ΕΙΗΓΗΣΗ : ταύρος πσράκης,
εκπ/κός Π.Ε. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΠΕ ΟΜΗΡΟΤΠΟΛΗ ΥΙΟΤ

ΣΗΣΛΟ ΔΗΖΓΖΖ : «Ζ ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΑΟΤ
Ω ΠΝΟΖ ΕΩΖ- ΓΔΝΗΚΔΤΖ»
(Θεατρικό βιωματικό εργαστήριο)

Α. ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ : Θεαηξηθέο ηερληθέο σο εξγαιείν

επαηζζεηνπνίεζεο ζε πεξηβαιινληηθά θαη όρη κόλν ζέκαηα.
Πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ απνηειεζκαηηθό δηδαθηηθό εξγαιείν, αθνύ κε ηελ άκεζε
πξνζσπηθή ζπκκεηνρηθή πξσηνβνπιία, ηε βησκαηηθή επεμεξγαζία θαη ηελ
εζσηεξίθεπζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνο δηεξεύλεζε, δεκηνπξγνύκε κε
παηγληώδε θαη αλεπαίζζεην ηξόπν απηέο θαη ηζρπξέο παξαζηαηηθέο εηθόλεο, ηθαλέο λα
επαηζζεηνπνηήζνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη λα ηα νδεγήζνπλ ζηελ πηνζέηεζε
επηζπκεηώλ αξρώλ, αμηώλ θαη θαλόλσλ.
Β. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΣΑΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΘΔΑΣΡΗΚΟΤ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΜΔ ΘΔΜΑ “H ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΑΟΤ Ω
ΠΝΟΖ ΕΩΖ –ΓΔΝΗΚΔΤΖ”

ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ : Πξόθεηηαη γηα έλα ζεαηξηθό εξγαζηήξη , ζην νπνίν κε πνιύ
επράξηζην θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν δηεξεπλώληαη όια ηα θιέγνληα ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε, ζηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο θαη ζηελ πνηόηεηα
ηεο δσήο καο ε νπνία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε απηό. Δθαξκόδνληαο ηερληθέο
ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη κνξθέο ζεαηξηθήο δξάζεο, ηα κέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ
εθθξάδνληαη ειεύζεξα θαη δεκηνπξγηθά, απνθνκίδνληαο κηα πνιύηηκε εκπεηξία, κε
πνιιαπιή ιεηηνπξγηθή αμία, απόιπηα αθνκνηώζηκε θαη εθκεηαιιεύζηκε θάζε
ζηηγκή, ελώ αμηνπνηώληαο ηε γελίθεπζε είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία
ηνπο σο πιηθό γηα ηε δηεξεύλεζε θαη άιισλ ζεκάησλ.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ : Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θνξνύλ άλεηα ξνύρα θαη καιαθά
παπνύηζηα. Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 20-25 άηνκα (ην αλώηεξν). Γηάξθεηα 3 ώξεο .
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.

ΓΝΩΡΗΜΗΑ-ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΟΜΟΗΟΓΔΝΟΤ ΟΜΑΓΑ
ρεκαηίδνπκε θύθιν, παξαθηλώληαο ηα κέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ λα πξνζπαζήζνπλ λα
θάλνπλ έλαλ όζν γίλεηαη τέλειο θύθιν. Με ζπδήηεζε αλαθαιύπηνπλ ηε ζεκαζία ηνπ
θύθινπ ζηε θύζε, ηελ ηέρλε, ην ζέαηξν, ηε ινγνηερλία, ηε δσή. Καηαιαβαίλνπλ όινη όηη
ν θαζέλαο είλαη έλα ζεκαληηθό θνκκάηη , ελόο αθόκε ζεκαληηθόηεξνπ ζπλόινπ.
Κνηηάδνληαη ζηα κάηηα επηθνηλσλνύλ θαη γλσξίδνληαη. Αξρηθά ιέλε ηα νλόκαηά ηνπο κε
δηάθνξνπο ηξόπνπο πνπ ηνπο πξνηείλνπκε. Υσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ιέλε ν έλαο
ζηνλ άιιν ηξία ζεκαληηθά πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηό ηνπο, κεηά ηα αλαθνηλώλνπλ ζηελ
νκάδα θαη ιέλε ν έλαο γηα ηνλ άιιν θάηη ζεηηθό πνπ έρνπλ απνθνκίζεη από απηή ηε
ζύληνκε επαθή κε ηνλ άιιν. Παίδνπλ παηρλίδηα κε θνπθνπλάξηα , θάζηαλα , βειαλίδηα ,
θύιια θαη άιια πιηθά πνπ ζπλαληάκε ζην δάζνο, γηα λα γλσξηζηνύλ θαη λα
επηθνηλσλήζνπλ θαιύηεξα.

2.

ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ-ΚΗΝΖΖ-ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ
Πξόθεηηαη γηα κηα πνιύ ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα κέιε νδεγνύληαη ζηε
ζπγθέληξσζή ηνπο ζηελ νκάδα, εμεξεπλνύλ ηε δπλακηθή ηεο θίλεζήο ηνπο θαη
ελεξγνπνηνύλ, δει. μππλνύλ ην ζώκα ηνπο γηα λα κπνξέζεη λα πξνεηνηκαζηεί λα
αληαπνθξηζεί θαιύηεξα ζηε δξάζε πνπ ζα ππάξμεη ζηε ζπλέρεηα. Παηρλίδηα : Άξπαμε ην
θνπθνπλάξη, θαξπνζαιάηα, βειαλίδη-βειαλίδηα

3.

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ-ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ-ΤΝΔΡΓΑΗΑ
Δίλαη ην ζεκαληηθόηεξν θνκκάηη ηεο δνπιεηάο καο, κε αλππνιόγηζηνπ κεγέζνπο σθέιεηα
ζηήξημεο ησλ ζηόρσλ κέζα θαη έμσ από ηελ νκάδα, κέζα θαη έμσ από ην εξγαζηήξην.
Σα παηρλίδηα πνπ πξνηείλνληαη βνεζνύλ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα έξζνπλ ζε κεγαιύηεξε
επαθή κε ην ζώκα ηνπο θαη ην ζώκα ησλ άιισλ, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί κεγαιύηεξε
εκπηζηνζύλε θαη ηζρπξόηεξν αίζζεκα επζύλεο. Σαπηόρξνλα δεκηνπξγείηαη αηκόζθαηξα
παηρληδηνύ θαη ραξάο θαη εληζρύεηαη ε νκαδηθόηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε
ζπλεξγαζία ζηε ιύζε πξνβιεκάησλ. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε εμέιημή ηεο είλαη ηα πξώηα
θαη πην βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απνιύησο θαηαλνεηά θαη λα βησζνύλ γηα
λα θαηαζηεί επηηπρεκέλνο θάζε απηνζρεδηαζκόο. Σα κέιε ηεο νκάδαο καζαίλνπλ έηζη
λα πξνζζέηνπλ δηθέο ηνπο πξνηάζεηο ζε απηά πνπ πξνηείλεη ν άιινο θαη πξνσζνύλ έηζη
ηελ αιιαγή θαη ηε γόληκε ζύγθξνπζε πνπ νδεγεί ζηελ ηειηθή ζύλζεζε ηεο δνπιεηάο
ηνπο , ρσξίο λα εκπνδίδνπλ ηελ εμέιημή ηεο.

Παιτνίδια:
Μύξηζε ην αγξηνινύινπδν, έλα θύιιν καο ελώλεη, ζηεξίδνπ πάλσ κνπ, θαζξέθηεο
(αληηθξηζηά, παξάιιεια, αηνκηθόο, νκαδηθόο).
Β. ΜΟΡΦΔ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΓΡΑΖ
1. ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΡΟΛΩΝ
Σα παηρλίδηα ξόισλ αλαπαξηζηνύλ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο . Δδώ ν
θαζέλαο κπνξεί λα πξνβάιεη ηηο πξνζσπηθέο απόςεηο ηνπ θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο απόςεηο
ησλ άιισλ ρσξίο λα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία νη ππνθξηηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ θαζελόο.
Με ηα παηρλίδηα ξόισλ εληζρύεηαη ε πξσηνβνπιία , δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε νκάδεο λα
επεμεξγαζηνύλ ακθηιεγόκελα δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο , όπσο π.ρ. θνηλσληθά
πξνβιήκαηα, πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θ.ά. ηελ πεξίπησζή καο δηεξεπλώληαη πνιιέο
πηπρέο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηίζεληαη θαη αθνξνύλ ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη ζηελ
πξνζηαζία ηνπ δάζνπο κε ηελ θαηαγξαθή απόςεσλ αληίζεησλ θαη κε θνηλσληθώλ
νκάδσλ , ζπκθεξόλησλ , επηδηώμεσλ θ.η.ι.
2. ΓΤΝΑΜΗΚΔ ΔΗΚΟΝΔ
Με θίλεζε ζην ρώξν, δεηάκε κε έλα stop ηα κέιε ηεο νκάδαο λα κείλνπλ αθίλεηα ζε
όπνηα ζηάζε βξεζνύλ. Εεηάκε λα κείλνπλ αθίλεηα όζνη δείρλνπλ κε ην ζώκα ηνπο θάηη
ελδηαθέξνλ. Οη ππόινηπνη παξαθνινπζνύλ σο ζεαηέο θαη ζρνιηάδνπλ ηα δξώκελα.
Γίλνπκε ηίηινπο ζηελ εηθόλα πνπ δεκηνπξγνύλ ηα αθίλεηα ζώκαηα . ηε ζπλέρεηα
θηλνύληαη όινη ηαπηόρξνλα θαη πάιη ζηακαηνύλ είηε κε ην ζύλζεκα ηνπ εκςπρσηή είηε
κόλνη ηνπο αθνινπζώληαο ηελ θνηλή αίζζεζε πνπ απνθηνύλ σο νκάδα. Μεηά κπνξνύκε
λα παξαθηλήζνπκε θάπνηνλ λα ζπλερίζεη θαη λα εμαληιήζεη ηελ θίλεζή ηνπ, ελώ νη
άιινη κε επίθεληξν απηό, θαινύληαη λα ζπλζέζνπλ κία λέα εηθόλα.
Υξεζηκνπνηώληαο έλα ζπλαίζζεκα, έλα γεγνλόο, έλα πνίεκα, έλα θείκελν ή κηα
άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο (εδώ πξόθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην δάζνο θαη
ηδηαίηεξα εηθόλεο πνπ αθνξνύλ ζθέςεηο γηα ηα δηαρείξηζε , ηελ πξνζηαζία θαη ηνπο
θηλδύλνπο πνπ ην απεηινύλ ) ηα κέιε (αλά νκάδεο) θηηάρλνπλ κηα παγσκέλε εηθόλα
δίλνπλ ηίηινπο θαη ηελ αλαιύνπλ. ηε ζπλέρεηα ε εηθόλα κπνξεί λα δσληαλέςεη,
θάλνληαο θαζέλαο ηελ επόκελε θίλεζή ηνπ θαη παγώλνληαο πάιη, ζπλζέηνληαο κηα λέα
ηζηνξία.

3. ΩΜΑΣΗΚΖ ΔΚΦΡΑΖ
Δθηεινύκε ηελ άζθεζε θίλεζε ζην ρώξν. Με ην stop όινη παγώλνπλ. ηε ζπλέρεηα
δεηάκε από ηα κέιε λα εθθξάζνπλ κε ην ζώκα ηνπο ειεύζεξα θαη απζόξκεηα θάπνηεο
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ ηνπο δίλνληαη (θηλνύκαη αξγά, γξήγνξα, ζε ιάζπε, ζε
ζηελό ρώξν, ζην δάζνο, ηξέκσ από ην θξύν, θάησ από ηα θιαδηά δέληξσλ , δεζηαίλνκαη
θ.ι.π) Καιό ζα είλαη λα επηζεκαίλνπκε , όηη έρεη ελδηαθέξνλ θπξίσο ε έθθξαζε κε ην
ζώκα ηνπο θαη γηα ηνύην ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ όζν γίλεηαη ιηγόηεξα ιόγηα.
4. ΑΤΣΟΥΔΓΗΑΜΟ
Α) Οκαδηθόο θαζνδεγνύκελνο απηνζρεδηαζκόο.
Δθηεινύκε ηελ άζθεζε θίλεζε ζην Υώξν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο αξρίδνπκε λα
αθεγνύκαζηε ηελ ηζηνξία καο θαη ηα κέιε δξακαηνπνηνύλ. Φξνληίδνπκε πάληνηε λα
ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα δξάζε. Πξόθεηηαη γηα αθήγεζε πνπ αθνξά ηελ
πεξηπιάλεζε ζην δάζνο κε ηα όπνηα απξόνπηα θαη κε πνπ κπνξεί θάπνηνο λα
αληηκεησπίζεη.
Β) ε νκάδεο ή δεπγάξηα.
Γίλνπκε ζηα κέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ έλα ζέκα θαη δεηάκε λα δείμνπλ κε ην ζώκα ηνπο
θπξίσο θαη κε θηλήζεηο ηε δηθή ηνπο ηζηνξία πνπ έρνπλ εηνηκάζεη. ε όιε ηε δηάξθεηα
ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο ηα βνεζάκε, ρσξίο λα ηα θαζνδεγνύκε θαη λα επεκβαίλνπλε.
Οξίδνπκε κόλν ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο επηζεκαίλνληαο πώο αξρίδνπκε θαη πώο
ηειεηώλνπκε ηε δξάζε καο. Οη απηνζρεδηαζκνί αθνξνύλ ζέκαηα θαη δηεξεπλνύλ
πξνβιεκαηηζκνύο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο , ηε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπ θαζώο θαη
ηνπο θηλδύλνπο πνπ ην απεηινύλ.
ΚΛΔΗΗΜΟ
Παηρλίδη : Όινη ιέκε ειεύζεξα ιέμεηο πνπ καο έξρνληαη ζην λνπ θαη έρνπλ ζρέζε κε ην
δάζνο θαη ηελ αεηθνξία σο έλλνηα, ρσξίο λα κηιάκε όκσο ηαπηόρξνλα . Πξόθεηηαη γηα
έλα παηρλίδη ηνπ Peter Brook πνπ κεηξάεη ην δείθηε ζπλνρήο ηεο νκάδαο θαη θιείλεη
επράξηζηα κηα δνπιεηά εξγαζηεξίνπ. Σέινο , κε θιεηζηά κάηηα θαη έλα αξγό θαη ξπζκηθό
ιίθληζκα , ζηγνςηζπξίδνπκε έλα ηξαγνύδη πνπ έρεη ζρέζε κε ηε θύζε θαη βηώλνπκε κηα
απίζηεπηε αίζζεζε ραιάξσζεο θαη εξεκίαο πνπ ηε κνηξαδόκαζηε όινη.
ΑΝΑΣΟΥΑΣΗΚΖ ΤΕΉΣΖΖ
Δθηόο ξόινπ, γίλεηαη ζπδήηεζε ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεκάησλ
πνπ αθνξνύλ ζην δάζνο θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ, γηα ηα νπνία ηα κέιε ηνπ
εξγαζηεξίνπ έδεημαλ πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ αιιά θαη ζε άιια πξνθεηκέλνπ ηα κέιε
ηνπ εξγαζηεξίνπ λα εκπιαθνύλ ζε δηαδηθαζία πξνβιεκαηηζκνύ θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ
εξγαζηεξίνπ.

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: Θ.Α. Δ-Σ, βηβιίν δαζθάινπ θαη καζεηή, εθδόζεηο Ο.Δ.Γ.Β. ,
Νίθνο Γθόβαο Γηα Έλα Νεαληθό Καη Γεκηνπξγηθό Θέαηξν, Δθδόζεηο Μεηαίρκην ,
Δηξήλε ηακνύιε ζεκεηώζεηο από ην Θ.Δ. εθπ/θώλ ηνπ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Β. ΑΗΓΑΗΟΤ
κε έδξα ηε Υίν , Άβξα Απδή –Μειίλα Υαηδεγεσξγίνπ Ζ ηέρλε ηνπ δξάκαηνο ζηελ
εθπαίδεπζε , Δθδόζεηο Μεηαίρκην.

