
Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΩΣ …ΑΦΟΡΜΗ

Ένα πετυχημένο παράδειγμα ένταξης μαθητή με ειδικές ανάγκες (αυτιστικό φάσμα)
στο Γενικό σχολείο μέσα από πρόγραμμα θεατρικής αγωγής.

Ποιοι είμαστε:
Αναστασιάδης Νικόλαος → δάσκαλος Γενικής αγωγής
Ασβεστά Σοφία → διευθύντρια του 4ου Δημ. Σχολείου Πεύκων
Σταύρος Αναστασιάδης → μαθητής του 4ου Δημ. Σχολείου Πεύκων
Ο ρόλος μας είναι διπλός, είμαστε δάσκαλοι της Γενικής Αγωγής και υπηρετούμε τα
τελευταία 4 χρόνια στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων ενώ ταυτόχρονα είμαστε και
φυσικοί γονείς ενός παιδιού στο φάσμα του Αυτισμού, μαθητή της ΣΤ΄ τάξης την
οποία είχε αναλάβει τη σχολική χρονιά 2010-11 ο πατέρας του Σταύρου ως
δάσκαλος του σχολείου.
Η προσπάθεια ένταξης στο σχολικό πλαίσιο του μαθητή Αναστασιάδη Σταύρου
τόσο φέτος όσο και τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, αποτέλεσε  βασικό σκοπό
της εκπαιδευτικής μας δραστηριότητας.
Εκπονώντας προγράμματα Αγωγής Υγείας όλα αυτά τα χρόνια, επιλέγαμε θέματα
που είχαν να κάνουν με τη Διαφορετικότητα και το σεβασμό – αποδοχή της από
τους υπολοίπους μαθητές της τάξης, το σχολείο και την τοπική κοινωνία. Βασικοί
άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφονται και αξιοποιούνται οι παιδαγωγικές
μας δυνατότητες είναι η συγγραφή παραμυθιών και η δραματοποίηση τους.

Τι είναι ο αυτισμός;
Φυσικά πολλοί από μας, εκπαιδευτικοί γενικής αλλά και ειδικής αγωγής,
αναρωτιούνται και θέλουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το αυτιστικό
φάσμα. Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να περιγράψει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα
που συνθέτουν την προσωπικότητα ενός αυτιστικού ατόμου. Άλλωστε κι αυτά
εξειδικεύονται σε κάθε περίπτωση χωριστά με αποτέλεσμα το κάθε παιδί να
αποτελεί και μια ιδιαίτερη περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπίζεται
εξατομικευμένα.
Παρ’ όλα αυτά ας τολμήσουμε μια σύντομη περιγραφή:
• Πρόκειται για μια Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή που είναι συνήθως ισόβια και
οφείλεται σε οργανική δυσλειτουργία του εγκεφάλου (Rutter, 1987)
• Συνέπεια αυτής της δυσλειτουργίας έχουμε την εμφάνιση της τριάδας των
διαταραχών του Αυτισμού (Wing, 1980)
• Είναι νευροαναπτυξιακές διαταραχές που διέπονται από τρία βασικά
χαρακτηριστικά:
1. Διαταραχή, απόκλιση ή σοβαρή καθυστέρηση κυρίως στην ανάπτυξη των
διαπροσωπικών σχέσεων (κοινωνική αλληλεπίδραση).
2. Διαταραχή λόγου και επικοινωνίας, απόκλιση της λεκτικής και μη λεκτικής
επικοινωνίας (κοινωνική επικοινωνία).
3. Ακαμψία σκέψης και συμπεριφοράς, περιορισμένη φαντασία και ενδιαφέροντα
(ιεροτελεστίες, διατήρηση ομοιότητας-σειριοθέτησης, σοβαρή καθυστέρηση ή
απουσία φανταστικού παιχνιδιού), (DSM-IV, 1994)



Ποια χαρακτηριστικά απ’ αυτά που περιγράφονται παραπάνω πιστεύουμε ότι
έχει ο Σταύρος:
•Δυσκολία στην επικοινωνία-κοινωνική αλληλεπίδραση.
•Δυσκολία στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία (που δεν ακολουθείται όμως
από έλλειψη κατανόησης συναισθημάτων).
• Άκαμπτη σκέψη-συμπεριφορά, περιορισμένη φαντασία και συμβολικό παιχνίδι.
• Επανάληψη στερεοτυπικών κινήσεων
• Ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο με πρόσωπα ή πράγματα χωρίς άρνηση στην
αλλαγή συνηθισμένων καταστάσεων

Τι επιδιώκει η θεατρική αγωγή να πετύχει ως μέσο διδασκαλίας:
Πιστεύουμε απόλυτα πως μέσα από την απελευθερωτική ενέργεια της καλλιτεχνικής
έκφρασης των μαθητών αμβλύνονται αντιθέσεις, περνάνε πιο εύκολα μηνύματα για
σεβασμό στη Διαφορετικότητα και τροποποιούνται προς θετική κατεύθυνση
συμπεριφορές  και στάσεις ζωής.
Έτσι οι μαθητές καλούνται:
 Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη
 Να διερευνήσουν θέματα κοινωνικής ένταξης-αποκλεισμού
 Να θέσουν ερωτήματα που αφορούν κοινωνικές πρακτικές και στάσεις ζωής
 Να αντιμετωπίσουν διλημματικές καταστάσεις
 Να σκεφτούν συλλογικά, να δράσουν διαφορετικά και να πάρουν αποφάσεις
 Να ενεργήσουν ως κοινωνικές οντότητες και να αναστοχαστούν για τις

πράξεις τους
 Να αντιμετωπίσουν κριτικά την πραγματικότητα
 Να γίνουν στο μέλλον ενεργοί-υπεύθυνοι πολίτες
 Να αναπτυχθούν ως άτομα αλλά και ως μέλη μιας κοινωνικής ομάδας
 Να βιώσουν την συλλογική εμπειρία και να αποκτήσουν την αίσθηση της

κοινωνικής ευθύνης
 Να ψυχαγωγηθούν. Παίζοντας (θεατρικό παιχνίδι) δημιουργούν μια

φανταστική κατάσταση, δρουν μέσα σ’ αυτήν και αποκτούν μια λυτρωτική
εμπειρία, όπως συμβαίνει άλλωστε και σε κάθε παιχνίδι.

Τι είδους μάθηση προωθεί η θεατρική αγωγή:
Οι μαθητές μαθαίνουν:
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
 Να υποδύονται διάφορους ρόλους, βιώνοντας υποθετικές και συγκλονιστικές-

συναρπαστικές  καταστάσεις
 Να διερευνούν, να δημιουργούν και να επικοινωνούν το εκάστοτε νόημα-

ιδέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πολιτισμού
 Να διαχειρίζονται μέσω της φανταστικής κατάστασης, συναισθηματικά και

νοητικά την πραγματικότητα
 Να ερμηνεύουν της εμπειρίες που αποκτούν στο κοινωνικό πλαίσιο του

παιχνιδιού. Σύμφωνα με τον Βruner η κατασκευή νοήματος είναι μια
κοινωνική διαδικασία, μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσα σ’ ένα
κοινωνικό πλαίσιο



ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
 Να δραστηριοποιούνται μέσα σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες. Όλες οι

δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ομάδες. Όλοι και ο καθένας χωριστά
συνεισφέρουν στο τελικό αποτέλεσμα.

 Να συμβάλλουν ή να συμπληρώνουν όλοι αλλά και ο καθένας χωριστά στη
σκέψη και στην κίνηση του άλλου (συλλογική τέχνη).

 Να συνεργάζονται, να συνερευνούν και να συνδημιουργούν.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
 Προσφέρει κίνητρα μάθησης μέσα σ’ ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον,

χωρίς ποινές.
 Ο μαθητής οικοδομεί ο ίδιος τη γνώση.
 Ο δάσκαλος προσφέρει στους μαθητές την εμπειρία απ’ τη ζωή και οι

μαθητές του ανταποδίδουν τη φρέσκια-αυθόρμητη αντίληψη των πραγμάτων.
 Έτσι δάσκαλος και μαθητές γίνονται σύντροφοι στο ταξίδι της μάθησης,

ανακατεύουν τα υλικά που διαθέτουν σε μια κοινή συνταγή όπου το
ζητούμενο δεν είναι η μία και σωστή λύση αλλά οι πολλές, εναλλακτικές
λύσεις και οι διαφορετικές προσεγγίσεις του ίδιου θέματος.

Ο δάσκαλος :
 Παίζει ρόλο υποστηρικτικό και ανατροφοδοτικό, διαμορφώνει τους

κοινωνικούς κανόνες που εμπεριέχει η φανταστική κοινωνική κατάσταση με
επιλογή κατάλληλων υλικών, υποβολή ερωτήσεων, ανάθεση καθηκόντων,
οδηγίες.

 Παρέχει το κατάλληλο κοινωνικό πλαίσιο για να ερμηνεύσουν τις εμπειρίες
τους.

 Ενθαρρύνει τους μαθητές να οικοδομήσουν το ρόλο που ταιριάζει καλύτερα
στον εαυτό τους, χτίζοντας ο ένας πάνω στη σκέψη του άλλου.

 Διηγείται μια ιστορία την οποία ταυτόχρονα αναπαριστούν οι μαθητές,
δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την αλληλεπίδρασή
του με τους συνομηλίκους του (ικανούς και μη ικανούς)

 Κατευθύνει και σχεδιάζει τη σειρά των θεατρικών δραστηριοτήτων ώστε να
βιώσει ο κάθε μαθητής τη σχετική με το επιλεγμένο θέμα εμπειρία και να
αναστοχαστεί πάνω σ’ αυτήν.

 Ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα, να ανακαλύψουν πλευρές
του εαυτού τους που συνήθως είναι κρυμμένες, να αναγνωρίσουν τα δικά
τους συναισθήματα, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και σχέση αμοιβαίας
εμπιστοσύνης - σεβασμού τόσο μεταξύ τους όσο και με το δάσκαλο.

 Συντονίζει τέλος τις δραστηριότητες προκειμένου να κατανοήσουν και να
νοηματοδοτήσουν τις εμπειρίες τους σε ένα κοινό πολιτισμικό-εκπαιδευτικό
πλαίσιο όπου η παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης αποτελεί
τη βασική αρχή μιας δημοκρατικής κοινωνίας.



 Κοινωνική ένταξη και θεατρική αγωγή:
     Η κοινωνική ένταξη είναι μια δυναμική, προοδευτική, μακροχρόνια, αμοιβαία
διαδικασία που στηρίζεται στο δικαίωμα του ενός να είναι διαφορετικός και
αποδεκτός παρά τη διαφορετικότητά του, και του άλλου να τον αποδέχεται
αλληλεπιδρώντας και μαθαίνοντας μαζί.
     Άλλωστε, τα άτομα που μοιράζονται από κοινού την ίδια κοινωνική κατάσταση,
αλληλοεπηρεάζονται στον τρόπο με τον οποίο την προσδιορίζουν (Blumer,1962).

Για το σκοπό αυτό η σχολική τάξη οφείλει:
 Να ενισχύει την αυτοπεποίθηση του κάθε παιδιού.
 Να εξασφαλίζει τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας έτσι ώστε οι

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών να είναι ωφέλιμες, χωρίς να
προσβάλλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους.

 Να ενισχύει τις αντιστάσεις  τους στην κατηγοριοποίηση που μόνο σκοπό έχει
τη δημιουργία ρατσιστικών αντιλήψεων.

 Να καλλιεργεί την ανθρώπινη ευαισθησία, αλληλεγγύη και συνεργασία.
 Να διασφαλίσει το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, οδηγώντας όχι μόνο στη

σχολική τους ενσωμάτωση αλλά και  στην κοινωνική τους ένταξη και
αποδοχή.

Κριτήρια επιλογής του προγράμματος:

Ως γονείς του Σταύρου:
 «Η κοινωνία δημιουργεί αναπήρους»
 Παρ’ όλο που οι περισσότερες αδυναμίες προέρχονται από γεννήσεις ή

ατυχήματα, οι συγκλονιστικές επιπτώσεις που έχουν στη ζωή του παθόντος
και στο οικογενειακό του περιβάλλον δεν οφείλονται στην ίδια την αδυναμία
αλλά στον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι την προσδιορίζουν κοινωνικά και του
συμπεριφέρνονται.

 Τα κοινωνικά στερεότυπα που επικρατούν σε σχέση με την αντιμετώπιση των
ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσα από την απομόνωση και τον αποκλεισμό,
αντανακλούν την υπόθεση της κοινωνίας μας πως τα παιδιά αυτά δεν έχουν
το ενδιαφέρον ούτε την ικανότητα να αλληλεπιδράσουν με το υπόλοιπο
κοινωνικό σώμα

Ως δάσκαλοι του Σταύρου:
 «Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση»
 Η φυσική και επόμενη ανησυχία μας για την ομαλή ένταξη του παιδιού-

μαθητή μας στο κατάλληλο σχολικό περιβάλλον.
 Η ενσωμάτωσή του μέσα στη σχολική ομάδα.
 Οι αδυναμίες του πλαισίου εκπαίδευσης και οι πολλές ελλείψεις τόσο σε

υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.
 Η ελπίδα πως οι συγκεκριμένες δράσεις θα αποτελέσουν το δυναμικό μέσο

προκειμένου να τροποποιηθούν ή και να αλλάξουν καθιερωμένες αντιλήψεις,
στάσεις και συμπεριφορές τόσο των μαθητών του σχολείου όσο και του
κοινωνικού περιβάλλοντος (γονείς-τοπική κοινωνία)



Στόχοι του προγράμματος:
Οι μαθητές:
 Να συνεργαστούν μέσα στη θεατρική ομάδα, ο καθένας με τις δυνατότητες

που διαθέτει.
 Να ξεπεραστούν εγωισμοί - ανταγωνιστικές σχέσεις για να περάσουμε από το

Εγώ στο Εμείς.
 Να ανακαλύψουμε το υποκριτικό ταλέντο που έχουμε όλοι μας, ακόμη και τα

παιδιά με ειδικές ανάγκες.
 Να γενικεύσουν, διαπιστώνοντας πως η ζωή είναι ένα θέατρο κι αυτή, που

μας μοιράζει ρόλους σαν …σκηνοθέτης.
 Να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους σχέσεις ανακαλύπτοντας τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά τους και αναπτύσσοντας φιλικούς-ελεύθερους δεσμούς
μεταξύ τους.

 Να μάθουν την αξία της επικοινωνίας, μέσω της θεατρικής αγωγής,
υιοθετώντας συλλογικές συμπεριφορές.

 Να γίνουν από θεατές, πρωταγωνιστές της ζωής, τώρα αλλά και αργότερα ως
ενεργοί πολίτες.

 Να μπουν στη θέση του Άλλου.
 Να εκφράσουν ελεύθερα σκέψεις και συναισθήματα.
 Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να προάγουν τις έννοιες της

αλληλοβοήθειας-συνεργασίας μέσω αυτοσχηματιζόμενων ομάδων με ισότιμα
μέλη.

 Να αντιληφθούν πως η ενεργός συμμετοχή τους και η ανάληψη
πρωτοβουλιών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή στάσεων
και υιοθέτηση συμπεριφορών.

 Να μάθουν να αξιοποιούν τις προσφερόμενες δυνατότητες για ελεύθερη
έκφραση συναισθημάτων ως προϋπόθεση δημιουργίας κλίματος
εμπιστοσύνης, αποδοχής και αυτογνωσίας.

 Να αναγνωρίζουν τα ατομικά-ξεχωριστά γνωρίσματα του καθενός, που τον
διαφοροποιούν από του υπόλοιπους και ενισχύουν την αυτοεκτίμηση-
μοναδικότητά του.

 Να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα αποδοχής της Διαφορετικότητας και
σεβασμού των Δικαιωμάτων ώστε να είναι έτοιμοι να τα υπερασπίσουν κάθε
φορά που απειλούνται.

Δραστηριότητες:

Α. Πρόδρομο στάδιο εφαρμογής του προγράμματος
Ο Boal αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ύπαρξη ως μία ενότητα στην οποία το
σώμα και το πνεύμα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Υποστηρίζει ότι η σωματική
κίνηση είναι μια σκέψη αλλά και η σκέψη μπορεί να εκφραστεί πολύ καλά μέσω
της γλώσσας του σώματος.

1.Δημιουργία κλίματος αμοιβαιότητας-εμπιστοσύνης



 Παιχνίδια γνωριμίας που ενεργοποιούν τα μέλη του σώματος-αισθήσεις με
μπάλα και μουσικά όργανα

 Παιχνίδια σωματικής επαφής - σωματογνωσίας (τα παιδιά κρατούνται σε
ζευγάρια, για να ανέβουν μαζί μια σκάλα, να πηδήξουν, ή να χορέψουν
ρυθμικούς χορούς)

 Παιχνίδια με τον καθρέφτη μέσω μίμησης (κάνε ότι κάνω)

2.Αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων
 Παιχνίδια ρόλων, μεταμφιέσεις και δραματοποιήσεις
 Παιχνίδια συναισθημάτων, χρησιμοποιώ μέλη του σώματος για να εκφράσω

τα συναισθήματά μου όπως χαιρετισμός, αγκαλιά, χτύπημα στην πλάτη,
τσίμπημα στο μάγουλο, σπρώξιμο με τα χέρια κ.λ.π.

 Παντομίμα, μιμούμαι χαρακτηριστικούς τύπους ανθρώπων όπως μεθυσμένος,
αγανακτισμένος, διανοούμενος, αστυνόμος, πνευματώδης, τεμπέλης ή ζώων
όπως λαγός, χελώνα, πουλί.

3.Δραστηριότητες συνεργασίας και δημιουργικής έκφρασης
 Παιχνίδια ομαδικά κίνησης, χοροπηδάμε ρυθμικά, κινούμαστε στο χώρο

αναπαριστώντας το τρένο, δίνουμε κίνηση τραβώντας κουπιά σε μια βάρκα,
γινόμαστε όλοι ένα μηχάνημα ή ένα άγαλμα ή μια δραματική σκηνή
(παγωμένη εικόνα).

 Παιχνίδια μίμησης με συνοδεία μουσικής, ότι κάνει ο ένας εκτελούν οι
υπόλοιποι (χορεύουν, τραγουδάνε ή αγκαλιάζονται μεταξύ τους)

 Παιχνίδια συντονισμού κινήσεων, συνδυασμός στάσεων σώματος, ασκήσεις
ρυθμού, συγχρονισμός ζευγαριού.

Β. Κατασκευή ιστορίας – χτίσιμο ρόλων
 Με αφορμή ερωτήματα ανοιχτού τύπου που έχουν άμεση σχέση με το θέμα

της διαφορετικότητας και την αποδοχή της, ο δάσκαλος και οι μαθητές
καταθέτουν στοιχεία από τις προσωπικές τους εμπειρίες όπως γεγονότα,
συναισθήματα, σκέψεις για να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και
τους άλλους.

 Διερευνούμε παλαιότερα γεγονότα και πιθανές μελλοντικές εξελίξεις για να
δημιουργηθούν με τον τρόπο αυτό στους συμμετέχοντες οι κατάλληλες
προσδοκίες για το χτίσιμο του ρόλου τους.

 Προσθέτουμε ή αφαιρούμε σκηνές και ρόλους από την ιστορία επεμβαίνοντας
στην εξέλιξή της ώστε να εξυπηρετεί τους στόχους που έχουμε βάλει.

Παραδείγματα ερωτήσεων:
 Τι είναι αυτό που κάνει τον Σταύρο ένα παιδί τόσο ιδιαίτερο και διαφορετικό

από τ’ άλλα παιδιά; (πλαίσιο)
 Πόσοι από σας νιώθουν έτοιμοι να παίξουν με το Σταύρο στα διαλείμματα ή

στο σπίτι τους και να μοιραστούν τα ίδια παιχνίδια μαζί του; (εμπλοκή)
 Μπορώ να σας έχω εμπιστοσύνη ότι θα κρατήσετε ένα μυστικό; Ο Σταύρος

είναι αυτιστικός. (δημιουργία έντασης)



 Νομίζετε ότι είναι καλύτερα να του φέρεστε κανονικά ή να τον αποφεύγετε
γιατί δεν ανταποκρίνεται στο παιχνίδι; (επιλογή)

 Τι θα πρέπει να κάνουμε αύριο στην εκδρομή του σχολείου,  που δεν μπορεί
να παίξει μπάλα; (λήψη απόφασης)

 Τι άλλο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει για τον Σταύρο; (κατανόηση –
εμβάθυνση)

Με αφορμή το Σταύρο και τη Διαφορετικότητα:
 Εντοπίσαμε και ζωγραφίσαμε ομαδικά τα συναισθήματά μας στο χαρτί

επιλέγοντας κατάλληλα χρώματα για τη χαρά, το φόβο, το θυμό, τη λύπη, τη
φιλία.

 Δραματοποιήσαμε τους ρόλους, χρησιμοποιώντας προσωπικά αντικείμενα
όπως καπέλα, παιχνίδια, φωτογραφίες που μπορούν να αποκαλύψουν στοιχεία
για τον κάτοχό τους και είναι ενδεικτικά για τα ενδιαφέροντα, τις ασχολίες
και το χαρακτήρα του.

 Διαπραγματευτήκαμε το νόημα της διαφορετικότητας με κινητικές
δραστηριότητες που σκοπό έχουν να εκφράσουν μια ιδέα, ένα συναίσθημα,
να διερευνήσουν συμπεριφορές και καταστάσεις, να δημιουργήσουν ένταση
και ατμόσφαιρα.

 Μελετήσαμε κι άλλες ιστορίες – παραμύθια με ανάλογο θέμα όπου
πρωταγωνιστές είναι παιδιά, ζώα και λουλούδια.

Γ. Κατασκευή παραμυθιών
 2005-06: «Η Ερμιόνη στην έρημο …κρυώνει»
 2006-07: «Ρούλης ο …μπαλονοψαρούλης»

Και τα δύο παραμύθια είναι αφιερωμένα στην αποδοχή και το σεβασμό της
Διαφορετικότητας. Γράφτηκαν με σκοπό τη δραματοποίηση για να εξυπηρετήσουν
αποκλειστικά τους στόχους του προγράμματος και διαπραγματεύονται έννοιες όπως
η ξενοφοβία, η απόρριψη, ο αποκλεισμός από τη μια και από την άλλη τη φιλία, τη
συντροφικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη

Θεατρικές παραστάσεις με τον Σταύρο σε πρωταγωνιστικό ρόλο:
 2004-05: Ραντεβού στην …ταράτσα
    2005-06: Ραντεβού στα …τυφλά και Ραντεβού στη …Σαχάρα
    2006-07: Ραντεβού στ’ …αστέρια
    2007-08: Ραντεβού στο …βυθό
    2010-11: Ραντεβού στα …τυφλά

Όλες οι παραστάσεις έχουν το συμβολικό τίτλο «Ραντεβού», μέσα απ’ τη
συνάντηση δηλαδή να αλληλεπιδράσουμε κοινωνικά και χαρακτηρίζονται από την
απελευθερωτική ενέργεια της καλλιτεχνικής έκφρασης των μαθητών – ηθοποιών .
Η θεατρική ομάδα της τάξης, ανέβασε κατά τη διάρκεια των επτά τελευταίων
σχολικών ετών πέντε θεατρικές παραστάσεις.
Όλα τα έργα ήταν πρωτότυπα γιατί τόσο τα σενάριά τους, γραμμένα από το
δάσκαλο της τάξης Νίκο Αναστασιάδη, όσο και η σκηνοθεσία ήταν προσαρμοσμένα
στους χαρακτήρες των παιδιών και λάμβαναν πάντα υπόψη τους το Σταύρο, ένα



παιδί με περιορισμένες δυνατότητες. Τα παιδιά έβγαλαν με ευκολία το συναίσθημά
τους, τη λύπη, τη χαρά τους, το θυμό ή την καλοσύνη τους, για να αναδειχθεί έτσι ο
πλούσιος εσωτερικός κόσμος που κρύβεται μέσα τους. Δημιούργησαν το αναγκαίο
και ασφαλές πλαίσιο ώστε να απελευθερωθεί ο συναισθηματικός κόσμος του
Σταύρου και από θεατής να γίνει ηθοποιός με ρόλο και ενεργό συμμετοχή στα
θεατρικά δρώμενα. Πήραν πρωτοβουλίες σκηνοθετικές, προσάρμοσαν την κίνηση
του σώματος και τον προφορικό τους λόγο στον ρόλο που είχαν να παίξουν αλλά
και στο ρόλο του Σταύρου-συμπρωταγωνιστή. Απελευθέρωσαν τη φαντασία, τη
δημιουργική σκέψη και ξεδίπλωσαν το ακατέργαστο μα πηγαίο υποκριτικό τους
ταλέντο. Ανακάλυψαν τρόπους έκφρασης μέσα από μουσικοκινητικούς δρόμους
πρωτόγνωρους.
Τα δύο από τα έξι συνολικά Ραντεβού ήταν βασισμένα στα παραμύθια « Η Ερμιόνη
στην έρημο …κρυώνει » και « Ρούλης ο … μπαλονοψαρούλης » και αφιερωμένα
στο σεβασμό της Διαφορετικότητας.

Αξιολόγηση του προγράμματος:
Τα παιδιά έκαναν κάτι διαφορετικό που ενίσχυσε την αυτοεκτίμηση και πρόβαλε
την ιδιαιτερότητά τους μέσα στην θεατρική – σχολική ομάδα. Αναδείχθηκαν
υποκριτικά ταλέντα που μας συγκίνησαν όλους. Τροποποιήθηκαν συμπεριφορές και
έγιναν περισσότερο ανεκτικές ως προς τη Διαφορά.
Προετοιμαστήκαμε για έναν κόσμο αλλιώτικο, όπου οι αποκλεισμοί και οι
διακρίσεις θα δώσουν τη θέση τους στην αποδοχή της Διαφορετικότητας.
Συμμετείχαμε ενεργά στα δρώμενα, γνωρίσαμε καλύτερα τον εαυτό μας και
ανακαλύψαμε τα όρια της θεατρικότητας που κρύβουμε όλοι μέσα μας. Χαρήκαμε,
γιατί το θέατρο είναι χαρά και αγωγή ψυχής, είναι παιχνίδι ρόλων και Εμάς μας
αρέσει να …παίζουμε.
Μέσα σ’ όλα αυτά είχε και ο Σταύρος τη θέση του, είχε κι αυτός το δικό του ρόλο
πρωταγωνιστικό τις περισσότερες φορές, αν και έχει μεγάλη δυσκολία στην ομιλία.
Δεν πειράζει όμως, ξέρει πολύ καλά να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του σώματος ή
μιλούσαν οι άλλοι γι’ αυτόν. Πόσο καλά τα κατάφερε φάνηκε στο …χειροκρότημα
που ακολουθούσε πάντα ζωηρό στο τέλος κάθε θεατρικής παράστασης.

Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον να παρουσιάσετε στην ημερίδα το πρόγραμμά
μας και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας.

Με εκτίμηση
Αναστασιάδης Νίκος

(Δάσκαλος και πατέρας του Σταύρου)
Ασβεστά Σοφία

(Δασκάλα και μητέρα του Σταύρου.


