
Τν Κέληξν ΓΕΝΑΘΛΟΝ θαη ην Σπζηεκηθό Κέληξν Οηθνγελεηαθήο θαη Οκαδηθήο Θεξαπείαο δηνξγαλώλνπλ, 

γηα έθηε ρξνληά, Εθπαηδεπηηθό Σεκηλάξην κε ηίηιν: 

 

"Ο κόζμορ ολόκληπορ είναι ένα θέαηπο 

                                                            κι εγώ έσω μια θέζη ζηη ζκηνή, πος μος ανήκει". 

 

Με βάζε ηε Μέθοδο Θεαηρικής Γραθής & Παράζηαζης ηοσ Θεάηροσ ο Κόζμος, ην Σεκηλάξην αθνξά ζην 

Αςηοζσέδιο Θέαηπο, ωρ επγαλείο ανάπηςξηρ ηος εαςηού και ηηρ ομάδαρ. 

 

Απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πνπ δνπιεύνπλ κε νκάδεο παηδηώλ, εθήβσλ θαη ελειίθσλ (ςπρνιόγνπο, 

θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο, εθπαηδεπηηθνύο, παηδαγσγνύο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζεαηξνιόγνπο, κνπζηθνύο, 

ζπληνληζηέο εξγαζηεξίσλ ηέρλεο θ.ά.). 

 

Το εργαλείο 

Τν εξγαιείν θηλείηαη ζε δύν βαζηθνύο άμνλεο. Καηαξρήλ, νη ζπκκεηέρνληεο έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

ζέαηξν θαη βηώλνπλ ηηο θύξηεο παξακέηξνπο ηνπ (ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ, πξόβεο, ζθελνζεζία, ζθεληθά, 

κνπζηθή θαη παξάζηαζε), πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν.  

Ταπηόρξνλα, κέζα από απηή ηε ζεαηξηθή πνξεία, νη ζπκκεηέρνληεο αλαπηύζζνπλ ηηο αηνκηθέο δεμηόηεηεο 

θαη ηελ απηνλνκία ηνπο. Επηπιένλ, κέζα από ηε ζρέζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε, απνθηνύλ επαηζζεζία 

ζηε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ άιινπ, θαιιηεξγνύλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζπλππάξρνπλ, εληζρύνληαο ηε 

κνλαδηθόηεηά ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε γηα  ην ζπιινγηθό απνηέιεζκα. 

Η δεκηνπξγία ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ μεθηλάεη από ην «κεδέλ», από κηα ηδέα, κηα ιέμε, πνπ επηιέγνπλ ηα 

κέιε. Με εξγαιείν ηνπο ζεαηξηθνύο απηνζρεδηαζκνύο θαη όρεκα ηελ απζόξκεηε γξαθή, νη νκάδεο 

δεκηνπξγνύλ ην δηθό ηνπο ζεαηξηθό έξγν θαη ην αλεβάδνπλ ζε παξάζηαζε. 

Με ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο πνξείαο, ν εαπηόο γίλεηαη πηα γλώξηκνο, πνιύηηκνο, άμηνο πξνζηαζίαο 

θαη ζεβαζκνύ. Κη ν άιινο γίλεηαη απαξαίηεηνο ζύληξνθνο, γηαηί θαη ε δσή είλαη έλα κεγάιν ζέαηξν, όπνπ 

ν ξόινο ηνπ θαζελόο επεξεάδεη ηνλ ξόιν ησλ άιινλ, αιιά θαη ην ζπιινγηθό απνηέιεζκα.   

 

Το Εκπαιδεσηικό Σεμινάριο 

Οη επαγγεικαηίεο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην Σεκηλάξην, ζα εμνηθεησζνύλ κε ηε κεζνδνινγία ηνπ 

εξγαιείνπ, ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπληνλίζνπλ Εξγαζηήξηα Θεαηξηθήο Γξαθήο & Παξάζηαζεο. Καζώο ε 

αξρηθή ηδέα, πνπ απνηειεί ην έλαπζκα όιεο ηεο δηαδηθαζίαο, δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε, ην εξγαιείν δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα ζηνλ επαγγεικαηία λα ην εθαξκόζεη ζε νπνηνδήπνηε πιαίζην θαη κε νπνηαδήπνηε νκάδα.  

Επίζεο, ην εξγαιείν κπνξεί λα εθαξκνζηεί νιόθιεξν ή ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο νκάδαο. 

 

Τν Σεκηλάξην πεξηιακβάλεη 4 ελόηεηεο (ζεσξεηηθή θαη βησκαηηθή εθπαίδεπζε): 

 

I. Εηζαγσγή ζηε Σπζηεκηθή Θεσξία σο εθαξκνγή ζε νκάδεο ζεάηξνπ (21 ώξεο) 

II. Θεσξία Θεάηξνπ (14 ώξεο) 

III. Μεζνδνινγία ηνπ εξγαιείνπ (14 ώξεο) 

IV. Εξγαζηήξη Θεαηξηθήο Γξαθήο & Παξάζηαζεο ηνπ Θεάηροσ ο Κόζμος θαη πξνεηνηκαζία θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο (27 ώξεο) 

 

Επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθή ζεκαηνινγία. 



Σην ηέινο ηνπ Σεκηλαξίνπ ρνξεγείηαη Βεβαίωζη Παρακολούθηζης. 

                

Εκπαιδεύηριες: 

Ιοσλία Μπαλάζκα – Πνιηηηθή Επηζηήκσλ - Κνηλσληθή Ψπρνιόγνο (D.E.A.), Σπζηεκηθή Ψπρνζεξαπεύηξηα, 

δεκηνπξγόο ηεο Μεζόδνπ Θεαηξηθήο Γξαθήο & Παξάζηαζεο ηνπ Θεάηροσ ο Κόζμος. 

Ελεάνα Κοσμπή –     Ψπρνιόγνο, Σπζηεκηθή Θεξαπεύηξηα θαη Σύκβνπινο, Εθπαηδεύηξηα 

Νικολέηηα Διακοσμή –  Θεαηξνιόγνο, Μνπζηθόο, Med Creative Arts in Education, εηδηθεπκέλε ζηε κέζνδν 

Θεαηξηθήο Γξαθήο & Παξάζηαζεο ηνπ Θεάηροσ ο Κόζμος. 

 

Διάρκεια: 7 κήλεο, έλα Σαββαηνθύξηαθν ηνλ κήλα από Οθηώβξην έσο Απξίιην  

                Σάββαην 15:00-20:30 & Κπξηαθή 10:30-15:30 

                Έλα Σάββαην ηνλ Μάην γηα ηελ παξάζηαζε, 16:00-22:00   

Κόζηος ζσμμεηοτής: 100 επξώ/κήλα (ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 24%) 

                                     Επηπιένλ 50 επξώ εθάπαμ γηα ηα έμνδα ηεο παξάζηαζεο 

Τόπος σλοποίηζης: Κέληξν ΓΕΝΑΘΛΟΝ, νδόο Χαιεπά 6
Α 

Γέξαθαο (πιεζίνλ κεηξό Παιιήλεο). 

 

Εγγραθές μέτρι 15 Οκηωβρίοσ 

  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο ζπκκεηνρήο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηα ηειέθσλα ηνπ 

Κέληξνπ ΓΕΝΑΘΛΟΝ 210-6921467 θαη ηνπ Σπζηεκηθνύ Κέληξνπ 210-7719064 

ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε info[at]genathlon.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

I. Εηζαγσγή ζηε Σπζηεκηθή Θεσξία σο εθαξκνγή ζε νκάδεο ζεάηξνπ (21 ώξεο) 

 

- Εηζαγσγή ζηελ Κπβεξλεηηθή θαη ηε Γεληθή Θεσξία Σπζηεκάησλ 

- Επηθνηλσλία – Ελεξγεηηθή αθξόαζε – Η έλλνηα ηεο ζπλ-θαηαζθεπήο 

- Η νκάδα σο ζύζηεκα 

- Βησκαηηθή κάζεζε – Ο ξόινο ηνπ ζπληνληζηή 

- Τα ζηάδηα ηεο νκάδαο 

- Εηζαγσγή ζηε θηινζνθία ηεο Καηαμησηηθήο Πξνζέγγηζεο 

- Τα αλζξώπηλα ζπζηήκαηα σο γισζζηθά ζπζηήκαηα – Η ζεκαζία ηνπ αλαζηνραζκνύ θαη ηεο 

αλαζηνραζηηθήο ζέζεο 

  

II.     Θεσξία Θεάηξνπ (14 ώξεο) 

 

- Τη είλαη ζέαηξν (θνηλσληθή - πνιηηηζηηθή - πξνζσπηθή δηάζηαζε) 

mailto:info@genathlon.gr


- Σεκεηνινγία ζεάηξνπ 

- Θεαηξηθόο Απηνζρεδηαζκόο (Μέζνδνο Σηαληζιάθζθη) 

- Σθελνζεζία ζην ζέαηξν (Σηαληζιάθζθη – Μπξερη) 

- Ιζηνξία – Φηινζνθία ζεάηξνπ 

 

III.    Μεζνδνινγία ηνπ εξγαιείνπ (14 ώξεο) 

 

- Μέζνδνο Θεαηξηθήο Γξαθήο & Παξάζηαζεο ηνπ Θεάηροσ ο Κόζμος – Έλα Θέαηξν ηεο 

Καζεκεξηλόηεηαο 

- Έλα εξγαζηήξη κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο – Η δηεξγαζία θαη ε νκάδα – Ο ξόινο ηνπ ζπληνληζηή  

- Εξγαζηήξη Θεαηξηθήο Γξαθήο & Παξάζηαζεο – Η δνκή  

- Ο απηνζρεδηαζκόο θαη ε γξαθή ζην Εξγαζηήξη Θεαηξηθήο Γξαθήο & Παξάζηαζεο 

- Η ζύλζεζε ηνπ έξγνπ 

- Σθελνζεζία – Παξάζηαζε κε ηε κέζνδν Θεαηξηθήο Γξαθήο & Παξάζηαζεο ηνπ Θεάηροσ ο Κόζμος  

  

IV.  Εξγαζηήξη Θεαηξηθήο Γξαθήο & Παξάζηαζεο ηνπ Θεάηροσ ο Κόζμος - πξνεηνηκαζία θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο (27 ώξεο) 

 


