
 

 

 

 

Η αξία του θεάτρου στην εκπαίδευση 

         Όλες οι καλές τέχνες αναμφισβήτητα συμβάλλουν 

στην πνευματική καλλιέργεια και τη σωστή 

διαπαιδαγώγηση των νέων αφού πέραν της 

παιδευτικής έχουν και την εκπαιδευτική ιδιότητα 

και ικανότητα. Αν όμως θα έπρεπε να ξεχωρίσουμε 

κάποια τέχνη, αυτή θα ήταν η τέχνη του θεάτρου! Το 

σχολικό θέατρο βοηθά ποικιλοτρόπως τον άνθρωπο 

και ιδιαιτέρως τον μαθητή να ανακαλύψει πράγματα 

που δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι τα 

διαθέτει. Το θέατρο συνδράμει στο να μπορέσει ένα 

παιδί να γίνει καλύτερο με τον εαυτό του αλλά και με 

τους γύρω του. 

             Το θέατρο τονώνει καταρχήν την 

αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση των παιδιών που 

θα παραστήσουν ένα θεατρικό έργο. Η ιδέα και μόνο 

ότι μετά από μήνες προετοιμασίας θα βρίσκονται στο 

σανίδι και εκατοντάδες μάτια θα είναι στραμμένα 

πάνω τους, μπορεί αρχικά να αγχώνει τους μαθητές αλλά 

κατόπιν τους κάνει να πιστέψουν την πιο 

ενεργειακή ίσως λέξη που δεν είναι άλλη από το ρήμα 

μπορώ! 

      Δεν είναι άριστα στα μαθήματα όλα τα παιδιά. Όλα 

όμως τα παιδιά έχουν ταλέντα. Φανταστείτε λοιπόν 

πόσο άξιο νιώθει ένα παιδί που ενώ γνώριζε το ίδιο 

ότι είναι μέτριο στις επιδόσεις των μαθημάτων, 

χαίρει εκτίμησης και αναγνώρισης λόγω της εμπλοκής 

του και της συμμετοχής του σε μια εκδήλωση του 

σχολείου όπως το θέατρο. 

       Οι μαθητές μέσα από ένα έργο κάνουν πράξη τη ρήση του Μακρυγιάννη «Το εμείς πάνω απ’ το 
εγώ». Τα παιδιά «τσαλακώνουν» το είναι τους και στο βωμό του συλλογικού αποτελέσματος και του 
πνεύματος της ομαδικότητας αίρουν τους όποιους εγωισμούς και βάζουν μπροστά το καλό της 
ομάδας – παρέας. 
         Το θέατρο είναι ακόμη ένα μέσο ώστε τα παιδιά να συνεργαστούν βαθύτερα με τους καθηγητές 
τους, να δημιουργήσουν μια πιο δυνατή σχέση και να δουν ότι και εμείς οι «μεγάλοι» έχουμε 
ανησυχίες, αναζητήσεις και προβληματισμούς. 



          Οι μαθητές χωρίς να το καταλάβουν μέσα από το θέατρο παίρνουν μαθήματα ψυχολογίας και 
συμπεριφοράς αφού κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του έργου οι καθηγητές προσπαθούν να 
εμφυσήσουν στους μικρούς ηθοποιούς το πώς πρέπει να δείξουν πως αισθάνονται οι ήρωες, γιατί 
συμπεριφέρονται έτσι και πώς πρέπει να διαχειριστούν τα πρόσωπα που υποδύονται. 

       Δεν μαθαίνουν μόνο για την τραγωδία, την κωμωδία, το δράμα και τόσα άλλα που αφορούν το 
είδος και τις κατηγορίες του. Ιστορία, κοινωνιολογία, θεολογία, γεωγραφία, πολιτική, ανθρώπινες 
σχέσεις, ρατσισμός, ξενοφοβία, βία, φανατισμός, είναι μερικά από τα πεδία που οι μαθητές 
διευρύνουν τις γνώσεις τους μιας και τα έργα που ανεβάζουν, στην υπόθεσή τους αναφέρονται σε 
κάποιες από τις προαναφερθείσες πτυχές. Για να καταλάβει κανείς το πόσα πολλά κερδίζει ένας 
μαθητής μέσα από την ενασχόλησή του με το θέατρο, αρκεί να δει το φωτεινό του βλέμμα και το 
πλατύ του χαμόγελο την ώρα της υπόκλισης. 
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1) Σύμφωνα με το κείμενο το θέατρο μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στο παιδί. Μπορείς να τα 
βρεις και να τα γράψεις; 
 
2)Πως μπορεί το θέατρο να βοηθήσει τη σχέση των μαθητών με τους δασκάλους τους; 
 
3)  Να διακρίνετε τα ρήματα του παρακάτω  αποσπάσματος ανάλογα με τη χρονική τους βαθμίδα και 
το ποιόν ενέργειας. Συμπλήρωσε τον πίνακα. 
Το θέατρο τονώνει καταρχήν την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση των παιδιών που θα 
παραστήσουν ένα θεατρικό έργο. Η ιδέα και μόνο ότι μετά από μήνες προετοιμασίας θα βρίσκονται 
στο σανίδι και εκατοντάδες μάτια θα είναι στραμμένα πάνω τους, μπορεί αρχικά να αγχώνει τους 
μαθητές αλλά κατόπιν τους κάνει να πιστέψουν την πιο ενεργειακή ίσως λέξη που δεν είναι άλλη από 
το ρήμα μπορώ! 

Δεν είναι άριστα στα μαθήματα όλα τα παιδιά. Όλα όμως τα παιδιά έχουν ταλέντα. Φανταστείτε λοιπόν 
πόσο άξιο νιώθει ένα παιδί που ενώ γνώριζε το ίδιο ότι είναι μέτριο στις επιδόσεις των μαθημάτων, 
χαίρει εκτίμησης και αναγνώρισης λόγω της εμπλοκής τουκαι της συμμετοχής του σε μια εκδήλωση 
του σχολείου όπως το θέατρο. 

Χρονική βαθμίδα 

Παρόν παρελθόν μέλλον 

 

 

 

  

 

Ποιόν ενέργειας 

Μη συνόπτικό συνοπτικό συντελεσμένο 
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4) Να συμπληρώσεις τον παρακάτω  πίνακα με τα ρήματα κατά φωνή και συζυγία : 
Αποβάλλω, υποκλίνομαι, λούζομαι, διψώ, φοράω, μελετώ, βαριέμαι, λαχανιάζω, αιμορραγώ, 
χαλαρώνω, μαλώνω, κυριεύομαι, συκοφαντούμαι, διαφωνώ, απαρνιέμαι, φοβάμαι, κατοικώ, κατακτώ, 
εξηγώ, κινούμαι. 
 
 

Φωνή Ενεργητική Παθητική 

Συζυγία α’ συζυγία β’ συζυγία α συζυγία β συζυγία 

  
 
 
 
 
 

     

 
 
5) Γράψε τα ρήματα σε όλους τους χρόνους στο πρόσωπο που σας ζητάει η άσκηση. 
Ανακαλύπτω ( β ενικ) , μπορώ ( γ ενικ), φαντάζομαι (γ πληθ) , δημιουργώ ( α πληθ) , καταλαβαίνω (γ 

πληθ) 
 
6)Φτιάξε ένα ρήμα από κάθε ουσιαστικό και στη συνέχεια με κάθε ρήμα φτιάξε μια δική σου πρόταση 

Δύναμη, δώρο, ζωγραφιά, κέρδος, βράδυ , σημείο , σημάδι , ελπίδα 
 
7)   Γράψε ένα συνώνυμο για κάθε λέξη του κειμένου: 

Διευρύνουν, ανεβάζουν, υπόθεσή, κερδίζει , καταλάβουν 
 
 
Από τις δύο παρακάτω ασκήσεις επιλέξτε τη μία : 
 
8)   Σε ένα κείμενο αφηγηθείτε το σενάριο μιας κινηματογραφικής ταινίας ή ενός θεατρικού έργου που 
σας άρεσε (υπόθεση περιληπτικά – ήρωες – είδος ταινίας – εφέ – σκηνικά – κοστούμια κ.ά.). 
 
  
9) Αν είχες τη δυνατότητα να επιλέξεις ανάμεσα σε μια θεατρική παράσταση και μια κινηματογραφική 
προβολή τι θα προτιμούσες και γιατί; 
Όσοι/ες επιλέξετε την άσκηση με τον αριθμό 9 μπορείτε να πάρετε στοιχεία και από το παρακάτω 
κείμενο: 
 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ   ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ   ΚΑΙ   ΘΕΑΤΡΟΥ 

  Στο θέατρο παίζουν οι ηθοποιοί «ζωντανά». Όταν γίνονται λάθη κι άστοχες κινήσεις, 

πρέπει να αντιμετωπίζονται εκείνη τη στιγμή.  

        Στον κινηματογράφο, επειδή είναι «κονσέρβα», υπάρχει η δυνατότητα να 

γίνουν διορθώσεις. Έτσι κι αλλιώς κάθε σκηνή επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί 

το ζητούμενο και πάντα επιλέγεται η καλύτερη απόδοσή του. 

    Ο κινηματογράφος έχει μεγαλύτερες τεχνικές δυνατότητες (εφφέ).  

        Στο εξωτερικό οι θεατρικές παραστάσεις έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες. 

    Στον κινηματογράφο το μάτι του θεατή είναι κυρίως το μάτι της κάμερας. 

    Στο θέατρο το μάτι του θεατή εστιάζει σε ό,τι τον ελκύει αισθητικά ή σε ό,τι 

επιλέγει διανοητικά. 

    Ο ηθοποιός βρίσκεται σε απόλυτη σύνδεση με τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο 

διαδραματίζεται η σκηνή ―στο θέατρο υπερβολικά, στον κινηματογράφο πιο φυσικά. 

    Στο θέατρο συμμετέχει το κοινό  

     α) έμμεσα (με τη φυσική αντίδραση:γέλιο, κλάμα, χειροκρότημα,κ.λ.π.) 

     β) άμεσα (στις πρωτοποριακές παραστάσεις επηρεάζει την εξέλιξη του μύθου ή 

γίνεται μέρος του).  

    Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται μία θεατρική παράσταση είναι 

μεταβαλλόμενες. 

     Είναι δεδομένο ότι  

     1) κάθε φορά το κοινό αλλάζει και  

     2) όπως είναι φυσικό, διαφοροποιείται η φυσική, η πνευματική ή η ψυχική 

κατάσταση των ηθοποιών. 

Γι’ αυτό κάθε θεατρική παράσταση είναι μοναδική. 

  

 Πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό;  

   Είναι αυτονόητο ότι το κοινό επηρεάζει την ποιότητα μιας παράστασης. Η θετική 

αντίδραση ανεβάζει την ποιότητα, γιατί επηρεάζεται άμεσα η ψυχική διάθεση των 

ηθοποιών θετικά κι επομένως αποδίδουν καλύτερα. 

   Κάποιες φορές αρκεί να μην είναι έστω και ένας από τους ηθοποιούς σε καλή 

φυσική κατάσταση για να επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση και των άλλων, αφού κάθε 

τι είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας και αλληλεξάρτησης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αλληλεπίδρασης είναι η γνωστή φράση, που μεταφορικά χρησιμοποιείται 

και σε άλλους χώρους, «δώσε μου ατάκα». 

  

    Λόγω της άμεσης επαφής στο θέατρο λειτουργούν όλες οι αισθήσεις.  

        Σε πρωτοποριακές παραστάσεις μπορεί ο θεατής να έχει την εμπειρία να αγγίξει 

μέρος του σκηνικού ή ηθοποιό. 

    Η κινηματογραφική ταινία δίνει τη δυνατότητα να δει κάποιος ένα έργο, όσες 

φορές θέλει, επαναλαμβάνοντάς το ολόκληρο ή τμηματικά ή κατά σκηνή. Μπορεί 

δηλαδή να κάνει πολλαπλές αναγνώσεις. Επεξεργάζεται εκ νέου το θέμα, 

επανεξετάζει, μελετά, ερμηνεύει ή εν τέλει το επαναλαμβάνει κατ’ επανάληψη. 

        Η ταινία παραμένει ίδια και αναλλοίωτη στο χρόνο ως προς την καλλιτεχνική της 

αξία, ενώ η θεατρική παράσταση είναι ανεπανάληπτη και ως προς την ημέρα ακόμα. 

  

  



 Προκύπτει επομένως το ερώτημα: 

  

 Θα μπορούσε μία θεατρική παράσταση να μαγνητοσκοπηθεί προκειμένου να 

διασωθεί;  

   Μόνο ως προς μερικά στοιχεία της, τα οποία είναι κυρίως επιφανειακά. Αυτό, που 

λέγεται ατμόσφαιρα στην αίθουσα του θεάτρου και που είναι η ειδοποιός διαφορά 

ανάμεσα σε μια παράσταση και μια ταινία, είναι αδύνατον να καταγραφεί και να 

μεταφερθεί με τη μαγνητοσκόπηση. 

 Μια ταινία μπορώ να την δω και στο σπίτι μου. (Video, Home Cinema, DVD) Βεβαίως 

το κοινό ακόμα αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο ως κοινωνική εκδήλωση και θέλει 

να πηγαίνει εκεί για να την δει.  

 Η ποιότητα της ταινίας δεν εξαρτάται από το χώρο αλλά από την ποιότητα των 

μηχανημάτων προβολής.  

        Στο θέατρο το κοινό επιλέγει να πάει, προγραμματίζει ίσως να κλείσει θέσεις 

καιρό πριν. Πολλές φορές η τηλεόραση προβάλλει θεατρικές παραστάσεις, όπως 

έχουν παιχτεί στο θέατρο. Άλλες φορές πάλι θεατρικά έργα, τα οποία έχουν 

σκηνοθετηθεί (τηλεσκηνοθεσία) και γυριστεί ειδικά για την τηλεόραση. Σε αυτήν την 

περίπτωση συμβαίνει ό,τι και στον κινηματογράφο.  

 


