


Τι είναι το Παιζόδραμα;
...Μια παιδική χαρά για ενήλικες!

Οι παιδικές χαρές είναι ιδανικές για παιχνίδια, και στο 
Παιζόδραμα, τα παιχνίδια είναι το εργαλείο μας. Με τον όρο 
"παιχνίδια" εννοούμε διασκεδαστικά, διαδραστικά, κοινωνικά 
παιχνίδια, συνεργατικά, μη-ανταγωνιστικά παιχνίδια. Πραγματικά 
εξαιρετικά παιχνίδια! Με τα παιχνίδια και τους αυτοσχεδιασμούς, 
αποδεχόμενοι την πρόκληση του παιχνιδιού και προσπαθώντας 
να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, καλλιεργούνται νέες δεξιότητες, 
απελευθερώνεται ενέργεια και κέφι. Έτσι αυξάνονται τα επίπεδα 
της ελεύθερης σεροτονίνης, της ορμόνης της ευτυχίας και της 
ευεξίας.

Τι συμβαίνει σε μια συνάντηση;
...Έκφραση και ευεξία!

Όταν διασκεδάζουμε η αυτοπεποίθηση μας αναδύεται! 
Όταν διασκεδάζουμε, αισθανόμαστε συνδεδεμένοι!
Όταν διασκεδάζουμε είμαστε παρόντες!
Όταν διασκεδάζουμε, μπορούμε να πειραματιστούμε στα άκρα 
της ζώνης άνεσής μας και έτσι διευρύνονται τα όρια μας. 
Η διασκέδαση μας φέρνει σε κατάσταση μέθεξης. Μοιάζουμε 
σαν μισομεθυσμένοι χωρίς να έχουμε πιει - και το κυριότερο 
χωρίς hangover!
Γελάμε πολύ στο Παιζόδραμα. Το γέλιο εκτονώνει την ένταση. 
Το γέλιο ξεπερνά το φόβο και τα εμπόδια. Οι αναστολές μας 
μειώνονται. Στιγμιαία, βγαίνουμε από το εγώ μας, 
απελευθερωνόμαστε από τις σκέψεις μας και ξεχνάμε τα βάρη 
της καθημερινότητας. Σε αυτή την εποχή, νοιώθουμε λιγότερο 
φοβισμένοι και με λιγότερο άγχος.

Γιατί να έρθετε στο Παιζόδραμα;
...Θα θυμηθείτε πώς είναι να παίζετε!

Οι άνθρωποι προσελκύονται από το Παιζόδραμα για 
διάφορους λόγους. Απολαμβάνουν το δημιουργικό 
περιβάλλον, το συνεργατικό πνεύμα και τη σύνδεση με 
ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα συναντούσαν.
Το Παιζόδραμα απενεργοποιεί το μυαλό, σας 
απαγκιστρώνει από τις σκέψεις και απελευθερώνει τον 
αυθορμητισμό για να δημιουργήσει μια αίσθηση 
καλλιτεχνικής ελευθερίας και ευεξίας. Το Παιζόδραμα είναι 
μια χαλαρή ανακούφιση από τα καθημερινά βάρη και ένα 
αντίδοτο στο άγχος.
Μερικοί θέλουν να ξεπεράσουν τις αναστολές τους. ‘Αλλοι 
έρχονται για να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους σε 
κοινωνικές περιστάσεις ή μπροστά στο κοινό. Άλλοι, 
αναζητούν τη συγκίνηση μιας νέας πρόκλησης. Κάποιοι 
χρησιμοποιούν τον αυτοσχεδιασμό στη δημιουργική 
γραφή ή σε άλλες καλλιτεχνικές προσπάθειες. Άλλοι θα 
ήθελαν να ανακαλύψουν τη χαρά της παράστασης με το 
Παιζόδραμα. Κάποιοι άλλοι  ίσως έρχονται έτσι, όπως πας 
μια βόλτα για να ξεσκάσεις.
Ένα είναι σίγουρο, ότι όλοι έρχονται για να θυμηθούν πώς 
είναι να παίζεις, να αυτοσχεδιάζεις και να διασκεδάζεις με 
την ψυχή σου!

Τι είναι τα παιχνίδια αυτοσχεδιασμού;
...Ο αυτοσχεδιασμός είναι πρόβα ζωής!

Ο αυτοσχεδιασμός είναι μια ειδική μορφή τέχνης. Ο 
αυτοσχεδιασμός είναι επίσης μια δεξιότητα για τη ζωή. Το 
παιζόδραμα συνδέει αυτά τα δύο.
O αυτοσχεδιασμός αναπτύσσει τις διαπροσωπικές 
δεξιότητες. Όλες οι δεξιότητες επικοινωνίας και 
συνεργασίας είναι αναγκαίες δεξιότητες και όποιος 
συμμετέχει σε αυτοσχεδιασμούς τις αναπτύσσει.
Ο αυτοσχεδιασμός αναπτύσσει τις προσωπικές δεξιότητες 
σε τομείς όπως: ελεύθερη σκέψη, επίλυση προβλημάτων, 
προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα, εκφραστικά μέσα, 
λήψη αποφάσεων και ηγεσία. 
Η εκμάθηση αυτοσχεδιασμού είναι μια βιωματική 
διαδικασία. Ο αυτοσχεδιασμός θα ωφελήσει τον καθένα  
με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το τι θέλει να μάθει , 
τους λόγους για τους οποίους έρχεται και πόσο καιρό θα 
συνεχίσει να έρχεται.

Για ποιους είναι;
...Το Παιζόδραμα είναι για όλους!

Έρχονται άνθρωποι  που είναι εσωστρεφείς, εξωστρεφείς, νέοι, 
ηλικιωμένοι, δάσκαλοι, φοιτητές, εργαζόμενοι, ηθοποιοί, 
δικηγόροι, στελέχη, μηχανικοί, συγγραφείς, σερβιτόροι, γιατροί. 
Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε ψυχολόγους και κοινωνιολόγους.
Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει γνώσεις ή εμπειρία σχετική με 
τον αυτοσχεδιασμό και το θέατρο.
Θεωρούμε ότι ο καθένας μας δεν είναι μόνο ό,τι κάνει, η δουλειά 
του, το φύλο του, το παρελθόν του ή η κουλτούρα του. Ο 
καθένας είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο εδώ, και κάθε ομάδα 
είναι ένα ενδιαφέρον και πλούσιο μωσαϊκό.


