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Η βαθιά θάλασσα της ορολογίας: Είδη και μορφές του «Participatory Theatre» 

Πηνελόπη Αβούρη 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή συζητούνται οι συμμετοχικές μορφές θεάτρου και αναζητούνται 
αφενός οι κοινοί τους στόχοι και αφετέρου οι ομοιότητες και οι διαφορές στην 
υλοποίηση των θεατρικών projects από τους διάφορους δημιουργούς. Το Θέατρο της 
Κοινότητας εξελίχθηκε σε μια μορφή τέχνης  που επιτρέπει σε σιωπηλές (ή 
σιγασμένες) ομάδες ανθρώπων να δημοσιοποιήσουν τις φωνές τους, σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό υλοποιεί  παραστάσεις, όπου 
συμμετέχοντες και εκτελεστές είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι της κοινότητας. Το 
παραστασιακό υλικό και οι αισθητικές μορφές πάντα προκύπτουν άμεσα από την 
κοινότητα. Έμφαση δίνεται στις τοπικές ή / και προσωπικές ιστορίες που τα μέλη της 
κοινότητας πρώτα επεξεργάζονται μέσω του αυτοσχεδιασμού και στη συνέχεια τις 
διαμορφώνουν συλλογικά σε θεατρική παράσταση. Στη συνέχεια γίνεται μια 
προσπάθεια χρηστικής κατηγοριοποίησης των μορφών του Συμμετοχικού Θεάτρου, 
η οποία λαμβάνει υπόψη της, την θεωρητική θεμελίωση της επιστήμης του Θεάτρου 
και το εγχείρημα της Μετααποικιακής Θεωρίας. Οι μορφές του Συμμετοχικού 
Θεάτρου κατηγοριοποιούνται καταρχήν γεωπολιτικά  σε «μορφές του Συμμετοχικού 
Θεάτρου που πραγματώνονται στις κοινότητες των χωρών των αποικιοκρατών» και 
σε «μορφές του Συμμετοχικού Θεάτρου που υλοποιούνται στις μετααποικιακές 
κοινωνίες των αποικιοκρατούμενων». Σε ένα δεύτερο επίπεδο κατηγοριοποιούνται 
οι παραστάσεις του συμμετοχικού θεάτρου σε «υβριδικές» και «μη υβριδικές» 
θεατρικές παραστάσεις στα μετααποικιακά κράτη και στις χώρες των πάλαι ποτέ 
αποικιοκρατών. Σε ένα τρίτο επίπεδο κατηγοριοποιούνται οι «μορφές Συμμετοχικού 
Θεάτρου που υλοποιούνται από αυτόχθονες ακτιβιστές» και οι «μορφές 
Συμμετοχικού Θεάτρου που υλοποιούνται από τις ΜΚΟ ή τις εξουσιαστικές δομές των 
υπό ανάπτυξη εθνικών κρατών», για να υποστηρίξουν τις δικές τους αναπτυξιακές 
ατζέντες και τους. Συνοψίζοντας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο βασικός 
παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας των στόχων του συμμετοχικού θεάτρου, είναι σε 
ποιο ποσοστό η όποια κυβέρνηση, ΜΚΟ ή οι ατζέντες των διεθνών οργανισμών 
μπορούν να το ελέγχουν. 
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Η  συμβολή του κοινωνικοδραματικού παιχνιδιού στον εγγραμματισμό παιδιών 
προσχολικής ηλικίας 

Εύα Ατσαλάκη  

Περίληψη 

Η σχέση παιχνιδιού και γραμματισμού από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 
συγκεντρώνει το ερευνητικό ενδιαφέρον. Το κοινωνικοδραματικό παιχνίδι είναι η 
εκούσια ανάληψη κοινωνικού ρόλου, όπου τα παιδιά αλληλεπιδρούν και 
επικοινωνούν με συνομηλίκους και με ενήλικες, ενώ παράλληλα αναπαριστούν 
καθημερινές πράξεις, δοκιμάζοντας διαφορετικά πρόσωπα και βλέποντας τα 
πράγματα από την οπτική του άλλου. Ο γραμματισμός από τη μεριά του είναι μια 
εξελικτική διαδικασία κι όχι γραμμική. Το παιδί κατανοεί, ερμηνεύει, αντιμετωπίζει 
κριτικά τους διάφορους τύπους του λόγου και παράγει μια γκάμα ειδών λόγου. Μέσω 
λοιπόν του λόγου, ελέγχει τη ζωή και το περιβάλλον. Προτού όμως κατακτηθεί ο 
συμβατικός γραμματισμός, τα παιδιά διαθέτουν τον αναδυόμενο, την αυθόρμητη και 
εγγενή κατανόηση κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του λόγου. Έπειτα από 
διερευνητική μελέτη, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το κοινωνικοδραματικό 
παιχνίδι έχει στενή σχέση με το γραμματισμό. Μέσα από το παιχνίδι, το παιδί 
αναπτύσσει γνωστικές δεξιότητες που διευκολύνουν την εκμάθηση της γραφής και 
της ανάγνωσης, την αφηγηματική σκέψη και τη συμβολική αναπαράσταση. Η 
εργασία αναδεικνύει στο τέλος τον ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να είναι 
συμμετοχικός και ενισχυτικός. 
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Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού ως μέσο διδασκαλίας για την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

Εύα Ατσαλάκη  

Περίληψη 

Το θεατρικό παιχνίδι είναι συγχρόνως μια ψυχαγωγική και παιδαγωγική μέθοδος, η 
οποία εμπλέκει την πραγματικότητα στον χώρο της φαντασίας. Είναι μια παιγνιώδης 
έκφραση, κατά την οποία τα παιδιά αναπαριστούν σκέψεις, επιθυμίες και 
προσωπικά βιώματα. Η χρήση του στην εκπαίδευση ως εργαλείο μάθησης έχει θετικά 
αποτελέσματα και συνάμα αναπτύσσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας, 
συνεργασίας, άμβλυνσης διαφορών και στερεοτύπων. Με τον όρο δημιουργικότητα 
εννοούμε τον εναλλακτικό τρόπο σκέψης, εξέτασης ενός προβλήματος, 
αντιμετώπισης συγκρούσεων, ανάληψης αποφάσεων και ανάδειξης ηγετικών 
ταλέντων. Αφορά το νέο, την πρωτοτυπία, την ικανότητα να συνδυάζει και να 
μετασχηματίζει το παιδί τα δεδομένα. Ωστόσο, τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια 
καλλιεργούν έναν ανακλητικό τρόπο σκέψης, παραγκωνίζοντας δημιουργικές 
δραστηριότητες, νέες ιδέες και ασυνήθεις λύσεις. Όσον αφορά το θεατρικό παιχνίδι, 
το οποίο χαρακτηρίζεται ως δημιουργικό συμβάν, έχει χαρακτηριστεί θεωρητικά η 
αξία του στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, διότι τα στοιχεία  που το διακρίνουν 
όπως η νοητική ευλυγισία, η ποιότητα των ιδεών και η πρωτοτυπία της σκέψης 
συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας. Επομένως, κρίνεται αναγκαία 
η εφαρμογή μεθόδου διδασκαλίας του θεατρικού παιχνιδιού στην εκπαίδευση, ώστε 
τα παιδιά να ξεκινήσουν να αυτενεργούν, να πειραματίζονται και να παράγουν 
εναλλακτικές απαντήσεις, να αναπτύσσουν δηλαδή τη δημιουργική τους 
συμπεριφορά. 
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Συγκριτική θεώρηση των μεθόδων διδασκαλίας του δράματος στην εκπαίδευση 
της Dorothy Heathcote σε σχέση με τις μεθόδους διεξαγωγής του 
κοινωνιοδράματος του Jacob Levy Moreno 

Εύα Γιαγκιόζη 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία, που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης, στοχεύει να αναδείξει τις ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των μεθόδων 
διδασκαλίας της  Dorothy Heathcote και του Jacob Levy Moreno. Η Dorothy 
Heathcote  έχοντας στο  κέντρο του ενδιαφέροντος της φιλοσοφία της τον μαθητή, 
χρησιμοποίησε το εκπαιδευτικό δράμα και τις τεχνικές του, για να καλλιεργήσει στα 
παιδιά την εσωτερική ενόραση, την ενσυναίσθηση και τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν τις βιωματικές τους εμπειρίες για να κατανοήσουν το σύμπαν 
μέσω της αντανάκλασης. Πρωτοποριακές προτάσεις της θεωρούνται οι τεχνικές του 
«δάσκαλου σε ρόλο» και του «Μανδύα του ειδικού». Από την άλλη πλευρά, ο Jacob 
Levy Moreno, αντιλήφθηκε ότι ο καθένας από εμάς είναι προικισμένος με 
αυθορμητισμό και δημιουργικότητα και εγκαινίασε την εκπαιδευτική θεραπευτική  
μέθοδο του Κοινωνιοδράματος, βασισμένου στη χρήση θεατρικών εργαλείων, 
προσφέροντας έδαφος για  την απόκτηση ενσυναίσθησης και για συλλογική δράση  
με σκοπό  την επίλυση  κοινωνικών προβλημάτων. Στη συγκεκριμένη εργασία 
παρουσιάζονται συνοπτικά τεχνικές του κοινωνιοδράματος και ο ρόλος του 
σκηνοθέτη στη διαδικασία. 
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Η διδασκαλία της λογοτεχνίας μέσω της δραματικής τέχνης στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

Εύα Γιαγκιόζη 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, που πραγματοποιείται με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης, επισημαίνονται τα παιδαγωγικά οφέλη, σε γνωστικό, 
συναισθηματικό, ψυχολογικό, κοινωνικό και διαπολιτισμικό επίπεδο, του 
εκπαιδευτικού δράματος, καθώς και η συμβολή του, ως διδακτικής μεθόδου των 
γλωσσικών μαθημάτων,  στην κατάκτηση του εγγραμματισμού από τους μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, εστιάζει στις δυνατότητες που 
παρέχουν συγκεκριμένες δραματικές τεχνικές-στα πλαίσια του αναλυτικού 
προγράμματος-όπως του storytelling, του reader’s theatre και του chamber’s theatre 
και άλλων, στην πρόσληψη των λογοτεχνικών κειμένων και στην προαγωγή της 
λεκτικής, προφορικής ή γραπτής, και μη λεκτικής έκφρασης  των μαθητών. Τέλος, 
παρατίθενται πρακτικές εφαρμογές διδασκαλίας της λογοτεχνίας με χρήση 
δραματικών τεχνικών σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Οι αρχές του διαδικαστικού δράματος και το διαδικαστικό δράμα της Cecily 
O’Neill: Μια σύντομη αναφορά 

Καλλιόπη Γιαννακούλη 

Περίληψη 

Σε αυτήν την εργασία προσπαθήσαμε να κάνουμε μια σύντομη, γενική αναφορά στις 
τεχνικές του διαδικαστικού δράματος και ιδιαίτερα στο διαδικαστικό δράμα της 
Cecily O’ Neil.  Αρχικά παρουσιάσαμε τις θέσεις ερευνητών σχετικά με τη σύγκριση 
των όρων διαδικαστικό δράμα και δράμα στην εκπαίδευση όπως τις παρουσιάζουν 
στα βιβλία τους οι Bowell και Heap  οι Taylor & Warner καθώς και μερικά από τα 
βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου συγκρίνοντας όσα έχουν αποτυπωθεί από τη 
Cecily O’ Neil  τον Gavin Bolton και την Dorothy Heathcote, κ.α. Στηρίξαμε την άποψη 
μας παρουσιάζοντας τη μέθοδο ως ένα σημαντικό  δυναμικό εργαλείο των 
εκπαιδευτικών αλλά και και των παιδιών για να διερευνήσουν σημαντικά ζητήματα 
του κόσμου στον οποίο ζουν σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, 
προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τις αρχές εκείνες του διαδικαστικού δράματος, 
στις οποίες χρειάζεται να επικεντρωθεί ο εμψυχωτής, για να μην 
αποπροσανατολιστεί εκείνος και οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
Εμβαθύναμε κυρίως στη μέθοδο της Cecily O’ Neil και στις ενδεχόμενες 
διαφοροποιήσεις που υπάρχουν από την δασκάλα της Dorothy Heathcote 
Παραθέτοντας μια υποδειγματική εφαρμογή του διαδικαστικού δράματος της Cecily 
O’ Neil καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η γνωστοποίηση του process drama ως 
διαδικασία όπως παρουσιάζεται αυτό καθ’ αυτό καθώς και οι καινούργιες τεχνικές 
που χρησιμοποιεί η ίδια, όπως εκείνες του προκείμενου (pre-text), σε συνδυασμό με 
όσες κληρονόμησε, προχώρησαν την ερευνητική κοινότητα ένα βήμα πιο πέρα. 
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Το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των μαθητών στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Αικατερίνη Δήμα 

Περίληψη 

   Η εμφάνιση του δράματος και ειδικότερα του θεατρικού παιχνιδιού, στην 
εκπαίδευση έδωσε τη δυνατότητα κατανόησης των τρόπων, με τους οποίους θα 
μπορούσε αυτό να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της προσωπικότητας των 
παιδιών σε όλα τα επίπεδα. Ένας από τους στόχους που τίθενται σε σχέση με την 
ανάπτυξη του παιδιού είναι η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής του. Η αντίληψη που έχει 
το παιδί για τον εαυτό του, για τις ικανότητές του, την εμφάνισή του, τα επιτεύγματά 
του, τα συναισθήματά του, οικοδομούν την αυτοεκτίμησή του. Η αυτοεκτίμηση 
αντιπροσωπεύει τη συναισθητική πλευρά και αναφέρεται στην ολοκληρωμένη 
άποψη που έχει κάποιος για την αξία του ως άτομο. Οι σημαντικότερες πηγές 
πληροφοριών που χρησιμοποιεί το παιδί, για να διαμορφώσει και να διατηρήσει την 
αυτοεκτίμησή του, είναι η παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο αντιδρούν οι άλλοι 
και ιδιαίτερα οι «σημαντικοί άλλοι» προς αυτόν. Η συμμετοχή των παιδιών στο 
θεατρικό παιχνίδι δίνει την δυνατότητα σε κάθε παιδί να γνωρίσει τον εαυτό του, να 
συνειδητοποιήσει τις ατομικές του ικανότητες και να αναπτύξει την αυτοεκτίμησή 
του. 
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Η συμβολή της δραματικής τέχνης στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών 
με νοητική καθυστέρηση 

Αικατερίνη Δήμα 

Περίληψη 

Τα παιδιά μέσω της Δραματικής Τέχνης έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να εξελίξουν 
τη νοητική και κοινωνικο-συναισθηματική τους ανάπτυξη, να καλλιεργήσουν τη 
δημιουργική έκφραση, την επικοινωνία, τη γλώσσα, να γνωρίσουν και να 
κατανοήσουν τον κόσμο αλλά να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να 
αυτενεργήσουν. Η εκπαίδευση σε αλληλεπίδραση με την κοινωνία, με τις 
δημιουργίες του ανθρώπου και ιδιαίτερα με τη Δραματική Τέχνη, θα μπορούσε να 
συντελέσει στην ανάπτυξη της ολόπλευρης προσωπικότητας του παιδιού. Πόσο 
μάλλον του παιδιού με νοητική καθυστέρηση όπου οι δυσκολίες συνυπάρχουν με τις 
ικανότητες. Ο συγκερασμός της εκπαίδευσης παιδιών με νοητική καθυστέρηση και 
της εκπαίδευσης αυτών μέσω της Δραματικής Τέχνης καθιστά τη δεύτερη ιδιαίτερη 
μορφή έκφρασης και επικοινωνίας, η οποία μέσω των τεχνικών του θεάτρου θα 
μπορούσε να οδηγήσει τα συγκεκριμένα παιδιά στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των 
κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Στόχος πάντα παραμένει η ένταξη των παιδιών αυτών 
στην κοινωνία, καθώς και η βελτίωση της καθημερινότητάς τους. 
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Θέατρο για παιδιά στο νοσοκομείο: Δράσεις στον ελλαδικό χώρο 

Κατερίνα Διακουμάκου 

Περίληψη 

Στην παρούσα βιβλιογραφική εργασία το αντικείμενο μελέτης και έρευνας είναι το 
θέατρο για παιδιά στο νοσοκομείο, το οποίο εντάσσεται στο εφαρμοσμένο θέατρο 
(Applied Drama). Τα ερωτήματα που μελετήθηκαν ακροθιγώς ήταν ποιος παριστά, 
πώς τα παιδιά συμμετέχουν ως κοινό, ποιά είναι η επίδραση του θεάτρου σε ένα 
παιδί που έχει εισαχθεί στο χώρο του νοσοκομείου και πώς το σύστημα υγείας 
συνεργάζεται δημιουργικά με τους θεατρικούς θιάσους που επισκέπτονται το χώρο 
με σκοπό την ολιστική θεραπεία ψυχής και σώματος. Εντοπίστηκαν τα μέσα – είδη 
της θεατρικής πράξης που χρησιμοποιούνται, όπως storytelling, ζωντανή μουσική, 
ποίηση κλπ. Παρουσιάστηκαν συνοπτικά ορισμένοι θίασοι που ενεργούν προς αυτή 
την κατεύθυνση σε διάφορες χώρες, αλλά δόθηκε έμφαση στον Ελλαδικό χώρο, 
εστιάζοντας σε κάποια παραδείγματα όπως στο Θέατρο του Νέου Κόσμου μέσα από 
την δημιουργία της κινητής θεατρικής μονάδας το Θέατρο της Αλληλεγγύης. Κι άλλες 
δράσεις όπως το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μέσα από θεατροπαιδαγωγικά 
προγράμματα, το Εθνικό Θέατρο με το Επισκεπτήριο στο νοσοκομείο, το Θέατρο κατ’ 
οίκον και το Θέατρο Αβούρη. Το ζήτημα χρήζει περαιτέρω επιστημονικής έρευνας, αν 
και φυσικά εγείρονται πολλά ερωτηματικά ηθικής φύσεως όσον αφορά την 
προσέγγιση και την καταγραφή του υλικού που θα προκύψει 
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Η συμβολή του εκπαιδευτικού δράματος στη διαπολιτισμική εκπαίδευση των 
παιδιών του Δημοτικού Σχολείου 

Γεωργία- Ραφαέλα Διαλιάτση  

Περίληψη 

Το εκπαιδευτικό δράμα, ως μορφή διαδραστικού θεάτρου ακολουθεί τη δική του 
πορεία και επιτρέπει στα παιδιά να κρίνουν αυτενεργώντας, να πληροφορούνται και 
να στοχάζονται. Συνδεδεμένη άμεσα με την τέχνη του θεάτρου, η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, συμβάλλει στη σύμπραξη της παιδαγωγικής και της θεατρικής τέχνης. 
’Η τέχνη μπορεί να αποτελέσει το κατ’ εξοχήν μέσο αγωγής και παιδείας, των 
ανήλικων μαθητών, με την απαραίτητη μεσολάβηση του εκπαιδευτικού, που θα 
επιτρέπει το συνδυασμό της ελεύθερης αυτενεργούσας μόρφωσης, που προσφέρει 
η τέχνη, με την κριτική σκέψη και τα ιδανικά της δημοκρατίας, που προσφέρει η 
γνώση. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είτε ως επιστήμη είτε ως δραστηριότητα δεν 
περιορίζεται και δεν ασφυκτιά σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια: «Ο όρος 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση δηλώνει μια διαλεκτική   σχέση, μια δυναμική διαδικασία 
αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα 
διάφορων εθνικών-μεταναστευτικών ομάδων». 
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Η διδακτική προσέγγιση του προφορικού λόγου μέσω της δραματικής τέχνης στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Γεωργία- Ραφαέλα Διαλιάτση  

Περίληψη 

Στον επιστημονικό τομέα της διδακτικής της Γλώσσας με σκοπό κάθε λεξιλογικό της 
στοιχείο να γίνεται κτήμα κάθε ζώντα οργανισμού, το ενδιαφέρον στρέφεται στην 
αυτοέκφραση των μαθητών μέσω της επικοινωνιακής τους δεξιότητας, τη στιγμή που 
παράγεται ανθρώπινη ομιλία. Ο σκοπός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε μια 
πολυπολιτισμική κοινωνία που εδρεύει η ετερογλωσσία. Για την υλοποίηση αυτών 
των στόχων, η διδακτική συνεργάζεται με το θέατρο, τη βιωματικότητα και τη 
φαντασία που αυτό εσωκλείει, προσαρμόζοντας τις τεχνικές του στο δικό της 
επιστημονικό πεδίο. Στα πλαίσια του επικοινωνιακού υποβάθρου της γλώσσας, ο 
μαθητής χρησιμοποιεί τη γλώσσα, έχοντας ως στόχο να μεταδώσει αυθεντικά 
μηνύματα και να επιλύσει προβλήματα. Αξιοποιώντας τις τεχνικές του δράματος ο 
μαθητής εκπαιδεύεται φυσικά και αβίαστα στην αρμονική συμβίωση και συνύπαρξη, 
συμμετέχοντας ενεργά σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της 
ομάδας του. Διδάσκεται έμμεσα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η δύναμη και η 
έκφραση του σώματός του να απεγκλωβιστούν και να πάρουν μέρος στην 
επικοινωνία του παιδιού με τον περιβάλλοντα κόσμο, γεγονός που προσδίδει στην 
επικοινωνία έναν κατ’ ουσίαν αυθεντικό χαρακτήρα. 
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Η δραματική τέχνη σαν πρώιμη μέθοδος εκπαίδευσης για βρέφη και μωρά 

Ευανθία Ζιούδρου  

Περίληψη 

Η Δραματική τέχνη αποδεικνύεται κατάλληλη μέθοδος για την εκπαίδευση και 
θεραπεία παιδιών και ενηλίκων και άλλων ευαίσθητων ομάδων όπως αυτή των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην περίπτωση του ‘θεάτρου για βρέφη’ ενός νέου 
θεατρικού είδους που κερδίζει έδαφος τελευταία, εύλογα γεννιούνται τα παρακάτω 
ερωτήματα: Μπορεί η Δραματική Τέχνη να χρησιμοποιηθεί εξίσου καλά 
εκπαιδευτικά και θεραπευτικά στα βρέφη όσο και σε άλλες ηλικιακές ομάδες; Η 
ποιητική διάσταση της Δραματικής τέχνης μπορεί να γίνει κατανοητή από το βρέφος, 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του και στη σύσφιξη των 
συναισθηματικών δεσμών με την οικογένεια του; Κατά πόσο η Εντατική 
Αλληλεπίδραση που χρησιμοποιείται στην θεραπεία παιδιών που αντιμετωπίζουν 
αναπτυξιακές διαταραχές μπορεί να συμπράξει με τη Δραματική Τέχνη, ώστε να 
συμβάλει στην πρώιμη αντιμετώπιση αναπτυξιακών δυσκολιών,  αναπτύσσοντας τη 
συναισθηματική νοημοσύνη, βελτιστοποιώντας την εγγύτητα σχέσεων και τις 
κοινωνικές δεξιότητες; Η παρούσα εργασία στηριζόμενη στη βιβλιογραφία επιχειρεί 
να συζητήσει διεξοδικά μερικά από τα παραπάνω ερωτήματα. 
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Το Θέατρο για μωρά και η κριτική αξιολόγησή του 

Ευανθία Ζιούδρου  

Περίληψη 

Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μία συνοπτική βιβλιογραφική 
ανασκόπηση του «θεάτρου για μωρά» του οποίου η ολοένα και πιο μεγάλη διάδοση 
έχει υποκινήσει μια ενδιαφέρουσα σειρά συζητήσεων και προβληματισμών. Έμφαση 
θα δοθεί στην κριτική αξιολόγηση του νεοσύστατου είδους, η οποία θα πρέπει να 
είναι λεπτομερής και αξιόπιστη προκειμένου παρόμοια θεάματα να αξιοποιούν 
κατάλληλα την εκπαιδευτική δύναμη της Δραματικής τέχνης να καθρεφτίζει και να 
μετασχηματίζει ιδέες  από τις οποίες κάθε άτομο που είναι υπεύθυνο για την 
ανατροφή και κηδεμονία μικρών παιδιών μπορεί να ωφεληθεί άμεσα. Τέλος, η 
εργασία θα επιχειρήσει μία πρώτη προσπάθεια διατύπωσης κατάλληλων 
ερωτημάτων και υποθέσεων που θα μπορούσαν να θέσουν μία βάση εξερεύνησης 
του κατά πόσο το “μωροθέατρο” παράλληλα με τη διασκέδαση μπορεί να προσφέρει 
την αρμονική διαμόρφωση της φαντασίας, την ποιοτική σύσφιξη των δεσμών με τους 
γονείς ως προς την πλήρη αυτονόμηση και βέλτιστη κοινωνικοποίηση του παιδιού. 
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Η  συμβολή της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση παιδιών με συναισθηματικές 
και συμπεριφορικές  δυσκολίες (ΣΣΔ) 

Ουρανία Καρακώστα 

Περίληψη 

Στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, επικρατεί έντονη ανησυχία για τα παιδιά που η 
συμπεριφορά τους είναι προβληματική, σε βαθμό που δυσχεραίνει την επιτυχία τους 
προσωπικά και ακαδημαϊκά. Ορισμένα από αυτά, λόγω της υπερβολής και της 
συχνότητας με την οποία παρουσιάζουν τα διάφορα προβλήματα, κατατάσσονται 
στη κατηγορία ΣΣΔ, η οποία αναφέρεται σε συναισθηματικές και συμπεριφορικές 
δυσκολίες. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μία προσπάθεια διερεύνησης του κατά 
πόσο το δράμα στην εκπαίδευση, ως μία πρωτοποριακή μέθοδος, έχει την ικανότητα 
να προσεγγίζει τα παιδιά αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χαρακτηριστικό 
αυτών των παιδιών είναι το έντονο άγχος, που οφείλεται στην χαμηλή αυτοεκτίμηση 
και την έλλειψη κινήτρων και οδηγεί σε παράλογες συμπεριφορές και πεποιθήσεις. 
Λόγω του βιωματικού του χαρακτήρα, το δράμα κατάφερε να «κερδίσει» τα παιδιά 
με ΣΣΔ και να τους προσφέρει ένα περιβάλλον στο οποίο εκφράζονται, 
απελευθερώνονται, κατανοούν και τελικά ελέγχουν τη συμπεριφορά τους. 
Αποτέλεσε λοιπόν ένα αποτελεσματικό εργαλείο, μέσω του οποίου τα παιδιά 
ενδυναμώνονται ψυχικά και ακαδημαϊκά, οδηγούμενα στην αλλαγή, με την έννοια 
της τροποποίησης της συμπεριφοράς τους. 
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Το δράμα ως εργαλείο διαχείρισης των συγκρούσεων στο Δημοτικό σχολείο 

Ουρανία Καρακώστα 

Περίληψη 

  Στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεκριμένα στη πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, οι αντιθέσεις είναι πολλές. Αυτό οδηγεί στην εμφάνιση συγκρούσεων 
μεταξύ των παιδιών που, ανεξάρτητα από τους λόγους στους οποίους οφείλονται, 
προκαλούν αρνητικά συναισθήματα στα ίδια και γενικότερα επιπτώσεις σε πολλούς 
τομείς της ανάπτυξης τους. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερης σημασίας ο τρόπος με τον οποίο 
θα μάθει να τις διαχειρίζεται κανείς. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μία προσπάθεια 
διερεύνησης του κατά πόσο το δράμα στην εκπαίδευση, ως μία πρωτοποριακή, 
βιωματική μέθοδος, έχει την ικανότητα να προσεγγίζει θέματα συγκρούσεων με τα 
οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές, με στόχο οι ίδιοι να μπορέσουν να τα 
αντιμετωπίσουν. Μέσα από το δράμα, φάνηκε ότι το παιδί υποδύεται ποικίλους 
ρόλους και καταφέρνει να γνωρίσει τον εαυτό του και τους άλλους. Προβληματίζεται 
και βλέπει διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε σύγκρουση με την 
οποία έρχεται αντιμέτωπο. Το δράμα λοιπόν αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για 
την ενδυνάμωση του παιδιού, η οποία θα το ωθήσει  στη κατανόηση και διαχείριση 
των συγκρούσεων που αντιμετωπίζει και τη διασφάλιση της ψυχικής του υγείας. 
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Θεατρικό παιχνίδι και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 

Σοφία Καραμάνου 

Περίληψη 

Το θεατρικό παιχνίδι, ως φόρμουλα, εμπεριέχει το νόημα της τέχνης και το μεταφέρει 
κοντά στον ψυχισμό των παιδιών όπου τους απευθύνει το μήνυμα του θεάτρου 
διαμέσου του παιχνιδιού τους. Είναι μια παιδαγωγική λειτουργία η οποία δίνει την 
ευκαιρία στα παιδιά να συνυπάρχουν και να λειτουργούν στην ομάδα με γνώμονα τις 
ανάγκες τους, ενεργοποιώντας την έμπνευση των ιδεών και τη φαντασία τους να 
αναπαράγουν σε θεατρικό ρόλο πρόσκαιρες και αυθόρμητες καταστάσεις. Το 
θεατρικό παιχνίδι αποτελεί μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και 
απευθύνεται στη σωματική, τη συναισθηματική και νοητική του διάσταση. Στη 
συγκεκριμένη εργασία γίνεται εστίαση κυρίως στη συναισθηματική και ψυχική 
καλλιέργεια του παιδιού διαμέσου του θεατρικού παιχνιδιού. 
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Η συμβολή του εκπαιδευτικού δράματος στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στο 
Δημοτικό σχολείο 

Σοφία Καραμάνου 

Περίληψη 

Η χρήση της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση για τη δημιουργία ενός κλίματος 
διαπολιτισμικού διαλόγου είναι πλέον παγκοσμίως διαδεδομένη. Η χρήση 
δραματικών τεχνικών στην εκπαίδευση καθίσταται καθοριστική για την εξερεύνηση 
θεμάτων όπως η ατομική και ομαδική ταυτότητα, ο ετεροπροσδιορισμός, η 
αποξένωση, η διάδραση, ο διάλογος. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ρίξει φως 
στη συμβολή του εκπαιδευτικού δράματος στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στο 
δημοτικό σχολείο και να οριοθετήσει την παρούσα κατάσταση στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό δίνεται ένα αδρό περίγραμμα του εκπαιδευτικού 
δράματος στην εκπαίδευση και πώς αυτό συνάδει με την διαπολιτισμική εκπαίδευση 
στο δημοτικό σχολείο. Τέλος, παρουσιάζεται ένα πρωτοποριακό διαπολιτισμικό 
επιτραπέζιο παιχνίδι ονόματι «Diversonopoly». Το συγκεκριμένο παιχνίδι λειτουργεί 
ως ένα εργαλείο απροκατάληπτης διαπολιτισμικής επικοινωνίας και γλωσσικής 
εκμάθησης. 
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Η αυτοβιογραφική αφήγηση ως μέσο ενδυνάμωσης της ταυτότητας και 
καλλιέργειας της διαπολιτισμικής ικανότητας στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης 

Μαργαρίτα Καστρινού 

Περίληψη 

H παρούσα εργασία εξετάζει με ποιους τρόπους η αυτοβιογραφική αφήγηση μπορεί 
να αξιοποιηθεί ως παιδαγωγικό εργαλείο στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. Ειδικότερα, διερευνάται το κατά πόσο η χρήση της αυτοβιογραφικής 
αφήγησης λειτούργει ως μέσον ενδυνάμωσης της ταυτότητας αλλά και καλλιέργειας 
της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευομένων. Αρχικά, αποσαφηνίζονται 
ορισμένες βασικές έννοιες για τη συζήτηση του θέματος, όπως ο πολιτισμός και η 
διαπολιτισμική επικοινωνία, καθώς και οι στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
και το πώς αυτοί συσχετίζονται με την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας. 
Παράλληλα, διερευνάται η έννοια της ταυτότητας σε σχέση με τον «εαυτό» και τον 
«άλλο», καθώς και η έννοια της αφήγησης –  αυτοβιογραφικής και μη –. Στη συνέχεια, 
εξετάζεται ο τρόπος αλληλεπίδρασης των ανωτέρω εννοιών στο πλαίσιο της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το συμπέρασμά μας είναι ότι η  αυτοβιογραφική 
αφήγηση αποτελεί ένα σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο βιωματικής μάθησης που 
υπηρετεί τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Συντελεί στην ενδυνάμωση 
της ταυτότητας και στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ικανότητας των 
εκπαιδευομένων ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν. 
Αναπτύσσει σε αυτούς καθοριστικές αρετές για τον τρόπο με τον οποίο θα 
διαχειριστούν τόσο την προσωπική τους ταυτότητα όσο και την ταυτότητα του 
«άλλου». Συγκεκριμένα, η παιδαγωγική χρήση της αυτοβιογραφικής αφήγησης 
συντελεί τόσο στην ενίσχυση της θετικής αυτεπίγνωσης του μαθητή, όσο και στην 
καλλιέργεια της ενεργούς ακρόασης, της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης και του 
διαπολιτισμικού σεβασμού. Λειτουργεί ως μέσο ανάπτυξης της κριτικής νοημοσύνης 
και σκέψης απέναντι στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που σχετίζονται είτε με 
την προσωπική ταυτότητα είτε με την ετερότητα, επηρεάζοντας τους 
εκπαιδευόμενους ταυτόχρονα στο επίπεδο των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων.  
Ενισχύει τον διαπολιτισμικό διάλογο, καθώς «προσωποποιεί» την ετερότητα και 
ταυτόχρονα αποκαλύπτει και αναδημιουργεί την ταυτότητα. Προκαλεί τον κριτικό 
αναστοχασμό σε σχέση με τις δύο αυτές έννοιες (ταυτότητα – ετερότητα) και οδηγεί 
σε μετασχηματισμό και ενδυνάμωση της ταυτότητας, αλλά και σε άνθιση της 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ικανότητας 
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Το θέατρο σκιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Βαγγέλης Κτιστόπουλος 

Περίληψη 

Το κεντρικό σκεπτικό της έρευνας είναι ότι – σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής 
νοημοσύνης του Gardner – τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα και αποδοτικότερα όταν 
η γνώση περνάει από διαφορετικού τύπου δραστηριότητες και έτσι καλύπτεται όλο 
το φάσμα της νοημοσύνης. Γύρω από αυτό το σκεπτικό αναπτύσσεται και η θεωρία 
της συναισθηματικής νοημοσύνης του Goleman σύμφωνα με την οποία το 
συναισθηματικό πλαίσιο της μάθησης είναι εξίσου σημαντικό με τις δεξιότητες που 
αποκτούν τα παιδιά. Ξεκινούμε σε αυτήν την εργασία να προσεγγίσουμε τη 
διαδικασία κατάκτησης του γραπτού λόγου από τα παιδιά της πρώτης δημοτικού. Πιο 
συγκεκριμένα ερευνώνται οι εξής δεξιότητες: α) Ανάπτυξη λεξιλογίου και συντακτική 
ορθότητα στον προφορικό λόγο. Ξεκινάμε με τον προφορικό λόγο δεδομένου ότι 
ένας καλά δομημένος προφορικός λόγος είναι ο προάγγελος ενός καλά 
εξελισσόμενου γραπτού λόγου β) Βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας κατά τα 
πρώτα στάδια της κατάκτησης της ανάγνωσης. Η εμπλοκή του προηγούμενου πεδίου 
είναι άμεση. Θεωρούμε την πρώτη ανάγνωση περισσότερο ως αφήγηση και λιγότερο 
ως αποκωδικοποίηση φωνημάτων και γ) Ανάπτυξη της ικανότητας γραπτής έκφρασης 
στα κειμενικά είδη: διάλογος, περιγραφή, περιγραφή διαδικασίας. 
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Το ελληνικό θέατρο σκιών ως εργαλείο στο διδακτικό αντικείμενο «Μελέτη 
Περιβάλλοντος» στην Α΄ Δημοτικού 

Βαγγέλης Κτιστόπουλος 

Περίληψη 

Το κεντρικό ερώτημα που διερευνάται σε αυτή την εργασία είναι εάν το ελληνικό 
θέατρο σκιών (ο Καραγκιόζης) μπορεί να αποτελέσει εργαλείο προσέγγισης και 
επίτευξης βασικών στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Α΄ Δημοτικού. 
Εισάγοντας το ελληνικό θέατρο σκιών στην τάξη εργαζόμαστε σε τρεις διαφορετικούς 
άξονες: α) Το θέαμα. Όταν τα παιδιά παρακολουθούν μία παράσταση καραγκιόζη β) 
Η κατασκευή. Τα παιδιά κατασκευάζουν φιγούρες, σκηνικά, ακόμη ίσως και τον 
μπερντέ, το φωτισμό και οποιοδήποτε περιφερειακό σύνεργο είναι απαραίτητο για 
μία οργανωμένη ή αυτοσχέδια παράσταση γ) Η δημιουργία έργου και ο 
αυτοσχεδιασμός από τα ίδια τα παιδιά. Τα σημεία τομής αυτών των αξόνων με τους 
στόχους του ΔΕΠΠΣ θα αποτελέσουν την επιβεβαίωση ή μη των ερωτημάτων που 
έχουν τεθεί. 
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Η επίδραση της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση στη διδασκαλία των 
μαθηματικών σε παιδιά νηπιαγωγείου 

Κωνσταντίνα Μάρα  

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση της Δραματικής Τέχνης στην 
Εκπαίδευση στην διδασκαλία των μαθηματικών σε παιδιά νηπιαγωγείου. Εξετάζονται 
επίσης οι τεχνικές της δραματικής τέχνης μέσω των οποίων τα παιδιά αυτής της 
ηλικίας προσεγγίζουν την επιστήμη των μαθηματικών, έτσι ώστε να επιτευχτεί η 
μάθηση με τρόπο βιωματικό και δημιουργικό. Η δόμηση του μαθηματικού 
συλλογισμού γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, όταν 
αρχίζουν να συγκεκριμενοποιούνται και συνειδητοποιούνται μαθηματικές έννοιες 
και διαδικασίες. Προκειμένου τα παιδιά  αυτής της ηλικίας να αρχίσουν να 
σκέφτονται με μαθηματικό τρόπο θα πρέπει να ανακαλύψουν την σχέση των 
μαθηματικών με τον πραγματικό κόσμο. Το Δράμα μπορεί να αποτελέσει ένα 
σημαντικό εργαλείο για τη διδασκαλία, αφού δημιουργεί μια προσομοίωση της 
πραγματικότητας, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύψουν, να 
διερευνήσουν, να επεξεργαστούν και τελικά να συνειδητοποιήσουν τις βασικές 
μαθηματικές έννοιες μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, γνωστικής, κοινωνικής και 
προσωπικής εξερεύνησης. 
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Η συμβολή του κουκλοθέατρου στην προετοιμασία, ενδυνάμωση και ψυχική 
αποφόρτιση παιδιών που νοσηλεύονται από φυσικές ασθένειες  

Κωνσταντίνα Μάρα  

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται πως δρα και επιδρά το κουκλοθέατρο σε παιδιά 
που νοσηλεύονται από φυσική ασθένεια. Διερευνάται με ποιο τρόπο οι κούκλες 
βοηθούν στην προετοιμασία, ενδυνάμωση και ψυχική αποφόρτιση παιδιών που 
πρόκειται να χειρουργηθούν ή να υποβληθούν σε διαγνωστικές και θεραπευτικές 
διαδικασίες και παιδιών που πάσχουν από κάποια ανίατη ασθένεια. Η κούκλα είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Σύμφωνα με τον 
Jurkowski γεννήθηκε από την ανάγκη του ανθρώπου για υπέρβαση και διαθέτει μια 
τεράστια πνευματική δυναμική. Η θεατρική κούκλα αποτελεί ένα μέσο καλλιτεχνικής 
έκφρασης και ταυτόχρονα ένα πανίσχυρο εκπαιδευτικό και θεραπευτικό εργαλείο. Η 
χρήση της στη θεραπεία είναι πολύπλευρη και τόσο παλιά όσο και η ιστορία της. Τα 
νοσοκομεία είναι αγχογόνοι χώροι και γεμίζουν στρες τους μικρούς ασθενείς. Το 
κουκλοθέατρο βοηθά τόσο στην προετοιμασία όσο και στην ψυχική τους 
ανακούφιση, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης συναισθηματικής διαταραχής και 
επιτυγχάνοντας καλύτερα ιατρικά αποτελέσματα. 
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Καλλιέργεια της πολιτειότητας στους εφήβους μέσω διαφορετικών εκφάνσεων 
τού εκπαιδευτικού δράματος: Η επιρροή τού Bertolt Brecht 

Γεώργιος Μάρδας  

Περίληψη 

Οι έφηβοι ως καινούργια μέλη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων διαμορφώνουν 
στάσεις και αξίες, και έρχονται σε αντιπαράθεση με τις αξίες των συνανθρώπων τους. 
Οι έφηβοι μαθαίνουν, ως πολίτες του κόσμου, να χειρίζονται το δημόσιο διάλογο, να 
προβληματίζονται και να επιλύουν θέματα της κοινότητάς τους. Η καλλιέργεια της 
Πολιτειότητας τούς καθιστά ενεργούς, σκεπτόμενους και υπεύθυνους πολίτες. Η 
έννοια της Πολιτειότητας διδάσκεται ελλιπώς από το μάθημα της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής. Η θεατρική αγωγή, και ειδικότερα το Εκπαιδευτικό Δράμα, 
συμπληρώνουν τα κενά της Πολιτικής Αγωγής, και κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, 
‘διδάσκουν’ με βιωματικό τρόπο την  έννοια της συλλογικότητας. Το Θέατρο στην 
εκπαίδευση καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, οξύνει το πνεύμα και την κριτική ματιά, 
με αποτέλεσμα να διαμορφώνει υπεύθυνους πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να 
καταφύγουν στη δράση. Επιπλέον, η εργασία μας εξετάζει κάποιες από τις τεχνικές 
και τις μορφές του Εκπαιδευτικού Δράματος, οι οποίες, υπό την επιρροή του 
πρωτεργάτη τού Κοινωνικού και Διδακτικού Θεάτρου Bertolt Brecht, ενδυναμώνουν 
τη συνειδητοποίηση τού νέου ανθρώπου ως Πολίτη. 
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Η συμβολή του εκπαιδευτικού δράματος στην καλλιέργεια της ενεργητικής 
ακρόασης και του προφορικού λόγου στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας 

Γεώργιος Μάρδας  

Περίληψη 

Το εκπαιδευτικό δράμα με τη σύνθετη και δομημένη του μορφή μπορεί να 
αποτελέσει ένα εργαλείο ελκυστικής διδασκαλίας και αποτελεσματικής μάθησης της 
γαλλικής, και γενικότερα των ξένων γλωσσών. Το ίδιο συμβαίνει και με τις πιο 
χαλαρές, αποσπασματικές, ή ελεγχόμενες μορφές θεατρικής έκφρασης, όπως τις 
παγωμένες εικόνες, το θεατρικό παιχνίδι, τα παιχνίδια ρόλων, τον αυτοσχεδιασμό. 
Με αυτές τις τεχνικές οι διδάσκοντες μπορούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον τού 
μαθητή, και να καλλιεργήσουν την αμέριστη προσοχή του,  ωθώντας τον σε μια 
ενεργητική συμμετοχή στις ομαδικές διαδικασίες. Ο εκπαιδευόμενος ‘παίρνει το 
λόγο’ ενεργητικά, και τολμά να εκφραστεί μέσω του εκπαιδευτικού δράματος. Το 
συνηθισμένο φαινόμενο τού άγχους ως προς την ορθότητα της γλωσσικής 
παραγωγής, και του φόβου της ‘έκθεσης’ απέναντι στους άλλους μειώνονται χάρη 
στο ασφαλές πλαίσιο που δημιουργεί το θέατρο. οι μαθητές αποκτούν μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και γίνονται δεινότεροι ομιλητές. Οι διδασκόμενοι εμπλουτίζουν και 
εμπεδώνουν το διδαγμένο λεξιλόγιο, ενεργοποιούνται δρώντας μέσα από λεκτικές 
πράξεις, ασκούνται και μαθαίνουν να αναγνωρίσουν τα πραγματολογικά πλαίσια της 
γλώσσας που μελετούν. Τέλος, οι μαθητές εξοικειώνονται με τούς ήχους της γαλλικής 
γλώσσας, βελτιώνουν την προφορά, την προσωδία και τον επιτονισμό, και ελέγχουν 
τη φυσική ροή και τις παύσεις της, κατανοώντας τη λειτουργία της. 
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Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση ως μέσο για την προσέγγιση άλλων  
διδακτικών αντικειμένων, οι προτάσεις των Αναλυτικών προγραμμάτων της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Σάντρα (Αλεξάνδρα) Μαυροειδή 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο ρόλος της δραματικής τέχνης στην Εκπαίδευση 
ως μέσο για την προσέγγιση άλλων διδακτικών αντικειμένων. Διερευνάται και 
στοιχειωδώς καταγράφεται η παρουσία προτεινόμενων δραστηριοτήτων 
δραματικού τύπου και τεχνικών του δράματος στα Αναλυτικά προγράμματά της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εξετάζονται τα προγράμματα τόσο του 2003 όσο και 
του 2011 καθώς και οι οδηγίες που δίνονται σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές 
στους δασκάλους. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής συχνά προέκυψε το ερώτημα 
αν μια προτεινόμενη δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία ή όχι. 
Ακολουθήσαμε την ασφαλή οδό: καταγράψαμε τις δραστηριότητες που 
παραπέμπουν ευθέως στη δραματική τέχνη και όχι εκείνες που θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν δραματικά. Εξετάσαμε ακόμα στοιχεία από την επιμόρφωση των 
δασκάλων σε σχέση με τη δραματική τέχνη. 
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Το θέατρο της επινόησης ως παιδαγωγική συνιστώσα της δραματικής τέχνης στην 
εκπαίδευση 

Σάντρα (Αλεξάνδρα) Μαυροειδή 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα δομικά στοιχεία του θεάτρου της επινόησης 
και η σύνδεσή τους με τη δραματική τέχνη στην εκπαίδευση. Το στοιχείο της 
επινόησης συναντιέται στο δράμα από τη μικρότερη άσκηση μέχρι τη συλλογική 
δημιουργία ολοκληρωμένων έργων και έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί από 
παιδαγωγική σκοπιά, αφού αφενός εστιάζει στην ενδυνάμωση της φωνής των 
μαθητών και την δημοκρατική τους συνεργασία κι αφετέρου ασχολείται με θέματα 
που αφορούν τους μαθητές και πηγάζουν από τους ίδιους και την κοινωνία στην 
οποία ζουν. Ξεκινώντας από την διαπίστωση ότι τα όρια του θεάτρου της επινόησης 
είναι δυσδιάκριτα και οι ορισμοί γι αυτό είναι τόσοι όσες και οι ομάδες που το 
εξασκούν, διερευνούμε τι μπορεί να έχει να προσφέρει αυτή η πρακτική 
εφαρμοζόμενη στην τάξη στο πλαίσιο της δραματικής τέχνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 
 



  

Μουσειακή αγωγή και δραματική τέχνη στην εκπαίδευση: Στο μουσείο μάθαμε 
παίζοντας! 

Μαρία Μπακοπούλου 

Περίληψη 

Σκοπός της μελέτης είναι να προτείνει τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (Δ.Τ.Ε.) 
ή αλλιώς το Εκπαιδευτικό Δράμα (Ε.Δ.) ως μεθοδολογικό εργαλείο και μέσο μάθησης 
στην Μουσειοπαιδαγωγική. Προηγείται μια μικρή επισκόπηση στην έννοια του 
μουσείου, στη φιλοσοφία της Μουσειολογίας και στην παιδαγωγική αξία του 
μουσείου ως περιβάλλον μάθησης, ανάπτυξης κριτικής σκέψης/συνείδησης, 
ψυχαγωγίας, δημιουργικής έκφρασης, διαμόρφωσης πολιτισμικών 
αξιών/ετεροτήτων. Το είδος της μάθησης που προωθεί η Δραματική Τέχνη στην 
Εκπαίδευση έχει τα χαρακτηριστικά της συναισθηματικής εμπλοκής, της 
βιωματικότητας, της ενεργητικότητας μέσα σε κοινωνικό πλαίσιο και της εφαρμογής 
σύγχρονων γνωστικών μεθόδων διδασκαλίας. Αυτά τα στοιχεία ενυπάρχουν και στη 
σύγχρονη μουσειακή αγωγή και περιγράφονται ως προς την ιδιαίτερη σχέση τους 
μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές και μουσειολογικές θεωρίες μάθησης και 
απόψεις ερευνητών. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα στάδια 
προγραμματισμού και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές σε 
μουσειακό χώρο με αξιοποιήσιμες προτάσεις Τεχνικών Δ.Τ.Ε. σε αυτό, λαμβάνοντας 
υπόψη την ερμηνευτική πολλαπλότητα της κοινωνικής πραγματικότητας. 
Συμπεραίνεται η αποτελεσματικότητα διασύνδεσης και  αλληλεπίδρασης της 
σύγχρονης μουσειακής αγωγής με τη  Δ.Τ.Ε. στη σχολική κοινότητα για μια 
μετασχηματιστική και αναστοχαστική Παιδαγωγική. 
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Οι αφηγήσεις και οι δραματοποιήσεις παραμυθιών ως τεχνικές διδακτικής του 
δράματος στην εκπαίδευση 

Μαρία Μπακοπούλου 

Περίληψη 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει ότι η αφήγηση παραμυθιών και η 
δραματοποίησή τους μπορούν να αποτελούν Τεχνικές Διδακτικής του Εκπαιδευτικού 
Δράματος (ή Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση) και η αρμονική συνύπαρξή τους 
οδηγούν τους συμμετέχοντες σε αυτό, σε μια ισορροπία  χαράς, γνώσης, 
κοινωνικότητας, ψυχοσωματικής ανάπτυξης και έκφρασης. Προς τούτο επιχειρείται 
μια θεωρητική προσέγγιση σχετικά με τα χαρακτηριστικά των αφηγήσεων 
παραμυθιών από έναν παραμυθά, όπως απόδραση από τη λογική στον χώρο της 
φαντασίας, αντίθεση και σύγκρουση καλού-κακού, επικράτηση του πρώτου, 
προβολή/ταύτιση εαυτού. Επίσης κατατίθενται διάφορες θεωρίες αφήγησης που η 
επιστήμη της Αφηγηματολογίας προβάλλει ως ερμηνείες των παραμυθιών (Claude 
Levi-Strauss, Gerard Genette Sigmund Freud, Jerome Bruner, Vladimir J. Propp). Τέλος  
αναλύεται πώς από τις αφηγήσεις των παραμυθιών μπορούμε να προχωρήσουμε σε 
δραματοποιήσεις μέσα από τις Τεχνικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, 
όπου η απελευθερωμένη φαντασία και έκφραση οδηγεί το άτομο στο τρίπτυχο: από 
το  «εγώ», στο «εσύ» και μετά στο «εμείς», στην ενδότερη φύση της 
σύγκρουσης/πάλης των ιδεών. Τα οφέλη μιας τέτοιας μεθοδολογικής σύζευξης είναι 
σημαντικά για μια αναστοχαστική Παιδαγωγική. 
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Ευαγγελία Νάκου 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του μουσείου δεν περιορίζεται στην παρουσίαση των 
εκθεμάτων στο κοινό, αλλά στην άμεση εμπλοκή και αλληλεπίδραση του κοινού με 
τα εκθέματα με σκοπό την κατανόηση των πληροφοριών και την επίδρασή τους στη 
σύγχρονη πραγματικότητα. Βρίσκεται στην υπηρεσία της κοινωνίας, διατίθεται για 
χρήση από το κοινό, προσφέρεται για έρευνα των υλικών που αποδεικνύουν τα 
ιστορικά και επιστημονικά γεγονότα και επηρεάζει τη συνεχή διαδικασία μάθησης 
της κοινωνίας, μέσα από νέες εκπαιδευτικές ιδέες. Ειδικά, όταν το κοινό αποτελείται 
από παιδιά, η χρήση διασκεδαστικών και ενδιαφερουσών τεχνικών στο μουσείο, 
είναι απαραίτητη. Οι τεχνικές της δραματικής τέχνης στο μουσείο αποτελούν ένα 
σημαντικό εργαλείο για τους υπεύθυνους των μουσείων, αλλά και τους 
εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση 
και να μεταδώσουν γνώσεις με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Μέσα από τη 
χρήση των τεχνικών της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση, τα παιδιά ξεπερνούν 
γεωγραφικά, εθνικά και πολιτιστικά σύνορα, μεταφράζουν τις ιστορικές αφηγήσεις 
σε δημιουργικές παραστάσεις καλλιεργούν τη φαντασία τους, αποκτούν 
ενσυναίσθηση, ερμηνεύουν τα εκθέματα με βάση τα βιώματά τους, εκφράζονται 
μέσα από το σώμα και το λόγο, βελτιώνοντας τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 
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Διδάσκοντας τις φυσικές επιστήμες μέσα από τη δραματική τέχνη στην 
εκπαίδευση 

Ευαγγελία Νάκου 

Περίληψη 

Είναι γενικά παραδεκτή η αναγκαιότητα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών 
στο σχολείο, αφού επιτρέπει στα παιδιά να κατανοήσουν τα φαινόμενα του φυσικού 
περιβάλλοντός τους και να ανακαλύψουν τις σχέσεις αιτίας – αποτελέσματος που τα 
διέπουν. Η διδασκαλία, όμως, του μαθήματός αυτού γίνεται με τρόπο που αφενός 
μεν δεν προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών, αφετέρου δε στηρίζεται στην 
επιστημονική παράθεση των γνώσεων, χωρίς να επιτρέπει την αυτενέργεια των 
μαθητών και την ανακαλυπτική μάθηση. Η δραματική τέχνη δίνει μια νέα προοπτική 
στην επεξεργασία και κατανόηση των φυσικών εννοιών.  Αυξάνει το κίνητρο 
συμμετοχής των μαθητών στη διδασκαλία, εμπλέκει τους μαθητές στις επιστημονικές 
δραστηριότητες, επιτρέπει στον δάσκαλο να γνωρίζει το γνωστικό επίπεδο των 
μαθητών, βελτιώνει την ικανότητα κατανόησης της γνώσης, αναπτύσσει τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών, επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ τους 
και ενισχύει τη συνεργασία. Προετοιμάζει, δηλαδή, τους μαθητές για να γίνουν 
υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, που είναι ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς 
του σχολείου. Για τους λόγους αυτούς, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιμορφωθούν 
στη χρήση των τεχνικών αυτών, έτσι ώστε να τις εμπλέξουν στη διδασκαλία τους. 
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Η επίδραση της δραματοποίησης του παραμυθιού σε παιδιά με ειδικές ανάγκες 

Βασιλική Ξυλά  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την επίδραση της δραματοποίησης του 
παραμυθιού σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στόχος της είναι να διερευνήσει μέσα από 
τη βιβλιογραφία, κατά πόσο το παραμύθι και η δραματοποίηση του, μπορεί να 
αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο για τους ειδικούς παιδαγωγούς, ώστε να διευρύνουν 
και να εξελίξουν τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν, με σκοπό την αποδοχή, 
την αφομοίωση, την κοινωνικοποίηση και την τόνωση του αυτοσυναισθήματος του 
παιδιού με ειδικές ανάγκες. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο ψυχοκοινωνικός ρόλος 
του παραμυθιού, το θεωρητικό πλαίσιο για την προέλευσή του και η σημασία της 
αξιοποίησής του στην Ειδική Αγωγή, τόσο σε θεραπευτικό όσο και σε 
ψυχοπαιδαγωγικό επίπεδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο επισημαίνονται η σπουδαιότητα 
της δραματοποίησης του παραμυθιού ως εκπαιδευτική πρακτική μέσα στην τάξη,  τα 
μαθησιακά κίνητρα για τους μαθητές και οι προκλήσεις που παρέχονται μέσω αυτής 
στους εκπαιδευτικούς. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα πορίσματα σχετικών 
ερευνών που έχουν αποδείξει, όπως θα διαπιστώσουμε και στα συμπεράσματα, ότι 
πράγματι, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μπορούν να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν 
και να αυτονομηθούν μέσα από τη Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση. 
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Η σημασία της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση στην προαγωγή της 
περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών του Νηπιαγωγείου  για την προστασία 
του δασικού οικοσυστήματος  

Βασιλική Ξυλά  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα στο σχολείο και στο θέατρο 
μέσα από την εφαρμογή θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων για το περιβάλλον. Τα 
θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα είναι ένα είδος δράσης με παιδαγωγικό και 
καλλιτεχνικό χαρακτήρα, που αξιοποιεί το ρόλο του θεάτρου στην εκπαίδευση ως 
εργαλείο μάθησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κινήσει το ενδιαφέρον των 
παιδιών πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα. Μέσα από αυτό, η θέση του μαθητή 
στην κοινωνία  επαναπροσδιορίζεται, καθώς συμβάλλει αποφασιστικά στη 
διαμόρφωση του πολιτισμού και την πιθανή κινητοποίηση και δραστηριοποίησή του 
ως ενεργού πολίτη στην κοινωνία του αύριο. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 
επικείμενη νομοθεσία για τον ρόλο του Νηπιαγωγείου και της Περιβαλλοντικής 
Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον 
ρόλο του θεάτρου και των Θεατροπαιδαγωγικών Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση. 
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ολοκληρωμένες προτάσεις περιβαλλοντικών 
θεατροπαιδαγωγικών μαθημάτων για την προστασία του δασικού οικοσυστήματος 
μέσα από το εκπαιδευτικό δράμα. Τέλος, στα συμπεράσματα παρουσιάζεται η 
συμβολή των περιβαλλοντικών Θεατροπαιδαγωγικών Προγραμμάτων για την 
προστασία του δασικού οικοσυστήματος στο Νηπιαγωγείο και στη δημιουργική 
αλληλεπίδραση του σχολείου με το θέατρο και την  κοινωνία. 
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Το θέατρο Forum  ως τεχνική της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση στη 
διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού και της βίας 

Χριστίνα Παπαοικονόμου – Σιδέρη  

Περίληψη 

Η σχολική βία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένα φαινόμενο που απασχολεί όλες 
τις κοινωνίες και τους πολιτισμούς, ένα φαινόμενο που μπορεί να αποτελέσει μεγάλο 
εμπόδιο έως και βλάβη τόσο στη διαδικασία της μάθησης όσο και στη ψυχική υγεία 
των παιδιών. Μία μορφή επιθετικής συμπεριφοράς είναι και ο εκφοβισμός. Έτσι 
λοιπόν, το σχολείο, το οποίο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκφάνσεις της 
ανθρώπινης κοινωνίας, καλείται σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, να αναδείξουν 
το συγκεκριμένο φαινόμενο αλλά και τους τρόπους καταπολέμησής του. Εδώ, πρέπει 
να προστεθεί και το ερώτημα κατά πόσο δύναται η δραματική τέχνη και ειδικότερα 
μια μορφή της, το Θέατρο Forum, να επιδράσει στην πρόληψη, στην εξασθένιση ή 
ακόμα και την καταπολέμηση του φαινομένου και μέσω της βιωματικής ταύτισης να 
οδηγήσει στην επούλωση τυχόν τραυματικών εμπειριών και την ενδυνάμωση του 
ψυχισμού των παιδιών. Επομένως, η παρούσα έρευνα πραγματεύεται το κατά πόσο 
και με ποιο τρόπο το Θέατρο Forum και η πρακτική του εφαρμογή στον σχολικό χώρο 
μπορεί να επιδράσει και να αξιοποιηθεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης 
και καταπολέμησης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. 
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Η συνεισφορά του θεατρικού παιχνιδιού στην ολιστική ανάπτυξη και 
διαπαιδαγώγηση του παιδιού 

Χριστίνα Παπαοικονόμου – Σιδέρη  

Περίληψη 

Το παιχνίδι αποτελεί για το παιδί, από τη στιγμή της γέννησης του, τον φυσικό τρόπο 
μάθησης και ανάπτυξης. Αποτελεί μια αρχέγονη ανθρώπινη ανάγκη και μια έμφυτη 
δραστηριότητα του παιδιού, με βασικό και κυριότερο στοιχείο βέβαια την 
ευχαρίστηση. Ωστόσο, όταν το παιχνίδι συναντά το θέατρο, ο συνδυασμός τους 
εμπεριέχει μια ξεχωριστή δυναμική. Όταν το παιδί παίζει με τους άλλους, 
συνεργάζεται και αποδέχεται κανόνες και περιορισμούς. Στο θεατρικό παιχνίδι, η 
ανάγκη του παιδιού για δράση και επικοινωνία εκπληρώνεται από τη διαδικασία της 
δυναμικής της ομάδας. Το θεατρικό παιχνίδι καλύπτει πολλαπλούς  στόχους και 
αποτελεί ένα δυναμικό παιδαγωγικό εργαλείο. Ο εκπαιδευτικός που το εντάσσει 
στην εκπαιδευτική του διαδικασία γνωρίζει τη δύναμη που ασκεί στην αγωγή του 
παιδιού. Η παρούσα μελέτη διερευνά κατά πόσο η συνάντηση του Θεάτρου με την 
εκπαίδευση, με τη μορφή της μεθόδου του Θεατρικού Παιχνιδιού, μπορεί να 
συμβάλλει στην ολόπλευρη καλλιέργεια – διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Έμφαση 
δίνεται κυρίως στη γνωστική, γλωσσική, ψυχική, κοινωνικοσυναισθηματική 
ανάπτυξή του αλλά και στην ανάπτυξη των δημιουργικών δεξιοτήτων των παιδιών. 
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Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 
Η περίπτωση του κωφού παιδιού 

Πετροκοκκίνου Κατερίνα 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει την ανάγκη εισαγωγής της 
δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση τόσο γενικά των ατόμων με ειδικές ανάγκες όσο 
και ειδικά των κωφών παιδιών. Αρχικά οι μαθητές με ειδικές ανάγκες χρειάζονται 
τόσο τις τέχνες όσο και την αισθητική γνώση στην εκπαίδευσή τους. Σύμφωνα με 
αυτό τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά η ανάγκη επιλογής της δραματικής τέχνης στην 
εκπαίδευση των παιδιών αυτών. Στη συνέχεια, αφού παρουσιάζονται τα 
χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες των κωφών μαθητών αποδεικνύεται η ανάγκη 
εισαγωγής της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση των μαθητών αυτών εστιάζοντας 
στη γλωσσική ανάπτυξή τους. Γίνεται μία αναφορά στη σχέση εμψυχωτή – κωφού 
μαθητή καθώς και στη λειτουργία του Θεάτρου κωφών Ελλάδος. Τέλος, 
περιδιαβαίνουμε την κατάσταση στα σχολεία κωφών στη χώρα μας αναφορικά με το 
δράμα και κλείνουμε τονίζοντας την ανάγκη εισαγωγής του δράματος τόσο στην 
εκπαίδευση μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και του κωφού παιδιού. 
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Το δράμα και οι τεχνικές του στο μάθημα της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

Πετροκοκκίνου Κατερίνα 

Περίληψη 

Η εργασία αφορμάται από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η διδασκαλία 
της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τόσο από πλευράς μεθοδολογίας όσο 
και από πλευράς μαθησιακών στόχων. Αφού γίνει σύντομη αναφορά στη σημερινή 
κατάσταση του μαθήματος της Ιστορίας μέσα στα σχολεία παρουσιάζεται αναλυτικά 
ένας συσχετισμός μεταξύ δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση και Ιστορίας, θέλοντας 
η γράφουσα να αποδείξει την ανάγκη εισαγωγής του δράματος στη διδασκαλία της 
Ιστορίας για να υποσκελιστούν οι αδυναμίες και τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται. Έπειτα, γίνεται αναφορά τόσο στη διερευνητική μέθοδο όσο και 
στην έννοια της ιστορικής ενσυναίσθησης στη διδασκαλία της Ιστορίας 
συσχετιζόμενες και οι δύο με το δράμα. Τέλος, παρουσιάζονται αποτελέσματα 
ερευνών προκειμένου να αποδειχθεί και ερευνητικά η ανάγκη εισαγωγής 
δραματικών τεχνικών στη διδασκαλία της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
 



  

Η προώθηση της δραματικής τέχνης ως εργαλείο μεταγνώσης στη μαθησιακή 
διαδικασία με τη χρήση του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού - Neuro 
Linguistic Programming (ΝLP) 

Φραγκίσκος - Αλέξανδρος Σαργολόγος  

Περίληψη 

Στο σύγχρονο σχολείο στις μέρες μας, από την τάξη της προσχολικής αγωγής μέχρι 
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει ένας προβληματισμός που αφορά κυρίως 
την διδακτική και τη μεθοδολογία, ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα 
τελευταία χρόνια, πλείστες αλλαγές που συντελέστηκαν σε πολιτικό, οικονομικό και 
πολιτιστικό επίπεδο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παγκόσμια, προκάλεσαν το 
ενδιαφέρον για νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και προκλήσεις στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Πλέον, είναι σημαντικό τα εκπαιδευτικά συστήματα να είναι ανοικτά, 
ευέλικτα και να διέπονται από μια μαθητοκεντρική φιλοσοφία. Ο μαθητής σταδιακά 
γίνεται κοινωνός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μαθαίνει μέσα από την 
εκπαιδευτική διαδικασία τον τρόπο που μαθαίνει και οι εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι 
τον βοηθούν, ώστε να κατανοήσει καλύτερα το περιεχόμενο του μαθήματος. Σε 
αυτούς τους σκοπούς συμβάλλουν οι τέχνες, καθώς ανήκουν στο επίκεντρο μιας 
ποιοτικής εκπαίδευσης. Είναι ένας τρόπος προσέγγισης διαφορετικός που όμως 
προσφέρει ολοκληρωμένες εμπειρίες στους μαθητές. Μέσω των τεχνών, τα παιδιά 
μαθαίνουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους άλλους. 
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Η Δραματική Τέχνη ως μέσο εφαρμογής των συνεργατικών μοντέλων εργασίας  
στο σχολικό περιβάλλον 
 
Φραγκίσκος - Αλέξανδρος Σαργολόγος  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του ρόλου της Δραματικής Τέχνης 
ως μέσου εφαρμογής των ομαδικών μοντέλων συνεργασίας στο σχολικό περιβάλλον. 
Οι νέες τάσεις στην εκπαίδευση ορίζουν ότι ο τρόπος διδασκαλίας πρέπει να γίνει 
περισσότερο βιωματικός, να βασίζεται περισσότερο στην προώθηση της 
αλληλεπίδρασης των μαθητών μεταξύ τους, αλλά και με τον καθηγητή τους. Ο  στόχος 
της Δραματικής Τέχνης επικεντρώνεται όχι τόσο στο αποτέλεσμα αλλά στη 
διαδικασία μέσα από την οποία δίνεται η δυνατότητα για δημιουργική έκφραση, 
διερεύνηση και ανταλλαγή ιδεών και ανάπτυξη γνωστικών και ψυχοκοινωνικών 
δεξιοτήτων όπως αυτών της ομαδικής εργασίας. Προσανατολίζεται στην ομάδα, στη 
συνεργασία, στην ενδυνάμωση δυνατοτήτων. Οι μαθητές βιώνουν ευχάριστα τη 
δραματική διαδικασία, αποκτώντας εκτός από γνώσεις, πολλά ψυχικά εφόδια ως 
αυριανοί πολίτες. 
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Ο μανδύας του ειδικού ως βασική στρατηγική της Dorothy  Heathcote στη 
διδακτική της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση 

Μαρία  Σκαρπέντζου  

Περίληψη 

Σε μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη εποχή, όπου το σχολείο καλείται να υπηρετήσει 
εκτός από γνωστικούς και κοινωνικοσυναισθηματικούς στόχους, το παραδοσιακό 
μοντέλο διδασκαλίας δεν ελκύει πλέον το μαθητή και δεν τον πείθει.  Η τεχνική του 
«μανδύα του ειδικού» προσιδιάζει στην παιγνιώδη, φαντασιακή φύση του παιδιού, 
το κινητοποιεί και υπηρετεί πολλαπλούς μαθησιακούς στόχους. O όρος «μανδύας 
του ειδικού» και αφορά ένα διαλεκτικό είδος Δράματος, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μεθοδολογικό εργαλείο στη διδασκαλία. Το είδος αυτό προωθεί 
τη μάθηση σε “περιβάλλον ζωντανής εμπειρίας”  και επιπρόσθετα επιβάλει την 
απόσταση από την εμπειρία, οδηγώντας στον αναστοχασμό. Αποτέλεσε, ο «μανδύας 
του ειδικού», το καινοτόμο εφεύρημα της εμπνευσμένης δασκάλας του Δράματος  
Dorothy Heathcote, που τον χρησιμοποίησε ως βασική στρατηγική της στη διδακτική 
της Δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση, αξιοποιώντας το αναλυτικό πρόγραμμα και 
σπάζοντας τα στεγανά των ξεχωριστών μαθημάτων. 
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Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση ως μέσο ανάπτυξης της δημιουργικότητας σε 
παιδιά της σχολικής ηλικίας 

Μαρία  Σκαρπέντζου  

Περίληψη 

Ζούμε σε μια  εποχή,  που η οικονομία δε στηρίζεται  σε φυσικές πηγές πλούτου, αλλά 
σε πνευματικές πηγές, στοιχείο που αποτυπώνεται στο χαρακτηρισμό της ως: 
«δημιουργική οικονομία».  Η εκπαίδευση, ως πολιτικό όργανο, καλείται να  χτίσει το 
«ανθρώπινο κεφάλαιο», που θα εξασφαλίσει τον πλούτο των εθνών. Από αυτή την 
άποψη η δημιουργικότητα ως προαπαιτούμενο της «δημιουργικής οικονομίας».  
είναι τόσο σημαντική όσο η ανάγνωση και η γραφή. Οι λειτουργοί της εκπαίδευσης  
καλούνται να υιοθετήσουν στη διδακτική τους τις κατάλληλες πρακτικές που θα τους 
επιτρέψουν να καταστήσουν τη δημιουργικότητα ως δεξιότητα - προσόν του κάθε 
μαθητή. Η προσέγγιση που προτείνει στη διδασκαλία η Δραματική τέχνη  στην 
εκπαίδευση, και οι τεχνικές που έχει στη διάθεσή της, εξασφαλίζουν το γόνιμο 
περιβάλλον  για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. 
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Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και συναισθηματική αγωγή στο δημοτικό 
σχολείο 

Μαρία Παρασκευοπούλου-Σταυροπούλου  

Περίληψη 

Αντικείμενο της  εργασίας είναι οι έννοιες της συναισθηματικής νοημοσύνης, η σχέση 
νοημοσύνης και συναισθήματος, η συναισθηματική αγωγή των παιδιών του 
δημοτικού και τη συμβολή της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση στη 
συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τα τελευταία τριάντα χρόνια οι θεωρίες της 
πολλαπλής νοημοσύνης και της συναισθηματικής νοημοσύνης αποτέλεσαν τη βάση 
για μια πληθώρα μελετών που συνδέουν την επιστημονική έρευνα με την εφαρμογή 
προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας στο σχολείο. 
Διαχρονικές έρευνες δείχνουν ότι οι συναισθηματικές δεξιότητες μπορούν να 
καλλιεργηθούν και ότι σχολικά προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής 
μάθησης επιφέρουν ευεργετικά αποτελέσματα σε παιδιά  και εφήβους. Η Δραματική 
Τέχνη στην Εκπαίδευση μπορεί να έχει μια πολύ σημαντική θέση στον τομέα αυτό, 
όχι μόνο  ως θεατρικές δραστηριότητες ενταγμένες σε προγράμματα 
συναισθηματικής αγωγής, ή με τη μορφή ξεχωριστού θεατροπαιδαγωγικού  
προγράμματος, αλλά κυρίως ως   μέσο διδασκαλίας ενσωματωμένο στον κορμό του 
Αναλυτικού Προγράμματος. Υποστηρίζουμε την άποψη πως η γενικευμένη και 
συστηματική εφαρμογή της θα αποδείξει τα ευρύτατα οφέλη της στον τομέα της 
συναισθηματικής ανάπτυξης αλλά και της ολόπλευρης διαπαιδαγώγησης των 
παιδιών. 
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Η συμβολή της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση στην ανάπτυξη των 
γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών με ειδικές ανάγκες  

Μαρία Παρασκευοπούλου-Σταυροπούλου  

Περίληψη 

Στην εργασία  αρχικά διευκρινίζεται ο  όρος Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, στη 
συνέχεια γίνεται αναφορά στις εφαρμογές της στην Ειδική Αγωγή και τέλος 
διερευνάται η επίδρασή της στις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών, με εστίαση 
στους μαθητές των οποίων η ειδική ανάγκη αφορά ή επηρεάζει το γλωσσικό τομέα. 
Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι οι έρευνες που έχουν στενή 
συνάφεια με το θέμα είναι ελάχιστες, γι’ αυτό αναφέρονται  και παρεμφερείς 
έρευνες στο χώρο της γενικής αγωγής, καθώς όλοι οι παιδαγωγοί που έχουν 
ασχοληθεί με τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ του 
εκπαιδευτικού δράματος στο γενικό σχολείο και αυτού που πραγματοποιείται σε 
οποιαδήποτε άλλη τάξη, όπου φοιτούν μαθητές με κάποιο είδος εκπαιδευτικής 
ανάγκης. Η συστηματική χρήση της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και η  
εμπεριστατωμένη μελέτη των αποτελεσμάτων της  είναι απαραίτητη προκειμένου να 
καταδειχθεί η αξία της εφαρμογής της στον τομέα της ανάπτυξης των γλωσσικών 
δεξιοτήτων των μαθητών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες. 
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Το εφαρμοσμένο θέατρο (applied drama) και οι Τεχνικές Θεάτρου Φόρουμ ως 
μέσο ευαισθητοποίησης των εφήβων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 
κοινωνικά και πολιτικά θέματα 

Σοφία Στενού 

Περίληψη 

Οι σύγχρονοι μηχανισμοί πολιτικού και οικονομικού ελέγχου έχουν διαμορφώσει μια 
νέα τάξη πραγμάτων στα πλαίσια της οποίας φαινόμενα όπως οι κοινωνικές 
ανισότητες, η φτώχεια, οι πολεμικές συρράξεις, η καταπάτηση των δικαιωμάτων των 
παιδιών και των γυναικών συνεχίζουν να υφίστανται και να διαμορφώνουν ένα 
καθεστώς κοινωνικής αδικίας σε πολλές περιοχές του κόσμου. Επιπλέον, παρά τις 
άπειρες δυνατότητες που παρέχονται στους σύγχρονους νέους για ενημέρωση, η 
εκπαιδευτική πραγματικότητα αποδεικνύει την ύπαρξη ελλείμματος πληροφόρησης 
και κατ’ επέκταση ευαισθητοποίησης των εφήβων πάνω στα ζητήματα αυτά. Η 
συγκεκριμένη εργασία μελετά τη συμβολή του εφαρμοσμένου θεάτρου (applied 
drama) και των τεχνικών θεάτρου Φόρουμ στην πολιτική και κοινωνική 
ευαισθητοποίηση των νέων. Τα συμπεράσματα της εργασίας προκύπτουν μέσα από 
τη μελέτη της μετασχηματιστικής παιδαγωγικής του Paulo Freire και των τεχνικών του 
Θεάτρου του Καταπιεσμένου του Augusto Boal, οι οποίες επηρέασαν καθοριστικά το 
περιεχόμενο και τη φιλοσοφία των Θεατροπαιδαγωγικών Προγραμμάτων στο χώρο 
της εκπαίδευσης, αλλά και μέσα από την καταγραφή των αποτελεσμάτων από 
συστηματικές εφαρμογές αντίστοιχων προγραμμάτων σε σχολεία του εξωτερικού. 
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Ο ρόλος του εμψυχωτή στα πλαίσια εφαρμογής Θεατροπαιδαγωγικών 
Προγραμμάτων στην εκπαίδευση 

Σοφία Στενού 

Περίληψη 

Κεντρικό θέμα της εργασίας αποτελεί ο ρόλος του εμψυχωτή στα πλαίσια της 
συμμετοχής του σε Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα στην εκπαίδευση (DIE), καθώς 
και σε εφαρμογές του Θεάτρου στην Εκπαίδευση (TIE). Στο πρώτο μέρος της εργασίας 
επιχειρείται μία ιστορική αναδρομή σε σχέση με το ρόλο του εμψυχωτή, ο οποίος 
συνδέεται με τον μεσαιωνικό giullare, δηλαδή τον μίμο που αυτοσχεδιάζει στα 
πλαίσια ενός μεσαιωνικού είδους θεάτρου, του grammelot, προκειμένου να 
στηλιτεύσει τη διαφθορά της πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας και να αφυπνίσει 
τις συνειδήσεις των πολιτών. Ως αφόρμηση για την παραπάνω σύνδεση λειτούργησε 
η βράβευση το 1997 του Ιταλού ηθοποιού Ντάριο Φο με το βραβείο Νόμπελ 
λογοτεχνίας και με την αιτιολογία ότι συνεχίζει την παράδοση των μεσαιωνικών 
giullari. Στη συνέχεια επιχειρείται μία σε βάθος διερεύνηση των δεξιοτήτων που 
απαιτείται να συγκεντρώνει ο σύγχρονος εμψυχωτής –joker του Θεάτρου στην 
Εκπαίδευση (TIE), οι τεχνικές και οι στόχοι του οποίου συνδέονται άμεσα με το 
Θέατρο του Καταπιεσμένου του Augusto Boal. Συγκεκριμένα, καταγράφονται και 
αναλύονται τα αποτελέσματα εφαρμογών θεατροπαιδαγωγικών παρεμβάσεων σε 
σχολεία της Βρετανίας, από την ομάδα θεάτρου GYPT (Greenwich Young People´s 
Theatre), κατά τη δεκαετία του ’80. 
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Η συμβολή της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση σε παιδιά με διαταραχές 
αυτιστικού φάσματος 

Ελπίδα Στράτου  

Περίληψη 

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος αφορούν και απασχολούν όλο και περισσότερες 
οικογένειες, επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς που καλούνται να 
εφαρμόσουν κατάλληλες θεραπείες, παρεμβάσεις και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. 
Νεώτερες έρευνες αναφέρουν τη θετική επίδραση της Δραματικής Τέχνης στην 
εκπαίδευση σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Η Δραματική Τέχνη στην 
εκπαίδευση αποτελεί μία νέα προσέγγιση δημιουργικής μάθησης, έκφρασης και 
επικοινωνίας. Αποτελεί μια βιωματική διαδικασία αλληλεπίδρασης μέσω της οποίας 
το παιδί εξερευνά τον κόσμο αναπτύσσει τις κοινωνικές και συναισθηματικές του 
δεξιότητες, δοκιμάζει νέους ρόλους και βιώνει διαφορετικές και ποικίλες 
καταστάσεις. Τα παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος εμφανίζουν ποιοτικές 
δυσκολίες στις αμοιβαίες κοινωνικές συναλλαγές, στην επικοινωνία, στην 
συμπεριφορά, στην φαντασία, στα ενδιαφέροντα, στις δραστηριότητες και στην 
δημιουργικότητα. Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο τον τρόπο με 
τον οποίο το παιδί μαθαίνει, τη συμπεριφορά του, την προσαρμογή του στις 
διάφορες συνθήκες του περιβάλλοντος και τη λειτουργικότητα του στην καθημερινή 
ζωή. 
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Το εκπαιδευτικό δράμα ως μέσο πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού 

Ελπίδα Στράτου  

Περίληψη 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις 
στη σχολική κοινότητα. Tο 15% περίπου των μαθητών έχουν βιώσει συμπεριφορές 
εκφοβισμού και βίας, γεγονός που καταδεικνύεται από έρευνες σε διεθνές επίπεδο. 
Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα δείχνουν ότι ένα στα δέκα παιδιά 
έχει πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού. Οι επιπτώσεις στην ψυχολογική, 
συναισθηματική, γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών είναι πολλές και 
σοβαρές. Η συνεχής αύξηση των ποσοστών του σχολικού εκφοβισμού σε διεθνές 
επίπεδο οδήγησε πολλούς φορείς στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και 
αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι κύριοι στόχοι των προγραμμάτων είναι η 
κατανόηση, η ευαισθητοποίηση του φαινομένου και η ανάπτυξη ψυχοπαιδαγωγικών 
παρεμβάσεων διαχείρισης περιστατικών εκφοβισμού και βίας στο σχολείο. Το 
εκπαιδευτικό δράμα ως μία καινοτόμος μεθοδολογία βιωματικής, ενεργητικής και 
συνεργατικής  μάθησης μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του 
φαινόμενου. Το εκπαιδευτικό δράμα μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, αποσκοπεί στην αυτογνωσία του παιδιού, στην  
διερεύνηση σε βάθος κάποιου συγκεκριμένου θέματος, στην ενσυναίσθηση των 
μαθητών τόσο για τους θύτες όσο και για τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού. 
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Η εξέλιξη της Θεατρικής Αγωγής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Χριστίνα Τσεκούρα  

Περίληψη 

Η παρούσα βιβλιογραφική εργασία πραγματεύεται την ιστορική εξέλιξη του 
μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μια σύντομη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση κυρίως των Αναλυτικών Προγραμμάτων, έτσι όπως αυτά 
δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποτυπώνει το συνεχώς 
αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής 
στο ελληνικό σχολείο, κυρίως στο Δημοτικό σχολείο. Η εργασία εστιάζεται κυρίως 
στην παρουσίαση των αναλυτικών προγραμμάτων για τη Θεατρική Αγωγή. Αυτό που 
αναδεικνύεται ως εύρημα είναι ότι αν και συνεχώς γίνεται αναφορά για την αξία της 
Θεατρικής Αγωγής, ωστόσο διδάσκεται μόλις δύο ώρες κατά μέσο όρο την εβδομάδα 
και κατά κύριο λόγο στο Δημοτικό σχολείο. 
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Ανάλυση επιλεγμένων παραμυθιών της Αργολίδας 

Αφροδίτη Χαραλαμπάκη 

Περίληψη 

Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη και επεξεργασία επιλεγμένων παραμυθιών της 
Αργολίδας. Αρχικά αναφέρουμε κάποια θεωρητικά στοιχεία για τα λαϊκά παραμύθια 
και αποσαφηνίζουμε τους παραμυθιακούς τύπους ΑΤ και τις λειτουργίες του Propp. 
Έπειτα, με βάση αυτά, αναλύουμε τα παραμύθια που επιλέξαμε, κατατάσσοντάς τα 
στους αντίστοιχους τύπους, εντοπίζοντας τις λειτουργίες τους και παραθέτοντας 
επιμέρους σχόλια. Συγκεκριμένα, καταπιανόμαστε με τους παραμυθιακούς τύπους 
ΑΤ 310, 315 Α, 332, 425 G, 465 A, 554, 621, 707 και 715, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομένοι και σε άλλα σημεία της Ελλάδας και του κόσμου. Κρίνουμε πως τα 
στοιχεία αυτά μπορούν να σταθούν χρήσιμα σε όποιον θέλει να αξιοποιήσει τα εν 
λόγω παραμύθια είτε στην τυπική εκπαίδευση ή στην εκπαίδευση μέσω τέχνης. 
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Θεραπεία μέσω τέχνης: Θέατρο και δραματοθεραπεία 

Κατερίνα Χάσκα  

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια γνωριμία με τις θεραπείες μέσω 
τέχνης, και συγκεκριμένα μέσω της τέχνης του θεάτρου, λόγω της μικρής 
αναγνωσιμότητας τους από το ευρύ κοινό. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία πρώτη 
αναφορά στο αντικείμενο των θεραπειών μέσω τέχνης γενικότερα. Στα επόμενα 
πέντε κεφάλαια αναπτύσσεται το αντικείμενο, ο ρόλος, και η εφαρμογή της 
δραματοθεραπείας, καθώς και η συμβολή του θεάτρου σε αυτήν. Διακρίνουμε την 
εναλλακτική μορφή θεραπείας μέσω θεάτρου παραθέτοντας τα μέσα και τα 
εργαλεία του τα οποία δανείζεται η δραματοθεραπεία από το θέατρο με απώτερο 
σκοπό να βοηθήσει τον θεραπευόμενο. Τέλος γίνεται αναφορά στη χρησιμότητα και 
την αποτελεσματικότητα της δραματοθεραπείας. 
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