ΣΟ ΘΕΑΣΡΟ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΚΑΙ Η ΕΜΦΤΥΧΗ
Ζ Ξαηδαγσγηθή ηνπ Θεάηξνπ νξίδεη ηηο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο, ζηεξηδόκελε ζηα πνξίζκαηα ηεο
ςπρνινγίαο, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ επξύηεξα. Ζ ςπρνινγηθή ζεώξεζε
ηεο Ξαηδαγσγηθήο ηνπ Θεάηξνπ κάο επηηξέπεη λα εξκελεύνπκε θαη λα θαηαλννύκε ηε δεκηνπξγία θαη
ηελ εκςύρσζε ηνπ ζεαηξηθνύ θαηλνκέλνπ από ηελ ςπραλαιπηηθή, θαηλνκελνινγηθή-αλζξσπηζηηθή,
θνηλσληθνγλσζηηθή θαη γλσζηηθή ηνπ πιεπξά. Πην εξγαζηήξην ζεάηξνπ ΞΑΠΗΠ αλαπηύζζνπκε
βησκαηηθά ηε ζεαηξηθή εκπεηξία πνπ γίλεηαη αληηιεπηή κέζα από ηε δηαπξνζσπηθή, θνηλσληθή,
ζηνραζηηθή, γισζζηθή θαη θηλαηζζεηηθή δηάζηαζε, πνπ απνηεινύλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο
επηδησθόκελεο ‘δξακαηηθήο’ αλάπηπμεο θαη κάζεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ.
ΦΕΣΟ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΥΡΟΝΙΑ ΘΑ ΔΞΗΓΗΥΜΝΚΔ ΡΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΛΑ ΑΟΣΗΕΔΗ ΚΔ ΝΚΑΓΑ ΞΑΗΓΗΥΛ
(Ή ΘΑΗ ΓΝΛΔΥΛ) ΚΔ ΡΖ ΒΗΥΚΑΡΗΘΖ ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖ ΡΝ ΔΚΤΣΥΡΖ, ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ 1 ΥΟΑΠ, ΔΛΥ ΝΗ
ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΔΠ ΠΡΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΘΑ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΝΛ ΡΖ ΓΟΑΠΖ
κοπόρ ηος επγαζηηπίος είναι:
• Λα ζπκβάιιεη ζηε δηα-πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ κειώλ ηεο Νκάδαο.
• Λα αλαπηύμεη δξαζηεξηόηεηεο αίζζεζεο, θίλεζεο, έθθξαζεο, θαη λα εμνηθεηώζεη βησκαηηθά ηνπο
ζπκκεηέρνληεο κε ηε κέζνδν ηνπ Θεαηξηθνύ Ξαηρληδηνύ θαη ηεο Γηεξεπλεηηθήο Γξακαηνπνίεζεο
(inquiry drama).
• Λα παξνπζηάζεη Θεαηξηθέο Ρερληθέο θαη Ξαηρλίδηα πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εκςπρσηέο
(εθπαηδεπηηθνύο- θνηηεηέο) ζηηο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζηε δηαζεκαηηθή εξγαζία ζην
ζρνιείν, ζηα γισζζηθά καζήκαηα θαη ζε ζέκαηα Αγσγήο γείαο (ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ) θαη
Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.
• Λα απνθηήζνπλ επαθή κε ηελ Ξαηδαγσγηθή Θεάηξνπ ζε ζεσξεηηθό επίπεδν.
Σο επγαζηήπιο πεπιλαμβάνει ηα παπακάηω θέμαηα:
• Θεαηξηθό Ξαηρλίδη – Απηνζρεδηαζκόο - Γηεξεπλεηηθή Γξακαηνπνίεζε (inquiry drama)
• Θεαηξηθέο Ρερληθέο θαη Ινγνηερλία
• Σξήζε Θεαηξηθώλ Ρερληθώλ γηα ηελ Δπηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο Γιώζζαο
• Ν ζθεληθόο ρώξνο θαη ηα αληηθείκελα - Δπηλόεζε θαη ζθεληθή απόδνζε ηζηνξηώλ
• Από ην Δξγαζηήξη ηεο ηάμεο ζηε Θεαηξηθή Ξαξάζηαζε
• Ζ δηακεζνιάβεζε ηνπ ζεάηξνπ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ εθθνβηζκνύ
• Γηα-πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη Νκάδα
• Ζ ζεκαζία θαη ξόινο ηνπ Δκςπρσηή θαη ηεο Νκάδαο
Παπακολοςθώνηαρ ηο επγαζηήπιο θα μποπώ να απανηήζω καλύηεπα ζε επωηήμαηα όπωρ:
• πώο κπνξώ λα θαηαλνώ ηνλ εαπηό κνπ αλάκεζα ζηνπο Άιινπο
• πνηνο είλαη ν ξόινο κνπ σο εκςπρσηή –ηξηαο ζε έλα εξγαζηήξη ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη
δηεξεπλεηηθήο δξακαηνπνίεζεο;
• πώο ρξεζηκνπνηώ ηε ζεαηξηθή εκπεηξία γηα λα θάλσ ην κάζεκα ελδηαθέξνλ;
• ηη παηρλίδηα κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ θαη πώο κπνξώ λα επηλνώ παηρλίδηα;
• πώο δηεπθνιύλσ ηηο ηδέεο ησλ παηδηώλ ζην λα θηηάρλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο;
• πώο κπνξεί λα κε βνεζήζεη ε αλάιεςε ξόινπ ζηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθώλ καζεκάησλ;
• πώο εκςπρώλσ νκάδεο Αγσγήο γείαο (ζρνιηθή βία) θαη Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο;
ΠΟΤ;
Πηνλ Υώπο Σέσνηρ 14Η ΜΕΡΑ (Καλλιπόηρ 10, Αζήλα ΡΘ.11743, Πηάζε Κεηξό: Αθξόπνιε – Ρξακ: Βνπιηαγκέλεο)
ΠΟΣΕ;
Γηάξθεηα εξγαζηεξίνπ 14 ηεηξάσξεο ζαββαηηάηηθεο ζπλαληήζεηο. Έναπξη: άββαηο 8 Οκηωβπίος
2 Πάββαηα ην κήλα (κε ζπλερόκελα) 9.45 π.κ. – 2.00 κ.κ. Πύλνιν: 60 ώξεο
ςνανηήζειρ* 8/10/2016, 22/10/2016, 5/11/2016, 19/11/2016, 10/12/2016, 17/12/2016,
7/1/2017, 21/1/2017, 4/2/2017, 18/2/2017, 11/3/2017, 1/4/2017, 8/4/2017, 22/4/2017
πεύζπλνο Δξγαζηεξίνπ
ίμορ Παπαδόποςλορ
Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Γεκνθξηηείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
Δκςπρσηήο Θεάηξνπ
email: sypapado@otenet.gr
Ξεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο / δειώζεηο ζπκκεηνρήο εδώ: https://ergastiritheatrou.wordpress.com/forms/
*Θάπνηα από ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο ελδέρεηαη λα αιιάμεη.

