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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρόκειται για ένα θεατρικό εργαστήρι , στο οποίο µε 

πολύ ευχάριστο και δηµιουργικό τρόπο διερευνώνται όλα τα φλέγοντα θέµατα που 

αφορούν  στην προστασία του δάσους και στην ποιότητα της ζωής µας η οποία είναι 

άµεσα συνδεδεµένη µε αυτό. Εφαρµόζοντας τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού και 

µορφές θεατρικής δράσης , τα µέλη του εργαστηρίου εκφράζονται ελεύθερα και 

δηµιουργικά , αποκοµίζοντας µια πολύτιµη εµπειρία , µε πολλαπλή λειτουργική αξία , 

απόλυτα  αφοµοιώσιµη και εκµεταλλεύσιµη κάθε στιγµή , ενώ αξιοποιώντας τη 

γενίκευση είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την εµπειρία τους  ως υλικό για τη 

διερεύνηση  και άλλων θεµάτων. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και 

µαλακά παππούτσια. Αριθµός συµµετεχόντων 20-25 άτοµα (το ανώτερο) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

Σχηµατίζουµε κύκλο, παρακινώντας τα µέλη του εργαστηρίου να προσπαθήσουν να 

κάνουν έναν όσο γίνεται τέλειο κύκλο. Με συζήτηση ανακαλύπτουν τη σηµασία του 

κύκλου στη φύση, την τέχνη, το θέατρο, τη λογοτεχνία, τη ζωή. Καταλαβαίνουν όλοι ότι ο 

καθένας   είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι , ενός ακόµη σηµαντικότερου συνόλου. 

Κοιτάζονται στα µάτια επικοινωνούν και γνωρίζονται. Αρχικά λένε τα ονόµατά τους µε 

διάφορους τρόπους που τους προτείνουµε. Χωρίζονται σε ζευγάρια  και λένε ο ένας στον 

άλλο τρία σηµαντικά πράγµατα για τον εαυτό τους, µετά τα ανακοινώνουν στην οµάδα 

και λένε ο ένας για τον άλλο κάτι θετικό που έχουν αποκοµίσει από αυτή τη σύντοµη 

επαφή µε τον άλλο. Παίζουν µε κουκουνάρια , κάστανα ,βελανίδια ,  φύλλα και άλλα 

υλικά που συναντάµε στο δάσος  παιχνίδια για να γνωριστούν και να επικοινωνήσουν 

καλύτερα. 

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΚΙΝΗΣΗ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  

Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαδικασία κατά την οποία τα µέλη οδηγούνται στη 

συγκέντρωσή τους στην οµάδα, εξερευνούν τη δυναµική της κίνησής τους  και 

ενεργοποιούν ,δηλ. ξυπνούν το σώµα τους για να µπορέσει να προετοιµαστεί να 

ανταποκριθεί καλύτερα στη δράση που θα υπάρξει στη συνέχεια. Παιχνίδια : Άρπαξε το 

κουκουνάρι, καρποσαλάτα, βελανίδι-βελανίδια 

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Είναι το σηµαντικότερο κοµµάτι της δουλειάς µας, µε ανυπολόγιστου µεγέθους 

ωφέλεια στήριξης των  στόχων µέσα και έξω από την οµάδα,  µέσα και έξω από το 

εργαστήριο. Τα παιχνίδια που προτείνονται βοηθούν τα µέλη της οµάδας να έρθουν σε 

µεγαλύτερη επαφή µε το σώµα τους και το σώµα των άλλων, πράγµα που δηµιουργεί 

µεγαλύτερη εµπιστοσύνη και ισχυρότερο αίσθηµα ευθύνης. Ταυτόχρονα δηµιουργείται 

ατµόσφαιρα παιχνιδιού και χαράς και ενισχύεται η οµαδικότητα στη  λήψη αποφάσεων 

και η συνεργασία στη λύση προβληµάτων. Η συνεργασία και  η εξέλιξή της είναι τα 

πρώτα και πιο βασικά στοιχεία που πρέπει να γίνουν απολύτως  κατανοητά και να 

βιωθούν για να καταστεί επιτυχηµένος κάθε αυτοσχεδιασµός. Τα µέλη της οµάδας  

µαθαίνουν έτσι να προσθέτουν δικές τους προτάσεις σε αυτά που προτείνει ο άλλος  και 



προωθούν έτσι την αλλαγή και τη γόνιµη σύγκρουση που οδηγεί στην τελική σύνθεση της 

δουλειάς τους , χωρίς να εµποδίζουν την εξέλιξή της. 

Παιχνίδια:      

Μύρισε το αγριολούλουδο, ένα φύλλο µας ενώνει, καθρέφτης (αντικριστά, παράλληλα, 

ατοµικός, οµαδικός). 

Β.  ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

1. ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΡΟΛΩΝ 

Τα παιχνίδια ρόλων αναπαριστούν πραγµατικές συνθήκες της καθηµερινής ζωής . Εδώ ο 

καθένας µπορεί να προβάλει τις προσωπικές απόψεις του και να διερευνήσει τις απόψεις των 

άλλων χωρίς να έχουν ιδιαίτερη σηµασία οι υποκριτικές ικανότητες του καθενός .Με  τα 

παιχνίδια  ρόλων ενισχύεται η πρωτοβουλία , δίνεται η δυνατότητα σε οµάδες να 

επεξεργαστούν αµφιλεγόµενα ζητήµατα της καθηµερινής ζωής , όπως π.χ. κοινωνικά 

προβλήµατα, περιβαλλοντικά θέµατα κ.ά. Στην περίπτωσή µας διερευνώνται πολλές πτυχές 

των προβληµάτων που τίθενται και αφορούν στην προστασία του δάσους µε την καταγραφή 

απόψεων αντίθετων και µη κοινωνικών οµάδων , συµφερόντων , επιδιώξεων κ.τ.λ.   

1. ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

Με κίνηση στο χώρο, ζητάµε µε ένα  stop τα µέλη της οµάδας να µείνουν ακίνητα σε 

όποια στάση βρεθούν. Ζητάµε να µείνουν ακίνητα όσοι δείχνουν µε το σώµα τους κάτι 

ενδιαφέρον. Οι υπόλοιποι παρακολουθούν ως θεατές και σχολιάζουν τα δρώµενα. 

∆ίνουµε τίτλους στην εικόνα που δηµιουργούν τα ακίνητα σώµατα . Στη συνέχεια 

κινούνται όλοι ταυτόχρονα και πάλι σταµατούν είτε µε το σύνθηµα του εµψυχωτή είτε 

µόνοι τους ακολουθώντας την κοινή αίσθηση που αποκτούν ως οµάδα. Μετά µπορούµε να 

παρακινήσουµε κάποιον  να συνεχίσει και να εξαντλήσει την κίνησή του, ενώ οι άλλοι µε 

επίκεντρο αυτό, καλούνται να συνθέσουν µία νέα εικόνα. 

Χρησιµοποιώντας ένα συναίσθηµα, ένα γεγονός, ένα ποίηµα, ένα κείµενο ή µια άσκηση 

δραστηριότητας  (εδώ πρόκειται για θέµατα που αφορούν το δάσος  και ιδιαίτερα εικόνες 

που αφορούν σκέψεις για τα διαχείριση , την προστασία και τους κινδύνους που το 

απειλούν ) τα µέλη (ανά οµάδες) φτιάχνουν µια παγωµένη εικόνα δίνουν τίτλους και την 

αναλύουν. Στη συνέχεια η εικόνα µπορεί να ζωντανέψει, κάνοντας καθένας  την επόµενη 

κίνησή του  και παγώνοντας πάλι, συνθέτοντας µια νέα ιστορία.  

2. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ   

Εκτελούµε την άσκηση κίνηση στο χώρο. Με το stop όλοι παγώνουν. Στη συνέχεια 

ζητάµε από τα µέλη να εκφράσουν µε το σώµα τους ελεύθερα και αυθόρµητα κάποιες 

συγκεκριµένες συνθήκες που τους δίνονται (κινούµαι αργά, γρήγορα, σε λάσπη, σε στενό 

χώρο, στο δάσος,  τρέµω από το κρύο, κάτω από τα κλαδιά δέντρων ,  ζεσταίνοµαι κ.λ.π)  

Καλό θα είναι να επισηµαίνουµε , ότι έχει ενδιαφέρον κυρίως η έκφραση µε το σώµα τους 

και για τούτο θα πρέπει να χρησιµοποιούν όσο γίνεται λιγότερα λόγια. 

3. ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Α) Οµαδικός καθοδηγούµενος αυτοσχεδιασµός. 

Εκτελούµε την άσκηση κίνηση στο Χώρο. Κατά τη διάρκεια της άσκησης αρχίζουµε να 

αφηγούµαστε την ιστορία µας και τα  µέλη δραµατοποιούν. Φροντίζουµε πάντοτε να 

υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος  για δράση. Πρόκειται για αφήγηση που αφορά την 

περιπλάνηση στο δάσος µε τα όποια απρόοπτα και µη που µπορεί κάποιος να 

αντιµετωπίσει.  

Β) Σε οµάδες ή ζευγάρια. 

∆ίνουµε στα µέλη του εργαστηρίου ένα θέµα και ζητάµε να δείξουν µε το σώµα τους 

κυρίως και µε κινήσεις τη δική τους ιστορία που έχουν ετοιµάσει. Σε όλη τη διάρκεια της 

προσπάθειάς τους τα βοηθάµε, χωρίς να τα καθοδηγούµε και να επεµβαίνουνε. Ορίζουµε 

µόνο τον τρόπο παρουσίασης επισηµαίνοντας  πώς αρχίζουµε και πώς τελειώνουµε τη 



δράση µας. Οι αυτοσχεδιασµοί αφορούν θέµατα και διερευνούν προβληµατισµούς για την 

προστασία του δάσους , τη σωστή διαχείρισή του καθώς και τους κινδύνους που το 

απειλούν. 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

Παιχνίδι : Όλοι λέµε  ελεύθερα λέξεις που µας έρχονται στο νου και έχουν σχέση µε το 

δάσος , χωρίς να µιλάµε όµως ταυτόχρονα . Πρόκειται για ένα παιχνίδι του Peter Brook 

που µετράει το δείκτη συνοχής της οµάδας και κλείνει ευχάριστα µια δουλειά 

εργαστηρίου. Τέλος , µε κλειστά µάτια  και ένα αργό και ρυθµικό λίκνισµα , 

σιγοψιθυρίζουµε ένα τραγούδι που έχει σχέση µε τη φύση και βιώνουµε µια απίστευτη 

αίσθηση χαλάρωσης και ηρεµίας που τη µοιραζόµαστε όλοι. 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΉΤΗΣΗ  

Εκτός ρόλου, γίνεται συζήτηση η οποία προσανατολίζεται στην κατηγορία των θεµάτων  

που αφορούν το δάσος και για τα οποία τα µέλη του εργαστηρίου έδειξαν περισσότερο 

ενδιαφέρον αλλά και σε άλλα προκειµένου τα µέλη του εργαστηρίου να εµπλακούν σε 

διαδικασία προβληµατισµού και µετά τη λήξη του εργαστηρίου. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  

Θ.Α. Ε-ΣΤ, βιβλίο δασκάλου και µαθητή, εκδόσεις Ο.Ε.∆.Β.,  

Νίκος Γκόβας  Για Ένα Νεανικό Και ∆ηµιουργικό Θέατρο, Εκδόσεις Μεταίχµιο,  

Ειρήνη Σταµούλη σηµειώσεις από το Θ.Ε. εκπ/κών του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 

µε έδρα τη Χίο,  

Άβρα Αυδή –Μελίνα Χατζηγεωργίου Η τέχνη του δράµατος στην εκπαίδευση , 

Εκδόσεις Μεταίχµιο. 

  

 

 

 


