέατρο  και  τα  είδη του. 

Β΄ θεματική  ενότητα: το θέατρο  στην  αρχαιότητα. 

Γ΄ θεματική  ενότητα: το θέατρο στην  κοινωνική  ζωή  από  την εμφάνισή  

του  μέχρι σήμερα. 

Δ΄ θεματική  ενότητα: θεατρικές  σχολές  και  μεγάλοι  θεατρικοί  

συγγραφείς. 

Ε΄ θεματική  ενότητα: θεατρική  σκηνή, σκηνικά, κοστούμια. 

Στ΄ θεματική  ενότητα: θεατρικά  που  θα παρουσιάσουμε  στο  σχολείο, 

πρόβες, σκηνικά. 



Διαθεματικότητα 
 

Το  θέμα μας  συνδέεται  άμεσα με κύκλους  των βασικών μαθημάτων: 
 

Γλώσσα: το  θέατρο  αποτελεί  την  τελειότερη  μορφή   ανάπτυξης  της  

γλώσσας . λεξιλόγιο, φράσεις, ρίμες, συντακτικό, γραμματική παρουσιάζονται 

προσεγμένα. 

Μαθηματικά: χρονολογίες, δημιουργίες, μέτρα, μεγέθη. 

Ιστορία: η  θεατρική  τέχνη  εξελίσσεται  παράλληλα  με  την κοινωνική ζωή, 

παρακολουθώντας την  ιστορική  πορεία  της  ανθρωπότητας. 

Γεωγραφία: τόποι  εμφάνισης  και  ανάπτυξης  της τέχνης  του θεάτρου, 

εξάπλωσή  του. 

Φυσικά: κατασκευή  θεάτρων, υλικά, μηχανική. 

Μουσική: η  μουσική  στο  θέατρο, μουσικά  θεατρικά είδη. 

Αισθητική  αγωγή: ζωγραφική, κολάζ ,ποιήματα, ενδυμασίες, τίτλοι, σχέδιο, 

θεατρικές παραστάσεις. 
 

Παρουσίαση 
 

Παρουσιάσαμε  δύο  θεατρικά  δρώμενα: 

 Η θυσία  της  Ιφιγένειας, από  την Ε΄ τάξη  του  σχολείου  μας. 

Πρόκειται  για μία διασκευή  της  γνωστής  τραγωδίας. Το  δρώμενο  προέρχεται  από  

βιβλίο σχολικών  δραστηριοτήτων. 

 Ψυχές  και  πνεύματα του  Τρωϊκού πολέμου, από  την  Στ΄ τάξη  

του  σχολείου  μας. Το  δρώμενο  είναι  έργο   του  δασκάλου  της  Στ΄ τάξης , 

Βουλγαρόπουλου  Γεωργίου, και  αναφέρεται  στα μετά  τον πόλεμο , με κάποιες 

υπερβάσεις. 
 

Επιπρόσθετα 

 

Ασχοληθήκαμε  σε  χωριστή  ενότητα  με  τη  μάσκα  στο  αρχαίο  θέατρο. 

 

   



 

   

   

   

   

 



 

   

   

   

   



 

   

   

   

 

 

ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ ;   

 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ Ε΄& ΣΤ΄ΤΑΞΕΩΝ 

 

 «ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΩΪΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» - «Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ»   

 

Οπτικοακουστικό υλικό : Βουλγαρόπουλος Γεώργιος – Κλουκίνας Λεωνίδας 

http://11dim-athin.att.sch.gr/pupils/vids/pupils0015a.3gp
http://11dim-athin.att.sch.gr/pupils/vids/pupils0015b.3gp

