Χειμεπινό Εξάμηνο 2017/2018

“ Το θέαηπο για παιδιά και εθήβοςρ ”
ην κάζεκα γίλεηαη ζηαδηαθά ε δηεξεύλεζε, αλάιπζε θαη αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ
γλσξηζκάησλ ηνπ ζεάηξνπ γηα αλήιηθνπο ζεαηέο (παηδηά θαη εθήβνπο). Σν ζέαηξν γηα
παηδηά θαη εθήβνπο απνηειεί έλα ηζηνξηθό, θνηλσληθό θαη αηζζεηηθό θαηλόκελν πνπ
αλαπηύρζεθε ζηνλ εηθνζηό αηώλα. Θα κειεηεζνύλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο ζεαηξηθήο απηήο θαηεγνξίαο πνπ είλαη αθ’ ελόο ζπλπθαζκέλε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ελειίθσλ – γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ – γηα ηε λέα γεληά, αθ’ εηέξνπ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο
επηζπκίεο ησλ παηδηώλ, όπσο γίλνληαη γλσζηέο από ηελ έξεπλα θπξίσο ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο. Δπίζεο ζα αλαδεηεζεί ε
«ηαπηόηεηα» ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ε παηδαγσγηθή ζηνρνζεζία κέζα από ηα θείκελα, ηηο παξαζηάζεηο θαη ηελ θξηηηθή ζεώξεζε ηνπ είδνπο.
ην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ζα αλαιπζνύλ έξγα ησλ Ε. αξξή, Δ. Σξηβηδά, Ε.
Βαιάζε, Γ. Καιαηδόπνπινπ, Γ. Πνηακίηε, Ξέληαο Καινγεξνπνύινπ, θαζώο θαη επηινγέο μελόγισζζσλ έξγσλ από ην παγθόζκην ξεπεξηόξην. Θα καο απαζρνιήζεη επίζεο ε ζρέζε ηνπ θεηκέλνπ – ινγνηερληθνύ ή δξακαηηθνύ – σο βάζεο/πιηθνύ γηα κία
ζεαηξηθή παξάζηαζε, θαζώο θαη ε δεκηνπξγία ζεαηξηθήο παξάζηαζεο βάζεη νκαδηθήο
επεμεξγαζίαο θαη απηνζρέδηνπ θεηκέλνπ.

Εργαστήριο:

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο (αιιά ειεύζεξν γηα όια ηα έηε θαη γηα αθξναηέο!) ζα
πξαγκαηνπνηνύληαη εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο (γηα ηηο αθξηβείο ώξεο ζα ζπλελλνεζνύκε ζηα πξώηα καζήκαηα) κε πεξηερόκελν ηε ζςγ γπαθή και ζκ ηνοθεζία
θεάηπος για παιδιά και εθήβοςρ . Απηό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζίεο/
πξνζθιήζεηο κε ζπγγξαθείο, ζθελνζέηεο, ζέαηξα. Θα γίλνπλ επηζθέςεηο ζην
ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. θαη άιια ζέαηξα, όπνπ κπνξνύκε λα δνύκε ηε δηαδηθαζία πξόβαο, ζηεζίκαηνο θ.ν.θ. ην ίδην πιαίζην γηα όπνηνλ επηζπκεί κπνξνύκε λα εηνηκάζνπκε θαη
θάπνηα παξάζηαζε γηα παηδηά, ηελ νπνία ζα παξνπζηάζνπκε.

Σςγγπάμμαηα
—
—

ROGER DELDIME, Θέαηπο για ηην παιδική και νεανική ηλικία, εθδ. ηππσζήησ, Αζήλα
1996.
Θ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ, Ιζηοπία ηηρ δπαμαηοςπγίαρ για παιδιά, εθδ. ηακνύιε, Θεζζαινλίθε
2013.

Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, θείκελα θαη βηβιηνγξαθία πεξηέρνληαη ζην e-class.

Ώξεο γξαθείνπ: Τεηάπηη 16.00-18.00, Πέμπηη 16.00-18.00

“ Διδακηική ηος Θεάηπος I:
Ειζαγωγή ζηην θεαηπική αγωγή (Θεωπία και ππάξη) ”

θνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ηηο βαζηθέο
αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ ζεάηξνπ, θαζώο θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπ
δξάκαηνο/ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα θαηαλνήζνπλ ην ξόιν πνπ έρεη ε ζεαηξηθή αγσγή. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο αλακέλεηαη λα έρνπλ αθνκνηώζεη ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ ζεάηξνπ/δξάκαηνο: (1)
σο απηόλνκνπ καζήκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε, θαη (2) σο εξγαιείνπ κάζεζεο, ώζηε λα
κπνξνύλ λα εθαξκόδνπλ ζηελ ηάμε βαζηθέο αξρέο ηεο ζθεληθήο πξάμεο, ζεαηξνπαηδαγσγηθέο κνξθέο θαη ηερληθέο. ηνπο εηδηθνύο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο εληάζζεηαη ε
γλσξηκία κε ηηο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο πνπ πιαηζηώλνπλ ηε ζεαηξηθή αγσγή θαη κε
ηνπο βαζηθνύο εθπξνζώπνπο ηνπ ζεάηξνπ/δξάκαηνο γηα ηελ θνηλσληθή παξέκβαζε.
ηόρνη ηνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ Διδακηική ηος θεάηπος I: Θεαηπική Αγωγή
είλαη κεηαμύ άιισλ νη εμήο:









ε εμάζθεζε γλσζηηθώλ, αληηιεπηηθώλ θαη δεκηνπξγηθώλ δεμηνηήησλ
ε θαιιηέξγεηα θαη ελδπλάκσζε ηεο νκαδηθόηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο
ε αλαγλώξηζε θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, ε αμία ηεο εκπεηξίαο θαη
ηεο ελζπλαίζζεζεο
ε ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία θαη ε επίιπζε ζπγθξνύζεσλ, ε ζπιινγηθή
παξαγσγή
έξγνπ θαη ε δεκηνπξγία απηνζρέδηνπ νκαδηθνύ έξγνπ
ε απνδνρή ηνπ άιινπ θαη ε εθηίκεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ηεο
πνιππνιηηηζκηθόηεηαο ηεο θνηλσλίαο καο,
ε δηαζύλδεζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο θαη θνηλσληθή/πνιηηεηαθή έληαμε,
ε ζεαηξηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ε ζθεληθή πξάμε σο κέζνδνο θαηαλόεζεο
ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ αλζξώπνπ.

Σςγγπάμμαηα
–

HELENE BEAUCHAMP, Tα παιδιά και ηο δπαμαηικό παισνίδι. Εξοικείωζη με ηο θέαηπο,
κεη. Δι. Παλίηζθα, εθδ. ηππσζήησ, Αζήλα 1998.

–

ΑΤΡΑ ΑΤΓΖ – ΜΔΛΗΝΑ ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ, Η ηέσνη ηος δπάμαηορ ζηην εκπαίδεςζη,
εθδ. Μεηαηρκίν, Αζήλα 2007.

Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο , θείκελα θαη βηβιηνγξαθία πεξηέρνληαη ζην e-class.

Ώξεο γξαθείνπ: Τεηάπηη 16.00-18.00, Πέμπηη 16.00-18.00

