
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ μακιματα  τθσ κ. Παπαδοποφλου μαράγδασ  

1. Γλωςςικι Ζκφραςθ ςτθν Ραιδαγωγικι του Θεάτρου-ΕΑΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 

1.ΓΙΑ ΣΙ ΔΘΛΩΕΙ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

Μπορείτε να επιλζξετε  το νζο βιβλίο ΑΡΧΑΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΣΡΑΓΩΔΙΕ Ε ΔΙΑΚΕΤΗ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ : Η δημιουργική Γλϊςςα ςτη διδακτική πράξη, εκδόςεισ GUTENBERG 

από το βιβλιοπωλείο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςτο ΕΤΔΟΞΟ.  

Ρροςοχι: Πρζπει οπωςδιποτε να παραλάβετε εμπρόκεςμα τα ςυγγράμματα και 

να τα δθλϊςετε εμπρόκεςμα.  

- Άλλθ επιλογι , Η ΚΟΡΗ ΣΟΤ ΗΡΙΔΑΝΟΤ, εκδόςεισ ΑΜΟΣ (δυο ραψωδιζσ τθσ 

επιλογισ ςασ ςυν τθν ειςαγωγι-προοίμιο).  

2.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ:  

Και τα δυο βιβλία μπορείτε να τα ζχετε κατά τθ γραπτι εξζταςθ ανοικτά ςτθν 

εξεταςτικι του Ιουνίου. 

Α. Για όςουσ επιλζξουν το πρϊτο ςφγγραμμα απαιτείται θ ενδελεχισ μελζτθ δφο 

(2) μόνο τραγωδιϊν από το κεφάλαιο 2. Σα διαςκευαςμζνα κείμενα  ( όποιων 

επικυμείτε  από όλεσ, ςσ. 39-151) και των δραςτθριοτιτων που ςυνοδεφουν τισ 

τραγωδίεσ που επιλζξατε (μεταξφ δθλ. των ςελίδων 153-218 ) από το κεφάλαιο 

Γλωςςικζσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ αλλθλεπίδραςθσ με τα διαςκευαςμζνα 

κείμενα των τραγωδιϊν . 

Β. Για όςουσ επιλζξουν το δεφτερο ςφγγραμμα, Θ Κόρθ του Θριδανοφ, εκδόςεισ 

Αρμόσ, απαιτείται θ ανάγνωςθ και δθμιουργικι ανάπλαςθ δφο ραψωδιϊν τθσ 

επιλογισ ςασ από το μυκιςτόρθμα και αςφαλϊσ δεν απαιτείται αποςτικιςθ αλλά 

μία γενικι γνϊςθ τθσ πλοκισ όπωσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν αρχι του ζργου και 

ςτο οπιςκόφυλλο. Θα ηθτθκεί αντιςτοίχωσ η δημιουργική ςασ αλληλεπίδραςη με 

τα κείμενα των ραψωδιϊν ςε θεατρική πρόταςη τησ επιλογήσ ςασ.  

 

ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΟ ΡΕΔΙΟ-ΕΓΑΣΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

1. Θ κριτικι κεατρικοφ ζργου με βάςθ τθν μελζτθ που κα 

κάνετε γραπτϊσ ωσ ςυγγραφι 

- από κριτικζσ κεάτρου ειδικϊν κριτικϊν κεάτρου. 

Τπάρχει πλοφςιο υλικό ςτθν ιςτοςελίδα του ΑΠΘ, 

Σμιματοσ Θεάτρου τθσ φιλοςοφικισ ςχολισ. Εκεί κα 

βρείτε και κεατρικά ζργα ςε ψθφιακι μορφι. Θα 

πάρετε μία ιδζα για το πϊσ κάνουμε μία κριτικι πάνω 

ςε ζνα κεατρικό ζργο που παρακολουκιςαμε. 

Αςφαλϊσ πρζπει να παρακολουκιςετε ζνα κεατρικό 

ζργο ενδελεχϊσ. 



Θ κριτικι μπορεί να είναι μζχρι δφο ςελίδεσ και να ζχει 

δοκιμιακι γραφι τζτοια που κα μποροφςε να 

δθμοςιευτεί  π.χ. ςε ζνα περιοδικό τζχνθσ.  

-Αςφαλϊσ μπορείτε να μελετιςετε κριτικζσ κεατρικϊν 

ζργων από περιοδικά κεάτρου, εφθμερίδεσ και γενικά 

ζντυπα πολιτιςμικϊν εκδθλϊςεων.  

(1θ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΑΗΙ ΜΕ ΓΡΑΠΣΘ ΕΞΕΣΑΘ 

ςτο ςφγγραμμα  ) 

 Για να γίνει αυτό εφόςον πλζον τα κζατρα είναι 

κλειςτά λόγω τθσ επιδθμίασ του κορονοϊοφ που 

δεν ξζρουμε πόςο κα διαρκζςει  κα πρζπει να 

παρακολουκιςετε ψθφιακά ζνα ζργο κεατρικό 

τθσ επιλογισ ςασ από τθν πλοφςια ςυλλογι ςτο 

you tube  ι αναηθτϊντασ ζργο κεατρικό με λζξεισ 

αναηιτθςθσ «κζατρο τθσ Δευτζρασ».  

ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ  

(2θ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΑΗΙ ΜΕ ΓΡΑΠΣΘ 

ΕΞΕΣΑΘ ςτο ςφγγραμμα  ) 

 

κριτικι παρουςίαςθ ενόσ κεατρικοφ ςυγγραφζα 

από τουσ ακόλουκουσ:  

Ερρίκοσ Κψεν,  Ουίλιαμ αίξπθρ, Ευγζνιοσ 

Ιονζςκο, Ηαν Κοκτϊ, Άρκουρ Μίλλερ, Λϊρενσ 

Ολίβιε, Ηαν Λουί Μπαρϊ, Πιτερ Μπρουκ, 

Πάμπλο Νεροφδα, Λουκίνο Βιςκόντι, Μάρτιν 

Ζςλιν, Ιάκωβοσ Καμπανζλλθσ, Αριάν Μνουςκίν, 

Ρομπζρ Λεπάη, Αουγκοφςτο Μποάλ, Σηοφντι 

Ντεντσ, Σηον Μάλκοβιτσ, Ντάριο Φο. 

Επίςθσ από τουσ ςυμπεριλαμβανόμενουσ 

Ζλλθνεσ κεατρανκρϊπουσ-ςυγγραφείσ: 



https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%C

F%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%

CE%B1:%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%B

D%CE%B5%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF

%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_

%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B

1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CF%82 

Για τα παιδικά δείτε τθν Ξζνια Κολογεροποφλου, 

για παράδειγμα, 

Για κωμικά τον Μίμθ Σραϊφόρο.  

 

(Ιδιαιτζρωσ ο Ρουμάνοσ  Ευγζνιοσ Ιονζςκο   ςε 

προφθτικό ζργο κα λζγαμε περιγράφει ςτο 

«παιχνίδι τθσ ςφαγισ» κάτι παρόμοιο με αυτό 

που ηοφμε ςιμερα).  

ΘΜΕΙΩΘ: Ζνασ τρόποσ να δουλζψετε:  

Αναηθτιςτε πλθροφορίεσ για τθ ηωι και το ζργο 

των ςυγγραφζων και βρείτε ομοιότθτεσ ι 

διαφορζσ ςτον τρόπο εκφοράσ τθσ γλωςςικισ 

ζκφραςθσ ςτθ γλϊςςα μεταξφ δφο ςυγγραφζων 

τθσ επιλογισ ςασ από τουσ παραπάνω.( τρεισ- 

πζντε ςελίδεσ). 

 
 

ΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΤΕΗΣ ΕΡΙΔΟΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ 

ΤΟ ΓΑΡΤΟ (ζνα από τα Α ΚΑΙ Β)  

Α. 

υνζντευξη από ζναν θκοποιό ι ςκθνοκζτθ – άλλον ςυντελεςτι παράςταςθσ 

ςφγχρονου κεάτρου για τθν οργάνωςθ μίασ ςθμαντικισ κατάρτιςισ ςασ 

προκειμζνου να μάκετε τι πρζπει να ξζρετε αν κζλετε να ανεβάςετε ζνα δικό ςασ 

κεατρικό δρϊμενο με παιδιά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. (τρεισ -τζςςερισ 

ερωτιςεισ που κα επιλζξετε). ΜΕ ΣΘΛΕΦΩΝΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ αν διαςφαλίςετε 

αυτι.  

                                       ι  



Β. 

 υγγραφή θεατρικοφ ζργου για παιδιά ή ενήλικεσ 

(  - ειδικά για τουσ φοιτητζσ Σμήματοσ Φιλοςοφίασ ακολουθεί επεξήγηςη και 

μπορεί να γίνει για μαθητζσ  ςτη δευτεροβάθμια)  

 με ςυγκεκριμζνο διδακτικό ι αιςκθτικό πλαίςιο δθμιουργίασ( –επιλζξτε θλικία 

ςτθν οποία απευκφνεςτε και ανάγκεσ κοινοφ (π.χ. για ζνα ςχολείο- για μια 

εκδιλωςθ καταςκινωςθσ- για μια ομάδα που κζλουμε να ψυχαγωγιςουμε ςε 

νοςοκομεία παίδων, για τθν αντιμετϊπιςθ μίασ κρίςθσ όπωσ ο κορονοϊόσ ςε 

ενιλικεσ  κ. ά.). 

Γ. ΑΦΟΑ ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: για αυτοφσ που εργάςτθκαν για το μάκθμα «Τεχνικζσ 

Αφθγθματικοφ Λόγου ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ» με το κεατρικό ζργο «Ο Αλαντίν ςε νζεσ 

περιπζτειεσ» όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα κεωρθκεί ότι πρόςφεραν προςκετικι εργαςία 

βάςει του παραπάνω ωσ προςκετικι (Α ι) Β) αλλά κα χρειαςτεί αςφαλϊσ να 

παραδϊςουν τισ δυο υποχρεωτικζσ εργαςίεσ και να προςζλκουν ςε γραπτι εξζταςθ 

εφόςον πραγματοποιθκεί για όλουσ. 

 Πλοι οι φοιτθτζσ πρζπει να μελετιςουν από τα ςυγγράμματα και τθν 

φλθ του e-course. 

 

Χρόνοσ υποβολισ εργαςιϊν κάκε είδουσ :  

 

Θ προςκετικι και υποχρεωτικι εργαςία παραδίδεται κατά τθν θμζρα γραπτισ 

εξζταςθσ  ΙΟΥΝΙΟΥ ςφμφωνα με το πρόγραμμα που κα βγει και …εκτυπωμζνθ  

μζςα ςτο γραπτό, αν καταφζρουμε δια ηϊςθσ εξζταςθ τον Ιοφνιο με ανοικτά 

πανεπιςτιμια ( όχι θλεκτρονικι αποςτολι- με εκτφπωςθ).  

-Καμία εργαςία δε κα γίνει δεκτι μετά τθν εξζταςθ του μακιματοσ. Αν ςυνεχιςτεί 

το πρόβλθμα τθσ πανδθμίασ κα βγει ανακοίνωςθ για θλεκτρονικι εξζταςθ-

παράδοςθ εργαςίασ. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ με δικι ςασ αναηιτθςθ ςε λζξεισ -κλειδιά 

Θζατρο Augusto Boal, μζκοδοσ τανιςλάβςκι,  εκπαιδευτικόσ οδθγόσ για το 

κεατρικό παιχνίδι (μαράγδα Παπαδοποφλου- Γιάννα Κοφλα) . Δείτε και e-course 

για το μάκθμα - πρόςκετο υλικό. Επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ κα βρείτε 

βιβλιογραφία για το μάκθμα και χριςιμεσ πλθροφορίεσ για το προφίλ του 

περιεχομζνου του).  

ΠΑΡΑΚΛΘΘ 

                                               ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΘΝ ΣΕΛΝΕΣΕ ΑΚΟΠΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ 

ΜΘΝΤΜΑΣΑ ΠΑΝΙΚΟΤ –ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΤΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΘΝ 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΟΠΩ ΚΙ ΑΝ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ. ΘΜΑΙΑ ΠΡΩΣΙΣΘ Θ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Θ ΨΤΧΙΚΘ 

ΜΑ ΘΡΕΜΙΑ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΟΡΦΩΘ.  ΑΞΙΟΠΟΙΟΤΜΕ ΣΟΝ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΠΟΝΘΘ 

ΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΠΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΘΑ 

ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΕΝΘΜΕΡΩΕΙ. ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΕΣΟΙΜΑΗΕΙ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 

ΣΘΛΕΔΙΑΚΕΨΕΩΝ ΑΝΣΙ ΔΙΑ ΗΩΘ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ. Ω ΕΚ ΣΟΤΣΟΤ ΘΑ 

ΠΡΟΠΑΘΘΟΤΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΤΜΕ ΜΕ ΑΤΣΟΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΠΟΤ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ 



ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΑ ΣΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΜΕ ΚΙΝΘΘ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΙΚΘ ΑΝΑΓΝΩΘ ΣΘΝ 

ΣΑΞΘ. 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΗΣ: «Σο κεατρικό αναλόγιο 

προφορικά δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί όπωσ είπαμε ςτα προθγοφμενα 

μακιματα για ευνόθτουσ λόγουσ». Θα περιοριςτοφμε ςτα παραπάνω λόγω 

ανατροπϊν που κακιςτοφν τα ηωι μασ ευζλικτθ και ςυναρπαςτικι. Ασ το δοφμε 

ζτςι.  

 

Για το Τμιμα ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ  τα ίδια προαπαιτοφμενα που όμωσ, 

μποροφν να αποδοκοφν για ςτοχαςτζσ και κεατρικοφσ ςυγγραφείσ με 

φιλοςοφικό ζργο.  

Επίςθσ μπορεί  να γίνει εργαςία 

- Η  ςυγγραφι ενόσ πρωτότυπου ζργου από τουσ φοιτθτζσ ωσ εργαςία ςτο οποίο 

ζργο … δφο φιλόςοφοι ςυνομιλοφν πάνω ςε ζνα κζμα .  

 Ρ.χ. Ράνω ςτθ ςκθνι του κεάτρου ο Wittgenstein  ςυνδιαλζγεται με τον William 

James για ζνα κζμα επίκαιρο και διαχρονικό μαηί που ςασ απαςχολεί. Θα πρζπει 

να μελετιςετε τουσ δυο φιλοςόφουσ και το ζργο τουσ και να αποδϊςετε τουσ 

ρόλουσ ςφμφωνα με τθ κεωρία τουσ , τισ απόψεισ τουσ. 

 Δείτε περιςςότερα και ςτο λιμμα Scientific theatre.   

-Επικοινωνιςτε με τθ διδάςκουςα , παρακολουκείτε τισ ανακοινϊςεισ και τα 

μθνφματα ςτο e-course για κακοδιγθςθ.  

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ:  Χρειάηεται για τθν περίοδο αυτι …. 

-να ετοιμάςετε δυο υποχρεωτικζσ εργαςίεσ όπωσ παραπάνω 

-να είςτε ςε ετοιμότθτα για μακιματα εξ αποςτάςεωσ  

(Για τθν τελικι εξζταςθ Ιουνίου κα βγει νεότερθ ανακοίνωςθ με βάςθ τα 

ςυγγράμματα  βλζποντασ και κάνοντασ).  

 ΥΡΕΝΘΥΜΙΣΗ: Να προςζχετε τουσ μεγαλφτερουσ που βρίςκονται ςε κίνδυνο με 

το να κρατάτε τα μζτρα για τον κορονοϊό ςτον εαυτό ςασ. Η μόρφωςθ και θ 

ευτυχία είναι επιλογι και ωριμότθτα, όχι μόνο εξεταςτικζσ και πτυχία. Η ηωι 

είναι το  ςπουδαιότερο μάκθμα.  

Με τθν αγάπθ μου, 

Η κακθγιτριά ςασ 

 

  



 

 

ΜΑΘΗΜΑ  

ΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΑΦΗ,  

Εαρινό 2020, Σμαράγδα Ραπαδοποφλου 
Αφορά φοιτθτζσ του ΠΣΔΕ και του  Σμιματοσ Φιλοςοφίασ 
Θα μελετιςετε από το ςφγγραμμα και το e-course  όπωσ και όςα μελετιματα 

αναηθτιςετε για τθ ςφαιρικι ςασ κεϊρθςθ δεδομζνα για μεκόδουσ τθσ πρϊτθσ 

ανάγνωςθσ και γραφισ. 

Ζχουμε δει ιδθ τον Οβίδιο Ντεκρολφ, τθ Μαρία Μοντεςόρι, τθ κεωρία 

αναδυόμενου γραμματιςμοφ(emerging iteracy). Μελετάμε ςτθ ςυνζχεια τθν 

φωνθτικι μζκοδο, τθν αλφαβθτικι, τθν βιωματικι μζκοδο και παιγνiϊδεισ 

μεκόδουσ του Φρομπζλ.  Δείτε προςεκτικά το περίγραμμα μακιματοσ από τθν 

ιςτοςελίδα Σμιματοσ και το e-course από τθ μαράγδα Παπαδοποφλου, δεν 

υπάρχει κλειδί. Επίςθσ μελετάμε το αναλυτικό πρόγραμμα και τα βιβλία γλϊςςασ 

A’ δθμοτικοφ του ςχολείου όπωσ υπάρχουν και ςτο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ. 

 

Θ εξζταςθ του μακιματοσ κα γίνει γραπτϊσ εφόςον θ κατάςταςθ εξελιχκεί ομαλά  

αλλιϊσ κα ςασ ηθτθκεί να πάρετε μία ενότθτα του μακιματοσ από τα ςχολικά 

εγχειρίδια γλϊςςασ και να παρουςιάςετε ζνα ςχζδιο μακιματοσ για τθν A’  

δθμοτικοφ με εναλλακτικζσ δραςτθριότθτεσ είτε για διεφρυνςθ λεξιλογίου, 

δθμιουργία προτάςεων, κατανόθςθ κειμζνου είτε για άλλουσ διδακτικοφσ 

γνωςτικοφσ ςκοποφσ . Θα ακολουκιςει ενθμζρωςθ πριν το Πάςχα.  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  

Για τουσ φοιτθτζσ του Σμιματοσ Φιλοςοφίασ που κα επιλζξουν το μάκθμα …κα 

ηθτθκεί ζνα ςχζδιο μακιματοσ φιλοςοφίασ για μικρά παιδιά  με επίκεντρο τον 

γραμματιςμό, τθ γλωςςικι ζκφραςθ και τθν ανάπτυξθ  τθσ προφορικισ γλϊςςασ με ςτόχο 

τθ γνωςτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ πάνω ςε ζνα κζμα τθσ επιλογισ ςασ 

Π.χ. μακαίνω να κάνω προτάςεισ με τθ λζξθ Κόςμοσ κατακτϊντασ εννοιολογικά τθ λζξθ 

«κόςμοσ» και τισ οικογζνειεσ λζξεων – ςυνϊνυμων  που διαμορφϊνονται από αυτιν. 

Κόςμθμα, κοςμικι ηωι, ο κόςμοσ ωσ ςφμπαν, ο κόςμοσ ωσ ςυνάκροιςθ ανκρϊπων, ο 

κόςμοσ ωσ επικυμία, ωσ ςκζψθ. Θ μζκοδοσ για τθ φιλοςοφικι προςζγγιςθ κα μποροφςε να 

είναι θ ηωγραφιά που κα φτιάξουν παιδιά τθσ προςχολικισ ι πρωτοςχολικισ θλικίασ και 

ίςωσ θ ςφγκριςθ με ηωγραφιζσ μεγαλφτερων ανκρϊπων όταν ακοφνε τθ λζξθ κόςμοσ και 

ηθτείται να ηωγραφίςουν κάτι αντιπροςωπευτικό. θμαςία ζχουν τα ςχόλια που κα κάνουν 

για τθν εννοιολογικι μεταφορά και τισ ερμθνείεσ μασ. Αν μπορεί να γίνει τθλεφωνικά, 

ψθφιακά, με φωτογραφίεσ κα υπάρξει κακοδιγθςθ από τθ διδάςκουςα.  Μπορείτε να 

διδάξετε άλλθ λζξθ- ζννοια και φράςεισ. Σο «κόςμοσ» αποτελεί απλϊσ ζνα τυπικό 

παράδειγμα. Ακόμα και με αφορμι τθν εκμάκθςθ του γράμματοσ-ςυμβόλου Κ και κ. 

(Philosophy for children, literacy and philosophy). 

 


