
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ                 10/4/2020 
2ο  Μάκθμα 

Αϋ- Βϋ - Γϋ - Δϋ 

Γεια ςασ παιδιά!  

Σι κα λζγατε να παρακολουκιςουμε μία κεατρικι παράςταςθ; 

Βζβαια, θ παρακολοφκθςθ μίασ παράςταςθσ από μία οκόνθ δεν μπορεί να μασ 

παραςφρει ςτθ μαγεία που κρφβει μία ηωντανι παράςταςθ, κακϊσ θ εμπειρία που 

προςφζρει το κζατρο ςτον  κεατι ολοκλθρϊνεται μόνο με τθν αλλθλεπίδραςθ 

θκοποιϊν-κοινοφ. Ωςτόςο το κζατρο, ακόμθ και από μία οκόνθ, μπορεί να μασ 

προςφζρει ποιοτικι ψυχαγωγία. 

ασ προτείνω λοιπόν τισ παρακάτω παραςτάςεισ: 

 

“Το κορίτςι που επιμένει” των  Σθλ.  Σςαρδάκα και Διον. Μπάςτα από το 

ΔΗΠΕΘΕ Κοηάνθσ (2020) 

Ζνα πρωτότυπο μουςικό παραμφκι με κεντρικι θρωίδα ζνα καρραλζο κορίτςι που 

παίρνει τθν τφχθ ςτα χζρια του και επιμζνει μζχρι τθν τελικι λφςθ που κα είναι 

δίκαιθ για όλουσ. 

 https://www.youtube.com/watch?v=9z3tjBk4X-0 

 

“Το βάλσ με τα παραμφθια” τθσ Κάρμεν Ρουγγζρθ 

Πρόκειται για μία παράςταςθ που αποτελείται από 6 παραμφκια που ςυνοδεφονται 

από μελωδίεσ του Γιόχαν τράουσ. Οι ιςτορίεσ που παρουςιάηονται αναδεικνφουν 

διαχρονικζσ αξίεσ  όπωσ  θ αγάπθ, θ ςυνζπεια, θ εντιμότθτα, θ ςυνεργαςία ,θ 

υπευκυνότθτα , θ καλοςφνθ. 

https://www.karmenrouggeri.gr/el/events/to_vals_me_ta_paramythia 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y9HBuo1O6TI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9z3tjBk4X-0
https://www.karmenrouggeri.gr/el/events/to_vals_me_ta_paramythia
https://www.youtube.com/watch?v=Y9HBuo1O6TI


“Χίλιεσ και μία ιςτορίεσ” του Μάικ Κζννυ από το Εκνικό Θζατρο (2019-2020) 

Ζμπνευςθ για τθν παράςταςθ αποτελεί ζνα από τα πιο δθμοφιλι ζργα τθσ  

παγκόςμιασ λογοτεχνίασ , θ ςυλλογι παραμυκιϊν “ Χίλιεσ και μία νφχτεσ “. 

Πρόκειται για μια ιςτορία αυτογνωςίασ  που με τθ ςειρά τθσ γεννά άλλα μικρότερα 

παραμφκια. 

Σθν παράςταςθ μπορείτε να παρακολουκιςετε κάκε άββατο ςτισ 17:00 και κάκε 

Κυριακι ςτισ 12:00 από τθν  ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Θεάτρου www.n-t.gr  ι από τθν 

ιςτοςελίδα του Τπουργείου Πολιτιςμοφ www.culture.gr 

 

Αν πάλι ςασ αρζςει θ μουςικι μπορείτε να παρακολουκιςετε τθν όπερα  για παιδιά 

“Η Βαςίλιςςα του Χιονιοφ”, μία ιςτορία πίςτθσ, αφοςίωςθσ και φιλίασ. Ο 

ςκθνοκζτθσ τθσ παράςταςθσ Θ. Αμπαηισ βαςίςτθκε ςτο αγαπθμζνο παραμφκι του 

Άντερςεν και ζγραψε τθν όπερα με ςτόχο τθν εξοικείωςθ των παιδιϊν με το είδοσ. 

https://www.youtube.com/watch?v=6_lW4eRpGN4&feature=emb_title 

 

Βίντεο παραςτάςεων μπορείτε να διαλζξετε και από το αρχείο του Εκνικοφ 

Θεάτρου ςτον ςφνδεςμο:  

http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-

YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE 

 

 

 Αφοφ παρακολουκιςετε όποια παράςταςθ κζλετε (ι και όλεσ!) μπορείτε, 

όπωσ κα κάναμε και ςτο ςχολείο, να ηωγραφίςετε τθ ςκθνι που ςασ άρεςε 

περιςςότερο και ςτθ ςυνζχεια να “ηωντανζψετε” τθ ηωγραφιά ςασ παίηοντασ 

οι ίδιοι τουσ ρόλουσ . 

 

 Σα μεγαλφτερα παιδιά προτείνω να αναλάβετε το ρόλο ενόσ κριτικοφ 

κεάτρου και να αξιολογιςετε τθν παράςταςθ που παρακολουκιςατε 

απαντϊντασ ςτισ ερωτιςεισ που κα βρείτε παρακάτω. 

 

 

 

Θα περιμένω  με χαρά να μου εκφράςετε τισ εντυπώςεισ ςασ και να μου ςτείλετε τισ 

εργαςίεσ ςασ ςτο erinistamouli@gmail.com 

http://www.n-t.gr/
http://www.culture.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=6_lW4eRpGN4&feature=emb_title
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http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE
mailto:erinistamouli@gmail.com


ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 

Α. ασ άρεςε θ παράςταςθ που είδατε και γιατί. 

 

 

 

Β. Πόςο ςασ ενδιζφερε το κζμα; 

 

 

 

Γ. Ανταποκρίκθκαν οι θκοποιοί ςτουσ ρόλουσ τουσ; 

 

 

 

Δ. Σαίριαηαν τα κοςτοφμια και το ςκθνικό ςτθν ατμόςφαιρα του ζργου; 

 

 

 

Ε. Tι ςυναιςκιματα ςασ προκάλεςε – τι ςασ ςυγκίνθςε περιςςότερο – ςασ ζκανε να 

ςκεφτείτε κάτι νζο; 

 

 

 

 

Σ.  Γράψτε μία ςφντομθ κριτικι για τθ ςχολικι εφθμερίδα (τίτλοσ, ςυγγραφζασ, 

ςφντομθ περιγραφι ιςτορίασ, ςχολιαςμόσ ςθμείων που άξιηαν, οι εκπλιξεισ, 

ςυμπεράςματα.) 



 

  


