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Περίληψη 
Στην  παρούσα  εργασία  παρουσιάζεται  μέρος  των  επιμορφωτικών  δράσεων,  με 

αντικείμενο  την  Παιδαγωγική  του  Θεάτρου,  που  υλοποιήθηκαν  από  τα  Τμήματα 
Πολιτιστικών  Θεμάτων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Αχαΐας  κατά  το 
σχολικό  έτος  2017‐18,  με  στόχο  τη  διερεύνηση  της  αποτελεσματικότητας  και  της 
προστιθέμενης  αξίας  τους  στην  καθημερινή  εκπαιδευτική  πραγματικότητα,  παρατίθεται 
ενδεικτικά  ο  σχεδιασμός  και  η  δομή  ενός  τυπικού  επιμορφωτικού  σεμιναρίου  της 
συγκεκριμένης  θεματικής  σε  όλες  τις  φάσεις  ανάπτυξής  του  και  γίνεται  αξιολόγηση  της 
συμβολής  των  σχετικών  επιμορφώσεων  στη  βελτίωση  των  διδακτικών  πρακτικών.  Τα 
στοιχεία  συλλογής  του  υλικού  προέρχονται  από  στατιστικά  δεδομένα  του  αρχείου  των 
Τμημάτων  Πολιτιστικών  Θεμάτων  ΔΠΕ  και  ΔΔΕ  Αχαΐας,  από  αξιολογήσεις  με  χρήση 
ερωτηματολογίων  των  σχετικών  επιμορφωτικών  σεμιναρίων  και  από  αποδελτίωση  των 
ενδιάμεσων  και  τελικών  εκθέσεων  αξιολόγησης  των  Προγραμμάτων  από  τους 
εκπαιδευτικούς. Παρουσιάζονται, τέλος, τα συμπεράσματα που προέκυψαν σχετικά με την 
πρακτική αξιοποίηση τεχνικών θεάτρου στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις δυνατότητες 
αναπλαισίωσης της διδασκαλίας με αυτές. 

Λέξεις‐κλειδιά: Παιδαγωγική θεάτρου, Θεατρικές τεχνικές, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

Εισαγωγή 
Τα  Προγράμματα  Πολιτιστικών  Θεμάτων  αποτελούν  οργανωμένες,  θεσμοθετημένες 

δράσεις (Ν. 2817/2000), που έχουν ως στόχο την προώθηση του πολιτισμού, την καλλιέργεια 
της  αισθητικής,  της  έκφρασης  και  της  συνεργασίας.  Αποτελούν  μια  μαθητοκεντρική 
διαδικασία,  όπου  με  τη  χρήση  συμμετοχικών  και  ενεργών  διδακτικών  τεχνικών,  τη 
δημιουργική και ελεύθερη έκφραση των μαθητών, την επαφή με τις τέχνες επιδιώκεται η 
διαμόρφωση  κριτικά  σκεπτόμενων  πολιτών  και  η  παραγωγή  στοιχείων  πολιτισμού. 
Συμβάλλουν, έτσι, στη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού, που ευνοεί την αλληλεπίδραση, 
τη συλλογικότητα και την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.  

Στο πλαίσιο αυτό οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων αναλαμβάνουν, σύμφωνα με την 
ισχύουσα  νομοθεσία,  εκτός  από  συντονιστικό  ρόλο  των Πολιτιστικών  Προγραμμάτων  και 
επιμορφωτικό  έργο.  Έχουν,  δηλαδή,  την  ευθύνη  της  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών σε 
θέματα πολιτισμού, με βασικούς θεματικούς άξονες τις τέχνες (π.χ. θέατρο, μουσική, χορός, 
φωτογραφία, εικαστικές τέχνες), την πολιτιστική κληρονομιά, την τοπική ιστορία κ.ά.  

Κατά  το  σχολικό  έτος  2017‐2018,  μια  από  τις  βασικές  θεματικές  των  επιμορφωτικών 
δράσεων  που  οργανώθηκαν,  συντονίστηκαν  και  υλοποιήθηκαν  από  τα  Τμήματα 
Πολιτιστικών  Θεμάτων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Αχαΐας  ήταν  η 
αξιοποίηση της παιδαγωγικής του θεάτρου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βασικός στόχος 
αυτών των δράσεων ήταν η ενσωμάτωση βιωματικών πρακτικών με χρήση τεχνικών θεάτρου 
στη  διδακτική  πράξη,  καθώς  η  αξιοποίησή  τους  συμβάλλει  στην  ενεργή  εμπλοκή  των 
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μαθητών  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  στην  ανάληψη  πρωτοβουλιών,  στην  ανάπτυξη 
κριτικής  σκέψης  και  δημιουργικότητας,  στην  ευαισθητοποίηση  και  στην  ολόπλευρη 
καλλιέργειά τους σε γνωστικό, ηθικό και κοινωνικο‐συναισθηματικό επίπεδο. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η διαρκής  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  του  έργου  του  εκπαιδευτικού αποτελεί 
διαχρονικό  αίτημα.  Για  να  μπορέσει  ο  εκπαιδευτικός  να  αντεπεξέλθει  με  επιτυχία  στο 
δύσκολο  έργο  του,  έχει  ανάγκη  παροχής  και  αξιοποίησης  εκ  μέρους  του  μιας  συνεχούς 
επιμορφωτικής  ενίσχυσης  (Ξωχέλλης,  2005).  Ειδικά  στην  εποχή  μας  με  τη  ραγδαία 
επιστημονική  πρόοδο,  τις  αλλεπάλληλες  κοινωνικοοικονομικές  μεταβολές,  την 
πολυπολιτισμικότητα  και  το  πλήθος  των  αλλαγών  που  έχουν  επέλθει  στην  καθημερινή 
εκπαιδευτική  πραγματικότητα,  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  διαφοροποιείται,  γίνεται 
πολυδιάστατος  και  απαιτητικός  ως  προς  τον  απαραίτητο  επιστημονικό  και  παιδαγωγικό 
εξοπλισμό. Επομένως, η επιμόρφωση αναδεικνύεται ως σημαντική όψη του επαγγέλματος 
του  εκπαιδευτικού,  καθώς  συνδέεται  άρρηκτα  με  την  έννοια  της  επαγγελματικής  και  της 
προσωπικής  εξέλιξής  του  (Δεδούλη,  1998;  Μπαγάκης,  2005).  Επιπλέον,  τον  βοηθά  να 
βελτιώνει  την  απόδοσή  του,  να  επιλύει  δυσκολίες  στα  προβλήματα  της  καθημερινής 
πρακτικής,  ενώ  επιπρόσθετα  δύναται  να  συμβάλει  στην  άσκηση  του  εκπαιδευτικού  στην 
αυτοαξιολόγησή του με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και των πρακτικών του 
κατά τη διδασκαλία (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Ο  σωστός  σχεδιασμός,  επομένως,  των  επιμορφωτικών  προγραμμάτων  είναι  πολύ 
σημαντικός και περιλαμβάνει τη διευθέτηση της διεξαγωγής τους με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, τη διαχείριση πρακτικών θεμάτων, όπως ο χρόνος, ο τόπος και το εκπαιδευτικό υλικό, 
αλλά και την ανάπτυξη ενός πλάνου δράσης με επιμέρους ενέργειες και διαδικασίες που θα 
διέπονται από επιστημονικές αρχές (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Ο σχεδιασμός ως διαδικασία 
επιτρέπει,  πέρα  από  την  πραγματοποίηση  βελτιωτικών  ενεργειών,  τον  έλεγχο  της 
αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης.  

Σημαντικό  εκπαιδευτικό  και  παιδαγωγικό  εργαλείο  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία 
συνιστά η χρήση και αξιοποίηση της τέχνης, και ειδικότερα της τέχνης του θεάτρου (Efland, 
2002; Eisner, 2002), καθώς αναπτύσσει την αισθητική εμπειρία, καλλιεργεί τη δημιουργική 
σκέψη και την ικανότητα για κριτικό στοχασμό (Bronner, 2011; Brookfield 2005). Ειδικότερα, 
η  θεατρική  τέχνη,  στην  αξιοποίηση  της  οποίας  εστιάζει  η  παρούσα  μελέτη,  ενισχύει  τη 
δημιουργική φαντασία, συμβάλλοντας, όπως έχει επισημάνει ο Gardner, στην ανάπτυξη των 
πολλαπλών τύπων νοημοσύνης (Gardner, 1983; 1990).   

Ήδη από τη δεκαετία του 1920 η παιδαγωγική θεώρηση του θεάτρου κάνει την εμφάνισή 
της στην Αγγλία με τη μέθοδο «dramatization», η οποία εφαρμόστηκε στη διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας με πρώτους εισηγητές την Harriet Finlay Johnson και τον Henry Caldwell Cook. 
Στο  πλαίσιο  της  αξιοποίησης  του  θεάτρου  ως  καλλιτεχνικής  έκφρασης  και  παιδαγωγικής 
μεθόδου εντάσσεται και το θέατρο για ανήλικους θεατές του B. Brecht, ο οποίος εισήγαγε 
τις θεωρητικές αρχές του «διδακτικού» θεάτρου. Στη μεταπολεμική Ευρώπη, ιδίως από τη 
δεκαετία  του  ’60  και  μετά,  παρατηρείται  μια  συστηματική  στροφή  στην  έρευνα  και  την 
αξιοποίηση  των  παιδαγωγικών  δυνατοτήτων  του  θεάτρου.  Στο  αγγλικό  εκπαιδευτικό 
σύστημα το «Θέατρο στην Εκπαίδευση» (Theatre  in Education) αποκτά κυρίαρχη θέση και 
σταδιακά  σε  πολλές  ευρωπαϊκές  χώρες  (Γαλλία,  Βέλγιο,  Ιταλία,  Ολλανδία,  Ισπανία)  η 
συμμετοχική  μάθηση,  η  αυτοσχέδια  δράση,  η  θεατρική  εμπειρία  αναπτύσσονται  και 
εξελίσσονται, με αποτέλεσμα η αγωγή διά του θεάτρου και των άλλων παραστατικών τεχνών 
να αποτελεί πλέον μια κοινά αναγνωρισμένη διεθνή πρακτική. 

Όσον  αφορά  στην  Ελλάδα,  η  παιδαγωγική  δύναμη  του  θεάτρου  είχε,  βεβαίως, 
διαπιστωθεί  από  την  αρχαιότητα,  όπου  μαζί  με  την  Εκκλησία  του  Δήμου  και  άλλους 
δημόσιους θεσμούς αποτελούσε κύριο φορέα αγωγής και παιδείας. Στα νεότερα χρόνια τα 
πρώτα βήματα για την παιδαγωγική αξιοποίηση του θεάτρου γίνονται κατά την περίοδο του 
Νεοελληνικού  Διαφωτισμού  (Σπάθης,  2008).  Τα  τελευταία  χρόνια  παρατηρείται  στην 
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ελληνική  εκπαιδευτική  κοινότητα  μεγάλο  ερευνητικό,  βιβλιογραφικό  και  επιμορφωτικό 
ενδιαφέρον (Λενακάκης, 2004) για τρόπους αξιοποίησης του θεάτρου σε διάφορες σχολικές 
δραστηριότητες,  όπως  πολιτιστικές  εκδηλώσεις,  σχολικές  εορτές  κ.λπ.  (Γκόβας,  2003; 
Γραμματάς & Τζαμαριάς, 2004; Γραμματάς, 2014).  

Τα οφέλη από την παιδαγωγική αξιοποίηση της θεατρικής τέχνης στην εκπαίδευση είναι 
σημαντικά,  καθώς  το  θέατρο  ενισχύει  την  εξωστρέφεια  και  την  αυτοπεποίθηση  των 
μαθητών,  αναδεικνύει  τη  σημασία  της  ομαδικότητας  (McCarthy,  2001),  αναπτύσσει  την 
αλληλεπίδραση  των  συμμετεχόντων,  οι  οποίοι  μοιράζονται  εμπειρίες,  σκέψεις  και 
συναισθήματα (Γκόβας, 2004; Δαφιώτη, 2010), συμβάλλει στην ανάπτυξη της φαντασίας και 
της  αισθητικής  (Green,  2000),  δημιουργεί  προϋποθέσεις  αποτελεσματικής  δημιουργικής 
μάθησης  (Γραμματάς,  2015),  καλλιεργεί  τη  μεταγνωστική  ικανότητα  του  μαθητή, 
συντελώντας στην ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας (Κόκκος κ.ά., 2011). 

Η  θεατρική  εμπειρία  συνιστά,  επομένως,  μια  διαδικασία  που  συμπυκνώνει 
χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν ζητούμενο για την εκπαιδευτική πράξη: συνδέεται με 
το  παιχνίδι  και  τη  δράση,  έχει  συμμετοχικό  και  συλλογικό  χαρακτήρα,  δίνει  χώρο  στην 
αποτύπωση  συναισθημάτων,  της  φαντασίας,  αλλά  και  στη  δημιουργική  έκφραση, 
καλλιεργώντας την κριτική σκέψη. Γι’ αυτό όλο και περισσότερο εμπεδώνεται η αντίληψη ότι 
η θεατροπαιδαγωγική ως επιστήμη εμπλουτίζει τα γνωστά δεδομένα και τις εφαρμογές του 
θεάτρου  στην  εκπαίδευση  και  αποκτά  χαρακτήρα  μεθοδολογικού  εργαλείου  (McCarthy, 
2001; Λενακάκης, 2004; Μουδατσάκης, 2005). 

Στο  ακόλουθο  σχήμα  αποτυπώνεται  η  εκπαιδευτική  διαδικασία  με  και  χωρίς 
ενσωματωμένες τεχνικές θεάτρου σε αυτήν: 
 

Η  παιδαγωγική  αξία,  επομένως,  του  θεάτρου  θεωρείται  αναμφισβήτητη  από  τις 
επιστήμες  της  Παιδαγωγικής,  της  Ψυχολογίας  και  της  Κοινωνιολογίας  της  Εκπαίδευσης. 
Μέσα  από  τον  αυτοσχεδιασμό  και  τις  ομαδικές  δραστηριότητες  η  σκέψη  κινείται  σε 

 
Σχήμα 1. Το παιδί και η εκπαιδευτική 

διαδικασία 
(χωρίς τεχνικές Θ.Π.) 

Σχήμα 2. Το παιδί και η 
εκπαιδευτική διαδικασία 

(με τεχνικές Θ.Π.) 

   
(Πηγή: Somers, 1996) 
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συμβολικά επίπεδα και οι συμμετέχοντες «απελευθερώνονται λυτρωτικά» (Μουδατσάκης, 
2005).  Το  θέατρο  συνδράμει,  επιπλέον,  και  στην  ειδική  αγωγή  ως  εκπαιδευτικό  και 
θεραπευτικό  μέσο  (Marion  &  Felix,  1980).  Γι’  αυτό  το  θεατρικό  παιχνίδι  προτείνεται  ως 
εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας με βιωματική μορφή από τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ (Ζαφειριάδης 
&  Δαρβούβης,  2010;  Κοντογιάννη,  2012;  Χολέβα,  2010).  Ειδικότερα,  στα  Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών προτείνεται η οργάνωση καινοτόμων που περιέχουν καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες θεατρικού χαρακτήρα και προωθείται η χρήση του θεατρικού παιχνιδιού στη 
διδασκαλία (σχετικές αναφορές: α) στο ΔΕΠΠΣ Θεάτρου ‐ανάσυρση 10‐12‐2019 από τη σελίδα 
του Π. Ι. http://www.pi‐schools.gr/ download/programs/ depps/7deppsaps_Theatrou.pdf, β) 
στο Ν211549/Δ2/12‐12‐2016 έγγραφο ΥΠΠΕΘ για τη διδασκαλία του θεάτρου σε Δημοτικό 
και Γυμνάσιο στις Δ.Υ.Ε.Π., γ) στο 140101/Δ2/29‐08‐2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ για τη διδασκαλία 
της  Νεοελληνικής  Γλώσσας  και  Γραμματείας  και  της  Αρχαίας  Ελληνικής  Γλώσσας  και 
Γραμματείας  στο  Γυμνάσιο,  δ)  στο  142758/Δ2/04‐09‐2018  έγγραφο  ΥΠΠΕΘ  για  τη 
διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ Τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ, ε) στο ΔΕΠΠΣ 2003 
για  το  νηπιαγωγείο,  στ)  στον  Οδηγό  Νηπιαγωγού  2006  ‐ανάσυρση  10‐12‐2019  από  Π.  Ι. 
http://www.pi‐schools.gr/preschool_education/odigos/nipi.pdf  και  ζ)  στον  Οδηγό 
Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2014). Χρειάζεται, βεβαίως, 
προσοχή στην εισαγωγή των διαφόρων «καινοτομιών» στην παιδαγωγική πράξη ως προς  το 
ενδεχόμενο  εξιδανίκευσης  και  «αγγελοποίησής»  τους  αλλά  και  ως  προς  τον  κίνδυνο 
μετατροπής τους σε «νεύρωση», «στερεότυπη μανιέρα» ή «βιομηχανική, φωτοαντιγραφική 
διαδικασία δημιουργικότητας» (Σμυρναίος, 2009, σσ.147‐183). 

Η αξιοποίηση  του  θεατρικού παιχνιδιού  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  συμβάλλει  στη 
μετάδοση της γνώσης με τρόπο απόλυτα συμβατό προς τις επιστήμες της παιδαγωγικής. Το 
θεατρικό  παιχνίδι,  όπως  αναφέρει  ο  Κουρετζής  (1991,  2018),  αποτελεί  ουσιαστική 
παιδευτική  διαδικασία  με  στόχο  την  ευαισθητοποίηση  των  συμμετεχόντων,  ώστε  να 
ερμηνεύουν όσα παρατηρούν στον εαυτό τους μέσα από την παιδαγωγική του θεάτρου. Ο 
όρος  «θεατρικό  παιχνίδι»  χρησιμοποιείται  στην  Ελλάδα,  ενώ  στο  εξωτερικό  απαντά 
αντίστοιχα ο όρος «δραματικό παιχνίδι» ως εξέλιξη των παιχνιδιών θεάτρου σε παιχνίδια 
αυτοσχεδιασμού  και  έκφρασης  (Beauchamp,  1998).  Ο  Pierre  Leenhardt  διαχωρίζει  το 
δραματικό  παιχνίδι  από  το  θέατρο. Όπως  επισημαίνει:  «Το  δραματικό  παιχνίδι  δεν  είναι 
θέατρο. Το θέμα είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να εκφράσουν προσωπικές 
ευαισθησίες. Τα εργαλεία έκφρασης θα αποκτηθούν μέσα από την πειθαρχία του σώματος, 
της φωνής, της συγκίνησης και μέσα από την κοινωνική πειθαρχία» (Leenhardt, 1973). 

Στη  σύγχρονη  εκπαιδευτική  πραγματικότητα  διαπιστώνεται  ότι  η  εκπαιδευτική 
διαδικασία γίνεται σε στατικές συνθήκες και εστιάζει, ως επί το πλείστον, στο γνωστικό μέρος 
των εκπαιδευτικών στόχων, χωρίς να ενισχύει βιωματικές πρακτικές και διαδικασίες (Γκόβας 
& Δεμερτζή, 2001). Η χρήση, ωστόσο, τεχνικών θεάτρου επιζητά σωματική, συναισθηματική, 
κοινωνική και πνευματική εμπλοκή από τους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με τη Γαλάνη (1997), 
βασικό όργανο της μάθησης αποτελεί η κίνηση, η οποία είναι συνυφασμένη με τη φύση του 
ανθρώπου  και  αντανακλά  την  κατάσταση  των  ψυχολογικών  και  φυσιολογικών  του 
λειτουργιών. Η κιναισθητική νοημοσύνη (Gardner, 1983) αφορά ακριβώς την «ικανότητα των 
ατόμων να χρησιμοποιούν όλο ή μέρος τους σώματός τους για να επιλύουν προβλήματα, να 
εκφράζουν “ιδέες”, συναισθήματα, να χειρίζονται εργαλεία και να ερμηνεύουν κινήσεις του 
σώματος» (Φρυδάκη, 2009, σ.276). 

Βάσει όλων των παραπάνω στοιχείων, η αποτύπωση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών 
σε  επιμορφωτικές  δράσεις  που  σχετίζονται  με  την  παιδαγωγική  θεάτρου  συνιστά  ένα 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον εγχείρημα, καθώς μπορούν να αντληθούν χρήσιμα στοιχεία για την 
πρακτική αξιοποίηση τεχνικών θεάτρου στο χώρο της εκπαίδευσης. 
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Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Τα στοιχεία συλλογής του υλικού προήλθαν: α) από τα στατιστικά δεδομένα του αρχείου 
των  Τμημάτων  Πολιτιστικών  Θεμάτων  ΔΠΕ  και  ΔΔΕ  Αχαΐας,  β)  από  ερωτηματολόγια  που 
συμπληρώθηκαν  από  τους  εκπαιδευτικούς  πριν  και  μετά  την  ολοκλήρωση  των 
επιμορφωτικών δράσεων και γ) από τις ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις αξιολόγησης των 
Πολιτιστικών Προγραμμάτων της σχολικής χρονιάς 2017‐18 από τους εκπαιδευτικούς που τα 
είχαν αναλάβει και συμμετείχαν στις επιμορφώσεις.  

  Πληθυσμός‐στόχος της έρευνας ήταν εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας, οι οποίοι είχαν αναλάβει κατά το σχολικό 
έτος 2017‐18 Πολιτιστικά Προγράμματα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου 
των Τμημάτων Π.Θ. ΔΠΕ και ΔΔΕ Αχαΐας 289 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
230 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποίησαν τη χρονιά αυτή Προγράμματα 
Πολιτιστικών Θεμάτων. Στο σύνολο των επιμορφωτικών δράσεων με θεματική την παιδαγωγική 
του  θεάτρου  που  διοργανώθηκαν  από  τις  Υπεύθυνες  Π.Θ.  συμμετείχαν  συνολικά  430 
εκπαιδευτικοί  (228  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  202  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης) 
όλων  των  κλάδων  και  ειδικοτήτων,  η  πλειοψηφία  των  οποίων  (92%)  υλοποιούσαν 
Πολιτιστικό Πρόγραμμα ή άλλο Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Αναφορικά με την 
ηλικία  και  την  προϋπηρεσία  των  συμμετεχόντων  εκπαιδευτικών  στις  επιμορφώσεις, 
επισημαίνεται  ότι  στην  πλειοψηφία  τους  (72%)  ήταν  νεότεροι  σε  ηλικία  και  σε  χρόνια 
υπηρεσίας (μεταξύ 30 ‐ 45 χρονών με 10‐20 έτη υπηρεσίας). 

Κατά τη διάρκεια των επιμορφωτικών δράσεων διανεμήθηκαν σε έντυπη μορφή στους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς δύο ερωτηματολόγια, ένα στην αρχή και ένα στο τέλος του 
εκάστοτε σεμιναρίου. Στόχος  των ερωτηματολογίων αυτών,  τα οποία αποτέλεσαν και  την 
κύρια πηγή της έρευνας, ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της προστιθέμενης 
αξίας των προσφερόμενων επιμορφώσεων στην καθημερινή παιδαγωγική πράξη. Ειδικότερα 
επιχειρήθηκε:  i.  καταγραφή των πρότερων εμπειριών  των εκπαιδευτικών από αντίστοιχες 
επιμορφώσεις,  ii. εντοπισμός των προσδοκιών τους από τις συγκεκριμένες επιμορφωτικές 
δράσεις και  iii. ανίχνευση του βαθμού ενσωμάτωσης θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία 
τους πριν και μετά τη συμμετοχή τους στα συγκεκριμένα σεμινάρια ‐ εργαστήρια.  

Η  διερεύνηση  των  ανωτέρω  διεξήχθη  κυρίως  με  ποσοτική  έρευνα,  και  ειδικότερα  με 
επισκόπηση πεδίου  (Cohen et  al.,  2008),  ενώ  έγινε  και αξιοποίηση ποιοτικών δεδομένων 
(Mason, 2003; Ιωσηφίδης, 2008). Οι στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας προσδιόρισαν και το 
μέσο συλλογής των δεδομένων: εφόσον πρόκειται για έρευνα πεδίου που διερευνά απόψεις 
των  εκπαιδευτικών,  ως  καταλληλότερο  μέσο  συλλογής  των  δεδομένων  κρίθηκε  το 
ερωτηματολόγιο, το οποίο παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα στα υποκείμενα να εκφράσουν 
ελεύθερα και αυθόρμητα τις απόψεις τους σε σχέση με τη συνέντευξη (Creswell, 2011; Javeau, 
1996; Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). Επιπρόσθετα, ελήφθη υπόψη ότι πρόκειται 
για ομοιογενή και μορφωτικά ανεπτυγμένο πληθυσμό. Οι ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις 
αξιολόγησης  των Προγραμμάτων έγιναν με συμπλήρωση ηλεκτρονικών  ερωτηματολογίων 
(φόρμες Google) που στάλθηκαν από τις Υπεύθυνες Π.Θ. στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των 
εκπαιδευτικών.  

Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση και επεξεργασία των 
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων ήταν ανάλυση SPSS για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου 
και  ανάλυση  περιεχομένου  για  τις  ερωτήσεις  ανοιχτού  τύπου.  Οι  ερωτήσεις  ήταν  στο 
μεγαλύτερο ποσοστό τους κλειστού τύπου, οι οποίες επιδέχονταν δύο ειδών απαντήσεις: 
επιλογή απάντησης από πεντάβαθμη κλίμακα  (Likert)  και επιλογή περισσότερων της μιας 
απαντήσεων,  ενώ υπήρχαν  και  ορισμένες  ερωτήσεις ανοιχτού  τύπου  (Cohen et  al.,  2008; 
Creswell, 2011). Οι απαντήσεις καταχωρίστηκαν στο πρόγραμμα SPSS, με το οποίο έγινε και 
η στατιστική ανάλυση, που περιλαμβάνει ανάλυση συχνοτήτων και συσχέτιση μεταβλητών 
(Νorusis, 2002; Cohen et al., 2008) . 
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Ειδικότερα, στο έντυπο του αρχικού ερωτηματολογίου, που διανεμήθηκε στην έναρξη των 
επιμορφωτικών δράσεων, προτάθηκε μία σελίδα με τα απαραίτητα στοιχεία για την έρευνα, 
το  σκοπό  της,  την  υπογράμμιση  της  ανωνυμίας  των  συμμετεχόντων  και  οδηγίες  για  τη 
συμπλήρωσή  του  και  στη  συνέχεια  υπήρχαν  6  ερωτήσεις  που  αφορούσαν  ατομικά 
(δημογραφικά) στοιχεία των υποκειμένων, δηλαδή ηλικία, φύλο, ειδικότητα, βαθμίδα που 
υπηρετούν, έτη υπηρεσίας και επιπλέον σπουδές. Ακολουθούσαν 5 ερωτήσεις, 4 κλειστού 
και 1 ανοιχτού τύπου με περιεχόμενο τις προϋπάρχουσες γνώσεις, απόψεις και εμπειρίες 
τους σχετικά με την αξιοποίηση της παιδαγωγικής του θεάτρου στην εκπαίδευση, καθώς και 
τις ήδη ενσωματωμένες εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη. 

Στο  τελικό  ερωτηματολόγιο  των  επιμορφωτικών  δράσεων  υπήρχαν  10  ερωτήσεις,  8 
κλειστού  και  2  ανοιχτού  τύπου,  που  είχαν  ως  στόχο  την  αποτίμηση  και  την  αξιολόγηση 
αυτών,  καθώς  και  την  αποτύπωση  των  απόψεων  των  εκπαιδευτικών  σε  σχέση  με  τη 
διαδικασία, τη μεθοδολογία, τις πρακτικές και το περιεχόμενο των εργαστηρίων στα οποία 
συμμετείχαν. Οι ερωτήσεις αυτές κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις θεματικούς άξονες: α) 
επίτευξη ή μη των στόχων της εκάστοτε επιμορφωτικής δράσης, β) προστιθέμενη αξία στην 
υλοποίηση  του  τρέχοντος  Πολιτιστικού  Προγράμματος,  γ)  προστιθέμενη  αξία  στην 
καθημερινή εκπαιδευτική πράξη και δ) διευκολυντικοί και ανασταλτικοί παράγοντες στην 
εισαγωγή των προτεινόμενων πρακτικών στη διδακτική πρακτική.  

Επιπλέον, μέσα από 4 ερωτήσεις κλειστού τύπου που περιλαμβάνονταν στις ενδιάμεσες 
και  τελικές  εκθέσεις  αξιολόγησης  των  Προγραμμάτων  καταγράφηκαν  τροποποιήσεις 
αναφορικά  με  αρχικές  στάσεις,  πρακτικές,  μεθοδολογία  και  εκπαιδευτικές  τεχνικές  των 
εκπαιδευτικών, μετά την ολοκλήρωση των επιμορφώσεων, στις οποίες συμμετείχαν.  

Τέλος, από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του αρχείου των Τμημάτων Π.Θ. ΔΠΕ 
και ΔΔΕ αποτιμήθηκε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση στη συγκεκριμένη 
θεματική, μέσα από τη σύγκριση του αριθμού των αιτήσεων συμμετοχής στις συγκεκριμένες 
επιμορφωτικές δράσεις α) σε σχέση με τα τελικά ποσοστά συμμετοχής τους σ’ αυτές και β) 
σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε επιμορφώσεις άλλης θεματολογίας. 

Επιμορφωτικές δράσεις με θεματική τις τεχνικές θεάτρου 
Στο  πλαίσιο  της  υποστήριξης  και  ενίσχυσης  των  εκπαιδευτικών  κατά  τη  διάρκεια 

υλοποίησης των Προγραμμάτων τους οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Υπεύθυνες 
Πολιτιστικών  Θεμάτων,  σε  συνεργασία  με  διάφορους  φορείς,  αρκετές  επιμορφωτικές 
δράσεις  ποικίλης  θεματολογίας.  Σύμφωνα με  τα  απολογιστικά  στοιχεία  των  αρχείων  των 
Τμημάτων  Πολιτιστικών  Θεμάτων  ΔΠΕ  και  ΔΔΕ  Αχαΐας,  υλοποιήθηκαν  συνολικά  16 
επιμορφωτικές δράσεις, βασικός σκοπός των οποίων ήταν η αξιοποίηση διαφόρων μορφών 
τέχνης  (μουσική,  εικαστικά,  χορός,  θέατρο  και  λογοτεχνία)  με  επιμέρους  στόχους  τη 
διεύρυνση  των  διδακτικών  πρακτικών  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  τη  μετατροπή  της 
σχολικής αίθουσας σε χώρο δημιουργικής έκφρασης για τους μαθητές και την αλλαγή του 
παιδαγωγικού κλίματος της τάξης μέσω της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού – εμψυχωτή και 
μαθητή (Κουρετζής, 2008). 

Από ερωτηματολόγια διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών ΔΠΕ 
και ΔΔΕ Αχαΐας που ανέλαβαν Πολιτιστικά Προγράμματα, τα οποία δόθηκαν στην αρχή της 
χρονιάς,  όπως  επίσης  και  από  τις  αναφορές  τους  στις  ενδιάμεσες  και  τελικές  εκθέσεις 
αξιολόγησης  των Προγραμμάτων  τους, αλλά και από  τις αξιολογήσεις  των εκπαιδευτικών 
δράσεων στις οποίες συμμετείχαν, διαπιστώθηκε ως κυρίαρχη η επιθυμία επιμόρφωσης σε 
τεχνικές που σχετίζονται με το θεατρικό παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό, την κινητική έκφραση, 
με στόχο  την αξιοποίησή  τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον,  ιδιαίτερο ήταν το 
ενδιαφέρον  για  επιμόρφωση  σε  θέματα  σχετικά  με  την  τέχνη  του  θεάτρου  (προετοιμασία 
θεατρικής παράστασης), του χοροθεάτρου και πρακτικές αυτοσχεδιαστικών επιτελέσεων.  

Βάσει  της  παραπάνω  διερεύνησης  των  επιμορφωτικών  αναγκών  των  εκπαιδευτικών, 
αποφασίστηκε ότι ένα σημαντικό μέρος των επιμορφωτικών δράσεων των δύο Τμημάτων 
χρειαζόταν  να  έχει  ως  θεματολογία  την  εφαρμογή  της  Παιδαγωγικής  του  Θεάτρου  στην 
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Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, από το σύνολο των επιμορφωτικών δράσεων της χρονιάς οι επτά 
είχαν  ως  αντικείμενο  την  παρουσίαση  τεχνικών  θεάτρου  και  την  αξιοποίησή  τους  στη 
διδακτική πράξη. Η αθρόα συμμετοχή των εκπαιδευτικών σ’ αυτές, η οποία κυμάνθηκε σε 
ποσοστά μεταξύ 96‐100% και ήταν αισθητά μεγαλύτερη από αυτή σε επιμορφώσεις άλλων 
θεματικών (π.χ. τοπική ιστορία, φιλαναγνωσία κ.ά.), επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα και την 
ορθότητα επιλογής της συγκεκριμένης θεματολογίας ως αντικείμενο επιμόρφωσης.  

Ενδεικτική παρουσίαση δομής επιμορφωτικού σεμιναρίου 

Ακολουθεί  ενδεικτική  παρουσίαση  του  σχεδιασμού  και  της  δομής  μιας  από  τις 
επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιηθήκαν με αντικείμενο την αξιοποίηση της Παιδαγωγικής 
του Θεάτρου στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Για το σχεδιασμό της ακολουθήθηκαν οι βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, που 
αποτελούν  απαραίτητη  προϋπόθεση  αποτελεσματικότητας  ενός  επιμορφωτικού 
προγράμματος  εκπαιδευτικών  (Βεργίδης,  2003).  Ειδικότερα,  στο  πρώτο  μέρος 
παρουσιάστηκε το θεωρητικό πλαίσιο μέσα από σύντομη, στοχευμένη θεωρητική εισήγηση. 
Κύριοι  στόχοι  ήταν:  i.  να  προσδιοριστούν  οι  λόγοι  που υπαγορεύουν  την αξιοποίηση  της 
παιδαγωγικής  του  θεάτρου  και  των  μορφών  τέχνης  ως  μέσων  διδασκαλίας  (Beauchamp, 
1998;  Κουρετζής,  1991;  Leenhardt,  1973;  Somers,  1996),  ii.  να  περιγραφούν  η  δομή,  οι 
τεχνικές  ανάπτυξης  και  τα  απαραίτητα  υλικοτεχνικά  μέσα  (Κουρετζής,  2008)  και  iii)  να 
προσδιοριστεί ποιος και πώς πρέπει να είναι ο ρόλος του εμψυχωτή – εκπαιδευτικού σε μια 
τέτοιου είδους διαδικασία (Κουρετζής, 1991). 

Στη  συνέχεια  αναπτύχθηκε  το  βιωματικό  εργαστήριο  με  βάση  συγκεκριμένη  δομική 
συγκρότηση, η οποία λειτουργεί ως πλαίσιο δράσης και ανάπτυξης, και αποτελείται από τις 
εξής τέσσερις φάσεις της μεθόδου του Λ. Κουρετζή (1991, 2008, 2018):   

Α΄ φάση: Φάση της απελευθέρωσης /Στάδιο ευαισθητοποίησης και συγκρότησης ομάδας.  
Β΄ φάση: Φάση της αναπαραγωγής / Στάδιο του παιχνιδιού των ρόλων.  
Γ΄ φάση: Σκηνικός αυτοσχεδιασμός / θεατρικό δρώμενο / Στάδιο εκτέλεσης.  
Δ΄ φάση: Φάση ανάλυσης / Στάδιο επεξεργασίας πολλαπλών επιπέδων (συζήτηση κριτική 

ανάλυση, εικαστική επεξεργασία, συγγραφή κειμένων κλπ.).  

 
Σχήμα 3. Τέσσερις φάσεις ανάπτυξης Θεατρικού Παιχνιδιού (Πηγή: Κουρετζής, 1991) 

 
Πιο συγκεκριμένα, στα εργαστήρια που υλοποιήθηκαν οι φάσεις οργανώθηκαν ως εξής:  
Α΄  φάση:  Οι  επιμορφούμενοι  εξοικειώθηκαν  με  έναν  άλλο  κώδικα  συμπεριφοράς, 

επικοινώνησαν μεταξύ τους και με τους εμψυχωτές, έγινε προσπάθεια να αποδεσμευτούν 
από επιφυλάξεις και δειλίες, με κύριο στόχο τη συγκρότηση μιας ομάδας και τη δυναμική 
αλληλεπίδραση  αυτής.  Οι  παραπάνω  στόχοι  επιτεύχθηκαν  μέσα  από  κινητικά  παιχνίδια, 
ελεύθερη ή κατευθυνόμενη σωματική έκφραση και αισθησιοκινητική δράση με διάφορες 
μουσικές ή ήχους.   
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Β΄ φάση: Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν ομάδες ρόλων μέσα από διάφορα ερεθίσματα 
μορφών  τέχνης  και  αντικείμενα.  Μορφές  τέχνης  που  αξιοποιήθηκαν  ήταν  κείμενα 
(διηγήματα, ποιήματα και μύθοι), τραγούδια, εικόνες και βίντεο. Όλα αυτά ενέπνευσαν τους 
συμμετέχοντες, όπως εμπνέουν και τους μαθητές να ερμηνεύουν και να εξερευνούν με τη 
δική  τους  ματιά  στάσεις  και  γεγονότα  μέσα  σε  ένα  δραματουργικό  περιβάλλον 
(Παπαδόπουλος, 2007). Τα αρχικά κείμενα αποτέλεσαν «προκείμενα» (O’ Neill, 1995, 19‐20) 
για τη δημιουργία του «κειμένου» των συμμετεχόντων, της δικής τους δηλαδή αυτοσχέδιας 
ιστορίας.  Τα  ερεθίσματα  υπαινίσσονταν  ένα  δραματικό  περιβάλλον  και  «συνδυαστικά 
κίνητρα»  (compound  stimulus).  Η  αξιοποίηση  των  συνδυαστικών  κινήτρων  (αντικείμενα, 
εικόνες κ.ά.), όπως προτείνει ο J. Somers (1996), δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
εικάσουν  και  να  αναζητήσουν  δεσμούς  και  καταστάσεις  ανάμεσα  στα  πρόσωπα  και  τα 
γεγονότα λειτουργώντας πολλαπλά ενισχυτικά στο ξετύλιγμα ενός μύθου ή μιας πλοκής.  

Οι ομάδες, λοιπόν, μπήκαν σε μια διαδικασία παιχνιδιού ρόλων (ρόλο επιλεγμένο από 
τους  συμμετέχοντες).  Κάποιοι  από  αυτούς  τους  ρόλους  εξελίχθηκαν,  τροποποιήθηκαν  ή 
εμπλουτίστηκαν  από  τους  ίδιους.  Ορισμένα  από  τα  θέματα  και  από  τους  ρόλους 
αναπτύχθηκαν  ανεξάρτητα  ή  παράλληλα  στη  διαλεκτική  τους  σχέση  σχηματίζοντας  έναν 
άξονα.  Αρκετοί  ρόλοι  εμπλουτίστηκαν  με  ελεύθερη  επιλογή  από  σημεία  «όψης»,  με 
μεταμφίεση,  διαμόρφωση  μάσκας  και  προσώπου,  καθώς  και  από  σημεία  του  σκηνικού 
χώρου με πρόχειρα μέσα και υλικά (όπως πανιά και μικροαντικείμενα). Οι εμψυχωτές σε όλη 
αυτή τη διαδικασία συντόνιζαν και έδιναν ερεθίσματα χωρίς να κατευθύνουν.  

Γ΄ φάση: Οι ομάδες επέλεξαν ένα από τα θέματα‐ερεθίσματα της προηγούμενης φάσης 
και  το  εμπλούτισαν  με  στοιχεία  προσωπικά  τους,  ώστε  να  δημιουργήσουν  ένα  σκηνικό 
δρώμενο ή μια δράση στο χώρο – σύμφωνα με τις επιλογές και τη σκέψη κάθε ομάδας. Στο 
παραγόμενο αποτέλεσμά τους ενσωμάτωσαν τεχνικές θεάτρου, όπως σωματικές εκφράσεις, 
κινητικές φόρμες, παντομίμα, στοιχεία grotesque, σκηνικούς αυτοσχεδιασμούς, δημιουργία 
περιβάλλοντος δράσης, διάλογο ή αφήγηση. Ουσιαστικά στη φάση αυτή η δημιουργία της 
δικής τους ιστορίας ολοκληρώθηκε με ένα δρώμενο ως καλλιτεχνικό καρπό των αυτοσχέδιων 
σκηνών και του στοχασμού (Elam, 2001). Μετά την τελική σύνθεση κάθε ομάδα παρουσίασε 
στις άλλες το δρώμενό της.  

Δ΄ φάση: Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τα θέματα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά 
προσεγγίστηκαν.  Οι  επιμορφούμενοι  κατέθεσαν  σκέψεις,  συναισθήματα  και 
προβληματισμούς για την εμπειρία που βίωσαν. Έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν: 

ποια από τα μέρη και φάσεις του θεατρικού παιχνιδιού μπορούν να μεταφερθούν στη 

σχολική τάξη και με ποιον τρόπο,  

ποια διδακτικά αντικείμενα μπορεί να διδαχθούν μέσα από αυτή την τεχνική ανάλογα με 

τον κλάδο και τη βαθμίδα των εκπαιδευτικών, 

ποιοι  παράγοντες  θεωρούνται  από  τους  εκπαιδευτικούς  ανασταλτικοί  και  πώς  θα 

μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.  

Επισημάνθηκε ότι ένα θεατρικό παιχνίδι δεν μπορεί ποτέ να είναι το ίδιο, εφόσον κάθε 
φορά προστίθεται το προσωπικό στοιχείο, οι διαφορετικές προσλαμβάνουσες και ανάγκες 
των  εμπλεκόμενων  μερών.  Ένα  θεατρικό  παιχνίδι  είναι  πάντοτε  κατάλληλα  σχεδιασμένο 
ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ομάδας που εμπλέκεται στη διαδικασία. Ο 
κανόνας των επιλογών του δραματουργικού υλικού και των τρόπων που αυτό εκφράζεται 
ποικίλλει βάσει τόσο των ατόμων όσο και της χρονικής στιγμής που συντελείται.  

Συμπεράσματα  

Από  τη  διερεύνηση  όλων  των  παραπάνω  στοιχείων  προέκυψαν  ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα, χρήσιμα για περαιτέρω αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Αναφορικά  με  τις  προσδοκίες  των  εκπαιδευτικών  από  τη  συμμετοχή  τους  στις 
επιμορφώσεις αυτές και τις προϋπάρχουσες γνώσεις, απόψεις και εμπειρίες τους σχετικά με 
την  ενσωμάτωση  της  παιδαγωγικής  του  θεάτρου  στην  εκπαίδευση,  κύριο  εύρημα  της 
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αποδελτίωσης των αρχικών ερωτηματολογίων ήταν ότι βασική επιμορφωτική ανάγκη των 
εκπαιδευτικών είναι η σύνδεση της θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη (82%). Πολύ λίγοι 
από τους εκπαιδευτικούς (16%) δήλωσαν ότι είχαν προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο της ενσωμάτωσης της παιδαγωγικής του θεάτρου στην εκπαίδευση, γι’ αυτό και 
το θεώρησαν ως εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο. Στην πλειοψηφία τους (91%) ανέφεραν 
ότι  αναζητούν  κυρίως  επιμορφώσεις  πρακτικού  προσανατολισμού  και  βιωματικού 
χαρακτήρα,  σε  μορφή  εργαστηρίου,  στις  οποίες,  έχοντας  οι  ίδιοι  το  ρόλο  του  «μαθητή», 
μπορούν  να  κατανοήσουν  σε  βάθος  την  πρακτική  εφαρμογή  των  μεθόδων  και  τεχνικών 
αυτών στη διδακτική πράξη.  

Στα τελικά ερωτηματολόγια οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν θετικά τη διαδικασία  (κακή: 
0%, μέτρια: 2%, ικανοποιητική: 5%, καλή: 18% πολύ καλή: 75%) και το περιεχόμενο (κακό: 
0%, μέτριο: 2%, ικανοποιητικό: 3%, καλό: 17% πολύ καλό: 78%) των εργαστηρίων στα οποία 
συμμετείχαν, καθώς, όπως επισήμαναν, τους εφοδίασαν με πρακτικές γνώσεις, τις οποίες 
δεν  είχαν,  και  συνέβαλαν  στη  διεύρυνση  και  αναπλαισίωση  της  διδασκαλίας  τους  με 
σύγχρονες διδακτικές πρακτικές και μεθόδους, όπως η ομαδοσυνεργατική, η αλληλεπίδραση 
ομάδας  και  η  διαθεματική προσέγγιση  της  γνώσης.  Διαπιστώθηκε,  επίσης,  ότι  σε μεγάλο 
ποσοστό  (72%)  θεωρούν  πως  η  αξιοποίηση  θεατρικών  τεχνικών  συνιστά  ένα  σημαντικό 
παιδαγωγικό  εργαλείο,  που  επιθυμούν  να  εφαρµόσουν  στην  εκπαιδευτική  πράξη  µε 
απώτερο στόχο την αναβάθµισή της και την ουσιαστικότερη επικοινωνία µε τους μαθητές 
τους, καθώς μπορεί να ενισχύσει πιο «αδύναμους» μαθητές ή παιδιά που δεν αναλαμβάνουν 
εύκολα πρωτοβουλία.  

Παρ’  όλα  αυτά,  ένα  μεγάλο  ποσοστό  (52%)  επισήμανε  την  ύπαρξη  δυσκολιών  στην 
εφαρμογή  τους  στη  διδακτική  πράξη.  Ως  κυριότεροι  ανασταλτικοί  παράγοντες  στην 
ενσωμάτωση θεατρικών τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην αξιοποίησή τους 
στη διδασκαλία των διδακτικών αντικειμένων επισημάνθηκαν οι εξής: i. το ανελαστικό Α.Π.Σ., 
ii η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, iii. η επιφυλακτική στάση ως προς την εισαγωγή 
καινοτομιών τόσο από Διευθυντές όσο και από εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες και iv. 
η  έλλειψη  επαρκούς  υλικοτεχνικής  υποδομής  (απουσία  απαραίτητου  εξοπλισμού, 
ανεπαρκείς και ακατάλληλοι χώροι) των σχολείων. 

Ειδικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εκτός των παραπάνω, επισημάνθηκαν επιπλέον 
ως ανασταλτικοί παράγοντες: i) τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια κάλυψης της ύλης, κυρίως στο 
Λύκειο και ιδίως σε ειδικότητες με μονόωρα εβδομαδιαία μαθήματα, και ii) η εφαρμογή των 
Προγραμμάτων  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  εκτός  Ωρολογίου  Προγράμματος.  Ως  προς  το 
τελευταίο, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπογράμμισαν το γεγονός ότι 
τα  Προγράμματα  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  υλοποιούνται  προαιρετικά,  εκτός  σχολικού 
ωραρίου και δεν είναι ενσωματωμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως στην Πρωτοβάθμια, 
με  αποτέλεσμα  να  εναπόκειται  στο  «φιλότιμο»,  το  ενδιαφέρον  ή  την  επιθυμία  των 
εκπαιδευτικών  εάν  θα  υλοποιήσουν  κάποιο  Πρόγραμμα,  ενώ  συχνά  δεν  υπάρχει 
διαθεσιμότητα των μαθητών λόγω φροντιστηρίων και υποχρεώσεων που ακολουθούν μετά 
το  πέρας  του  σχολικού  ωραρίου.  Επιπλέον,  σε  απομακρυσμένες,  επαρχιακές  σχολικές 
μονάδες,  όπου  οι  μαθητές  μετακινούνται  με  την  τοπική  συγκοινωνία,  είναι  αδύνατον  να 
παραμείνουν  στο  σχολείο  μετά  τη  λήξη  των  μαθημάτων.  Όπως,  επίσης,  ανέφεραν,  τα 
περισσότερα  σχολικά  εγχειρίδια  προωθούν  σε  μικρό  ποσοστό  δυνατότητες  για  την 
υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων με αξιοποίηση θεατρικών  και άλλων  τεχνικών, 
ειδικά στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, όπου η εκπαίδευση συνδέεται γραμμικά με την 
ακαδημαϊκή γνώση. 

Πέρα από  τους  εξωγενείς  παράγοντες,  όμως,  ανασταλτικό  στοιχείο  στην  ενσωμάτωση 
τεχνικών  θεάτρου  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  φάνηκε  να  είναι  και  οι  προσωπικές 
αντιλήψεις  των  εκπαιδευτικών.  Αρκετοί  εκπαιδευτικοί  (27%)  ανέφεραν  ότι  θεωρούν  πως 
ορισμένα διδακτικά αντικείμενα και ενότητες δεν μπορούν παρά μόνο με το παραδοσιακό 
μοντέλο  μάθησης  να  κατακτηθούν  από  τους  μαθητές.  Επίσης,  από  ορισμένους 
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εκπαιδευτικούς  (9%)  εκφράστηκαν  φόβοι  μήπως  μέσα  από  διαδικασίες  πιο  ελεύθερης 
έκφρασης και χρήσης βιωματικών τεχνικών διακινδυνεύσει η ισορροπία και η «πειθαρχία» 
στην τάξη. Τέλος, αρκετοί εκπαιδευτικοί (13%) φαίνεται ότι αισθάνονται ανασφάλεια για την 
εισαγωγή και χρήση τέτοιων τεχνικών στη διδασκαλία τους, εξαιτίας της ελλιπούς γνώσης 
τους  λόγω απουσίας  συστηματικής  επιμόρφωσης.  Για  παράδειγμα,  σε  πολλούς από  τους 
συμμετέχοντες  στις  επιμορφώσεις  όροι  και  τεχνικές,  όπως  «θεατρικό  παιχνίδι», 
«δραματοποίηση», «κατευθυνόμενοι αυτοσχεδιασμοί», συγχέονταν ως προς το περιεχόμενο 
και τη διαδικασία τους.  

Όσον  αφορά  την  αξιοποίηση  θεατρικών  τεχνικών  μετά  από  τη  συμμετοχή  των 
εκπαιδευτικών  στις  επιμορφώσεις,  ενδιαφέρον  έχει  ο  τρόπος  και  ο  βαθμός  που  αυτές 
ενσωματώθηκαν στα παραγόμενα αποτελέσματα των Προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, όπως 
προκύπτει από την αποδελτίωση των τελικών εκθέσεων αξιολόγησης των Προγραμμάτων, τα 
θεατρικά  δρώμενα  προτιμήθηκαν  σε  μεγάλη  έκταση  ως  μορφή  παρουσίασης  των 
Προγραμμάτων  στις  τελικές  εκδηλώσεις,  φτάνοντας  σε  ποσοστό  84%.  Είναι,  μάλιστα, 
ενδεικτικό  ότι,  ακόμα  και  εκπαιδευτικοί  που  υλοποίησαν  Προγράμματα  διαφορετικής 
θεματικής  (π.χ.  φιλαναγνωσία,  ανθρώπινα  δικαιώματα  κ.ά.),  εισήγαγαν  στις  τελικές 
παρουσιάσεις θεατρικές τεχνικές, όπως σύντομα δρώμενα, διαλόγους και αυτοσχεδιασμούς.  

Ενώ,  όμως,  όπως  επισημαίνεται  στις  ενδιάμεσες  και  τελικές  εκθέσεις  αξιολόγησης,  η 
χρήση  ποικίλων  θεατρικών  τεχνικών  αξιοποιήθηκε  ως  διδακτική  μεθοδολογία  κατά  την 
υλοποίηση  Πολιτιστικών  Προγραμμάτων,  δεν  συμβαίνει  το  ίδιο  με  τη  διδασκαλία  των 
βασικών  διδακτικών  αντικειμένων  στην  καθημερινή  εκπαιδευτική  πράξη.  Ειδικά  στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι δυσκολίες ενσωμάτωσης στην τάξη αυξάνουν προοδευτικά 
όσο ανεβαίνουν οι βαθμίδες (Γυμνάσιο, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Αξιοσημείωτο, όμως, είναι ότι ακόμα 
και  εκείνοι που διατύπωσαν δισταγμούς σχετικά με  τη δυνατότητα  εφαρμογής  τους στην 
τάξη, μετακινήθηκαν από την αρχική τους στάση και τουλάχιστον μία φορά επιχείρησαν να 
εφαρμόσουν κάποια από τις τεχνικές στη διδασκαλία τους. 

Σημειώνεται,  τέλος,  ότι,  αρκετοί  από  τους  συμμετέχοντες  εκπαιδευτικούς  (74%)  είχαν 
συμμετάσχει ήδη και σε πρότερες επιμορφωτικές δράσεις ποικίλης θεματολογίας, στοιχείο 
που κατέδειξε ένα είδος «ανακύκλωσης» ατόμων που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν και 
θεωρούν  σημαντική  τη  συμμετοχή  τους  σε  όσο  το  δυνατόν  περισσότερα  επιμορφωτικά 
προγράμματα.  Επιπλέον,  μεγάλο  ποσοστό  εκπαιδευτικών  (82%)  έλαβε  μέρος  στο  σύνολο 
σχεδόν των παραπάνω επιμορφωτικών δράσεων με θεματική την Παιδαγωγική του θεάτρου, 
γεγονός  που  δημιούργησε  μια  σταθερή  ομάδα  αυτομόρφωσης,  η  οποία  λειτούργησε 
αλληλεπιδραστικά μέσα από την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, προβληματισμών προς όφελος 
των  ίδιων  των  εκπαιδευτικών  και  των  μαθητών  τους.  Το  στοιχείο  αυτό  καταδεικνύει  τη 
συμβολή των επιμορφωτικών δράσεων στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. 

Κάποιες  διαπιστώσεις,  ωστόσο,  οδηγούν  σε  προβληματισμό  και  υπαγορεύουν 
διερεύνηση.  Για  παράδειγμα,  εφόσον  αρκετοί  εκπαιδευτικοί,  όπως  προέκυψε  από  τα 
ερωτηματολόγια,  έχουν  ελλιπείς  γνώσεις  σχετικά  με  το  αντικείμενο  και  αισθάνονται 
ανασφαλείς  στην  πρακτική  εφαρμογή  στην  τάξη,  γιατί  τα  ποσοστά  συμμετοχής  στα 
σεμινάρια  και  τις  επιμορφώσεις  είναι  μικρά  σε  σχέση  με  τον  συνολικό  αριθμό  των 
εκπαιδευτικών του νομού; Επιπλέον, γιατί δεν αναλαμβάνουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
πρωτοβουλίες εμπλοκής σε διαδικασίες αυτομόρφωσης (τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης) και 
παρατηρείται μια μορφή «ανακύκλωσης» ατόμων στις διάφορες επιμορφώσεις;  

Ενδιαφέρον, τέλος, θα είχε οι επιμορφωτικές δράσεις να επεκταθούν στην αξιοποίηση και 
άλλων παραστασιακών τεχνών, πέρα από το θέατρο, όπως ο χορός, η μουσική, το τραγούδι, 
προκειμένου  να  ενσωματωθούν  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  περισσότερες 
παραστασιακές τέχνες, κάτι που θα οδηγήσει στην ανανέωση των εκπαιδευτικών τεχνικών 
και στην ανάπτυξη νέων μορφών διδασκαλίας με πρακτικό ‐ βιωματικό χαρακτήρα, στοιχεία 
που συνιστούν βασικά χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού, δημιουργικού σχολείου. 
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