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Κάνοντας θέατρο μέσω του παιχνιδιού «Minecraft»  

 

Δημιουργός καλής πρακτικής, χώρα:  Καθηγήτρια Θεάτρου (Γυμνάσιο), Καλλιτέχνιδα 

και σκηνοθέτιδα Susie Lawrence, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Τομέας: Παιχνίδια & Πολυμέσα 

Είδος επιχείρησης/απασχόλησης: Υπάλληλος 

 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία 

Από πολύ μικρή, η Susie Lawrence είχε ένα ισχυρό δέσιμο με 

το θέατρο. Συμμετείχε στον θεατρικό όμιλο στο Λύκειο και 

παρακολούθησε καλοκαιρινά εκπαιδευτικά προγράμματα 

για τις τέχνες και το θέατρο. Η Susie αποφοίτησε από το 

πανεπιστήμιο το 2013 και από τότε εργάστηκε στο διάσημο 

Shakespeare Theatre του Νιου Τζέρσεϊ ως μαθητευόμενη, 

ενώ έπαιξε επαγγελματικά στο Shakespeare Festival of St. 

Louis, στο Ozark Actors Theatre και στο Stray Dog Theatre.  

Διδάσκει επίσης σε διάφορα σχολεία, σκηνοθετώντας 

θεατρικές παραγωγές. Η Susie έχει πάθος με τα έργα του 

Σαίξπηρ, καθώς σύμφωνα με την ίδια «η ομορφιά στα έργα 

του Σαίξπηρ είναι ότι, ενώ είναι από άλλη εποχή και μερικές 

φορές προβληματικά, περιστρέφονται γύρω από τόσο κοινά 

θέματα και ανθρώπινες συγκρούσεις, που μπορούμε σχεδόν 

πάντα να τα φέρουμε στο σήμερα». Έτσι, η Susie κάνει μια 

προσπάθεια να κάνει παραγωγές βασισμένες στον Σαίξπηρ 

και σκέφτεται καινοτόμους τρόπους για να παρουσιάσει τις 

παραγωγές στους μαθητές και στο ευρύ κοινό. 

Η Susie χρησιμοποιεί επίσης καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία – «Χρησιμοποιώ το Minecraft: 

Education Edition στην τάξη μου τα τελευταία χρόνια, βάζοντας τους μαθητές να δημιουργούν 

σχέδια σκηνικών ως εργασίες στην τάξη, έτσι ήξερα ότι ήταν δυνατό να δημιουργήσω ένα 

αρκετά εξελιγμένο πλάνο σχεδίασης». 

Φωτογραφία από cottonbro από Pexels. Πηγή: 
https://www.pexels.com/photo/group-of-people-
sitting-on-chair-on-stage-6896181/ 



 

 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους  

Το 2020, όταν κατά τη διάρκεια της παραγωγής ενός θεατρικού έργου βασισμένου στον Σαίξπηρ 

σε ένα προπαρασκευαστικό σχολείο για το πανεπιστήμιο ξεκίνησε η πανδημία Covid-19, και 

κάποια άλλα έργα της έπρεπε να ακυρωθούν, ήξερε ότι θα έπρεπε να αναθεωρήσει ριζικά την 

παραγωγή. Παρόλο που ήξερε ότι θα μπορούσαν να κάνουν πρόβες για το έργο μέσω Zoom – 

αυτό που ήθελε πραγματικά ήταν να αναπαράγει τη δράση, την κίνηση και την καλλιτεχνική 

δημιουργία που έρχεται με το ζωντανό θέατρο. Έτσι, πίεσε τον εαυτό της ώστε να βρει 

καινοτόμες λύσεις για την παραγωγή. 

Η Susie παίζει βιντεοπαιχνίδια εδώ και χρόνια και η 

πανδημία Covid-19 είχε ως αποτέλεσμα να περνά όλο και 

περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, παίζοντας παιχνίδια με 

τους φίλους της. Όταν είδε μια ομάδα που συναντήθηκε 

σε ένα βιντεοπαιχνίδι –είχαν δημιουργήσει αβατάρ, 

έκαναν συναντήσεις στον εικονικό κόσμο και 

επικοινωνούσαν μέσω Discord– η  Susie σκέφτηκε «γιατί 

δεν θα μπορούσα να κάνω το ίδιο με τους μαθητές και να 

ανεβάσω το έργο μας μέσα σε ένα βιντεοπαιχνίδι;» 

Ως καινοτόμο λύση, η Susie επέλεξε το βιντεοπαιχνίδι «Minecraft» για το έργο, καθώς είναι ένα 

πρόγραμμα που είναι εύκολα προσβάσιμο στους μαθητές, έχει πολλούς πόρους για τον 

σχεδιασμό σκηνικού από την ομάδα και είναι 

ασφαλές και φιλικό προς την οικογένεια. Με 

αυτόν τον τρόπο, η παραγωγή θα ήταν ασφαλής 

και οι καλλιτέχνες θα μπορούσαν να 

συμμετάσχουν δημιουργώντας έναν ολόκληρο 

κόσμο στο διαδίκτυο, προσβάσιμο από 

οπουδήποτε.  

Όλες οι ακροάσεις, οι πρόβες και η επικοινωνία 

πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως στην 

πλατφόρμα Zoom. Οι μαθητές που έφτιαχναν το 

σκηνικό του έργου στο «Minecraft» επιβλέπονταν 

από άλλους καθηγητές και κατά τη διάρκεια της 

πραγματικής παράστασης οι ηθοποιοί είχαν τη 

δυνατότητα να παίξουν με τη φωνή τους, ενώ έλεγχαν το αβατάρ τους. Όπως καταλήγει η Susie, 

«ήθελα να εκθέσω τους ηθοποιούς και το συνεργείο μου σε μια νέα μορφή ψυχαγωγίας και 

επικοινωνίας – κάναμε ακόμη και το «πάρτι για τον θίασο» μας διαδικτυακά στο Discord! Αυτή 

η κοινωνικοποίηση και η παράσταση ήταν πολύ σημαντικά γι’ αυτούς, και ενθουσιάστηκα που  

Φωτογραφία από JESHOOTS.com from Pexels. 
Πηγή: https://www.pexels.com/photo/two-
people-holding-black-gaming-consoles-
442576/ 

Φωτογραφία από Alexander Kovalev από Pexels. Πηγή: 
https://www.pexels.com/photo/flat-screen-computer-
monitor-3977908/  

https://www.pexels.com/photo/flat-screen-computer-monitor-3977908/
https://www.pexels.com/photo/flat-screen-computer-monitor-3977908/


 

 

τους είδα να δένονται παρόλο που δεν ήμασταν σωματικά μαζί. Για το κοινό, στόχος μου ήταν 

να τους παρουσιάσω μια θεατρική εμπειρία που δεν είχαν ξαναδεί και να διευρύνω τη σκέψη 

τους για το τι μπορεί να είναι το θέατρο». 

 

Προϋποθέσεις καινοτομίας και επιτυχίας 

Σε αυτή την πρακτική είναι απαραίτητο να έχετε πρόσβαση σε 

ψηφιακά εργαλεία όπως το Zoom, το «Minecraft» ή άλλα. 

Ορισμένα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τα προγράμματα 

και τις τεχνικές πτυχές τους θα χρειαστεί να επιβλέπουν τους 

μαθητές ή οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται στην ψηφιοποίηση 

τέτοιων επιδόσεων. Ωστόσο, τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στην πρακτική είναι δωρεάν και στο 

διαδίκτυο είναι διαθέσιμοι πολλοί πόροι που θα σας 

βοηθήσουν να μάθετε πώς να τα χρησιμοποιείτε, επομένως 

είναι εξαιρετικά προσβάσιμο.  

 

 

Πηγή:  

 https://thetheatretimes.com/minecraft-plays-in-covid-times-with-director-artist-susie-

lawrence/ (συνέντευξη με τη Susie Lawrence) 

 https://www.youtube.com/watch?v=IbYmikkm6S0 (σύνδεσμος για την παράσταση) 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε το Ταμείο Κοινωνικής Καινοτομίας 

(Social Innovation Fund). 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

1. Θα ήταν δυνατό να προσαρμόσω αυτήν την καλή πρακτική σε οποιαδήποτε από τις 

προκλήσεις που αντιμετώπισα εγώ κατά τη διάρκεια ή μετά τον COVID-19; 

2. Με ποιους άλλους τρόπους θα μπορούσαν να παιχτούν θεατρικά έργα σε συνθήκες 

όπως η COVID-19; 

Φωτογραφία από Andrea Piacquadio από 
Pexels. Πηγή: 
https://www.pexels.com/photo/city-man-
couple-people-4814732/  

https://thetheatretimes.com/minecraft-plays-in-covid-times-with-director-artist-susie-lawrence/
https://thetheatretimes.com/minecraft-plays-in-covid-times-with-director-artist-susie-lawrence/
https://www.youtube.com/watch?v=IbYmikkm6S0
https://www.pexels.com/photo/city-man-couple-people-4814732/
https://www.pexels.com/photo/city-man-couple-people-4814732/


 

 


