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5-7/10/2012: Εισήγηση στο 6
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο  του  ΕΛΛ.Ι.Ε.ΠΕΚ. «Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς: ανθρωπιστικές 

και θετικές επιστήμες: θεωρία και πράξη» με θέμα: 

 

 

 

Όταν η θεατρική παιδεία συναντά τα Μαθηματικά:  

μια πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου με δράσεις Θεατρικής Αγωγής 

 για τη διδασκαλία της ενότητας «Τα Γεωμετρικά Σχήματα» 

 
Ιωακειμίδης Παντελής 

(Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε./ Εκπαιδευτικός ΠΕ70) 

 

 

 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια καθιερώνεται ο εμπλουτισμός του σχολικού προγράμματος με δράσεις, 

που χαλαρώνουν και ξεκουράζουν τους μαθητές. Η Θεατρική Αγωγή είναι μια από αυτές και 

περιλαμβάνει μια ποικιλία δημιουργικών δραστηριοτήτων για κάθε τάξη. Αρχικά θα προβούμε σε 

ορισμένες θεωρητικές επισημάνσεις για το εν λόγω αντικείμενο. Στη συνέχεια, θα κατατεθεί η 

προσωπική μας πρόταση (εκπαιδευτικό σενάριο) για μια σειρά από δρώμενα Θεατρικής Αγωγής που 

αφορούν στη διδασκαλία μιας  συγκεκριμένης ενότητας των Μαθηματικών (τα Γεωμετρικά Σχήματα). 

 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικό σενάριο, Θεατρική Αγωγή, Μαθηματικά, Γεωμετρικά Σχήματα, 

δραματική έκφραση 
 

 

Εισαγωγή: μια προσωπική εμπειρία 
       Πόσες φορές, αλήθεια, δεν έχει τύχει σε μας τους εκπαιδευτικούς να 

συναντήσουμε μαθητές που αγχώνονται και φοβούνται τα μαθηματικά; Σε πόσες 

περιπτώσεις μας έχει συμβεί να μην θέλουν κάποια παιδιά να σηκωθούν στον 

πίνακα για να λύσουν ένα πρόβλημα μαθηματικών; 

     Γενικότερα θα λέγαμε, από την προσωπική μας εμπειρία, ότι  το εν λόγω μάθημα 

προκαλεί αρκετό άγχος στους μαθητές.  

      Ο Τουμάσης (2002, σ.384) δανείζεται τον όρο ‘μαθηματικοφοβία’ για να 

περιγράψει με σαφήνεια «το φόβο, την ανασφάλεια και το δέος που αισθάνονται οι 

μαθητές για το μάθημα των μαθηματικών». Μάλιστα, ο ίδιος θεωρεί, ως ένα από τα 

βασικότερα αίτια για την εκδήλωση αυτής της κατάστασης, τη μηχανική 

αποστήθιση κανόνων και την αδυναμία κατανόησής τους (εξαιτίας της απουσίας 

βιωματικών δράσεων της καθημερινότητας των παιδιών) (Τουμάσης, 2002, σ. 385). 

      Με ποιο τρόπο, όμως, θα καλλιεργηθεί η αγάπη στα παιδιά για το συγκεκριμένο 

αντικείμενο;  Το παραπάνω ερώτημα με βασανίζει αρκετά χρόνια τώρα. Ύστερα από 

μεγάλο προβληματισμό, κατέληξα στο συμπέρασμα, ότι το μυστικό για να 

ξεπεραστούν οι φοβίες και οι αναστολές των μαθητών για τα μαθηματικά κρύβεται 

πίσω από τον τρόπο, με τον οποίο αυτά θα παρουσιαστούν στη σχολική τάξη. Στην 

ουσία, δηλαδή, εννοούμε τη διδακτική προσέγγιση του εκπαιδευτικού. Η λύση, η 

οποία προκρίνεται γι’αυτές τις περιπτώσεις, βρίσκεται στο ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Θα πρέπει να 

οργανώσουμε το μάθημα των μαθηματικών μέσα από παιγνιώδεις δράσεις, που θα 

ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και θα τους παρέχουν τη 

δυνατότητα να εμπλέκονται σε αυτές χωρίς να υπολογίζουν τη βαρύτητα του 

συγκεκριμένου αντικειμένου. 
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Μερικά σημαντικά δεδομένα μέσα από τη βιβλιογραφία… 

       Κατά τον Τρούλη (1992, σ.19) τα μαθηματικά αποτελούν ένα ‘αποτελεσματικό 

μέσο για την πραγμάτωση των σκοπών της εκπαίδευσης και γι’αυτό το λόγο 

μπορούμε να τα συναντήσουμε στα Αναλυτικά Προγράμματα όλων των χωρών του 

κόσμου και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης’. 

       Ως προς την ενότητα της γεωμετρίας στα μαθηματικά, η Καλδρυμίδου (2003, σ. 

119) διαπιστώνει ένα περιορισμένο διδακτικό περιβάλλον στην πρώιμη παιδική 

ηλικία (νηπιαγωγείο-δυο πρώτες τάξεις δημοτικού), καθώς στο επίσημο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα περιλαμβάνονται μόνο τέσσερα σχήματα (τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος, 

ορθογώνιο). 

      Αναδιφώντας στη βιβλιογραφία, διαπιστώνουμε σημαντική την πρόταση του 

Κινικλή (1997, σ. σ. 359-369), ο οποίος επιχείρησε τη διδασκαλία μιας ενότητας από 

τη ‘Γεωμετρία’ στο δημοτικό σχολείο με τη χρήση πολλαπλών μέσων. Ο 

συνδυασμός των εν λόγω εποπτικών μέσων αποτέλεσε για τον ίδιο μια ξεχωριστή 

εμπειρία, καθώς οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό,  

αλληλεπίδρασαν με διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και λογισμικά (Logo, 

Gabri-Γεωμέτρης) και κατέκτησαν ευκολότερα τη νέα γνώση (Κινικλής, 1997, σ.  

363). 

      Τη σημασία της χρήσης εποπτικών μέσων στη διδασκαλία γεωμετρικών εννοιών 

τονίζουν και οι Σδρόλιας-Τριανταφυλλίδης (2001, σ. 176). 

     Με αυτά τα δεδομένα, η Γεωμετρία στις μικρότερες τάξεις του δημοτικού 

σχολείου θα πρέπει να διδάσκεται μέσα από την εμπλοκή των μαθητών σε 

δραστηριότητες, που θα τους παρέχουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν τις 

γνώσεις τους (Φιλίππου-Χρίστου, 1995, σ. 289). Τέτοιου είδους δράσεις (που 

θεωρούνται κατάλληλες και για τους Fuys και Liebov) (1992,σ.54), είναι οι 

κατασκευές, το σχέδιο σχημάτων και η σκέψη πάνω σε γεωμετρικά δεδομένα. 

      Η Τζεκάκη (2001,σ.78) επιμένει ότι οι μαθηματικές γνώσεις θα πρέπει να 

προσεγγίζονται μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων (μέσα στις οποίες αυτή 

εντάσσει και το Θεατρικό Παιχνίδι). 

      Η ερευνητική ομάδα της Καμπέζα διατυπώνει την πρότασή της (με ένα σχέδιο 

δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της ενότητας των μαθηματικών ‘τα γεωμετρικά 

σχήματα-στερεά’), που βασίζεται στο Θεατρικό Παιχνίδι. Πρόκειται για ένα 

δρώμενο, που λαμβάνει χώρα σε τρεις φάσεις και προσφέρει τα ερεθίσματα στους 

συμμετέχοντες μαθητές για προβληματισμό και επεξεργασία πληροφοριών, 

αναφορικά με την ‘υπό διαπραγμάτευση ενότητα των μαθηματικών’ (Καμπέζα κ.α., 

2000, σ.σ. 24-27∙ Πατρώνης,2001, σ.σ.137-157). 

      Η Καλδρυμίδου προτείνει με την σειρά της και αυτή το σχεδιασμό δράσεων 

Θεατρικού Παιχνιδιού σε νήπια, με κυρίαρχο θέμα τα γεωμετρικά σχήματα. Η 

εφαρμογή του πειραματικού της σχεδίου ανέδειξε ιδιαίτερα ευρήματα, που αξίζει 

να μελετηθούν από τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες (για να τους δοθούν 

ευκαιρίες για περαιτέρω προβληματισμό) (Καλδρυμίδου, 2003, σ.σ.120-126). 

       Το σχέδιο της Παπαθανασίου για την κατανόηση της διαίρεσης (μερισμού και 

μέτρησης) από τους μαθητές, μέσα από την οργάνωση ενός δρωμένου Θεατρικού 

Παιχνιδιού διαθέτει μια ξεχωριστή πρωτοτυπία (Παπαθανασίου,2004, σ.σ.304-305). 

      Αντίστοιχη προσπάθεια καταβάλλει και ο Βγαγκές, ο οποίος επιχειρεί τη 

διδασκαλία των απόλυτων αριθμών (1-5) σε μαθητές Α’ Δημοτικού. Κι αυτός 

προσεγγίζει τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα μέσα από το Θεατρικό Παιχνίδι, 
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επιμένοντας στη βιωματική διαδικασία, μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες 

αναπτύσσουν συναισθήματα και καλλιεργούν τη φαντασία και τη συμβολική τους 

σκέψη (Βγαγκές, 2006, σ.σ. 313-319). 

     Οι Σκουμπουρδή-Καφούση επιχειρούν την πειραματική σύνδεση των 

μαθηματικών με τη λογοτεχνία, στην προσπάθειά τους να φέρουν σε επαφή τα 

παιδιά ενός νηπιαγωγείου με τα γεωμετρικά σχήματα. Οι ίδιες έχουν ως στόχο τους 

να προβληματίσουν τα νήπια με τις καταστάσεις, που περιγράφονται στις ιστορίες 

τους. Ο προβληματισμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αυτό, θα τους 

αναγκάσει να προτείνουν λύσεις για τη συνέχεια της αφηγούμενης ιστορίας, 

αντλώντας στοιχεία από τις άτυπες γνώσεις, που οι ίδιοι διαθέτουν (Σκουμπουρδή-

Καφούση,2009, σ.σ.125-135). 

       Ποιος, ωστόσο, εκπαιδευτικός θεωρείται ικανός στο να φέρει σε πέρας μια 

τέτοια δύσκολη αποστολή; Για τον Τουμάση (2005, σ.σ.37-38) ο αποτελεσματικός 

στα μαθηματικά εκπαιδευτικός διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο 

ίδιος σκιαγραφεί το προφίλ ενός τέτοιου διδάσκοντος ως εξής: 

α) είναι ενθουσιώδης και καλός μάνατζερ 

β) παρέχει ευκαιρίες για ανατροφοδότηση στα παιδιά και χαρακτηρίζεται για τη 

δικαιοσύνη στη βαθμολόγησή του 

γ) παρακινεί, ενθαρρύνει και δείχνει κατανόηση στους μαθητές του 

δ) δίνει προτεραιότητα στην πραγματική γνώση και όχι στους βαθμούς (Τουμάσης, 

2005, σ.σ. 37-38). 

Το Εκπαιδευτικό Σενάριο 
     Θα ξεκινήσω τις αναφορές μου με ένα αντιπροσωπευτικό ορισμό για τη σημασία 

του εκπαιδευτικού σεναρίου. Σύμφωνα με την Ελληνιάδου (2008,σ.3) αυτό 

‘περιγράφει ένα μαθησιακό πλαίσιο με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, 

συγκεκριμένους στόχους, παιδαγωγικές αρχές και δράσεις, με την απαραίτητη 

αξιοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών εργαλείων/λογισμικών’. 

     Οι Κοτοπούλη-Κουκλατζίδου-Φραγκάκη εντοπίζουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα 

στα εκπαιδευτικά σενάρια, που έγκειται στη δυνατότητα, που αυτά παρέχουν στον 

διδάσκοντα ‘για μετασχηματισμό και αναδόμηση τους, σύμφωνα πάντα με τις 

πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του εκάστοτε τμήματος’ 

(Κοτοπούλη -Κουκλατζίδου –Φραγκάκη, σ. 2). 

   Μια άλλη ωφελιμότητα των σεναρίων συνίσταται στις ευκαιρίες, που αυτά 

παρέχουν στους εκπαιδευτικούς για βελτίωση και εμπλουτισμό των 

προγραμματισμένων δράσεων, καθ’όλη τη διάρκεια πραγματοποίησής τους 

(Αθανασιάδης -Σαλονικίδης -Σιμωτάς, 2009, σ.17). 

      Ο Καλκάνης και η επιστημονική του ομάδα (2007,σ.72) προτρέπουν τους 

εκπαιδευτικούς ‘να δώσουν προτεραιότητα στην οργάνωση σεναρίων, που 

καλλιεργούν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών’, αφού-

μέσα από αυτή-αναπτύσσονται ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας 

και αισθήματα αλληλοεκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 
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Η Παιδαγωγική Αξία από την εφαρμογή 

δράσεων Θεατρικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο 
Η προσφορά των δραστηριοτήτων Θ.Α. στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του 

μαθητή θεωρείται αδιαμφισβήτητη. Μέσα από τις διάφορες μορφές θεατρικής 

έκφρασης, το παιδί αναπτύσσεται ομαλά, αρμονικά και ισόρροπα, ενώ ταυτόχρονα 

το ίδιο κατακτά μια σειρά από ικανότητες και δεξιότητες. Μέσα από τη 

βιβλιογραφία (βλ. πιο αναλυτικά στο Άλκηστις,1994,Μουδατσάκις,1994, 

Γραμματάς,1999α και 1999β), παραθέτουμε συνοπτικά τα παιδαγωγικά οφέλη από 

τη συμμετοχή των μαθητών σε τέτοιου είδους δρώμενα. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω 

δράσεις συμβάλλουν: 

Στην απόκτηση γνώσεων, την ψυχαγωγία και την προσωπική έκφραση των παιδιών. 

Στην κοινωνική, γλωσσική, συναισθηματική και αισθητική ανάπτυξη των 

συμμετεχόντων. 

Στην αύξηση του ενδιαφέροντός τους για συμμετοχή και στο χωροχρονικό 

προσανατολισμό τους. 

Στην γνωριμία με το σώμα τους  και τον εαυτό τους, τη χαλάρωση και την ανάπτυξη 

των επιμέρους γνωστικών λειτουργιών τους. 

Στην υιοθέτηση από αυτούς ιδεών, στάσεων, αξιών και τρόπων συμπεριφοράς 

(Άλκηστις,1994,σ.310∙Μουδατσάκις,1994,σ.σ.67-68∙Γραμματάς,1999α,σ.77∙ 

Γραμματάς,1999β,σ.48). 

Παρακάτω παρουσιάζουμε την προσωπική μας πρόταση, η οποία υλοποιήθηκε 

κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στην τάξη, όπου διδάξαμε: 

 

Σενάριο Διδασκαλίας  
Ιωακειμίδη Παντελή 

1. Τίτλος: «Τα Γεωμετρικά Σχήματα» 
Το εν λόγω θέμα εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο “Μαθηματικά Α΄ 

Δημοτικού”, αλλά η επεξεργασία του περιελάμβανε και άλλες γνωστικές 

περιοχές του Προγράμματος Σπουδών, όπως: Θεατρική Αγωγή, Γλώσσα, 

Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη κ.α. 

2. Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές 
Το σενάριο αυτό απευθύνεται σε μαθητές Α’  Δημοτικού (6-7 ετών) και 

συνδέει τα Μαθηματικά διαθεματικά με άλλα γνωστικά αντικείμενα του 

Α.Π.Σ. του δημοτικού σχολείου. Συγχρόνως αυτό υποστηρίζει τη μαθησιακή 

διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των διαφόρων μορφών 

δραματικής έκφρασης στο σχολείο. Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 

είναι απολύτως συμβατή με το Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ του δημοτικού, άποψη 

που υποστηρίζεται θεωρητικά και ερευνητικά από την Ψυχολογία (Piaget-

στάδια ανάπτυξης, Vygotsky-ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, Bruner -

ανακαλυπτική μάθηση, Gardner-Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης), την 

Παιδαγωγική (Dewey,Kilpatrick) και την Κοινωνιολογία (κοινωνικοποίηση 

κ.α.). 
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3. Εκτιμώμενη Διάρκεια 
Το προτεινόμενο σενάριο αποτελεί μία ολοκληρωμένη διδακτική 

πρόταση και υπολογίζεται να διαρκέσει 16 διδακτικές ώρες. Οι επιλεγμένες 

δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στις ώρες των Μαθηματικών, της 

Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών, και της Ευέλικτης Ζώνης. 

4. Γνώσεις και Πρότερες Ιδέες ή Αντιλήψεις των Μαθητών 
Οι μαθητές: 

− Έχουν πιθανότατα διαβάσει κάποιο εγχειρίδιο του εμπορίου, το 

οποίο θα αναφέρεται στα γεωμετρικά σχήματα. 

− Ίσως γνωρίζουν τα ονόματα μερικών τέτοιων σχημάτων. 

− Πιθανόν να μπορούν να συσχετίσουν αντικείμενα της 

καθημερινότητάς τους με αυτά τα σχήματα. 

− Έχουν εξοικειωθεί με τις διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης 

(κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής). 

− Έχουν παίξει με φιγούρες κουκλοθεάτρου. 

5. Σκοπός και Στόχοι του Σεναρίου 
Βασική επιδίωξη του εν λόγω προγράμματος αποτελεί η γνωριμία των 

παιδιών με τα γεωμετρικά σχήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, 

μέσα από τη βιωματική συμμετοχή αυτών σε παιγνιώδεις δράσεις.  

Ειδικότερα, επιμέρους στόχοι ανά γνωστικό αντικείμενο θεωρούνται οι 

παρακάτω: 

•  Γλώσσα 

− Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τον προφορικό τους λόγο 

(συμμετέχοντας σε συζητήσεις και χρησιμοποιώντας τη στοιχειώδη 

επιχειρηματολογία για να υποστηρίξουν τη γνώμη τους). 

− Να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν πληροφορίες. 

− Να αντλούν πληροφορίες από διάφορες πηγές για τα ‘γεωμετρικά 

σχήματα’ (διαχωρίζοντας τα ουσιώδη από τα επουσιώδη). 

Μαθηματικά 

− Να κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα με διάφορους τρόπους. 

− Να ξεχωρίζουν τα βασικά τους γνωρίσματα. 

− Να διακρίνουν τα εν λόγω σχήματα, μέσα από τη σύγκριση των 

επιμέρους χαρακτηριστικών τους. 

− Να βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές των σχημάτων αυτών με 

διάφορα αντικείμενα του περιβάλλοντός τους. 

− Να μάθουν την ονομασία τους. 

      Εικαστικά 

− Να είναι σε θέση οι μαθητές να χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους 

δημιουργίας και έκφρασης. 

− Να κατασκευάζουν διάφορα είδη κούκλας (π.χ. επίπεδη κούκλα) από 

απλά υλικά. 

− Να δημιουργούν φιγούρες κουκλοθεάτρου και να μάθουν να τις 

κινούν σωστά σε ένα παράπηγμα. 

Θεατρική Αγωγή 
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− Να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τις διάφορες μορφές δραματικής 

έκφρασης. 

− Να μάθουν να εκφράζονται (μέσα από αυτές τις μορφές) και να 

εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. 

− Να ενταχθούν στην ομάδα της τάξης (κοινωνικοποίηση μαθητών). 

− Να αποκτήσουν γνώσεις (βιωματικά) μέσω της αμεσότητας, της 

παραστατικότητας και της εποπτικότητας των εν λόγω μεθόδων. 

− Να γνωρίσουν το σώμα και τον εαυτό τους. 

− Να χαλαρώσουν από το φόρτο της σχολικής καθημερινότητας. 

− Να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να 

διαμορφώσουν νέους τρόπους συμπεριφοράς απέναντι στους άλλους. 

• Στόχοι  ως προς τη Μαθησιακή Διαδικασία 

− Να μπορούν οι μαθητές να οικοδομήσουν τη γνώση, 

αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή 

διαδικασία (μέσω της ανακάλυψης-διερεύνησης). 

− Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες και δεξιότητες 

επικοινωνίας. 

− Να αναπτύξουν ικανότητες αυτενέργειας και πρωτοβουλίας, 

διαλογικής συζήτησης και συλλογικής ευθύνης. 

− Να καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη. 

6. Μορφές Δραματικής Έκφρασης 
Σημαντικό ρόλο για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω 

προσπάθειας για την γνωριμία των παιδιών με τα γεωμετρικά σχήματα και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους παίζουν οι διάφορες μορφές δραματικής 

έκφρασης. Μέσα από αυτές δημιουργείται ένα ελκυστικό μαθησιακό 

περιβάλλον για τους μαθητές. Οι συμμετέχοντες ενεργοποιούνται σε 

μεγαλύτερο βαθμό και εκφράζονται ποικιλοτρόπως. 

 Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο οργανώθηκαν 

δραστηριότητες: 

• Παντομίμας-Αυτοσχεδιασμών: σχηματισμός του περιγράμματος 

διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων με μάλλινη κλωστή (κουβάρια). 

• Θεατρικού Σκετς: σύντομο δραματικό κείμενο για τα σχήματα 

(ομοιότητες και διαφορές τους). 

• Παγωμένης Εικόνας:  δημιουργία με το σώμα των παιδιών διαφόρων 

γεωμετρικών σχημάτων και φωτογράφιση της όλης προσπάθειας. 

• Θεατρικού Παιχνιδιού: δημιουργία δρωμένου με ερέθισμα εικόνες 

γεωμετρικών σχημάτων. 

• Κουκλοθεάτρου: κατασκευή επίπεδης κούκλας και ονομασία της. 

• Θεάτρου Σκιών: Ο Καραγκιόζης δάσκαλος κάνει μάθημα στα παιδιά 

του για τα γεωμετρικά σχήματα. 

• Θεατρικού Δρωμένου: οι μαθητές με πρόχειρα κοστούμια φτιαγμένα 

από χαρτόνι μπαίνουν στις τάξεις του σχολείου και δημιουργούν 

αναστάτωση. Οι υπόλοιποι συμμαθητές τους, σε ρόλο επιθεωρητή, 

ψάχνουν για τα άτακτα σχήματα για να τα κλείσουν στην  

σχηματοφυλακή. 
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7. Οργάνωση Τάξης και Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 
Η εφαρμογή του σεναρίου προϋποθέτει την οργάνωση των μαθητών 

σε ομάδες (ανομοιογενείς ως προς το φύλο, την επίδοση και τον αριθμό 

των μελών τους). Ο αριθμός των μελών της κάθε ομάδας ποικίλλει 

ανάλογα με το είδος και τις απαιτήσεις της δραστηριότητας, που 

επιλεγεί ο εκπαιδευτικός.  

 Συνολικά για την ολοκλήρωση του σεναρίου θα απαιτηθούν 16 

διδακτικές ώρες (7 δράσεις).  

Μέσα και Υλικά 

Στην αίθουσα διδασκαλίας δημιουργήθηκε μια γωνιά, στην οποία οι 

μαθητές και ο εκπαιδευτικός μπόρεσαν να οργανώσουν ένα πρόχειρο 

βεστιάριο με υφάσματα και μικροαντικείμενα για την πραγματοποίηση των 

προγραμματισμένων δράσεων. 

 Από υλικά μας χρειάστηκαν: μάλλινα κουβάρια σε διάφορα χρώματα, 

φύλλα Α4, μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, φόδρες (σε διάφορα 

χρώματα), φύλλα πλαστικοποίησης, διακορευτής, πλαστικοποιητής, τρουκς 

ή διπλόκαρφα, χοντρά πλαστικά καλαμάκια, φιγούρες Θεάτρου Σκιών (ο 

Καραγκιόζης και τα κολλητήρια), διάφορα χαρτόνια (κάνσον, γκοφρέ και 

μπριστόλ), μαντήλια, καπέλα, κορδέλες, χαρτί του μέτρου. 

Επίσης, για ορισμένα δρώμενα οι μαθητές έφεραν από το σπίτι τους 

διάφορα άχρηστα μικροαντικείμενα. 

Ο εκπαιδευτικός είχε εκτυπώσει για τη δραστηριότητα Θεατρικού 

Παιχνιδιού εικόνες γεωμετρικών σχημάτων (σε χαρτί μεγέθους Α3). 

8. Περιγραφή και Αιτιολόγηση του Σεναρίου 
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου κρίθηκε απαραίτητη η 

εφαρμογή στο καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων δραματικής έκφρασης. Με 

αυτόν τον τρόπο το μάθημα θα γινόταν πιο ελκυστικό για τους μαθητές, καθώς θα 

τους δινόταν  η δυνατότητα για συνεργασία, ομαδικότητα και παιγνιώδεις δράσεις. 

Η επιλογή των δράσεων και η εφαρμογή τους στη σχολική τάξη διαθέτει ως 

σημείο αναφοράς της τη μαθητοκεντρική αντίληψη για μάθηση (ο μαθητής στο 

επίκεντρο των εξελίξεων. 

Σε αυτά τα πλαίσια, ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει ρόλους διευκολυντή, 

συνεργάτη, φορέα ερεθισμάτων και εμψυχωτή. 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι πραγματοποιούμενες 

δραστηριότητες: Πριν από αυτές, ο δάσκαλος έχει φροντίσει να κάνει μια πρώτη 

απόπειρα γνωριμίας των μαθητών με τα γεωμετρικά σχήματα. 

1
η
 Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Ο εκπαιδευτικός της τάξης μεταμφιέζεται πρόχειρα σε μάγο. Πρόκειται για 

το μάγο των σχημάτων. Οι μαθητικές ομάδες έχουν στη διάθεσή τους  μερικά 

μάλλινα κουβάρια, που θα τους χρειαστούν για την ολοκλήρωση του δρωμένου. 

Μόλις ο εκπαιδευτικός ακουμπήσει την κάθε ομάδα με το μαγικό του ραβδί, αυτή 

αμέσως μεταμφιέζεται σε ένα σχήμα που θα της ζητηθεί (δημιουργώντας με το 

μάλλινο κουβάρι το περίγραμμά του). Στην αρχή όλες οι ομάδες δημιουργούν με 

αυτόν τον τρόπο το ίδιο σχήμα. Στην πορεία όμως της αυτοσχεδιαστικής 

αναπαράστασης των μαθητών δημιουργούνται διαφορετικά σχήματα. Σε μια πιο 

τολμηρή απόπειρα αυτοσχεδιασμών, μπορούν να δημιουργηθούν από τα παιδιά 
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πιο περίπλοκοι συνδυασμοί σχημάτων. Για παράδειγμα, ο διδάσκων μπορεί να 

ζητήσει από δυο μαθητικές ομάδες να δημιουργήσουν ένα τρίγωνο μέσα σε ένα 

τετράγωνο. 

2
η
 Δραστηριότητα (3 διδακτικές ώρες) 

Σε αυτήν τη δράση ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα σύντομο θεατρικό σκετς και 

μοιράζει στα παιδιά  τους αντίστοιχους ρόλους για να τους μάθουν στο σπίτι. Το 

σενάριο του κειμένου περιλαμβάνει τη συμμετοχή των σχημάτων σε ένα 

διαγωνισμό ομορφιάς (καλλιστεία), νικητής των οποίων θα αναδειχθεί σε Μις ή 

Μίστερ Γεωμετρία. Το κάθε παιδί στέκεται μπροστά στην κριτική επιτροπή του 

διαγωνισμού (την απαρτίζουν άλλοι μαθητές) και επιχειρηματολογεί (μέσα από το 

ρόλο του) για τους λόγους που θα πρέπει να λάβει το πρώτο βραβείο. Ένα 

ενδεικτικό απόσπασμα του σκετς παραθέτω ακολούθως: 
Τρίγωνο Τετράγωνο 

Τριγωνάκης τ’όνομά μου, 

τρεις πλευρές έχω κοντά μου 

τρεις μυτούλες κοφτερές 

σαν από βουνό κορφές, 

και δοντάρες κοφτερές. 

Αν λοιπόν δε με ψηφίσεις, 

στο γιατρό θα καταλήξεις. 

 

Εγώ είμαι πιο κομψό, 

σχήμα σαν κουτί μικρό. 

Έχω πιο πολλές μυτούλες 

τέσσερις μικρές κορφούλες. 

Για να με κατασκευάσεις 

4 γραμμές θα φτιάξεις. 

Κύκλος Ορθογώνιο 
Μα τι λέτε βρε παιδιά; 

Μήπως είσαστε κουτά; 

Όλη η δόξα, όλη η χάρη 

στην κοιλιά μου τη μεγάλη. 

Σαν τη ρόδα ποδηλάτου 

ή σαν μπάλα παγωτού, 

κύκλος είναι τ’όνομά του 

στρογγυλού και κυκλικού. 

Είσαστε όλοι χαμένοι, 

απ’ το χέρι μου δαρμένοι. 

Ένας είναι ο νικητής, 

ορθογώνιο να πεις. 

Έχω χάρη, έχω μάκρος, 

τέσσερις πλευρές γεμάτος. 

Οι απέναντι γραμμούλες, 

είναι ίσες οι μικρούλες. 

Και οι δυο οι μεγαλούλες 

μοιάζουνε σαν αδερφούλες. 

 

Η εν λόγω δράση ολοκληρώνεται με την ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής. Τα 

παιδιά που την απαρτίζουν, επιχειρηματολογούν για την ψήφο τους και στο τέλος 

αναδεικνύουν με αυτήν το νικητή του διαγωνισμού. 

3
η
 Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Σε αυτό το δρώμενο, οι μαθητές συνεργάζονται με απώτερο σκοπό την 

συμπλήρωση μιας παγωμένης εικόνας από σχήματα, που δημιουργούν οι ίδιοι με 

το σώμα τους. Πρόκειται για ένα ανθρώπινο γλυπτό γεωμετρικών σχημάτων, που 

ολοκληρώνεται με τη σωματική σύνθεση όλων των συμμετεχόντων. Ένα άλλο παιδί 

αναλαμβάνει χρέη φωτογράφου, απαθανατίζοντας τις δημιουργίες των παιδιών με 

την ψηφιακή του μηχανή. Στο τέλος της εν λόγω δράσης, η ολομέλεια της τάξης 

παρατηρεί τις φωτογραφίες του φωτογράφου και σχολιάζει το αποτέλεσμα του 

έργου της. 

4
η
 Δραστηριότητα (3 διδακτικές ώρες) 

Κατά την πραγματοποίηση ασκήσεων Θεατρικού Παιχνιδιού, οι δρώντες 

χωρίζονται σε ομάδες με το ερέθισμα δοσμένων από τον εκπαιδευτικό εικόνων 

(διάφορα γεωμετρικά σχήματα). Στη συνέχεια, τα ίδια τα παιδιά δημιουργούν μια 

ιστορία (για κάθε μία από αυτές τις εικόνες) που βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και 

την έμπνευση της στιγμής. Σε επόμενη φάση της ίδιας δραστηριότητας, οι ομάδες 

των μαθητών ετοιμάζουν ένα δρώμενο αυτοσχεδιασμών, το οποίο θα περιλαμβάνει 
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στοιχεία και από τις τρεις προηγούμενες ιστορίες, συνθέτοντας με αυτόν τον τρόπο 

σκέψεις, ιδέες και αντιλήψεις αναφορικά με τα γεωμετρικά σχήματα. 

5
η
 Δραστηριότητα (3 διδακτικές ώρες) 

Από το εν λόγω σενάριο δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν και τα δρώμενα 

κουκλοθεάτρου. Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες, οι οποίες ασχολούνται με την 

κατασκευή επίπεδης κούκλας από χαρτί (που έχει πλαστικοποιηθεί και 

συναρμολογηθεί με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού). Το θέμα της δράσης αυτής 

περιλαμβάνει την παρουσίαση από την μαθητική κούκλα των φίλων της. Στην 

ουσία, ο κάθε ήρωας επιλέγει διάφορα μικροαντικείμενα (από την καθημερινή ζωή 

των παιδιών) που έχουν το ίδιο σχήμα  με αυτήν (για παράδειγμα: η κούκλα 

«Κύκλος» παρουσιάζει στους μαθητές εικόνες από μπάλα ποδοσφαίρου, το φεγγάρι 

σε πανσέληνο, χρωματιστές μπίλιες, μπάλα παγωτού, ένα πορτοκάλι κ.ά.). 

6
η
 Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Ο εκπαιδευτικός, σε πρώτη φάση, δημιουργεί ένα δραματικό κείμενο (με 

πλοκή και διαλόγους) που θα περιλαμβάνει τη διδασκαλία της ενότητας ‘τα 

Γεωμετρικά Σχήματα’ από τον Καραγκιόζη στα τρία Κολλητήρια. Ο πρώτος 

μετατρέπεται σε ένα πεινασμένο δάσκαλο, που προσπαθεί να μεταδώσει τις 

μαθηματικές του γνώσεις στους τρεις γιούς του. Οι τελευταίοι (μάλλον αδιάφοροι 

για το μάθημα) έχουν στο μυαλό τους το φαγητό και αδιαφορούν παρά τις 

φιλότιμες προσπάθειες του πατέρα τους. Στην παράσταση διαδραματίζονται 

απίθανες κωμικές σκηνές, που οδηγούν τον ξυπόλητο πεινασμένο ήρωα στην 

παραίτηση. 

 Ο δάσκαλος ανεβάζει τη συγκεκριμένη παράσταση στον αυτοσχέδιο 

μπερντέ της τάξης, προκαλώντας το ενδιαφέρον των μαθητών του. Οι τελευταίοι, με 

τη σειρά τους, αλληλεπιδρούν με τους πρωταγωνιστές του έργου και-συνάμα- 

κατακτούν πολύτιμα στοιχεία-πληροφορίες για τα γεωμετρικά σχήματα μέσα από 

τους σπαρταριστούς διαλόγους του κειμένου. 

7
η
 Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες) 

Οι μισοί μαθητές, με πρόχειρα κοστούμια διαφόρων σχημάτων (φτιαγμένα από 

διάφορα χαρτόνια) επισκέπτονται απροειδοποίητα τις υπόλοιπες τάξεις του 

σχολείου τους, προκαλώντας τη σχετική αναστάτωση. Οι ίδιοι δημιουργούν 

σκόπιμη και τεχνητή αναταραχή. Η υπόλοιπη τάξη-μεταμφιεσμένη σε αστυνομικούς 

επιθεωρητές-αναζητά τα κρυμμένα γεωμετρικά σχήματα και διεξάγει ανακρίσεις, 

ρωτώντας να μάθει πολύτιμες πληροφορίες, αναφορικά με το χρώμα, το μέγεθος 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ‘υπό αναζήτηση σχημάτων’. Οι μαθητές-

επιθεωρητές, με τις ερωτήσεις τους, παρουσιάζουν (αβίαστα) τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του εκάστοτε σχήματος (π.χ. το τρίγωνο που ψάχνουμε πόσες 

γραμμούλες-πλευρές είχε; Πόσες γωνίες-μυτούλες είχε; Τι χρώμα ήταν; Τι 

αναστάτωση δημιούργησε και για ποιο λόγο;). 

            Το θεατρικό αυτό δρώμενο (χάπενινγκ) ολοκληρώνεται με τη σύλληψη των 

ατίθασων γεωμετρικών σχημάτων και τον εγκλεισμό τους στη ‘Σχηματοφυλακή’, 

δηλαδή το σωφρονιστικό ίδρυμα με τους κρατούμενους-γεωμετρικά σχήματα. 
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9. Αξιολόγηση 
Ο εκπαιδευτικός, με το πέρας της εκάστοτε δραστηριότητας, θα προχωρήσει 

σε μια μορφή μεταδραματικής αξιολόγησης των πεπραγμένων. Ο ίδιος μπορεί να  

συζητήσει με τους μαθητές του για το αποτέλεσμα των δράσεων, πιθανές 

ελλείψεις, αδυναμίες και τρόπους εμπλουτισμού του σεναρίου του.  

Μία άλλη μορφή ενδιάμεσης αξιολόγησης των στόχων θα ολοκληρωθεί  

μέσα από αναστοχαστικές ερωτήσεις στην ολομέλεια της τάξης. 

10. Αξιολόγηση του Σεναρίου από τον Εκπαιδευτικό 
Με την ολοκλήρωση των δράσεων τα παιδιά κατέκτησαν σημαντικές 

γνώσεις αναφορικά με τη συγκεκριμένη ενότητα που διδάχθηκε από τον 

εκπαιδευτικό. Οι θεατροπαιδαγωγικές δράσεις πιθανότατα κέντρισαν το 

ενδιαφέρον των παιδιών και τα μετέτρεψαν σε κοινωνούς-συμμέτοχους στη 

διαδικασία της μάθησης. 

Ολοκληρώνοντας την εν λόγω διδακτική πρόταση, θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι μια σημαντική παράμετρος, που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη  από τον εκπαιδευτικό της τάξης, είναι και η διαπίστωση του βαθμού 

δυσκολίας των δραστηριοτήτων για τους μαθητές. Οι εφαρμογές που 

προτιμήθηκαν, δυσκόλεψαν καθόλου τα παιδιά; Υπήρξαν περιπτώσεις, κατά τις 

οποίες οι μαθητές δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

δραστηριοτήτων; Ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων ήταν ρεαλιστικός ή 

ουτοπικός; Με ποιόν τρόπο λειτούργησαν οι μαθητικές ομάδες; Οι στόχοι που 

τέθηκαν από τον εκπαιδευτικό κατακτήθηκαν από το σύνολο της τάξης; Τι πρέπει να 

γίνει στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες μερικοί μαθητές δεν ανταποκρίθηκαν 

αποτελεσματικά στις δράσεις που οργανώθηκαν από τον εκπαιδευτικό; Όλα τα 

παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει να προβληματίσουν τον δημιουργό του σεναρίου 

και να του δώσουν τη δυνατότητα για ανατροφοδότηση με το σχεδιασμό νέων 

δραστηριοτήτων. 
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