Πολιτιστικό πρόγραμμα
Θεατροπαιδαγωγική πρόταση του
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δοξάτου
Διδακτικό έτος: 2015/2016

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Βασιλική Πετρά

Bασικές αρχές:
Η μάθηση:
 Αποτελεί προϊόν ατομικής και συλλογικής
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον
 Αναδεικνύει την κοινωνική ανισότητα.
 Έχει χειραφετητικό χαρακτήρα.

Η Θεατροπαιδαγωγική, αξιοποιώντας τεχνικές
του θεάτρου και τον παιγνιώδη τρόπο
στοχεύει στην ανάπτυξη της νοημοσύνης:
 Χωρικής
 Οπτικής
 Μουσικής
 Κιναισθητικής
 Διαπροσωπικής/του άλλου
 Ενδοπροσωπικής
 Κοινωνικοσυναισθηματικής.

Εμπλέκει ενεργά τον εκπαιδευτικό,
καταργώντας τη διάκριση μεταξύ
«υποκειμένου» και «αντικειμένου» έρευνας.
 Τον κάνει κριτικά υπεύθυνο όσον αφορά
την «εκπαίδευση» που παράγει και τις
καινοτομίες που εφαρμόζει.


Χτίζει τη γνώση, μέσα από την κριτική
σκέψη και το παιχνίδι.
 Συνδέει τη θεωρία με την πράξη.
 Υποκινεί τον μαθητή να ξεδιπλώσει
δεξιότητες, να αλληλεπιδράσει, να
συνεργαστεί.
 Μυεί στη διαδικασία του αναστοχασμού.



Η προτεινόμενη προσέγγιση μάθησης είναι η
Αναδυόμενη Μάθηση Είναι ολιστική προσέγγιση:
Η μάθηση αναδύεται από τη συλλογική ενεργό δράση
όλων των εμπλεκομένων σε μια αναπαριστώμενη
αυθεντική κατάσταση και από τον αναστοχασμό
πάνω στις πράξεις τους, αλλάζοντας οπτική για την
κατανόησή τους. Ο εκπαιδευτικός γίνεται συμμέτοχος
και συμπαραστάτης, παύει να αποτελεί αυθεντία.



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να είναι
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος «Μανδύας του Ειδικού»,
προκειμένου ο εκπαιδευτικός ως εμψυχωτής να
ασκήσει τους ομοτέχνους και τους μαθητές του στον
ρόλο αυτό.





Μια δομημένη παιδαγωγική διαδικασία που
χρησιμοποιεί περιστατικά της καθημερινής
ζωής με στόχο:
Τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων,
την κατανόηση δυσκολονόητων εννοιών και
την κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων
μέσα από την κατανόηση του εαυτού.







Δράση που στηρίζεται στην ομάδα και
δίνει έμφαση στη διαδικασία και όχι στο
αποτέλεσμα.
Ο εκπαιδευτής «παραχωρεί» την εξουσία
του, μπαίνει σε ρόλο και απλώς
συντονίζει.
Χρησιμοποιούνται τεχνικές του θεάτρου.










ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (καταστάσεις, σχέσεις, ρόλοι,
χώρος, χρόνος)
ΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ
ΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΑ
ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ



Την αφετηρία του στοχασμού μας.
Αποτέλεσε η φάρμα των ζώων του
Τζωρτζ Όργουελ.



Αποσυνδέσαμε το έργο από τους
κειμενικούς του προσδιορισμούς και το
αναπλαισιώσαμε.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ
 Το ανθρώπινο ζώο είναι το
μοναδικό ζώο ,που είναι ικανό να
δρα και να παρατηρεί τον εαυτό του,
ενώ δρα.
 Είμαστε όλοι ηθοποιοί: το να είσαι
πολίτης δεν σημαίνει ότι ζεις σε μια
κοινωνία ,σημαίνει ότι την αλλάζεις.
Augusto Boal 1931-2009



Αρχικά ο στόχος του Boal
είναι να δώσει το λόγο σε
ανθρώπους και σε
ομάδες που διώκονται
από το πολιτικό
καθεστώς βιώνοντας
κοινωνικό αποκλεισμό ή
κρατική καταστολή.

Κάνοντας θέατρο φωτίζουμε τη
σκηνή της καθημερινής ζωής..



Θέατρο Φόρουμ



Θέατρο – Εικόνα



Θέατρο Εφημερίδα



Νομοθετικό
θέατρο



Αόρατο Θέατρο

 Διάλογος, τον οποίο
άτομα και ομάδες έχουν
στερηθεί.
 Εξουσία, επειδή
εκείνοι που έχουν την
εξουσία προσπαθούν
να τη στερήσουν από
τους υπόλοιπους



Παιχνίδια ρόλων



Δυναμικές εικόνες



Αυτοσχεδιασμός



Διάδρομος
συνείδησης



Γλύπτης - γλυπτό



Πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί της εξουσίας;



Ποιος είναι ο ρόλος της προπαγάνδας;



Ποια είναι η προσωπική και ποια η συλλογική
ευθύνη στη διαχείριση της εξουσίας; Πώς
λαμβάνονται οι αποφάσεις;



Τι σημαίνει ενεργός πολίτης; Πώς μπορεί να
λειτουργήσει αφυπνιστικά το θέατρο;



Πώς αντιμετωπίζουμε την ετερότητα;
Μπορούμε/θέλουμε να υπερασπιστούμε τον
«άλλο», τον «ξένο»;



Πολιτική ευθύνη



Συνεργασία



Δικαιοσύνη



Ενσυναίσθηση



Απόφαση, οργάνωση



Κριτική Εκπαίδευση/εκπαίδευση για όλους



Ετερότητα



Διαπολιτισμικότητα



Εικαστικές δημιουργίες.



Κείμενα και ποιήματα (δημιουργική γραφή).



Εφαρμόστηκε το εκπαιδευτικό δράμα
(5/4/2016).



Επεξεργαστήκαμε κείμενα από τον τύπο



Ταινία αφιερωμένη στην προσφυγιά.
ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

1ο: Όλα τα ζώα είναι ίσα
 2ο : Όλα τα ζώα έχουν δικαίωμα στην
τροφή
 3ο: Οι ώρες εργασίας δεν μπορούν να
ξεπερνούν τις 8
 4ο: Ό,τι περπατάει με δύο πόδια είναι
εχθρός
 5ο: Κάθε ζώο μπορεί να εκφράσει
ελεύθερα τη γνώμη του




6ο: Κανένα ζώο δεν θα σκοτώνει το άλλο.



7ο: Όλα τα ζώα έχουν δικαίωμα στη δωρεάν
παιδεία και την περίθαλψη.



8ο: Η κυκλοφορία σε όλους τους χώρους
της φάρμας είναι ελεύθερη.



9ο: Οι πληροφορίες διακινούνται ελεύθερα.



10ο: Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την
πλειοψηφία.

Μία νύχτα στο βουνό
Κάτω απ΄τον σκοτεινό ουρανό
Μια φωτιά αναμμένη
Η Μάνα σπαραγμένη
Το κρύο σκοτώνει
Και ο φόβος μεγαλώνει
Παιδιά στα χιόνια παγωμένα
Μα η αγάπη τα κρατά ενωμένα.
Η ελπίδα ψάχνει ζεστασιά
Δίπλα στης μάνας την καρδιά.
Λησμονώντας τη πατρίδα
Στο κάθε μοιραίο βήμα.
Ιωαννίδης Νικόλας
Καρατζόγλου Βασίλης
Παπαδόπουλος Κοσμάς



Βιράνη Μαρία



Ευθυμίου Κυριάκος



Κοντροπούλου Στεργιανή



Μουλιστάνος Γιώργος



Σουβλέρη Δέσποινα



Φιρτικιάδου Σοφία

Πετρά Βασιλική, φιλόλογος, υπεύθυνη για το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε επίσης σε βιωματικό σεμινάριο
της ΔΔΕ Δράμας 19/4/2016

«Η φάρμα των ζώων» του Τζωρτζ Όργουελ:
το εκπαιδευτικό δράμα ως ολιστικός τρόπος μάθησης.
Το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα έλαβε χώρα
κατά το διδακτικό έτος 2015 – 2016 σε στο ΓΕΛ Δοξάτου Δράμας.
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Βασιλική Πετρά
Αφορούσε αρχικά 25 μαθητές όλων των τάξεων και στη συνέχεια τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησής του υπήρξε εμπλοκή των
περισσότερων μαθητών του σχολείου. Η τελική εφαρμογή του έγινε στο σχολείο στις 23 Μαρτίου 2016 και ακολούθησε η
παρουσίασή του στις Ημέρες Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας και σε βιωματικό σεμινάριο από τον καθηγητή – εμψυχωτή. Η
δράση μπορεί να ενισχυθεί από ειδικούς προερχόμενους από τον φορέα Θέατρο για την Εκπαίδευση και κάποιο τμήμα
θεατρικών σπουδών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην προκειμένη περίπτωση. Τα παραγόμενα «προϊόντα» ήταν, εκτός
του εκπαιδευτικού δράματος, ποιήματα γραμμένα μέσα στις τάξεις σε εργαστήρι δημιουργικής γραφής, ταινία αφιερωμένη
στους πρόσφυγες, εικαστικές δημιουργίες, ppt παρουσίασης, αξιολογήσεις.
Εκπαιδευτικό δράμα: Η συγγραφή του έγινε με τη συνεργασία του καθηγητή εμψυχωτή και των μαθητών σε κοινό ψηφιακό
χώρο(έγγραφο στο google drive).

Ερωτήματα/προβλήματα
• Ποια είναι η προσωπική και ποια η συλλογική ευθύνη στη διαχείριση της εξουσίας;
• Πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί της εξουσίας;
• Πώς διαμορφώνεται ο εξουσιαστικός λόγος και πώς ο λόγος της παιδείας;
• Πώς λειτουργεί η παραπληροφόρηση; Ποιος είναι ο ρόλος της προπαγάνδας;
• Με ποιους τρόπους μπορεί να αντιμετωπίσει ο υπεύθυνος πολίτης ως άτομο και ως
ομάδα το έλλειμμα δημοκρατίας; Τι σημαίνει ενεργός πολίτης;
• Οργάνωση, προγραμματισμός, συντονισμός, λήψη αποφάσεων, διοίκηση
ανθρώπινων πόρων, ηγεσία, έλεγχος: πώς λειτουργούν καθημερινά και γιατί
υπολειτουργούν;
• Πώς μπορεί να λειτουργήσει αφυπνιστικά και λυτρωτικά το θέατρο;
• Πώς αντιμετωπίζουμε τον «άλλο», τον «ξένο», τον διαφορετικό, τον πρόσφυγα;
Γιατί η προάσπιση της ετερότητας μας αφορά όλους;
• Τι είναι η ιθαγένεια; Πώς αποκτιέται; Πώς χάνεται;
Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που διερευνούν οι συμμετέχοντες στο «θεατρικό
εργαστήριο», που αφορμάται από το έργο του Τζορτζ Όργουελ «Η φάρμα των ζώων».
Ο αρχικός σχεδιασμός του δράματος έγινε από φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος «Το
θέατρο στο σχολείο», το οποίο διδάχθηκε στο Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ. Παρουσιάστηκε
στην Παγκόσμια ημέρα για το Θέατρο από το Θέατρο για την Εκπαίδευση και ο καθηγητής
συμμετείχε στην εφαρμογή του. Οι μαθητές έγραψαν δημιουργικά τη δική τους πρόταση.
Ομάδες:
Καταπιεστές: Σκληροπυρηνικοί / Καταπιεστές: που έχουν αντιρρήσεις,
Ζώα: γουρούνια
Σύμβολο/μουσικό όργανο: τουμπερλέκι.
Καταπιεζόμενοι: αδρανείς, εφησυχασμένοι: «αγαθότατοι» που θα γίνουν καταπιεστές(
Εφιάλτες)
Ζώα: σκυλιά
Σύμβολο: σφυρίχτρα
Καταπιεζόμενοι: υποψιασμένοι, αλλά φοβισμένοι, εργαζόμενοι, άτολμοι, βολεμένοι
Ζώα: Πρόβατα
Σύμβολο: καμπάνες
Επαναστάτες: Ροβεσπιέροι , Ορεινοί,

Ζώα: γαϊδούρια, άλογα, μουλάρια,
Σύμβολο: ντέφι
Πρόσφυγες: φερέοικοι, ανέστιοι,
Ζώα: πελαργοί, πουλιά, κοτόπουλα(αυτοί αλλάζουν τα δεδομένα)
Σύμβολο: τρίγωνο, φωνή
Ονόματα – Σύμβολα/άλλες προτάσεις
1. Ονόματα αρχηγού γουρουνιών: Δράκων – οντας, Περίανδρος
Τα άλλα γουρούνια είναι ανώνυμα, γιατί υπακούουν στις εντολές του αρχηγού και
λειτουργούν μαζοποιητικά.
2. Οι καταπιεσμένοι: αγαθότατοι, ανιαροί
3. Το τραυματισμένο Άλογο: Γροθιάς,
4. Το γέρικο Γαϊδούρι: Αλκίνοος
Χωρίζω ομάδες με βάση το μουσικό όργανο
Μουσικά όργανα
Τουμπερλέκι
Ντέφι
Καμπάνες
Σφυρίχτρα
Χωρισμός ομάδων
Δημιουργούμε 4 ή 5 ομάδες, που εκπροσωπούν τον κόσμο των ζώων. Κάθε μια έχει τον
αρχηγό της. Επιλέγει το όνομά της που αποδίδει με συμβολικό τρόπο την ομάδα που
εκπροσωπεί ή ένα βασικό γνώρισμά της. Διαλέγει ένα σύμβολο και ένα μουσικό όργανο για
εκφραστεί. Ένα χαρτάκι/κάρτα με λέξη ή φράση επιλογής τους εκφράζει τον ρόλο τους
Τα ζώα μπορούν να μιμηθούν ήχους με το στόμα και τα χέρια. Το σώμα τους είναι
«όργανο» αυτογνωσίας και επικοινωνίας:
Τα γουρούνια(ροζ κάρτες)
Τα σκυλιά(μαύρη κάρτα)
Τα γαϊδούρια, τα μουλάρια, οι ίπποι…
…
Με τα χέρια πλεγμένα στην αρχή χαλαρά και έπειτα σφιχτοπλεγμένα - όσο η σχέση μας
εμπεδώνεται – κάνουμε κύκλο. Ακολουθούν δεξιόστροφες και αριστερόστροφες
στροφές(συμβολική κίνηση για να δείξουμε ότι οφείλουμε να αλλάζουμε οπτική γωνία). Ο
εμψυχωτής μιλά αργά και σταθερά, αλλά θερμά(πιστεύει πολύ σε αυτό που κάνει) σε μια
μυητική διαδικασία ενεργοποίησης των μαθητών ή επανα - γνωριμίας μέσα από ένα
καινούριο πλαίσιο για να δημιουργήσει τη συνθήκη του θεάτρου. Υποδεικνύει ότι «είμαστε
όλοι μαζί», ότι «η εμπειρία μας είναι κλειστή και προστατευμένη», «δική μας» και για το
πώς λειτουργεί το σώμα μας…
Αφήγηση
Πριν από λίγο καιρό σε κάποια φάρμα, τα ζώα τα επειδή καταπιέζονταν από τους
ανθρώπους, ξεσηκώθηκαν και, μετά από σκληρούς αγώνες και πολλές απώλειες, ανέλαβαν
οι ίδιοι από κοινού τη διοίκηση της φάρμας. Όλα πλέον κυλούσαν ομαλά. Μάλιστα
συνέθεσαν τον «Ύμνο της φάρμας»
Υπέρ ελευθερίας
Εμπρός σηκωθείτε
να βγούμε στον δρόμο
αδέλφια μου ζώα,
πείτε όχι στον πόνο.

Άλλο απ’τον άνθρωπο
όχι κακό
αδέλφια μου ζώα
σηκώστε πανό…
Είμαστε λεύτεροι,
μόνοι μπορούμε
φωνάξτε δυνατά
να μας ακούνε.
Άνθρωπε άχρηστε
δεν μας αγγίζεις
με τα δυο σου πόδια
τα πάντα γκρεμίζεις.
Ντροπή σε όποιο ζώο
τον δίποδο φοβηθεί
είμαστε ανώτεροι
και ικανοί…
Όλα τα ζώα
ενωμένα μαζί
είμαστε αδέλφια
ποιος θα το αρνηθεί…
Όλα τα ζώα
ενωμένα μαζί
ο κόσμος να αλλάξει
όντως μπορεί…. (x2)
Τα ζώα συνέταξαν νόμους της φάρμας, τους οποίους έγραψαν τα γουρούνια που ήξεραν
γράμματα.
Νόμοι: Αναλαμβάνει ο νομομαθής Δράκων με την ομάδα του
Σκηνοθετική οδηγία: δώστε όνομα στον αρχηγό σας, διαλέξτε σύμβολο και μουσικό
όργανο
Οι δέκα αρχικοί νόμοι
1. Όλα τα ζώα είναι ίσα.
2. Οι ώρες εργασίας δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 8.
3. Όλα τα ζώα έχουν ίσα δικαιώματα στην τροφή.
4. Ό,τι περπατάει με 2 πόδια είναι εχθρός.
5. Κάθε ζώο μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του.
6. Κανένα ζώο δεν θα σκοτώνει το άλλο.
7. Όλοι έχουν δικαίωμα στη δωρεάν παιδεία.
8. Η κυκλοφορία σε όλους τους χώρους της φάρμας είναι ελεύθερη.
9. Οι πληροφορίες διακινούνται ελεύθερα.
10. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία
Αφήγηση: Μια ομάδα προσφύγων εισέρχεται στη φάρμα. Γλύπτης – γλυπτό. Δώστε την
εικόνα του εξαθλιωμένου πρόσφυγα. Διορθώστε την εικόνα προβάλλοντας αυτό που θα
θέλατε να είναι(ιδανική κατάσταση). Ο καταπιεστής ζητά τη αρνητική εικόνα, ο εμψυχωτής

από τους επαναστάτες τη θετική.
Αφήγηση
Τα γουρούνια εν τω μεταξύ, εκμεταλλευόμενα το γεγονός ότι τα άλλα ζώα δεν ήξεραν να
διαβάζουν, άλλαξαν τους νόμους, ώστε να εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Και
έγιναν μικροί τύραννοι των ανθρώπων που τους εμπιστεύτηκαν.
Σύνταξη των παραποιημένων νόμων
Η ομάδα των γουρουνιών – καταπιεστών γράφει/παραποιεί τους νόμους.
Οι δέκα παραποιημένοι νόμοι
1. Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια ζώα πρέπει να διοικούν.
2. Οι ώρες εργασίας δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 8 για τα γουρούνια.
3. Όλα τα ζώα έχουν ίσα δικαιώματα στην τροφή, αλλά τα ροζ (κάποια) ζώα έχουν
περισσότερα δικαιώματα.
4. Ό, τι περπατάει με 2 πόδια είναι εχθρός - κάποιες φορές.
5. Κάθε ζώο μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του, εάν του ζητηθεί.
6. Κανένα ζώο δεν θα σκοτώνει το άλλο – χωρίς λόγο.
7. Όλα τα ζώα έχουν δικαίωμα στη δωρεάν παιδεία - εκτός και αν δεν είναι ροζ.
8. Η κυκλοφορία σε όλους τους χώρους της φάρμας είναι ελεύθερη για τα γουρούνια.
9. Οι πληροφορίες διακινούνται ελεύθερα, όταν το ορίζουν τα γουρούνια.
10. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία των γουρουνιών.
Η καθημερινή ζωή στη φάρμα: Σκηνές- Παρακολούθηση σκέψης
Η κάθε ομάδα παρουσιάζει με δυναμικές εικόνες και ταμπλώ βιβάν ή σε μια σκηνή τον
αντίκτυπο των παραποιημένων νόμων στην καθημερινή ζωή των ζώων.
Αφήγηση
Ο αρχηγός των γουρουνιών ανακοινώνει σε επίσημη τελετή το χτίσιμο του
ανεμόμυλου/νερόμυλου/μεγαλεπήβολου έργου, που θα εκφράζει το όραμα της φάρμας.
Η γιορτή: Αυτοσχεδιασμός - Τελετουργία
Ο Δάσκαλος σε ρόλο γουρουνιού εκφωνεί λόγο με τον οποίο παροτρύνει τα ζώα να
κτιστούν έναν ανεμόμυλο, για να αποδείξουν ότι είναι το ίδιο ικανά με τους ανθρώπους. Ο
ανεμόμυλος θα είναι το σύμβολο της δύναμης και της ελευθερίας των ζώων.
Αφήγηση
Τα ζώα ενθουσιασμένα συνθέτουν τον «Ύμνο της φάρμας», που δείχνει φανερά την
υποταγή των ζώων στις εντολές των γουρουνιών και την απώλεια της ελευθερίας τους.
Σύνταξη ύμνου
‘’Ο ύμνος της φάρμας’’
Η φάρμα η δικιά μας
είναι ξεχωριστή
τα ζώα εδώ είναι ελεύθερα
κάθε στιγμή.
Είμαστε ευτυχισμένα
αλλά και ασφαλή
τίποτα να μην αλλάξει
Θεέ μου μη!

Ο αρχηγός ο Ναπολέων
δίκαιος είναι πολύ
ειδικά όταν λέει
‘’δουλειά χρειάζεται πολλή
για να είστε ασφαλή…’’
Όλα είναι τέλεια
ισότητα υπάρχει
τα ζώα είναι ελεύθερα
να ζουν όπως λάχει!
ΖΗΤΩ Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ!!! (x3)

Αφήγηση
Έτσι, τα γουρούνια έβαλαν τα ζώα να δουλεύουν σκληρά, για να κτίσουν τον ανεμόμυλο,
το σύμβολο της «ελευθερίας» τους.
Η είδηση για την κατασκευή του ανεμόμυλου έρχεται την ώρα που…
Ο Αλκίνοος το γέρικο γαϊδούρι της φάρμας, αντιλαμβάνεται ότι τα γουρούνια πηγαίνουν
για σφαγή τον Γροθιά, το τραυματισμένο άλογο, και βρίσκεται σε ένα φοβερό δίλημμα. Να
αποκαλύψει την αλήθεια στα ζώα και να κινδυνεύσει η ζωή του ή να κρατήσει το μυστικό
για τον εαυτό του, αφού πια δεν μπορούσε να σώσει τον Γροθιά;
Αφήγηση
Ο Αλκίνοος, το γέρικο γαϊδούρι της φάρμας, αντιλαμβάνεται ότι τα γουρούνια πηγαίνουν
για σφαγή τον Γροθιά, το τραυματισμένο άλογο, και βρίσκεται σε ένα φοβερό δίλλημα.
Να αποκαλύψει την αλήθεια στα ζώα και να διακινδυνεύσει η ζωή του ή να κρατήσει το
μυστικό για τον εαυτό του, αφού πια δεν μπορεί να σώσει τον Γροθιά;
Κύκλος των σκέψεων: Το δίλλημα του Αλκίνοου. Βοηθήστε τον Αλκίνοο να πάρει την
απόφαση.
Αφήγηση
Ο Αλκίνοος αποφασίζει να αποκαλύψει την αλήθεια και καλεί τα ζώα σε μια μυστική
συνέλευση.
Συμβούλιο με τα ζώα: Ο Αλκίνοος και τα ζώα της φάρμας
Ο Αλκίνοος αποκαλύπτει την αλήθεια και τα ζώα συζητούν το πρόβλημα. Σε αγώνες λόγων
οι αρχηγοί και τα μέλη των ομάδων αρχίζουν να επιρρίπτουν ευθύνες για τα ως τώρα λάθη
και να προτείνουν λύσεις. Οι περισσότεροι ζητούν κινητοποιήσεις. Κάποιοι δεν θέλουν να
χάσουν τη βολή τους και διαφωνούν. Κάποιοι είναι με όλους καλά…
Αφήγηση
Έτσι λοιπόν, τα ζώα προβληματισμένα επέστρεψαν στις φωλιές τους. Κανένα όμως από
αυτά δεν μπόρεσε να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ. Αναρωτιόταν τι λάθη έκαναν και γιατί
έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης για δεύτερη φορά. Σκέφτονταν ότι ίσως είχε έρθει η ώρα να
αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούσαν και να πράξουν κατάλληλα.

Αφήγηση
Την επόμενη μέρα τα ζώα συσπειρώνονται.
Τα ζώα αποφασίζουν να δικάσουν τα γουρούνια. Διάδρομος συνείδησης. Δημιουργήστε
δύο γραμμές και βοηθήστε τα γουρούνια να συνειδητοποιήσουν τι έκαναν. Εσείς πώς θα
νιώθατε αν βρισκόσαστε σε παρόμοια θέση;
Διαλύονται οι ομάδες και δημιουργείται κύκλος, ώστε η εμπειρία να κλείσει όπως
ξεκίνησε και να αρχειοθετηθεί ως σημαντικό «δικό μας» βίωμα.
Αναστοχασμός – συζήτηση γυάλας
Ζητούμε από τα παιδιά να εκφράσουν μια σκέψη τους σε σχέση με αυτά που βιώσαν,
συμμετέχοντας ενεργά στην ιστορία.
Σημείωση: Το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα έλαβε χώρα κατά το διδακτικό έτος 2015 –
2016 σε στο ΓΕΛ Δοξάτου Δράμας. Αφορούσε αρχικά 25 μαθητές όλων των τάξεων και στη
συνέχεια τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησής του υπήρξε εμπλοκή των περισσότερων
μαθητών του σχολείου. Η τελική εφαρμογή του έγινε στο σχολείο στις 23 Μαρτίου 2016 και
ακολούθησε η παρουσίασή του στις Ημέρες Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας και σε βιωματικό
σεμινάριο από τον καθηγητή – εμψυχωτή. Η δράση μπορεί να ενισχυθεί από ειδικούς
προερχόμενους από τον φορέα Θέατρο για την Εκπαίδευση και κάποιο τμήμα θεατρικών
σπουδών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην προκειμένη περίπτωση. Τα παραγόμενα
«προϊόντα» ήταν, εκτός του εκπαιδευτικού δράματος, ποιήματα γραμμένα μέσα στις τάξεις
σε εργαστήρι δημιουργικής γραφής, ταινία αφιερωμένη στους πρόσφυγες, εικαστικές
δημιουργίες, ppt παρουσίασης, αξιολογήσεις.

