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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Η αξία του θεάτρου ςτην εκπαίδευςη 

Α. Όλεσ οι καλζσ τζχνεσ αναμφιςβιτθτα ςυμβάλλουν ςτθν πνευματικι καλλιζργεια και τθ 
ςωςτι διαπαιδαγϊγθςθ των νζων αφοφ πζραν τθσ παιδευτικισ ζχουν και τθν εκπαιδευτικι 
ιδιότθτα και ικανότθτα. Αν όμωσ κα ζπρεπε να ξεχωρίςουμε κάποια τζχνθ, αυτι κα ιταν η 
τζχνη του θεάτρου! Το ςχολικό θζατρο βοθκά ποικιλοτρόπωσ τον άνκρωπο και ιδιαιτζρωσ 
τον μακθτι να ανακαλφψει πράγματα που δεν μποροφςε να φανταςτεί ποτζ ότι τα 
διακζτει. Το κζατρο ςυνδράμει ςτο να μπορζςει ζνα παιδί να γίνει καλφτερο με τον εαυτό 
του αλλά και με τουσ γφρω του. 

Β. Το κζατρο τονϊνει καταρχιν τθν αυτοπεποίκθςθ, τθν αυτοεκτίμθςθ των παιδιϊν που κα 
παραςτιςουν ζνα κεατρικό ζργο. Η ιδζα και μόνο ότι μετά από μινεσ προετοιμαςίασ κα 
βρίςκονται ςτο ςανίδι και εκατοντάδεσ μάτια κα είναι ςτραμμζνα πάνω τουσ, μπορεί 
αρχικά να αγχϊνει τουσ μακθτζσ αλλά κατόπιν τουσ κάνει να πιςτζψουν τθν πιο ενεργειακι 
ίςωσ λζξθ που δεν είναι άλλθ από το ριμα μπορϊ!  

Γ. Δεν είναι άριςτα ςτα μακιματα όλα τα παιδιά. Όλα όμωσ τα παιδιά ζχουν ταλζντα. 
Φανταςτείτε λοιπόν πόςο άξιο νιϊκει ζνα παιδί που ενϊ γνϊριηε το ίδιο ότι είναι μζτριο 
ςτισ επιδόςεισ των μακθμάτων, χαίρει εκτίμθςθσ και αναγνϊριςθσ λόγω τθσ εμπλοκισ του 
και τθσ ςυμμετοχισ του ςε μια εκδιλωςθ του ςχολείου όπωσ το κζατρο. 

Δ. Οι μακθτζσ μζςα από ζνα ζργο κάνουν πράξθ τθ ριςθ του Μακρυγιάννθ «Το εμείσ πάνω 
απ’ το εγϊ». Τα παιδιά «τςαλακϊνουν» το είναι τουσ και ςτο βωμό του ςυλλογικοφ 
αποτελζςματοσ και του πνεφματοσ τθσ ομαδικότθτασ αίρουν τουσ όποιουσ εγωιςμοφσ και 
βάηουν μπροςτά το καλό τθσ ομάδασ – παρζασ. 

Ε. Το κζατρο είναι ακόμθ ζνα μζςο ϊςτε τα παιδιά να ςυνεργαςτοφν βακφτερα με τουσ 
κακθγθτζσ τουσ, να δθμιουργιςουν μια πιο δυνατι ςχζςθ και να δουν ότι και εμείσ οι 
«μεγάλοι» ζχουμε ανθςυχίεσ, αναηθτιςεισ και προβλθματιςμοφσ. 

ΣΤ. Οι μακθτζσ χωρίσ να το καταλάβουν μζςα από το κζατρο παίρνουν μαθήματα 
ψυχολογίασ και ςυμπεριφοράσ αφοφ κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ του ζργου οι 
κακθγθτζσ προςπακοφν να εμφυςιςουν ςτουσ μικροφσ θκοποιοφσ το πϊσ πρζπει να 
δείξουν πωσ αιςκάνονται οι ιρωεσ, γιατί ςυμπεριφζρονται ζτςι και πϊσ πρζπει να 
διαχειριςτοφν τα πρόςωπα που υποδφονται. 

Z. Δεν μακαίνουν μόνο για τθν τραγωδία, τθν κωμωδία, το δράμα και τόςα άλλα που 
αφοροφν το είδοσ και τισ κατθγορίεσ του. Ιςτορία, κοινωνιολογία, κεολογία, γεωγραφία, 
πολιτικι, ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, ρατςιςμόσ, ξενοφοβία, βία, φανατιςμόσ, είναι μερικά από τα 
πεδία που οι μακθτζσ διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ μιασ και τα ζργα που ανεβάηουν, ςτθν 
υπόκεςι τουσ αναφζρονται ςε κάποιεσ από τισ προαναφερκείςεσ πτυχζσ. Για να καταλάβει 
κανείσ το πόςα πολλά κερδίηει ζνασ μακθτισ μζςα από τθν εναςχόλθςι του με το κζατρο, 
αρκεί να δει το φωτεινό του βλζμμα και το πλατφ του χαμόγελο τθν ϊρα τθσ υπόκλιςθσ. 

Αςκήςεισ: 

Άςκθςθ1.  Ποια είναι τα οφζλθ του κεάτρου ςτο παιδί, ςφμφωνα με το άρκρο; Γράψτε ζνα 

κείμενο 50-60 λζξεων. 
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Άςκθςθ 2. Να βρείτε το χρόνο, τθ χρονικι βακμίδα και το ποιόν ενζργειασ των 

υπογραμμιςμζνων ρθμάτων του κειμζνου(κα παρατθριςουν, κα βρίςκονται, 

τςαλακϊνουν). 

 

 

 

 

Άςκθςθ3.Να βρείτε 2  ςφνκετεσ λζξεισ που παράγονται από ριματα με α’ ςυνκετικό 

πρόκθμα. Π.χ  βάλλω->προ-βάλλω 

 

 

 

 Άςκθςθ 4.Να χαρακτθρίςετε τουσ προςδιοριςμοφσ ωσ ομοιόπτωτουσ ι ετερόπτωτουσ . 

η τζχνη του θεάτρου 

Το ςχολικό θζατρο 

μαθήματα ψυχολογίασ και ςυμπεριφοράσ 

 

 

Άςκθςθ5.Να γίνει ςφνταξθ ςτισ παρακάτω προτάςεισ. 

1.Το κζατρο είναι ζνα μζςο. 

2. οι μακθτζσ διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ. 

3. Το ςχολικό κζατρο βοθκά ποικιλοτρόπωσ τον άνκρωπο. 

 

 

Άςκθςθ6.Να βρείτε τισ ςυηυγίεσ και τισ τάξεισ των ρθμάτων όπου χρειάηεται. 

1.ςυμβάλλουν 

2.καταλάβουν 

3.να φανταςτοφν 

4.δεν μποροφν 


