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Εξέταση-εξετάσεις στο σχολείο (θεατρικό εργαστήριο) 

 

Με αφόρμηση τα κείμενα και τις φωτογραφίες της        
ενότητας, προτείνονται τέσσερα απλά θεατρικά     
εργαστήρια που μπορούν να εφαρμοστούν και από καθηγητή που δεν έχει ειδικές            
γνώσεις. Τα εργαστήρια βασίζονται σε τεχνικές του Εκπαιδευτικού Δράματος και του           
Θεάτρου των Εκόνων του Μποάλ. 

Με ερέθισμα τη φωτογραφία στην οποία ο δάσκαλος εξετάζει τον μαθητή που            
στέκεται όρθιος, μπορούμε να κάνουμε τις παρακάτω δραστηριότητες με το θέμα           
«Εξέταση-εξετάσεις στο σχολείο». 

 

Άλλοτε... 

Παρατηρώ τη φωτογραφία και την περιγράφω 

Παίρνω τη στάση του ρόλου 

Ένας μαθητής γίνεται μοντέλο και με τις οδηγίες όλων των μαθητών «παίρνει τη 
στάση του ρόλου» του μαθητή της φωτογραφίας που παραπέμπει σε μια παλαιότερη 
εποχή. Ο μαθητής μοντέλο στέκεται ακίνητος για λίγα λεπτά. Αντίστοιχη 
δραστηριότητα  μπορεί να γίνει και για τον  δάσκαλο της φωτογραφίας. 

Ανιχνεύω τις σκέψεις και τα συναισθήματα του ρόλου 
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Οι μαθητές καλούνται να πούν μια φράση σε πρώτο ρηματικό πρόσωπο που 
εκφράζει μια σκέψη ή ένα συναίσθημα του μαθητή και του δασκάλου. 

Συζήτηση 

Τι σήμαινε άλλοτε «εξέταση» του μαθητή από το δάσκαλο; Ποια ήταν η μεταξύ τους 
σχέση; 

Τώρα... 

Παίρνω τη στάση του ρόλου 

Επαναλαμβάνεται η δραστηριότητα με το ίδιο θέμα, «ο εξεταζόμενος μαθητής» 
όμως, αυτή τη φορά αλλάζει το πλαίσιο. Μεταφερόμαστε στη σημερινή εποχή. Ένας 
μαθητής γίνεται πάλι μοντέλο, ακούγονται προτάσεις, δοκιμάζονται τρεις ή πέντε 
διαφορετικές «στάσεις» και η τάξη με ψηφοφορία καταλήγει σε μία από αυτές. Ο 
μαθητής μοντέλο στέκεται και πάλι ακίνητος για λίγα λεπτά. Αντίστοιχη 
δραστηριότητα  μπορεί να γίνει και για τον δάσκαλο του σήμερα. 

Ανιχνεύω τις σκέψεις και τα συναισθήματα του ρόλου 

Οι μαθητές καλούνται να πουν μια φράση, σε πρώτο ρηματικό πρόσωπο, που 
εκφράζει μια σκέψη ή ένα συναίσθημα του μαθητή και του δασκάλου. 

Αναστοχαστική συζήτηση (σε ομάδες) 

Ποια είναι η σχέση του μαθητή με τον δάσκαλο σήμερα; Τι συμβαίνει σήμερα με τις 
εξετάσεις; Ποια κοινά και ποιες διαφορές παρατηρούνται από τη σύγκριση των δύο 
εποχών; Τι σημαίνει τελικά «εξέταση» του μαθητή από τον δάσκαλο; 

Γραπτή εργασία: Το νόημα των εξετάσεων στην εκπαίδευση. Σκέψεις / προτάσεις 
για τη βελτίωση του θεσμού. 

 

Η εικόνα από τη διεύθυνση: http://www.kidsgo.com.cy/LibraryParents/?p=6874 
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