
 

 

EDU716 - Θέατρο για Ανήλικους Θεατές 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Θέατρο για Ανήλικους Θεατές 

Κωδικός 
Μαθήματος 

EDU716 

Τύπος 
μαθήματος 

Επιλογής 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο ή 2 έτος/ 2ο ή 3ο εξάμηνο 

Όνομα 
Διδάσκοντα 

Άντρη Χ. Κωνσταντίνου 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

3 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

 

Στόχοι 
Μαθήματος 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες σε 
βάθος γνώση της θεατρικής παράστασης που πραγματοποιείται από 
επαγγελματίες και απευθύνεται σε παιδιά σχολική ηλικίας όπως και 
των θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων (ΤΙΕ). Στόχοι είναι τόσο η 
ενίσχυση των κριτηρίων των εκπαιδευτικών ώστε να είναι σε θέση να 
επιλέγουν υψηλής ποιότητας παραστάσεις, κατάλληλες για το σχολείο 
τους, όσο και η αξιοποίηση, στην εργασία στην τάξη, της γνώσης και 
της εμπειρίας που αποκτήθηκαν από την παρακολούθηση της 
παράστασης. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι 
σε θέση: 

1. Να διακρίνουν και να εξηγούν βασικές πτυχές της τέχνης του 
θεάτρου και των όρων που σχετίζονται με το Θέατρο για ανήλικους 
θεατές. 

2. Να περιγράφουν τα ειδικά χαρακτηριστικά και να σκιαγραφούν το 
φάσμα των παραστάσεων για ανήλικους θεατές. 

3. Να παρέχουν πληροφορίες για τα ορόσημα στην παγκόσμια 
ιστορία του Θεάτρου για ανήλικους θεατές με έμφαση στην Κύπρο 
και στην Ελλάδα. 

4. Να αναφέρουν σημαντικούς θεατρικούς συγγραφείς και να 
περιγράφουν το ύφος και τη συμβολή τους. 

5. Να απαριθμούν τις ομάδες/θιάσους που είναι σήμερα ενεργοί στο 
ελληνόφωνο Θέατρο για ανήλικους θεατές και να κάνουν κριτικές 
παρατηρήσεις πάνω στη δουλειά τους. 

6. Να ορίζουν το φάσμα των εφαρμογών των Θεατροπαιδαγωγικών 
προγραμμάτων (ΤΙΕ) και να αναφέρουν παραδείγματα. 



 

 

7. Να κάνουν κριτικές παρατηρήσεις πάνω στις παραστάσεις που 
παρακολουθούν, ζωντανά ή σε οπτικογράφηση, εφαρμόζοντας 
καλλιτεχνικά και παιδαγωγικά κριτήρια. 

8. Να επιχειρηματολογούν σε σχέση με την ποιότητα ενός έργου και 
μιας παράστασης και σε σχέση με τις ηλικίες για τις οποίες είναι 
κατάλληλα και να συνθέτουν δοκίμιο θεατρικής κριτικής. 

9. Να σχεδιάζουν δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν στην τάξη 
πριν από και μετά από την παρακολούθηση  της παράστασης. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

1. Πτυχές της τέχνης του θεάτρου σε σχέση με βασικές έννοιες του 
Θεάτρου για ανήλικους θεατές, όρους και εκδοχές. 

2. Δραματουργία και παραστάσεις για διαφορετικές ηλικίες.  
3. Ορόσημα στην παγκόσμια ιστορία του επαγγελματικού Θεάτρου για 

ανήλικους θεατές. 
4. Ανασκόπηση της ιστορία του Θεάτρου για ανήλικους θεατές στην 

Κύπρο και στην Ελλάδα. 
5. Γνωριμία με θεατρικούς συγγραφείς έργων για ανήλικους θεατές, με 

έμφαση σε κυπριακά και ελληνικά έργα. 
6. Μελέτη και αξιολόγηση επιλεγμένων θεατρικών έργων. 
7. Η μέθοδος των Θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων (ΤΙΕ) και 

εφαρμογές τους, κυρίως σε Βρετανία, Κύπρος και Ελλάδα. 
8. Καλλιτεχνική και παιδαγωγική αξιολόγηση παραστάσεων για 

ανήλικους θεατές. 
9. Μελέτη κριτικών σημειωμάτων για παραστάσεις για ανήλικους 

θεατές και εξάσκηση στη συγγραφή των δικών τους κριτικών. 
10. Παράμετροι της παράστασης για ανήλικους θεατές και σύνδεση με 

την εκπαιδευτική διαδικασία: Αρχές, τεχνικές και παραδείγματα για 
τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων που θα εφαρμοστούν στην τάξη 
πριν από και μετά από την παρακολούθηση  της παράστασης. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διά ζώσης. Το μάθημα θα παράσχει το θεωρητικό υπόβαθρο με 
διαλέξεις εμπλουτισμένες με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, 
διαδραστικά μαθήματα και μικρής κλίμακας εργασίες στην τάξη, 
ατομικά ανά ομάδες και στην ολομέλεια. Θα συμπεριλαμβάνει 
παρακολούθηση παραστάσεων σε οπτικογράφηση και συζήτηση 
στην τάξη. Θα ζητηθεί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 
παρακολουθήσουν ζωντανές παραστάσεις στη διάρκεια του 
εξαμήνου. 

Βιβλιογραφία 
Ο πιο κάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός. Ευρύτερη ελληνόγλωσση και 
αγγλόγλωσση βιβλιογραφία (άρθρα και κεφάλαια βιβλίων) θα 
παρέχεται στους/ις φοιτητές/τριες στην πορεία του μαθήματος ανά 
εβδομάδα. 
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Αξιολόγηση 1. Ενδιάμεση αξιολόγηση: 
1.1. Εργασία 1: Θεατρική κριτική πάνω σε μια παράσταση Θεάτρου 

για ανήλικους θεατές που θα παρακολουθήσουν. 25% 
1.2. Εργασία 2: Σχεδιασμός/ εφαρμογή προτύπων σχεδίων 

μαθήματος με δραστηριότητες πριν από και μετά από την 
παράσταση. 25% 

2. Τελική αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση πάνω στη θεωρία και πράξη 
του μαθήματος. 50% 
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