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Θεματική 3Γ Σημείο Εστίασης: Θεατρική Αναπαράσταση
Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Θεματικής 3Γ διερευνούν
τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να
αναπτύξουν τη δική τους φωνή σε διαφορετικά
περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας απλές τεχνικές θεάτρου με
μάσκα. Θα αναπτύξουν αυτά σε μια ποικιλία ειδών
θεατρικής αναπαράστασης χρησιμοποιώντας διάφορα
ερεθίσματα. Θα δοθεί έμφαση στα εξής:

 Δημιουργία
 Θεατρική

Αναπαράσταση

 Αξιολόγηση

Εκπαιδευτικοί Πόροι & Υλικά
Υλικά:
 Χαρτί και χρωματιστά στυλό, λευκό χαρτόνι, λάστιχο και κορδόνι.
 Υφάσματα, μαλλί, κορδέλα, χρώματα βαφής & υλικά κολάζ.

 Ιδέες για την κατασκευή μάσκας από την Θεματική 3B Μάσκες
 Τραπέζια και καρέκλες
 Φτιάξτε ένα κουτί σκηνικών αντικειμένων και κοστουμιών: ύφασμα,
κοστούμι, τυχαία αντικείμενα όπως φάκελος, κοσμήματα, ρολόι,
φωτογραφίες. είδη ένδυσης π.χ. κασκόλ, καπέλο, ένα μικρό κουτί,
παλιά ποτήρια, ένα κλειδί κλπ
Πόροι:
Πρόσθετοι σύνδεσμοι ιστού παρέχουν υποστήριξη και παραδείγματα

Όλα Τα Επίπεδα: Οι Κανόνες Θεατρικής Αναπαράστασης με Μάσκα
Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούσαν μάσκες από τους αρχαίους
χρόνους – γνωριστείτε με την μάσκα σας:
➢

Κοιτάξτε την μάσκα που φοράτε

➢

Κάντε την έκφραση του προσώπου σας όμοια με εκείνη
της μάσκας σας.

➢

Τοποθετείστε το σώμα σας σε μια στάση που να
ταιριάζει με την έκφραση της μάσκας.

➢

Περπατήστε, κινηθείτε και συμπεριφερθείτε ανάλογα
με την έκφραση της μάσκας σας

Παρακολουθήστε: Trestle Theatre Video for advice on putting on a mask
https://www.youtube.com/watch?v=CFXqsU7Ybjs

Greek mask: CC-BY-SA-2.0
https://commons.wikimedia.org
/wiki/File:Ancient_Greek_theat
rical_mask_of_Zeus,_replica_(83
80375983).jpg#filelinks

Όλα Τα Επίπεδα: Οι Κανόνες Θεατρικής Αναπαράστασης με Μάσκα


Φορέστε την μάσκα σας εκτός σκηνής όποτε αυτό
είναι δυνατό.



Ή στρέψτε το πρόσωπό σας μακρυά από το κοινό
όταν βάζετε και βγάζετε την μάσκα.



Πάντα να έχετε μπροστά σας το κοινό.



Μην αγγίζετε την μάσκα.



Ποτέ μην φοράτε την μάσκα πάνω στο κεφάλι σας σαν
καπέλο.



Χρησιμοποιήστε τα μαλλιά σας ή ένα καπέλο για να

δημιουργήσετε το χαρακτήρα


Κρατήστε την ζωντανή – οι μικρές κινήσεις έχουν
μεγάλη σημασία.

Επίπεδα 1 & 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες:
Συναισθήματα & Emojis

Emojis.
Όλοι τα Αγαπάμε!
Βρείτε μία λέξη για να
περιγράψετε το
καθένα από αυτά τα
συναισθήματα:

Επίπεδα 1 & 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Μάσκες Συναισθημάτων
Χρησιμοποιήστε μάσκες που έχετε φτιάξει ή κατασκευάστε καινούργιες
χρησιμοποιώντας χαρτόνι που θα κόψετε σε κύκλους. Τοποθετήστε
λάστιχο.
Δείτε την Θεματική 3A Πορτρέτα (συγκεκριμένα τις διαφάνειες 5 and 6) & την
Θεματική 3B Μάσκες για να πάρετε ιδέες για την δημιουργία εκφραστικών
προσώπων & μασκών.
Κατασκευάστε μάσκες γι’ αυτά τα συναισθήματα:
• Χαρά
• Λύπη
• Θυμός
• Βαρεμάρα
• Σύγχυση
• Έκπληξη
(Φωτογραφίες:
Geraldine Hill Male)

Επίπεδα 1 & 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Μάσκες
Συναισθημάτων


Ποζάρετε με το συναίσθημα της μάσκας σας χωρίς να την
φορέσετε.



Συγκεντρωθείτε στην έκφραση του σώματος και του προσώπου.



Μπορεί το κοινό να μαντέψει ποιο είναι το συναίσθημα;



Ζητήστε τους να σας βοηθήσουν να το κάνετε πιο σαφές.



Κοιτάξτε το συναίσθημα στη μάσκα που φοράτε.



Κάντε το σώμα σας να αντικατοπτρίζει αυτό το συναίσθημα.



Εάν η μάσκα σας είναι λυπημένη, δείξτε το με ολόκληρο το σώμα
σας.
Smiley emoji (CC PD)
http://clipart-library.com/free-smiley-face-pictures.html

Επίπεδα 1 & 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Μάσκες
Συναισθημάτων


Εργαστείτε μαζί με έναν φίλο και ζητήστε του να σας βοηθήσει να κάνετε
τη γλώσσα του σώματός σας όσο υπερβολική και ξεκάθαρη γίνεται.



Επιλέξτε μια απλή δράση και κάντε την σύμφωνα με τη διάθεση της
μάσκας – φτιάξτε κάτι να πιείτε, δέστε τα κορδόνια των παπουτσιών σας,
βουρτσίστε τα μαλλιά σας, ζωγραφίστε μια εικόνα.



Παίξτε σε ζευγάρια φορώντας και οι δύο την μάσκα.



Έπειτα ξαναπαίξτε με τον έναν να φοράει την μάσκα ενώ ο άλλος όχι.



Ανταλλάξτε μάσκες.



Σε ζευγάρια, αναπτύξτε ένα σύντομο θεατρικό εκφράζοντας τα
συναισθήματα των μασκών σας.
Smiley emoji (CC PD)
http://clipart-library.com/free-smiley-face-pictures.html

Επίπεδα 1 & 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες:
Θεατρική Αναπαράσταση με Μάσκες


Καθίστε σε μια καρέκλα- προσποιηθείτε ότι διαβάζετε ένα βιβλίο.



Ακούτε έναν θόρυβο.



Επιβραδύνετε τη δραστηριότητά σας. επιβραδύνετε και σταματήστε;
επιβραδύνετε, σταματήστε, γυρίστε το κεφάλι, σταματήστε, πηγαίνετε
προς το θόρυβο και γυρίστε πίσω. σταματήστε, ξεκινήστε πάλι και
ΠΑΝΙΚΟΣ!



Χωριστείτε σε 2 ομάδες και παρακολουθήστε την δουλειά της άλλης
ομάδας.



Συζητήστε - Πώς μπορούν να βελτιώσουν την θεατρική τους
αναπαράσταση με μάσκα;

Παρακολουθήστε αυτό το Βίντεο για περισσότερες ιδέες:
Trestle Masks Skills & Ideas: https://www.youtube.com/watch?v=349CvQdX5B4
Sad emoji (CC PD)
http://clipart-library.com/free-smiley-face-pictures.html

Επίπεδα 1 & 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες:
Θεατρική Αναπαράσταση με Μάσκες


Χωριστείτε σε 2 ομάδες και ξεκινήστε από τις απέναντι γωνίες του
χώρου.



Φορέστε τις μάσκες σας.



Περπατήστε στο κέντρο της σκηνής σαν να κάνετε πασαρέλα.



Κάνετε 3 διαφορετικές πόζες στο κοινό με παύσεις ενδιάμεσα. Στη
συνέχεια, αποχωρήστε με το περπάτημα του χαρακτήρα σας.



Επαναλάβετε- πρώτα αναπαραστήστε την καλύτερη σας συμπεριφορά
και έπειτα δείξτε την χειρότερη σας.



Επαναλάβετε και τις δύο ασκήσεις με τη συνοδεία μουσικής.



Τι διαφορά κάνει η μουσική;



Επιστρέψτε όλοι στο κέντρο για μια ομαδική πόζα & φωτογραφία.
Sad emoji (CC PD)
http://clipart-library.com/free-smiley-face-pictures.html

Επίπεδο 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Μάσκες Χαρακτήρα
Δημιουργήστε έναν χαρακτήρα για την μάσκα σας.


Εξερευνήστε το ιστορικό του χαρακτήρα και σημειώστε όλα τα στοιχεία της
έρευνας σας σε ένα κομμάτι χαρτί.



Εξετάστε τα πράγματα όπως: η ηλικία, η οικογένεια, οι φίλοι, το σπίτι, τα
χόμπι, το αγαπημένο φαγητό. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες έχετε το
καλύτερο.



Σχεδιάστε μια εικόνα του χαρακτήρα σας.



Βρείτε μερικά στοιχεία κοστουμιού που θα μπορούσατε να φορέσετε- ένα
καπέλο και ένα κομμάτι ύφασμα θα βοηθήσει πολύ.



Δουλέψτε σε ζευγάρια πάνω σε μια ιστορία που ονομάζεται «Το
Σαββατοκύριακο».



Ένας από εσάς (χωρίς μάσκα) θα αφηγηθέι την ιστορία και ο άλλος (με
μάσκα) θα την αναπαραστήσει.

Επίπεδο 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Μάσκες Χαρακτήρα


Δουλέψτε σε μεγαλύτερες ομάδες και δημιουργήστε μια παράσταση.



Χρησιμοποιήστε έναν συνδυασμό από ηθοποιούς με μάσκα και χωρίς μάσκα:

Τίτλοι Ιστοριών:


Βρίσκοντας την Χαρά



Ένα Γενναίο Πρόσωπο



Το Ταξίδι Μου

Κάντε Πρόβες:


Προσθέστε μουσική, σκηνικά αντικείμενα, κοστούμια.

Παίξτε την παράστασης σας μπροστά σε κοινό.

Επίπεδο 3 Εκαιδευτικές Δραστηριότητες: Σύνθετα Συναισθήματα
Χρησιμοποιήστε μάσκες που έχτε φτιάξει, ή κατασκευάστε καινούργιες.
Δείτε στην Θεματική 3A Πορτρέτα & στην Θεματική 3B Μάσκες για να πάρετε
ιδέες για κατασκευές μάσκας.


Δημιουργήστε μάσκες για τα παρακάτω σύνθετα συναισθήματα:



Γαλήνη



Μοναξιά



Ξεροκεφαλιά



Σοκ



Φόβος



Ανησυχία



Ενθουσιασμός

Επίπεδο 3 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Φιλία

Παρακολουθήστε την German Company Familie Flo:


Ένα “Παγκάκι Φιλίας” στην Ζιμπάμουε αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο
σκεφτόμαστε- και μιλάμε- σχετικά με την κατάθλιψη:



Καθήστε σε έναν κύκλο. Αναπτύξτε όλοι μαζί έναν ρυθμό:

Χρησιμοποιήστε παλαμάκια, στικ, ή κάτι παρόμοιο.


Το Unison είναι όταν κάνετε όλοι το ίδιο ρυθμό, το Cannon είναι όταν χρησιμοποιείτε
διάστημα μεταξύ των κτύπων. Δοκιμάστε και χρησιμοποιήστε τόσο το cannon όσο
και το unison στους ρυθμούς σας.



Συζητήστε τι σημαίνει για σας η φιλία.

Friendship Bench (CC BY 4.0) https://mosaicscience.com/story/friendship-benchzimbabwe-mental-health-dixon-chibanda-depression/

Επίπεδο 3 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Φιλία

Παρακολουθήστε το Βίντεο Trestle
Theatre για περισσότερες ιδέες:
https://www.youtube.com/watch?v=349CvQdX5B4



Δημιουργήστε σε ομάδες μια θεατρική
παράσταση με τον τίτλο “Φιλία”



Παίξτε την παράστασή σας- πρώτα με
όλους τους ηθοποιούς να φοράνε
μάσκες, και έπειτα με μερικούς να
φοράνε ενώ άλλοι όχι.

Η ιστορία θα μπορούσε να διερευνήσει
Friendship Bench (CC BY 4.0)
ένα από τα ακόλουθα θέματα:
https://mosaicscience.com/story/friendship-bench-zimbabwe-mental-

health-dixon-chibanda-depression/

Περαιτέρω Εκπαιδευτικοί Πόροι
Εταιρίες Θεάτρου που χρησιμοποιούνε μάσκες στις
παραστάσεις τους:


Fetch Theatre company: https://www.thefetch.co.uk/gallery



Vamos Theatre: https://vamostheatre.co.uk:



https://www.youtube.com/watch?v=ys5UGIvx3d8



Familie Floz : https://www.floez.net



https://www.youtube.com/watch?v=gPGEeiZlR1c&list=PL4244CD1A3383B
366



https://www.youtube.com/watch?v=Lerp1kU0mA4



https://www.youtube.com/watch?v=G1vjEAEKNJs



Larval masks – Jacques le Coq

https://www.youtube.com/watch?v=FzHPu5xD_hg


Trestle Theatre Company https://trestle.org.uk

