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Συνδιάσκεψη 2008 – «Θέατρο και εκπαίδευση στο κέντρο της σκηνής»
Η κοινωνία των αρχών του 21ου αιώνα υφίσταται ραγδαίες αλλαγές. Η παγκοσμιοποίηση και
συχνά εμπορευματοποίηση των πολιτισμών και των αξιών και η αποδυνάμωση της έννοιας
της κοινότητας, που αποτελούσε στέρεη βάση για τη δημιουργία της αντίληψης του εαυτού
και του ανήκειν έχουν αρνητικές συνέπειες στη ζωή και την ανάπτυξη πολλών νέων. Τα
περιβαλλοντικά προβλήματα, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
δικαιωμάτων του παιδιού, η κοινωνική αδικία, οι συγκρούσεις, οι πολεμικές συρράξεις και οι
βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών επισκιάζουν τα ραγδαία άλματα της επιστήμης και της
τεχνολογίας. Τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση μέσα σ’
αυτό το πλαίσιο; Τι μπορεί να προσφέρει; Τι μας δείχνει η έρευνα ότι συμβαίνει όταν τα
παιδιά και οι νέοι συμμετέχουν σε θεατρικές διαδικασίες;
Παρ’ όλο που οι λέξεις θέατρο και δράμα μάς κληροδοτήθηκαν από την αρχαία ελληνική
γλώσσα και πολιτισμό, ο οποίος θεωρούσε το θέατρο ως εκπαίδευση («διδασκαλία»), στις
μέρες μας χρειάζεται να αγωνιζόμαστε διαρκώς για να υπενθυμίζουμε αυτή τη διάσταση του
θεάτρου. Ένας αγώνας με δυσκολίες, γιατί, ενώ η παιδαγωγική αξία και η εξανθρωπιστική
δυνατότητα του θεάτρου/δράματος στην ποικιλία των εκφάνσεών του αναγνωρίζεται στα
λόγια,

φαίνεται

να

υποτιμάται

στην

πράξη.

Για

τους

περισσότερους

σχεδιαστές

εκπαιδευτικής πολιτικής ο ακαδημαϊκός δρόμος προς τη μάθηση φαίνεται να είναι ο
κυρίαρχος και σε πολλές περιπτώσεις ο μοναδικός. Τα περισσότερα επίσημα εκπαιδευτικά
συστήματα, αγνοώντας στην πράξη παλιές και νέες επιστημονικές θεωρίες περί βιωματικής
μάθησης,

πολλαπλής

νοημοσύνης

και

ολόπλευρης

ανάπτυξης

του

ανθρώπου

είναι

προσκολλημένα στη διδασκαλία και τη μάθηση του θρανίου. Παρά την αυξανόμενη
απογοήτευση και αδιαφορία πολλών μαθητών για το σχολείο, αλλά και τον αυξανόμενο
αριθμό των εκπαιδευτικών οι οποίοι βλέπουν με ενθουσιασμό την πολλαπλή αξία του
θεάτρου/δράματος

στα

σχολεία,

τα

περισσότερα

επίσημα

σχολικά

προγράμματα

αντανακλούν την αντίληψη ότι η γνώση είναι ένας όγκος πληροφοριών προς κατανάλωση
κυρίως για την απόκτηση πτυχίων.
Η εμπειρία όμως μας αποδεικνύει ότι τα πράγματα αλλάζουν και ότι ο ρόλος μας
(εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών, καλλιτεχνών, εμψυχωτών, φοιτητών και μαθητών) ως
φορέων της αλλαγής είναι καθοριστικός. Έχουμε επίγνωση ότι, παρά τις θετικές εξελίξεις σε
πολλές χώρες, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι να καταφέρουμε να παίζει το
θέατρο/δράμα κεντρικό ρόλο στη ζωή των νέων μέσα και έξω από το σχολείο. Το πάθος και
η αγάπη μας για την εκπαίδευση και για το θέατρο έχουν πολλά να συνεισφέρουν σ’ αυτό
το σκοπό.
Από το 1998, χρονιά της ίδρυσής του, το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου πολλών και διαφορετικών πλευρών του
θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση. Συνοψίζοντας όλες τις προηγούμενες συνδιασκέψεις,
η Συνδιάσκεψη του 2008 είναι μια γιορτή για τα δέκα χρόνια του Δικτύου, η οποία εστιάζει
σε παλιά και νέα ζητήματα που αφορούν το θέατρο στην εκπαίδευση. Τα ζητήματα αυτά
αφορούν στην τυπική εκπαίδευση (σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων και αξιολόγηση,
διεπιστημονικές εργασίες, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, καλλιτέχνες στα σχολεία, αισθητική
αγωγή), σε κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές (διαπολιτισμικά θέματα και κοινωνική
ενσωμάτωση,

διαχείριση

και

επίλυση

συγκρούσεων,

εξαρτήσεις,

ειδικές

ανάγκες,

περιβαλλοντικά ζητήματα, καλλιτεχνική δημιουργικότητα), στην πολιτική (ο ρόλος της
εκπαίδευσης μέσω των τεχνών, σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαίδευσης μέσω των τεχνών,
προτεραιότητες και ηθικά ζητήματα, ο ρόλος των πανεπιστημίων, των κυβερνητικών και μη
κυβερνητικών οργανισμών), στις νέες εκφάνσεις της θεατρικής τέχνης, στην έρευνα και την
πρακτική.
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Είναι ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης γενικά και
της εκπαίδευσης μέσω των τεχνών ειδικότερα.
Είναι ανάγκη να ενθαρρυνθεί η καλλιέργεια της φαντασίας, η διαλογική-συμμετοχική
μάθηση και η κριτική σκέψη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη.
Είναι ανάγκη να συνδεθεί το σχολείο με την κοινωνία με δημιουργικούς δεσμούς, πέρα από
τις απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών αγορών.
Είναι ανάγκη να τεθούν ερωτήματα, να αμφισβητηθούν τα «δεδομένα».
Είναι ανάγκη να προβάλλουμε τα στοιχεία της έρευνας που δείχνουν πως το θέατρο είναι
δυναμικός παράγοντας θετικών αλλαγών στις ζωές των παιδιών και των νέων.
Είναι ανάγκη να γιορτάσουμε και να φέρουμε το Θέατρο στην Εκπαίδευση στο…κέντρο της
σκηνής.
Η Συνδιάσκεψη 2008 ενθαρρύνει την προσέγγιση των παραπάνω μέσα από: το Θέατρο και
τη διδασκαλία του ως μορφή τέχνης, το θέατρο/δράμα ως εκπαιδευτικό μέσο και διδακτικό
εργαλείο, το θέατρο/δράμα ως μέσο κοινωνικής παρέμβασης, το Θέατρο στην Κοινότητα, το
Θέατρο για την Ανάπτυξη, τα θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα, το θεατρικό παιγνίδι, τη
δραματοθεραπεία και το ψυχόδραμα, τη μουσικοκινητική αγωγή, το θέατρο κούκλας,
μαριονέτας

και

σκιών,

το

χορό

και

το

χοροθέατρο,

την

οπτικοακουστική

αγωγή

(φωτογραφία, βίντεο, κινηματογράφος, media), άλλα ζητήματα πρακτικής και έρευνας
θεάτρου και παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση.
Η Συνδιάσκεψη περιλαμβάνει εισηγήσεις από καλεσμένους ομιλητές, Ομάδες Εργασίας,
πρακτικά εργαστήρια, καλλιτεχνικά δρώμενα & εκδηλώσεις, επισκέψεις σε σχολεία (την
Πέμπτη το πρωί 27/3/2008 και την Παρασκευή 28/3/2008 το πρωί), δωρεάν είσοδο ή
έκπτωση σε παραστάσεις σε θέατρα της Αθήνας, Master Workshops (24-27/3 και 31/32/4/2008) και επιμορφωτικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, τον Πειραιά, το Ηράκλειο Κρήτης και
τη Θεσσαλονίκη (22/3 - 5/4/2008).
Περιλαμβάνει επίσης τη 2η Διεθνή Συνάντηση International Partnerships με συμμετοχή
των διεθνών δικτύων IDEA-Europe, EuroMed & South East Europe Young Theatre Voices,
καθώς και τη Πλατφόρμα για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση.
Η Συνδιάσκεψη 2008 γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας του Πανελληνίου Δικτύου για το
Θέατρο στην Εκπαίδευση.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 2008 (αλφαβητικά)
Άλκηστις (Κοντογιάννη), αναπληρώτρια καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Marigold Ashwell, σύμβουλος στο Arts Council,
Ηνωμένο Βασίλειο, Αντώνης Βάος, εικαστικός, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Επιστημών
της Εκπαίδευσης & της Αγωγής, Πανεπιστημίου Πατρών, Dan Baron-Cohen, πρόεδρος του
Διεθνούς Οργανισμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA), πρόεδρος της Παγκόσμιας
Συμμαχίας για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση (World Alliance for Arts Education), μέλος της
Διεθνούς Επιτροπής του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ (World Social Forum),
Ουαλία/Βραζιλία, Θόδωρος Γραμματάς, καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σμαρώ Γρηγοριάδου,
σολίστ κιθάρας, συνθέτρια, Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, φιλόλογος, διδάκτορας
Θεατρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου
του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, Λάκης Κουρετζής,
παιδαγωγός, εμψυχωτής, σκηνοθέτης, Βίκυ Μαντέλη, φιλόλογος, θεατρολόγος, μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, Alex
Mavrocordatos, Senior Lecturer, Faculty of Arts, University of Winchester, Ηνωμένο
Βασίλειο, Αλεξάνδρα Μουρίκη, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης
& της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Χαρά Μπακονικόλα, καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών
Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργος Μπινιάρης,
σκηνοθέτης, υπεύθυνος εκπαιδευτικών τμημάτων ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βορείου Αιγαίου, Jonothan
Neelands, Professor, Drama Education, University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο, David
Pammenter, Principal Lecturer, School of Community & Performing Arts, Winchester
University, Ηνωμένο Βασίλειο, Αποστολία Παπαδαμάκη, χορογράφος, performer,
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης και μέλος
του Κέντρου Αρχαίου Δράματος, Αντιγόνη Παρούση, λέκτορας, Τμήμα Επιστημών Αγωγής
Προσχολικής Ηλικίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, John Somers,
Honorary Fellow, School of Performing Arts, Exeter University, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευανθία
Στιβανάκη, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τάκης Τζαμαργιάς, σκηνοθέτης, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κώστας Φιλίππογλου, ηθοποιός, σκηνοθέτης,
δάσκαλος θεάτρου, Joe Winston, Associate Professor (Reader), University of Warwick,
Ηνωμένο Βασίλειο
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 2008 (αλφαβητικά)
Νίκος Γκόβας, πρόεδρος του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
(πρόεδρος Επιτροπής), Κατερίνα Αλεξιάδη, εκπαιδευτικός, Μαρία Αργυρίου, μουσικός,
πρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Διονυσία Ασπρογέρακα, φιλόλογος, εκπαιδευτικός, συντονίστρια του Γραφείου Αχαΐας
του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ρίκα Βλάχου, Διεύθυνση
Κοινωνικής Συμμετοχής, Τμήμα Παιδείας Γ. Γ. Νέας Γενιάς, Αργυρώ Γιαλαμπρίνου,
θεατρολόγος, Παναγιώτα (Μπέττυ) Γιαννούλη, εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, Μαίρη
Καλδή, εκπαιδευτικός, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πανελλήνιου Δικτύου για το
Θέατρο στην Εκπαίδευση, Πολυξένη (Τζένη) Καραβίτη, εκπαιδευτικός, μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση,
Χριστιάνα Λαναρά, εκπαιδευτικός, υπεύθυνη προγράμματος «Εκπαίδευση & Μουσείο»,
Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πανελλήνιου Δικτύου για
το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Μάριος Λιάγκης, εκπαιδευτικός, υποψ. διδάκτορας
Κοινωνιολογίας, Γεωργία Λουκοπούλου, εκπαιδευτικός, κινηματογραφίστρια, Στάθης
Μαρκόπουλος, πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης ΚουκλοπαιχτώνUNIMA Hellas, Ελένη Μάρρα, ηθοποιός, Αναστασία Μερκούρη, εκπαιδευτικός, μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Γιάννης
Σιδέρης, εκπαιδευτικός, Κωνσταντίνα Τσενέ, εκπαιδευτικός, συντάκτης περιοδικού
«εκπαίδευση & θέατρο», Ντίνα Τσολάκη, εκπαιδευτικός, μέλος του διοικητικού
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συμβουλίου του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Αθανασία Χολέβα,
εκπαιδευτικός θεάτρου, εμψυχώτρια εφαρμοσμένου δράματος, μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Βάσια
Χριστοδούλου, έφορος Δημοσίων Σχέσεων του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου
Θεατρολόγων
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 2008
Νίκος Γκόβας, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Πανελλήνιου Δικτύου για το
Θέατρο στην Εκπαίδευση
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Σε συνεργασία με
IDEA - International Drama/Theatre & Education Association, IDEA Europe - European
Network of IDEA, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Θεατρικών
Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών/Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.), Πανεπιστήμιο Πατρών/Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Π.Τ.Δ.Ε.), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
(Π.Τ.Π.Ε.), Γ. Γ. Νέας Γενιάς/Διεύθυνση Κοινωνικής Συμμετοχής-Τμήμα Παιδείας, Ελληνικό
Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (Ε.Κ.Δ.Ι.Θ.), Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς
Ένωσης Κουκλοπαιχτών UNIMA-Hellas, Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.), Ένωση Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
(Ε.Κ.Κ.Μ.), Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων (Π.Ε.ΣΥ.Θ.), Ινστιτούτο
Goethe Αθήνας, Βρετανικό Συμβούλιο Αθήνας, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας
Με την ευγενική υποστήριξη: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Σχολή Μωραΐτη, Εκδόσεις
Πατάκη, Δήμος Πειραιά, Δήμος Ηλιούπολης – Πολιτιστικό Κέντρο, Εκδόσεις Σμύρνη
Ευχαριστούμε τους Αναστασία Ανδρίτσου, Μάρω Γαλάνη, Καίτη Γιακουμάκη, Δημήτρη
Καλαΐτζίδη, Δημήτρη Λούκα, Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, Ζωή Σαρίδου, Andrea
Shellinger, Ευγενία Σωμαρά για τη συνεργασία τους.
Ευχαριστούμε τους Κατερίνα Αλεξιάδη, Μπέττυ Γιαννούλη, Σίσυ Γρηγοριάδου,, Γεωργία
Δελημπανίδου, Τζένη Καραβίτη, Ελένη Μάρρα, Αναστασία Μερκούρη, Δάφνη Μουστακλίδου,
Χριστίνα Ντάφλου, Ιωάννα Παλαιορούτη, Χρύσα Πιπιλή, Ηρώ Ποταμούση, Χαρά Τσουκαλά,
Νάντια Τσενέ, Κλειώ Φανουράκη για τις μεταφράσεις των κειμένων.
Ευχαριστούμε τους εθελοντές φοιτητές.
Γραμματεία:
Τηλ/Φαξ 2106541600 (10:00-17:00), 2106564109
Ιστοσελίδα www.TheatroEdu.gr
Email Γραμματείας: info@TheatroEdu.gr
Ταχ. Δ/νση: 17ης Νοεμβρίου 99, ΑΘΗΝΑ 15562
Τεχνικός ιστοσελίδας: Χρήστος Χριστοδουλόπουλος
Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είναι επιστημονική
ένωση για την προώθηση του θεάτρου, του θεατρικού παιχνιδιού, του εκπαιδευτικού
δράματος και γενικά των παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση (τυπική ή μη τυπική).
Είναι τακτικό μέλος του Διεθνούς Οργανισμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
(International Drama/Theatre & Education Association – IDEA) και συμμετέχει στις
Επιτροπές του. Διαθέτει παραρτήματα-γραφεία σε πολλές περιοχές της χώρας. Πληροφορίες
www.TheatroEdu.gr
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ωρολόγιο πρόγραμμα
2. Το πρόγραμμα της Πέμπτης
3. Το πρόγραμμα της Παρασκευής
4. Το πρόγραμμα του Σαββάτου
5. Το πρόγραμμα της Κυριακής
6. Συνοπτικός πίνακας
7. Περιγραφές εργαστηρίων
8. Καλλιτεχνικά δρώμενα
9. Master workshops
10. Συμπληρωματικές εκδηλώσεις
11. Σύντομα βιογραφικά
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008 -Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
Πρωινός κύκλος: 09.00-13.30
Εκδηλώσεις σε σχολεία (επισκέψεις καλλιτεχνών κ.ά.)
Απογευματινός κύκλος: 16.30-20.00
Η Συνδιάσκεψη 2008 & η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: «Τέχνη-Παιδεία»
(Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιθ. Δρακοπούλου, Οδ. Πανεπιστημίου)
Βραδινός κύκλος: 21.00-...
Παραστάσεις σε διάφορα θέατρα της Αθήνας
Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008
Πρωινός κύκλος: 09.00-12.00
Επισκέψεις σε σχολεία, International Partnerships meetings, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς
χώρους
Απογευματινός κύκλος: 16.30-21.15 (Σχολή Μωραΐτη, Ψυχικό)
16.30-17.30 Προσέλευση-εγγραφές
17.30-19.30 Επίσημη έναρξη, χαιρετισμοί-καλεσμένοι ομιλητές
19.30-20.30 Δεξίωση
20.30-21.00 Παράσταση
Σάββατο 29 Μαρτίου 2008 (Σχολή Μωραΐτη, Ψυχικό)
09.15-09.30 Προσέλευση-καφές
09.30-12.00 Εργαστήρια & Ομάδα Εργασίας 1 (διάφορες αίθουσες)
12.00-12.30 Διάλειμμα - καφές
12.30-13.00 Κεντρική συνεδρία: καλεσμένος ομιλητής (στο θέατρο)
13.00-14.00 Παράσταση
14.00-15.30 Γεύμα
15.30-18.00 Εργαστήρια & Ομάδα Εργασίας 2 (διάφορες αίθουσες)
18.00-18.30 Διάλειμμα - καφές
18.30-20.00 Δρώμενα - παράσταση
Κυριακή 30 Μαρτίου 2008 (Σχολή Μωραΐτη, Ψυχικό)
09.30-10.00 Προσέλευση - καφές
10.00-12.30 Εργαστήρια & Ομάδα Εργασίας 3 (διάφορες αίθουσες)
12.30-13.45 Γεύμα
13.45-16.15 Εργαστήρια & Ομάδα Εργασίας 4 (διάφορες αίθουσες)
16.15-16.45 Διάλειμμα - καφές
16.45-17.45 Κεντρική συνεδρία: ανασκόπηση της Συνδιάσκεψης (ανταποκριτές)
17.45-18.00 Λήξη με μουσική και το γλυκό του αποχαιρετισμού
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ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 - Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
Πρωινός κύκλος: 09.00-13.30
Εκδηλώσεις σε σχολεία (επισκέψεις καλλιτεχνών κ.ά.)
Απογευματινός κύκλος: 16.30-20.00
Η Συνδιάσκεψη 2008 & η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: «Τέχνη & Παιδεία»
(Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αίθουσα Δρακοπούλου, οδός Πανεπιστημίου)
Γλώσσα: ελληνικά - αγγλικά (ταυτόχρονη μετάφραση)
16.30-17.00: Προσέλευση
17.00-18.30: Α' συνεδρία
Μιχαήλ Μαρμαρινός, σκηνοθέτης, πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς
Ινστιτούτου Θεάτρου
John O' Toole, Professor, Arts Education, University of Melbourne, Αυστραλία
«Ο Πρωτέας μάς χτυπά την πόρτα: οι μεταμορφώσεις του θεάτρου και το αναλυτικό
πρόγραμμα»
Χαρά Μπακονικόλα, καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Σχολικό θέατρο: προβληματισμοί πάνω στο “κατάλληλο” και στο “ακατάλληλο” έργο»
Christine Schmalor, δασκάλα υποκριτικής, σκηνοθέτης, συντονίστρια ερευνητικών
προγραμμάτων, πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου,
Γερμανία
«Αντικριστές εικόνες: Η επίδραση του Άλλου στην προσωπική μας εξέλιξη ως αρχή της
(καλλιτεχνικής) παιδείας»
18.30-19.00 Διάλειμμα
19.00-20.00: Β' συνεδρία
Θόδωρος Γραμματάς, καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Τo θέατρο στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο: από τον εθνοκεντρισμό στην
πολυπολιτισμικότητα»
Dan Baron-Cohen, πρόεδρος του IDEA, πρόεδρος του World Alliance for Arts Education,
μέλος του World Social Forum, Ουαλία/Βραζιλία
«Το θέατρο στο κέντρο της σκηνής: αντιπαραθέσεις, προκλήσεις, προσκλήσεις!»
Βραδινός κύκλος: 21.00-...
Παραστάσεις σε διάφορα θέατρα της Αθήνας
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
Πρωινός κύκλος: 09.00-12.00
•

Εκδηλώσεις σε σχολεία

•

International Partnerships meetings

•

Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους

Απογευματινός κύκλος: 16.30-21.15
(Σχολή Μωραΐτη, Ψυχικό)
16:30-17.30 Προσέλευση-εγγραφές
17.30-19.30 Έναρξη
Καλωσόρισμα
•

Dan Baron-Cohen, πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση (IDEA)

•

Νίκος Γκόβας, πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

«Συνδιάσκεψη 2008 & 10 χρόνια Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση»
•

Γιώργος Μπινιάρης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, δάσκαλος θεάτρου

•

Marigold Ashwell, Σύμβουλος Τεχνών (Θέατρο/Δράμα), Ηνωμένο Βασίλειο

•

David Pammenter, Principal Lecturer, School of Community & Performing Arts,
Winchester University, Ηνωμένο Βασίλειο

•

Τάκης Τζαμαργιάς, σκηνοθέτης, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καλεσμένη ομιλήτρια: Dorothy Heathcote, Ηνωμένο Βασίλειο
«Ο μανδύας του ειδικού (Mantle of the Expert): ένα ευέλικτο εργαλείο για την πρόκληση
του ενδιαφέροντος των παιδιών και την ολιστική μάθηση»
19.30-20.30 Δεξίωση
20.30-21.15 Παράσταση
O Hellequin και η Dame Luque – οι γάμοι του Αρλεκίνου
Teatro Richerce, Ιταλία
Ηθοποιοί: Mario Gallo και Rosalba Battaglia
Μουσική: Leon Panterei
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ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
(Σχολή Μωραΐτη, Ψυχικό)
09.15-09.30 Προσέλευση-καφές
09.30-12.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Θέατρο και σχολείο
Γλώσσα: ελληνικά-αγγλικά (ταυτόχρονη μετάφραση)
Patrice Baldwin, εκπαιδευτικός θεάτρου/δράματος, πρόεδρος του National Drama,
Ηνωμένο Βασίλειο (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ)
Steven Clark, καθηγητής αγγλικής φιλολογίας και θεατρικών σπουδών, συντονιστής της
Επιτροπής Προγραμμάτων του IDEA, υπεύθυνος διεθνών σχέσεων της ANRAT, Γαλλία
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ)
Ömer Adıgüzel, Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, Τουρκία
«Η ανάπτυξη του δημιουργικού θεάτρου στην Τουρκία: Θέματα και προκλήσεις»
Άλκηστις, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μίρκα Γεμεντζάκη, σκηνοθέτης
«Τα παιδιά μάς διδάσκουν»
İsmail Güven, Associate Professor, Τμήμα Διδασκαλίας Κοινωνικών Σπουδών, Σχολή
Παιδαγωγικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Άγκυρας, Τουρκία
«To δημιουργικό θέατρο στη διδασκαλία του μαθήματος της κοινωνικής αγωγής»
Andy Kempe, Senior Lecturer, Institute of Education, University of Reading, Ηνωμένο
Βασίλειο
«Κατανοώντας το θέατρο/δράμα γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί δάσκαλοι»
Μαίη Κοκκίδου, (PhD, M.Ed.), διδάσκουσα στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας

&

Παναγιώτα

Χατζηκαμάρη,

εκπαιδευτικός,

εμψυχώτρια

θεατρικού

παιχνιδιού
«Το σχολείο ως εργαστήριο τέχνης και δημιουργίας: μία ολιστική προσέγγιση στο πεδίο της
αισθητικής αγωγής»
Παναγιώτα Κοταρίνου, μαθηματικός, ΜΑ στη Διδακτική των Μαθηματικών, Δέσποινα
Κουτλή,

φυσικός,

υπεύθυνη

σχολικής

βιβλιοθήκης

&

Νατάσα

Χρυσανθάκη-

Αποστολοπούλου, φιλόλογος, ΜΑ στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
«Η συμβολή της δραματικής τέχνης στη διδασκαλία των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση»
Λάκης Κουρετζής, παιδαγωγός, σκηνοθέτης, συγγραφέας
«Το θεατρικό παιχνίδι: διάσταση της αγωγής μέσα από το θέατρο»
Shifra Schonmann, Professor, Εργαστήριο Έρευνας για το Θέατρο στην Εκπαίδευση,
Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Haifa, Ισραήλ
«Ποιος είσαι, δάσκαλε θεάτρου; Δελτίο ταυτότητας χωρίς ταυτότητα»
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (διάφορες αίθουσες)
Marigold Ashwell, Σύμβουλος Τεχνών (Θέατρο/Δράμα), Ηνωμένο Βασίλειο
Ιστορίες από μακριά-Ονειροχρόνος
Εργαστήριο 5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)
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Χρήστος Αυτσίδης, κουκλοπαίχτης
Αναζητώντας την κούκλα…: Εργαστήριο εμψύχωσης κούκλας
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Dan Baron-Cohen, πρόεδρος του IDEA, πρόεδρος του World Alliance for Arts Education,
μέλος του World Social Forum, Ουαλία/Βραζιλία
Μεταμόρφωση μέσα από το θέατρο
Εργαστήριο 5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Στέλιος Βγαγκές, δάσκαλος, εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού
Το θεατρικό παιχνίδι και η διαθεματικότητα: Μια ιστορία... πολλά ταξίδια
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Sead Djulic, σκηνοθέτης θεάτρου, παιδαγωγός θεάτρου, Mostar Youth Theatre, Centre for
Drama Education, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Βασικές αρχές σκηνοθεσίας για μη επαγγελματίες
Εργαστήριο 5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Stig Eriksson, Associate Professor in Drama, Bergen University College, Νορβηγία
Η Αντιγόνη και η Rachel Corrie: δύο ακτιβίστριες
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Ελένη Ζησοπούλου, νηπιαγωγός, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού
Γεωργία Γκανά, μουσικός, μουσικοπαιδαγωγός, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού
Με αφορμή τη μουσική... Μια πρόταση για τη δημιουργία ενός σκηνικού δρώμενου
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Dorothy Heathcote, Ηνωμένο Βασίλειο
«Ο μανδύας του ειδικού»: συνδετικός κρίκος στη μαθησιακή διαδικασία;
Εργαστήριο 5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Tintti Karppinen, δασκάλα θεάτρου/δράματος, Φιλανδία
Θέατρο/Δράμα και παιχνίδια με στόχο τη συνεργασία και την εκπαίδευση για την ειρήνη
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Μάρω Λιάτσου, θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός, εργαστηριακή συνεργάτης Τμήματος
Προσχολικής Αγωγής, Τ.Ε.Ι. Αθηνών
Αναζητώντας τη Νεφελοκοκκυγία
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Alex Mavrocordatos, Senior Lecturer, Winchester University, Ηνωμένο Βασίλειο
Youtube: Πέρα από τα όρια της τάξης-βιντεοπαρουσίαση και επικοινωνία
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά-ελληνικά

Γιώργος Μπινιάρης, ηθοποιός, σκηνοθέτης & Σμαρώ Γρηγοριάδου, μουσικός
Το βήμα του Κούρου, η σιωπή και η λέξη
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Larry O' Farrell, Professor, Drama & Arts Education, Queen's University, Καναδάς
Χαμένοι πολιτισμοί
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Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

John O' Toole, Professor, Arts Education, University of Melbourne, Αυστραλία
Η απόλαυση και οι κίνδυνοι της συμμετοχής
Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

David Pammenter, Principal Lecturer, School of Community & Performing Arts,
Winchester University, Ηνωμένο Βασίλειο
Ποιητική, αισθητική, ταυτότητα και η παιδαγωγική του Ζογκλέρ
Εργαστήριο 5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Åsa Peterson, θεατροπαιδαγωγός, Σουηδία & Ewa Sundberg, θεατροπαιδαγωγός,
Σουηδία
Αυτοσχεδιασμός
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Βασίλης Ραΐσης, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, εμψυχωτής θεατρικών ομάδων
Φτιάχνοντας θεατρικά μονόπρακτα και σπονδυλωτές ιστορίες
Εργαστήριο 2,5 ωρών

12.00-12.30: Διάλειμμα-καφές
12.30-13.00: Κεντρική συνεδρία
Joe Winston, Associate Professor (Reader) in Drama and Theatre Education,
University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο
«Θέατρο και δημιουργικότητα: παιχνίδι και ομορφιά»
13.00-14.00: Παράσταση
Σοφοκλέους Αντιγόνη - Παράσταση βασισμένη στην αρχαία μετρική
Θεατρική εταιρεία «Αντίλαλοι»
Ηθοποιός: Άρης Μπινιάρης-Παντελέων
Μουσικός: Σμαρώ Χ. Γρηγοριάδου
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Π. Μπινιάρης
14.00-15.30: Γεύμα
15.30-18.00: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Θέατρο στην εκπαίδευση: έρευνα, πρακτική
Γλώσσα: ελληνικά-αγγλικά (ταυτόχρονη μετάφραση)
John Somers, Honorary Fellow, University of Exeter, Ηνωμένο Βασίλειο (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
Αντιγόνη Παρούση, λέκτορας, Τ.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ) &
Βασίλης Τσελφές, αναπληρωτής καθηγητής, Τ.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Πορείες δημιουργίας – πορείες μάθησης: Παρουσιάζοντας θεατρικά ιδέες από το
επιστημονικό έργο του Γαλιλαίου»
Andrea Copeliovitch, PhD, Federal University of Rio Grande do Norte, Βραζιλία
«”Αποσπάσματα της παράλογης ώρας”: η ποιητική ενός ναυαγίου»
János Deme, Lecturer, University of Pécs, Káva Cultural Group, Ουγγαρία
«Θεατρική

και

κοινωνική

αποδοτικότητα

(performativity)

-

ένα

πείραμα

για

τη

διεπιστημονική ερμηνεία της θεατροπαιδαγωγικής μεθόδου»
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Helen Nicholson, Reader, Royal Holloway, University of London, Ηνωμένο Βασίλειο
«Κριτικές καλλιτεχνικές πρακτικές»
Anna-Lena Østern, Professor, Arts Education, The Norwegian University of Technology
and Science, Department of Teacher Education, NTNU, Νορβηγία
«To θέατρο playback ως μορφή τέχνης και ερευνητικό εργαλείο»
Ross Prior, Principal Lecturer, Drama and Acting, University of Northampton, Ηνωμένο
Βασίλειο
«Συγκειμενικές διαστάσεις του θεάτρου/δράματος: η σημασία της σιωπηρής γνώσης και της
σαφούς παιδαγωγικής»
Δημήτρης Σαρρής, εκπαιδευτικός μουσικής Ειδικού Σχολείου ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, υποψ.
διδάκτορας Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Πόση θεωρία, πόσο βίωμα; Ζητήματα προτεραιοτήτων στην καλλιτεχνική μετεκπαίδευση
μέσα από ένα παράδειγμα της ειδικότητας μουσικής αγωγής»
Αλιβίζος Σοφός, επίκουρος καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μαρία Κλαδάκη, διδάσκουσα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης,

Πανεπιστήμιο

Αιγαίου

&

Δέσποινα

Γεωργιάδου,

εκπαιδευτικός

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
«Ο κινηματογράφος ως μέσο διαθεματικής διδασκαλίας: Μια εφαρμογή στα πλαίσια του
προγράμματος της ευέλικτης ζώνης»
Τάκης Τζαμαργιάς, σκηνοθέτης, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αστέριος Τσιάρας, επισκέπτης καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
«Το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο διαχείρισης των συγκρούσεων στη σχολική τάξη»
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (διάφορες αίθουσες)
Σοφία Αγγελίδου, εκπαιδευτικός μουσικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποψ. διδάκτορας
Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο & Ζωή Διονυσίου, λέκτορας Μουσικής
Παιδαγωγικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Επενδύοντας μουσικά ιστορίες, μύθους και παραμύθια
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Άλκηστις, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και βιο-ηθική
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Αταλάντη

Απέργη,

κοινωνιολόγος,

θεατρολόγος,

δραματοθεραπεύτρια

&

Ράνια

Σταματάκη, κουκλοπαίχτρια, δραματοθεραπεύτρια
Μαύρος πίνακας - λευκή κιμωλία
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Marigold Ashwell, Σύμβουλος Τεχνών (Θέατρο/Δράμα), Ηνωμένο Βασίλειο
Ιστορίες από μακριά-Ονειροχρόνος
Συνέχεια εργαστηρίου

Patrice Baldwin, πρόεδρος του National Drama, Ηνωμένο Βασίλειο
Γνωριμία με τη νύχτα
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)
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Dan Baron-Cohen, πρόεδρος του IDEA, πρόεδρος του World Alliance for Arts Education,
μέλος του World Social Forum, Ουαλία/Βραζιλία
Μεταμόρφωση μέσα από το θέατρο
Συνέχεια εργαστηρίου

Steven Clark, καθηγητής αγγλικής φιλολογίας και θεατρικών σπουδών, συντονιστής της
Επιτροπής Προγραμμάτων του IDEA, υπεύθυνος διεθνών σχέσεων της ANRAT, Γαλλία
Το θέατρο, η διδασκαλία και η εκμάθηση των ξένων γλωσσών
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Sead Djulic, σκηνοθέτης θεάτρου, παιδαγωγός θεάτρου, Mostar Youth Theatre, Centre for
Drama Education, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Βασικές αρχές σκηνοθεσίας για μη επαγγελματίες
Συνέχεια εργαστηρίου

Stig Eriksson, Associate Professor in Drama, Bergen University College, Νορβηγία
Η Αντιγόνη και η Rachel Corrie: δύο ακτιβίστριες
Συνέχεια εργαστηρίου

Henning Fangauf, αναπληρωτής διευθυντής του Γερμανικού Κέντρου για το Θέατρο για
Παιδιά και Νέους (KJTZ), Γερμανία
Ερμηνευτικές και σκηνικές προσεγγίσεις έργων για παιδιά και εφήβους
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Dorothy Heathcote, Ηνωμένο Βασίλειο
«Ο μανδύας του ειδικού»: συνδετικός κρίκος στη μαθησιακή διαδικασία;
Συνέχεια εργαστηρίου

Σοφία

Λαμπρίδου,

θεατρολόγος,

θεατροπαιδαγωγός

&

Δαβίδ

Άντζελ,

ηθοποιός,

θεατροπαιδαγωγός
«Πέντε μουντζουρωμένα απογεύματα»: ένα θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα
Εργαστήριο 2,5 ωρών

John O' Toole, Professor, Arts Education, University of Melbourne, Αυστραλία
Η απόλαυση και οι κίνδυνοι της συμμετοχής
Συνέχεια εργαστηρίου

David Pammenter, Principal Lecturer, School of Community & Performing Arts,
Winchester University, Ηνωμένο Βασίλειο
Ποιητική, αισθητική, ταυτότητα και η παιδαγωγική του Ζογκλέρ
Συνέχεια εργαστηρίου

Joachim Reiss, δάσκαλος θεάτρου, πρόεδρος του Γερμανικού Οργανισμού για το
Δράμα/Θέατρο στην Εκπαίδευση (BVDS), Γερμανία
Θέατρο στο αναλυτικό πρόγραμμα: εφικτό ή προβληματικό;
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Νίκος Ρεπούλιος, animator, σκηνοθέτης, γραφίστας, εικονογράφος, εργαστηριακός
συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Γεωργία Λουκοπούλου, εκπαιδευτικός, κινηματογραφίστρια
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Εισαγωγή στο drama in animation: Οι βασικές αρχές του animation
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Περσεφόνη Σέξτου, δρ. παιδαγωγός του θεάτρου
«88 βελανιδιές και μύριες ανεμώνες»: θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα
Εργαστήριο 2,5 ωρών

18.00-18.30 Διάλειμμα - καφές
Δρώμενο: Παλίρροια
Θεατρική

ομάδα

Tanztheater

Lysistrate

του

Goethe

Gymnasium,

Φρανκφούρτη, Γερμανία
18.30-20.00: Δρώμενα
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ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
(Σχολή Μωραΐτη, Ψυχικό)
09.30-10.00: Προσέλευση-καφές
10.00-12.30: Εργαστήρια & Ομάδα Εργασίας 3
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Θέατρο, εκπαίδευση και κοινωνικο-πολιτισμικές αλλαγές
Γλώσσα: ελληνικά-αγγλικά (ταυτόχρονη μετάφραση)
Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Παιδιού (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
David Pammenter, Principal Lecturer, School of Community & Performing Arts,
Winchester University, Ηνωμένο Βασίλειο (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ)
«Οξύνοντας τις αντιθέσεις: είμαστε “ο εσωτερικός εχθρός”, πολίτες-καλλιτέχνες με σκοπό
τη μεταμόρφωση ή “οι φύλακες της κολάσεως”;»
Φωκίων Γεωργιάδης, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΜΑ στη Συγκριτική
Παιδαγωγική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, υποψ. διδάκτορας University of London &
Απόστολος Ζήσιμος, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΜΑ στην Εκπαίδευση,
Πανεπιστήμιο

Brunel

Λονδίνου,

υποψ.

διδάκτορας,

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης
«Φωνές και όψεις του “άλλου”: Η δραματική τέχνη στην ελληνική πρωτοβάθμια
εκπαίδευση σε μια εποχή μεταβολών, ταυτοτήτων και ετεροτήτων»
Μπέττυ Γιαννούλη, εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, υποψ. διδάκτορας Πανεπιστημίου
Αιγαίου & Άννα Τσίχλη-Μπουασοννά, σκηνοθέτης, θεατρολόγος, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου
«Μεθοδολογία για μια Παιδαγωγική με Κέντρο το Μαθητή και τις Παραστατικές Τέχνες»
Stig Eriksson, Associate Professor in Drama, Bergen University College, Νορβηγία
Κωνσταντίνα

Ζηροπούλου,

φιλόλογος,

δρ.

Θεατρολογίας,

μέλος

του

διοικητικού

συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου
«Το θέατρο ως μέσο ένταξης και ενσωμάτωσης των εθνικών μειονοτήτων των προσφύγων
στη χώρα υποδοχής τους. Το παράδειγμα των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων της
Τασκένδης (1949-1956)»
Μάριος

Λιάγκης,

εκπαιδευτικός,

υποψ.

διδάκτορας

Κοινωνιολογίας,

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
«Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και θρησκευτική ετερότητα»
Ελένη Μακρογιάννη, δραματοθεραπεύτρια & Γιάννα Ρακλά, ειδική θεραπεύτρια,
σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών «18
ΑΝΩ», Τμήμα «Σχολείο»
«Το θέατρο στo πλαίσιo του επαγγελματικού προσανατολισμού σε κοινωνικά ευπαθείς
ομάδες»
John O'Toole, Professor, Arts Education, University of Melbourne, Αυστραλία
Marcia Pompeo-Nogueira, São Paulo State University, Βραζιλία
«Θέατρο για την Ανάπτυξη και εκδήλωση διαμαρτυρίας για το περιβάλλον: ακούγοντας τις
απόψεις της κοινότητας»
Tríona Stokes, Lecturer in Drama Education, Froebel College of Education, Ιρλανδία
«Εκπαιδευτικό δράμα και δημοκρατία: προσεγγίζοντας τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού
δράματος ως εργαλείου μάθησης για την αναπτυξιακή εκπαίδευση»
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (διάφορες αίθουσες)
Patrice Baldwin, πρόεδρος του National Drama, Ηνωμένο Βασίλειο
Ο πιο θλιμμένος βασιλιάς
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Mario Gallo, ηθοποιός θεάτρου, σκηνοθέτης, παιδαγωγός, Πολιτιστική Εταιρεία “Teatro
Ricerche”, Ιταλία
Δαιμονικές μάσκες μεταξύ του ιερού και του κοσμικού: από το μίμο στον κλόουν και στην
κομέντια
Εργαστήριο 5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Andy Kempe, Senior Lecturer, Institute of Education, University of Reading, Ηνωμένο
Βασίλειο
Βουτιά στη σκοτεινή πλευρά!
Εργαστήριο 5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Αριάν Κότση, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Η κατασκευή μικρού μήκους ταινίας: απαραίτητα βήματα και γνώσεις
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Λάκης Κουρετζής, παιδαγωγός, σκηνοθέτης, συγγραφέας & Αφροδίτη Παρζακώνη,
παιδαγωγός θεάτρου, σκηνοθέτης, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού
Το θεατρικό παιχνίδι και οι διαστάσεις του
Εργαστήριο 5 ωρών

Στάθης Λιβαθινός, σκηνοθέτης
Απλά στοιχεία υποκριτικής
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Στάθης Μαρκόπουλος, κουκλοπαίχτης, πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς
Ένωσης Κουκλοπαιχτών (UNIMA Hellas)
Χορός των νημάτων ή το παπούτσι μου: η ιδανική μαριονέτα
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Helen Nicholson, Reader, Royal Holloway, University of London, Ηνωμένο Βασίλειο
Θέατρο και κοινωνικο-πολιτική αγωγή: η πολιτειότητα και οι αφηγήσεις
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Σίμος Παπαδόπουλος, παιδαγωγός, εμψυχωτής θεάτρου, δρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πώς θέλουμε το θέατρο στο σχολείο ή για μια εμψυχούσα παιδαγωγική θεάτρου
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Δημήτρης Σαρρής, εκπαιδευτικός μουσικής Ειδικού Σχολείου ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, υποψ.
διδάκτορας

Τμήματος

Τμήμα

Επικοινωνίας,

Μέσων

και

Πολιτισμού

του

Παντείου

Πανεπιστημίου
Ας παίξουμε «άλλη» (other) μουσική
Εργαστήριο 2,5 ωρών
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Shifra Schonmann, Professor, Εργαστήριο Έρευνας για το Θέατρο στην Εκπαίδευση,
Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Haifa, Ισραήλ
Από το κείμενο στην παράσταση
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

John Somers, Honorary Fellow, University of Exeter, Ηνωμένο Βασίλειο
Θέατρο στην κοινότητα
Εργαστήριο 5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Manoela Souza, εκπαιδευτικός θεάτρου, χορού, Βραζιλία
Η μεταμόρφωση μέσα από το χορό
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Gábor Takács, ηθοποιός-θεατροπαιδαγωγός, διευθυντής της Πολιτιστικής Ομάδας KÁVΑ,
Ουγγαρία
Η χρήση της μεταφοράς στην πρακτική εφαρμογή του θεάτρου/δράματος
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Τάκης Τζαμαργιάς, σκηνοθέτης, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κείμενο - ανοικτό κείμενο – διακείμενο
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Κλειώ

Φανουράκη,

θεατρολόγος,

διδάσκουσα

στο

Τμήμα

Θεατρικών

Σπουδών,

Πανεπιστήμιο Πατρών
O μαγικός ρεαλισμός στον Gabriel García Márquez και ο θεατρικός συμβολισμός
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Joe Winston, Associate Professor (Reader) in Drama and Theatre Education, Institute of
Education, University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο
Θέατρο, αφήγηση και προσωπική ανάπτυξη
Εργαστήριο 5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

12.30-13.45: Ελαφρύ γεύμα
13.45-16.15: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Τέχνες & εκπαίδευση: πολιτική και προτεραιότητες
Γλώσσα: ελληνικά-αγγλικά (ταυτόχρονη μετάφραση)
Larry O'Farrell, πρόεδρος της UNESCO για τις Τέχνες και την Εκπαίδευση, Professor,
Drama & Arts Education, Queen's University, Καναδάς (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
Νίκος Παΐζης, εκπαιδευτικός, ερευνητής, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ)
Μαρία Αργυρίου, εκπαιδευτικός μουσικής αγωγής, υποψ. διδάκτορας Τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, πρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής
Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
«Μουσική Εκπαίδευση και Αισθητική Αγωγή: εναλλακτικές απόψεις, ερμηνείες και
επιπτώσεις»
Dan Baron-Cohen, πρόεδρος του IDEA, πρόεδρος του World Alliance for Arts Education,
μέλος του World Social Forum, Ουαλία/Βραζιλία
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Νίκος Γκόβας, πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Αριάν Κότση, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
«Πολιτική και προτεραιότητες στην εισαγωγή μαθημάτων για τον κινηματογράφο στο
κρατικό σύστημα εκπαίδευσης»
Tadeusz (Tadek) Lewicki, Senior Lecturer, Social Communication Sciences, Pontifical
Salesian University, Ρώμη, Ιταλία & Angela Marchese, Assistant Lecturer, “La Sapienza”
University, Ρώμη, Ιταλία
«Το θέατρο/δράμα στο σχολείο και η κοινοτική του διάσταση: η ιταλική εμπειρία από τα
σχολικά φεστιβάλ θεάτρου (rassegna)»
Ηρακλής Λογοθέτης, αντιπρόεδρος Εθνικού Κέντρου για το Θέατρο και το Χορό
«Από τη γωνία στο κέντρο»
Στάθης Μαρκόπουλος,

πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Ένωσης

Κουκλοπαιχτών (UNIMA Hellas)
Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου, Σχολική Σύμβουλος μουσικών, διδάσκουσα στο Π.Τ.Δ.Ε.
του

Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας,

πρόεδρος

της

Ελληνικής

Ένωσης

για

τη

Μουσική

Εκπαίδευση.
«Οι τέχνες στο ελληνικό σχολείο. Εκπαιδευτική πολιτική και πρακτικές»
Joachim Reiss, δάσκαλος θεάτρου, πρόεδρος του Γερμανικού Οργανισμού για το
Δράμα/Θέατρο στην Εκπαίδευση (BVDS), Γερμανία
Τριαντάφυλλος Τρανός, εκπαιδευτικός, ζωγράφος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
ΕΛΜΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (διάφορες αίθουσες)
Ömer Adıgüzel, Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Άγκυρας, & İsmail
Güven, Associate Professor, Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Άγκυρας,
Τουρκία
Κατανόηση μέσω του δημιουργικού θεάτρου: φέρνοντας τους αποξενωμένους γείτονες πιο
κοντά
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Άβρα Αυδή, φιλόλογος, εκπαιδευτικός Δράματος/θεάτρου & Μελίνα Χατζηγεωργίου,
δασκάλα, εκπαιδευτικός Δράματος/θεάτρου
Κατάδυση στη λίμνη της ομορφιάς: αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό δράμα
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Patrick

Charrière,

καθηγητής

γαλλικής

γλώσσας

και

λογοτεχνίας,

δάσκαλος

αυτοσχεδιασμού, Γαλλία
Ο αυτοσχεδιασμός στο μάθημα των γαλλικών
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: γαλλικά

Andrea Copeliovitch, PhD, Federal University of Rio Grande do Norte, Βραζιλία
Διασχίζοντας τον άδειο χώρο
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Mario Gallo, ηθοποιός θεάτρου, σκηνοθέτης και παιδαγωγός, Πολιτιστική Εταιρεία “Teatro
Ricerche”, Ιταλία
Δαιμονικές μάσκες μεταξύ του ιερού και του κοσμικού: από το μίμο στον κλόουν και στην
κομέντια
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Συνέχεια εργαστηρίου

Andy Kempe, Senior Lecturer, Institute of Education, University of Reading, Ηνωμένο
Βασίλειο
Βουτιά στη σκοτεινή πλευρά!
Συνέχεια εργαστηρίου

Λάκης Κουρετζής, παιδαγωγός, σκηνοθέτης, συγγραφέας
Αφροδίτη

Παρζακώνη,

παιδαγωγός

θεάτρου,

σκηνοθέτης,

εμψυχώτρια

θεατρικού

παιχνιδιού
Το θεατρικό παιχνίδι και οι διαστάσεις του
Εργαστήριο 5 ωρών (συνέχεια εργαστηρίου)

Sanja Krsmanović Tasić, χορεύτρια, ηθοποιός, DAH Teatar, Σερβία
Εκφράζοντας με λόγια την ψυχή μας: ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Dorothy Morrissey, Lecturer in Drama Education, Mary Immaculate College, University of
Limerick, Ιρλανδία
Μέσα από τον καθρέφτη: προσεγγίζοντας σωματικά το θέατρο/δράμα και την αφήγηση
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Στέφανος Νταλάσης, σκηνοθέτης, ηθοποιός, καλλιτεχνικός διευθυντής
Μαρία Μανθέλα, ηθοποιός, θεατρολόγος, φιλόλογος
Υποκριτική: ασκήσεις ύφους
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Άννα Παπαγεωργίου, M.Ed στη Διδασκαλία της Αγγλικής μέσω του Θεάτρου, Τμήμα
Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μήπως είδατε το φίλο μου το Σαίξπηρ;
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Αποστολία Παπαδαμάκη, χορογράφος, performer, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, μέλος του Κέντρου Αρχαίου Δράματος
Το άδειο σώμα
Εργαστήριο 2,5 ωρών

Ross Prior, Principal Lecturer, Drama and Acting, University of Northampton, Ηνωμένο
Βασίλειο
Παραγωγικό θέατρο - διερευνώντας τη σιωπηρή γνώση
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

John Somers, Honorary Fellow, University of Exeter, Ηνωμένο Βασίλειο
Θέατρο στην κοινότητα
Συνέχεια εργαστηρίου

Joe Winston, Associate Professor (Reader) in Drama and Theatre Education, Institute of
Education, University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο
Θέατρο, αφήγηση και προσωπική ανάπτυξη
Συνέχεια εργαστηρίου
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Ali Özturk, Associate Professor, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Anadolu,
Τουρκία
Διαθεματικότητα και εφαρμογές του δημιουργικού θεάτρου
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

16.15-16.45: Διάλειμμα-καφές
16.45-17.45: Κεντρική συνεδρία: ανασκόπηση της Συνδιάσκεψης (ανταποκριτές)
Νίκος Γκόβας, πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Steven Clark, καθηγητής αγγλικής φιλολογίας και θεατρικών σπουδών, υπεύθυνος
διεθνών σχέσεων της ANRAT, Γαλλία
Νίκος Παΐζης, ερευνητής, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
David Pammenter, Principal Lecturer, School of Community & Performing Arts,
Winchester University, Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιγόνη Παρούση, λέκτορας, Τ.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τάκης Τζαμαργιάς, σκηνοθέτης, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Αθηνών
17.45-18.00: Λήξη με μουσική και το γλυκό του αποχαιρετισμού
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6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΘΗΝΑ 27-28-29-30/3/2008
www.TheatroEdu.gr

Το πρόγραμμα των ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
(Σχολή Μωραΐτη, Ψυχικό)

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/3/2008
09.30-12.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/3/2008

15.30-18.00

10.00-12.30
ΟΜΑΔΕΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 - ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ
ΣΧΟΛΕΙΟ: BALDWIN (Συντονίστρια)
CLARK (Ανταποκριτής), ADIGŰZEL,
ΑΛΚΗΣΤΙΣ, ΓΕΜΕΝΤΖΑΚΗ, GŰVEN,
KEMPE, ΚΟΚΚΙΔΟΥ/ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗ,
ΚΟΤΑΡΙΝΟΥ/ΚΟΥΤΛΗ /ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ
ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ, SCHONMANN

13.45-16.15

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 - ΕΡΕΥΝΑ -

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4-ΠΟΛΙΤΙΚΗ &

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: SOMERS,

ΑΛΛΑΓΗ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: O'FARRELL

(Συντονιστής), ΠΑΡΟΥΣΗ

ΜΟΣΧΟΣ (Συντονιστής), PAMMENTER

(Συντονιστής), ΠΑΪΖΗΣ

(Ανταποκρίτρια)/ΤΣΕΛΦΕΣ,

(Ανταποκριτής), ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/ΖΗΣΙΜΟΣ,

(Ανταποκριτής), ΑΡΓΥΡΙΟΥ,

COPELIOVITCH, DEME, NICHOLSON,

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ/ΤΣΙΧΛΗ, ERIKSSON,

BARON-COHEN, ΓΚΟΒΑΣ, ΚΟΤΣΗ,

ØSTERN, PRIOR,

ΖΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΙΑΓΚΗΣ,

LEWICKI, ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ,

ΣΑΡΡΗΣ,ΣΟΦΟΣ/ΚΛΑΔΑΚΗ/

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ/ΡΑΚΛΑ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΤΖΑΜΑΡΓΙΑΣ, ΤΣΙΑΡΑΣ

O'TOOLE, POMPEO-NOGUEIRA, STOKES

REISS, ΤΡΑΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
O' TOOLΕ

ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ-ΠΑΡΖΑΚΩΝΗ

ASHWELL

WINSTON

PAMMENTER

ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ

HEATHCOTE

ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ
SOMERS

BARON-COHEN

GALLO

PETERSON-SUNDBERG

FANGAUF

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ

ADIGŰZEL-GŰVEN

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΑΝΑ

ΡΕΠΟΥΛΙΟΣ-ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΤΣΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΠΕΡΓΗ-ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

KRSMANOVIĆ-TASIĆ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΤΑΛΑΣΗΣ-ΜΑΝΘΕΛΑ
ΑΥΔΗ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΙΑΤΣΟΥ
DJULIC
ΡΑΪΣΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ-ΑΝΤΖΕΛ

TAKÁCS

O' FARRELL

ΑΛΚΗΣΤΙΣ

ΤΖΑΜΑΡΓΙΑΣ

MORRISSEY

SOUZA

COPELIOVITCH

ERIKSSON
ΒΓΑΓΚΕΣ

CLARK

MAVROCORDATOS

BALDWIN 1

BALDWIN 2

KEMPE
ÖZTURK

ΑΥΤΣΙΔΗΣ

ΣΕΞΤΟΥ

NICHOLSON

PRIOR

ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

REISS

SCHONMANN

CHARRIÈRE

KARPPINEN

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΣΑΡΡΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(κατ’ αλφαβητική σειρά του επωνύμου του εμψυχωτή)
«Επενδύοντας μουσικά ιστορίες, μύθους και παραμύθια»
Σοφία Αγγελίδου, εκπαιδευτικός μουσικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποψ. διδάκτορας
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ζωή Διονυσίου, λέκτορας Μουσικής Παιδαγωγικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο
Σάββατο 29/3/2008, 15.30-18.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Οι ιστορίες, οι μύθοι και τα παραμύθια είναι πάντα ελκυστικά για τα παιδιά, γιατί τους
εισάγουν σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία, μαγεία και δράση. Μεταφέρουν τον ακροατή σε
έναν κόσμο διαφορετικό, όπου οι πρωταγωνιστές είναι άλλοτε υπεράνθρωποι, όπως θεοί,
ημίθεοι και ήρωες, άλλοτε άνθρωποι που συναναστρέφονται φανταστικά πλάσματα,
χρησιμοποιούν μαγικά αντικείμενα και ταξιδεύουν σε τόπους μυθικούς. Ο κόσμος των
αφηγήσεων, που τα παιδιά έχουν τόσο ανάγκη, είναι πολύ μακριά από την καθημερινή τους
ζωή. Γι' αυτό άλλωστε παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτά και τα συγκινεί, ενώ τους
προσφέρει ένα παράθυρο σε διαφορετικούς κόσμους. Στην εύπλαστη αυτή ηλικία, οι μύθοι
και τα παραμύθια εμπλέκουν το αληθινό με το φαντασιακό, δίνοντας άλλη διάσταση στην
καθημερινότητά τους. Οι ιστορίες, οι μύθοι και τα παραμύθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μέσα στην τάξη τόσο για να ευχαριστήσουν τα παιδιά όσο και για να τα διδάξουν και να τα
διαπαιδαγωγήσουν.

Ο

διδακτικός

ρόλος

των

αφηγηματικών

έργων

γίνεται

ακόμη

ισχυρότερος όταν τα παιδιά από την απλή ακρόαση των έργων περάσουν στη βιωματική
προσέγγισή τους. Πώς όμως μπορούμε να ζωντανέψουμε ιστορίες, μύθους και παραμύθια
στη σχολική τάξη;
Η δραματοποίηση αφηγήσεων είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται συχνά στη σχολική
τάξη, σε αντίθεση με τη μουσική επένδυση αφηγηματικών έργων, που συναντιέται
σπανιότερα. Η μουσική, ως συμβολική μορφή επικοινωνίας, εμπλουτίζει σημαντικά το μύθο
και τα μηνύματά του. Στο εργαστήριο αυτό θα διερευνήσουμε τους τρόπους με τους
οποίους μπορούμε να επενδύσουμε μουσικά στην τάξη λογοτεχνικές ιστορίες, μύθους από
την ελληνική μυθολογία και λαϊκά παραμύθια με απλά όργανα. Η μουσική, με ή χωρίς
δραματοποίηση, συμβάλλει στη μαγική αυτή διάθεση μεταφέροντας τα παιδιά στο
φανταστικό χώρο και χρόνο του μύθου και της ιστορίας.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των
βαθμίδων. Δεν είναι απαραίτητη η εξοικείωσή τους με τη μουσική και δεν υπάρχει κανένας
κινητικός περιορισμός για τη συμμετοχή στο εργαστήριο.
«Κατανόηση μέσω του δημιουργικού θεάτρου: φέρνοντας τους αποξενωμένους
γείτονες πιο κοντά»
Ömer Adiguzel, Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Άγκυρας, Τουρκία
İsmail Güven, Associate Professor, Τμήμα Διδασκαλίας Κοινωνικών Σπουδών, Σχολή
Παιδαγωγικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Άγκυρας, Τουρκία
Κυριακή 30/3/2008, 13.45-16.15
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας άνθρωποι από διαφορετικά μέρη της γης έρχονται πιο
κοντά. Παρ' όλ' αυτά, οι σχέσεις πολλών γειτονικών χωρών εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα
τεταμένες. Το εργαστήριο αυτό σκοπεύει να φέρει, σε διάφορες φάσεις, τους «γείτονες» πιο
κοντά. Θα ξεκινήσουμε με ερωτήματα για τους λαούς που θεωρούνται αντίπαλοι. Στη
συνέχεια θα εξετάσουμε τις πολιτισμικές ρίζες του προβλήματος. Οι ερωτήσεις είναι ένα
πρακτικό εργαλείο που μας βοηθά στη ζωή, ένας τρόπος να επεξεργαζόμαστε υπάρχουσες
πληροφορίες ή να ανακαλύπτουμε καινούριες και να φέρουμε στην επιφάνεια τα όποια
προβλήματα, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα ή νέες ιδέες.
Η πρώτη φάση του εργαστηρίου αποτελείται από προκαταρκτικές θεατρικές δραστηριότητες.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας στοιχεία του πολιτισμού τους με θεατρικό τρόπο, οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά, με στόχο την ειρήνη. Το
εργαστήριο θα βασιστεί σε θεατρικές τεχνικές, όπως τα παιχνίδια ρόλων, ο αυτοσχεδιασμός
και οι ατομικές παρουσιάσεις. Μέσα από τις ιστορίες, τις εικόνες, τις ιδέες και το θέατρο οι
συμμετέχοντες θα παρακινηθούν να διερευνήσουν τόσο τα δικά τους προσωπικά ερωτήματα
όσο και αυτά των άλλων. Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε ένα δημιουργικό ταξίδι για νέους
προορισμούς, που μπορεί να ήταν οικείοι μέχρι τώρα, αλλά φαίνονταν απρόσιτοι. Οι
συμμετέχοντες παρακαλούνται να φορούν άνετα ρούχα. Το εργαστήριο απευθύνεται σε
όλους.
«Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και βιο-ηθική: Γιατί μια φορά ένας αόρατος
γίγαντας όλο και κατάπινε της ζωής το ουράνιο τόξο…»
Άλκηστις (Κοντογιάννη), αναπληρώτρια καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σάββατο 29/3/2008, 15.30-18.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε βιωματικά και
διαθεματικά τις εξελίξεις στην τεχνοβιολογία και να καλλιεργήσουμε την ηθική και βιοηθική
της διάσταση σε ένα περιβάλλον αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης, με άξονα το
σεβασμό του ατόμου και της γνώσης, αλλά και του συναισθήματος της ευθύνης που έχει
κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του, το συνάνθρωπό του, τη ζωή και τον πλανήτη, σήμερα
και στο μέλλον.
Στο εργαστήριο θα επισημάνουμε περιβαλλοντικά θέματα/προβλήματα ως αποτελέσματα
χειρισμών και χρήσης της τεχνοβιολογίας και την κοινωνική τους επίδραση. Με τεχνικές της
δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση, όπως ιδεοθύελλα, αφήγηση, θεματικά στιγμιότυπα,
μονόλογος στον τοίχο, δρώμενα, προσομοιώσεις συμβουλίων και δικαστηρίων, τελετουργικά
δρώμενα, συζήτηση, αναστοχασμό κ.ά., σε διάδραση με άλλες μορφές τέχνης, όπως
εικαστικά και μουσική, θα στοχεύσουμε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την
αξιολόγηση της συμπεριφοράς και το φιλοσοφικό στοχασμό.
«Μαύρος πίνακας-λευκή κιμωλία»
Αταλάντη Απέργη, κοινωνιολόγος, θεατρολόγος, δραματοθεραπεύτρια
Ράνια Σταματάκη, κουκλοπαίχτρια, δραματοθεραπεύτρια
Σάββατο 29/3/2008, 15.30-18.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά
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Χρησιμοποιώντας

τις

τεχνικές

της

δραματοθεραπείας

και

τη

φαντασία

τους,

οι

συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία ν' αντικρίσουν μια διαφορετική πλευρά της σχέσης
καθηγητή-μαθητή. Σε κάθε τάξη ο «μαύρος πίνακας» έχει ανάγκη μια «λευκή κιμωλία». Με
ποιο τρόπο την καλεί να συνυπάρξουν; Πόσο εύκολο είναι, άραγε, μια φαινομενικά
συγκρουσιακή σχέση να μεταμορφωθεί σε παραπληρωματική;
Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους όσοι διαθέτουν διάθεση για παιχνίδι, ομαδικότητα και
κίνηση. Σε εκείνους που θέλουν να υποδυθούν ρόλους, που αισθάνονται δημιουργικοί και
θα μοιράζονταν ευχαρίστως τα συναισθήματά τους με τους άλλους. Οι συμμετέχοντες καλό
είναι να φοράνε άνετα ρούχα και παπούτσια. Δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία.
«Ιστορίες από μακριά-Ονειροχρόνος»
Marigold Ashwell, Σύμβουλος Τεχνών (Θέατρο/Δράμα), Ηνωμένο Βασίλειο
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00 & 15.30-18.00
Εργαστήριο 5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Tο εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε όλους όσοι δουλεύουν με νέους και
παιδιά στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Αποτελεί μέρος ενός προγράμματος, στο
οποίο χρησιμοποιούμε ιστορίες και μύθους άλλων πολιτισμών με πρωτότυπο τρόπο, με
στόχο να προκαλέσουμε ιδιαίτερα ευφάνταστες αντιδράσεις των παιδιών.
Μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης, δημιουργίας και στοχασμού θα δημιουργήσουμε
πρωτότυπες

θεατρικές

ερμηνείες

του

δικού

μας

«Ονειροχρόνου»

με

βάση

τον

«Ονειροχρόνο» του πολιτισμού των Αβορίγινων της Αυστραλίας. Ο «Ονειροχρόνος» είναι
μια κοσμολογία, μια ερμηνεία του κόσμου, της δημιουργίας και της ιστορίας του.
Περιλαμβάνει μύθους που ερμηνεύουν την καταγωγή και τον πολιτισμό αυτής της γης και
των κατοίκων της. Οι αφηγήσεις των ιθαγενών της Αυστραλίας παραδόθηκαν προφορικά
από γενιά σε γενιά εδώ και χιλιάδες χρόνια και αποτελούν σημαντικό μέρος της
εκπαίδευσης. Αναφέρουν, για παράδειγμα, πώς έφτασε το καθαρό νερό στις πεδιάδες, πώς
σχηματίστηκαν οι όρμοι και τα βουνά καθώς και γιατί κυλιέται ο κροκόδειλος.
Θα πειραματιστούμε με το σώμα και τη φωνή, θα δημιουργήσουμε και θα υποδυθούμε
χαρακτήρες, θα χρησιμοποιήσουμε τη μίμηση, την αφήγηση και το διάλογο για να
δημιουργήσουμε καινούριες και διαφορετικές μορφές θεατρικής έκφρασης. Θα δούμε πώς η
όλη διαδικασία μπορεί να προσελκύσει ουσιαστικά το ενδιαφέρον για τον κόσμο μας, να μας
βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε και να κατανοήσουμε τις σχέσεις μας με
τους άλλους και με διαφορετικούς από το δικό μας πολιτισμούς. Το εργαστήριο θα μας
βοηθήσει να βελτιώσουμε την πρακτική μας και να αναγνωρίσουμε συγκεκριμένες
παιδαγωγικές αρχές. Ταυτόχρονα θα διασκεδάσουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα και το
χρόνο να δούμε πώς μπορούν οι ιδέες και οι δραστηριότητες αυτές να χρησιμοποιηθούν με
παιδιά και νέους, με στόχο την ολιστική και δημιουργική μάθηση.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες, αν μπορούν, να φέρουν ένα φακό, κομμάτια ύφασμα
και/ή κρουστά όργανα.
«Κατάδυση στη λίμνη της ομορφιάς: αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό δράμα
στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης»
Άβρα Αυδή, φιλόλογος, εκπαιδευτικός Δράματος/θεάτρου
Μελίνα Χατζηγεωργίου, δασκάλα, εκπαιδευτικός Δράματος/θεάτρου
Κυριακή 30/3/2008, 13.45-16.15
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά
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Στο εργαστήριο αξιοποιείται το εκπαιδευτικό δράμα για να διερευνηθεί, μέσω της
διαθεματικής προσέγγισης, το θέμα της ομορφιάς. Οι συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν
«μια κατάδυση στη λίμνη της ομορφιάς» διερευνώντας, μέσα από ποικίλες θεατρικές
τεχνικές, διάφορα ερωτήματα: Πώς αντιλαμβανόμαστε τη γυναικεία και την ανδρική
ομορφιά; Γιατί δεν υπάρχει συμφωνία όσον αφορά την εκτίμηση της ομορφιάς ενός
προσώπου; Ποιοι παράγοντες συντελούν στη διαμόρφωση των προτύπων της ομορφιάς;
Πώς συνδέεται η ομορφιά με τη γυναικεία υπόσταση και πώς με την ανδρική; Πώς επηρεάζει
η ομορφιά ή η έλλειψή της τη ζωή των ανθρώπων και τις μεταξύ τους σχέσεις; Ποια είναι η
σχέση της ομορφιάς με τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου; Τι μπορεί να μας βοηθήσει
στην αποδοχή της εξωτερικής μας εμφάνισης; Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις
επιδράσεις που ασκεί η βιομηχανία της ομορφιάς; Με ποιους τρόπους αναδύεται η ομορφιά
του κάθε ανθρώπου και αναγνωρίζεται από τους άλλους;
Κατά τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
προσεγγίσουν

βιωματικά,

μέσω

του

εκπαιδευτικού

δράματος,

διάφορα

γνωστικά

αντικείμενα, όπως π.χ. τη γλωσσική διδασκαλία, τη λογοτεχνία, την ιστορία, τα εικαστικά,
την ιστορία της τέχνης, την κοινωνιολογία, την πληροφορική κ.ά. Το εκπαιδευτικό δράμα
μπορεί εξάλλου να συνδεθεί με την εκπόνηση ενός σχετικού πολιτιστικού προγράμματος ή
ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας. Το εργαστήριο μπορεί να εφαρμοστεί, με τις
κατάλληλες αλλαγές, σε μαθητές του δημοτικού (ε’ και στ’ τάξης), του γυμνασίου και του
λυκείου. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο
εκπαιδευτικό δράμα.
«Αναζητώντας την κούκλα…: Εργαστήριο εμψύχωσης κούκλας»
Χρήστος Αυτσίδης, κουκλοπαίχτης
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει με την παρουσίαση του θιάσου. Θα ακολουθήσουν μικρές
σκηνές από διάφορα έργα. Θα δουλέψουμε με την αλλαγή της φωνής, τη μάσκα προσώπου
και το χαρακτήρα. Μέσα από μικρούς μονόλεπτους αυτοσχεδιασμούς τα χέρια μας θα γίνουν
δράκοι, νεράιδες, τα δάκτυλά μας μέρμηγκες, ελέφαντες, νεράιδες, δράκοι, μάγισσες, το
σώμα μας μάγισσα.
Η κούκλα θα περπατάει και θα μιλάει (τονισμός, παύσεις) και θα εκφράζει τα συναισθήματά
της σε τρία στάδια. Μετά το τέλος του εργαστηρίου θα ακολουθήσει συζήτηση.
«Γνωριμία με τη νύχτα»
Patrice Baldwin, πρόεδρος του National Drama, Ηνωμένο Βασίλειο
Σάββατο 29/3/2008, 15.30-18.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μαθητών ηλικίας 9-14 χρονών. Θα
συνδυάσει εικόνες που επιδέχονται πάνω από μια ερμηνείες, μουσική και ποίηση, και θα
δώσει έτσι το ερέθισμα στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν από κοινού μια δική τους
ιστορία. Θα συνεργαστούμε χρησιμοποιώντας θεατρικές τεχνικές και συμβάσεις, για να
εξελίξουμε όλοι μαζί αυτήν την ιστορία, στο πλαίσιο της οποίας θα συναντήσουμε
προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν. Στο εργαστήριο αυτό θα καταδειχθεί πώς η
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αμφισημία ενισχύει τη δημιουργική διαδικασία. Θα εξετάσουμε, επίσης, τη δυνατότητα που
μας δίνει το θέατρο/δράμα να αξιοποιήσουμε τις οπτικές, ακουστικές, κιναισθητικές και
απτικές δεξιότητες των συμμετεχόντων και την ικανότητά τους να παίξουν με τους
χαρακτήρες και την πλοκή στο πλαίσιο διαφορετικών εποχών.
«Ο πιο θλιμμένος βασιλιάς»
Patrice Baldwin, πρόεδρος του National Drama, Ηνωμένο Βασίλειο
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας και πρώτων τάξεων του
δημοτικού. Πρώτα θα διασαφηνίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο αυθόρμητο παιχνίδι των
παιδιών, που περιλαμβάνει θεατρικά στοιχεία, όπως, για παράδειγμα, ρόλους, και στο
αντίστοιχο παιχνίδι που καθοδηγείται από το δάσκαλο. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε
ένα εικονογραφημένο βιβλίο για να δημιουργήσουμε, να μπούμε και να εξερευνήσουμε τη
φανταστική χώρα, όπου κυβερνά ο βασιλιάς που επιτρέπει μόνο την ευτυχία. Οι
συμμετέχοντες θα φτιάξουν έναν φανταστικό πολιτισμό, στον οποίο η καταπίεση μπορεί να
αμφισβητείται με ασφάλεια και τα ανθρώπινα συναισθήματα να γίνονται αποδεκτά και να
διερευνώνται.

Θα

δημιουργήσουμε

θεατρικές/

δραματικές

δομές

που

βοηθούν

την

προσωπική, κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο το
θέατρο/δράμα ενισχύει την καλλιέργεια διαφορετικών τρόπων σκέψης και την ανταλλαγή
απόψεων. Κάθε θεατρική σύμβαση που θα χρησιμοποιήσουμε θα την εξετάσουμε ως προς
τη συμβολή της στα παραπάνω.
«Μεταμόρφωση μέσα από το θέατρο: από το φόβο και τον ανταγωνισμό
στη συνεργασία και την αυτοδιάθεση»
Dan Baron-Cohen, πρόεδρος του IDEA, πρόεδρος του World Alliance for Arts Education,
μέλος του World Social Forum, Ουαλία/Βραζιλία
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00 & 15.30-18.00
Εργαστήριο 5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)
Θεμελιώδης αρχή του εργαστηρίου αυτού είναι μια παιδαγωγική αντίληψη, η οποία
προτείνει τη διαλογική, δημιουργική και συνεργατική μάθηση μέσω των παραστατικών
τεχνών, ως τη βάση της εκπαίδευσης των νέων και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Πρόκειται για μια δυναμική και πανηγυρική απάντηση στην κυρίαρχη κουλτούρα του
ανταγωνισμού και του ατομικισμού, όπως τη βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι
γονείς ως βίαιη καθημερινή εμπειρία, που απειλεί όχι μόνο τον καθένα ξεχωριστά αλλά και
το μέλλον μας συνολικά ως ανθρωπότητα.
Το εργαστήριο αυτό καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η συλλογική αφήγηση ιστοριών, η
χρήση μάσκας και φωνής, ο αφηγηματικός χορός και το αυτοσχεδιαστικό σωματικό θέατρο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεχνικές πολιτισμικού γραμματισμού, με στόχο μια
παιδαγωγική, η οποία στηρίζεται στην κοινότητα ή την εκάστοτε κοινωνική ομάδα και
επιδιώκει την ατομική και τη συλλογική μεταμόρφωση. Η συγκεκριμένη παιδαγωγική,
αποτέλεσμα συνεργασιών σε πολλά μέρη του κόσμου και δοκιμασμένη σε βιωματικά
σεμινάρια και πολιτιστικά-εκπαιδευτικά προγράμματα, εφαρμόστηκε σε κοινότητες που
υπέφεραν από πείνα, στέρηση δικαιωμάτων, αποκλεισμό και ανταγωνιστικό πνεύμα, με
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σκοπό να αναπτύξουν τα μέλη τους δεξιότητες διαπολιτισμικής συνεργασίας, για να
ασκήσουν και να ασκηθούν στην πολυπολιτισμική δημοκρατία.
Οι συμμετέχοντες θα πειραματιστούν με τεχνικές που μπορούν να προσαρμοστούν σε
διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και να αξιοποιηθούν στο σχολείο, στην εκπαίδευση
παιδαγωγών, εκπαιδευτικών τέχνης, ηθοποιών, δημιουργών θεατρικών έργων, πολιτισμικών
ακτιβιστών και πολιτικών ηγετών. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να το αξιολογούν, να συνειδητοποιούν και να μοιράζονται τις γνώσεις
τους και να αντιληφθούν πώς η μεταμόρφωση μέσω της παράστασης (transformance) δίνει
συστηματικά τη δυνατότητα στους νέους να συντονίζουν δράσεις, στους ενηλίκους (και
στους παιδαγωγούς) να καινοτομούν και στα διάφορα πολιτιστικά προγράμματα να γίνονται
ζωντανά θέατρα της κοινότητας, όπου θα συντελείται η συμμετοχική μεταμόρφωση ως
συνειδητή επιλογή των ανθρώπων.
«Το θεατρικό παιχνίδι και η διαθεματικότητα: Μια ιστορία... πολλά ταξίδια»
Στέλιος Βγαγκές, δάσκαλος, εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Το θεατρικό παιχνίδι χρησιμοποιώντας τεχνικές του θεάτρου καθίσταται ένα «μέσον
ταξιδιού» που περνάει από πολλούς σταθμούς. Σ' αυτούς στέκεται και από τις αποσκευές
του βγάζει εκείνα τα ερεθίσματα που θα βοηθήσουν τον ταξιδιώτη να ερευνήσει και να
ανακαλύψει τον «τόπο» που έχει επισκεφτεί κάθε φορά. Σ' αυτούς τους σταθμούς, σ'
αυτούς τους «τόπους» οι αποσκευές της φαντασίας θ' ανοίγουν και από εκεί θα βγαίνουν
εικόνες, ήχοι, αντικείμενα, σκηνικά, χρώματα, που μ' αυτά θα παίζουμε μέσα σε άλλες
διαδρομές, της φαντασίας αυτή τη φορά, για να βρούμε εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα
μας δώσουν πληροφορίες για να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Έτσι, θα σταματήσουμε στη
ζούγκλα, θα βρεθούμε στη θάλασσα, θα περπατήσουμε στην έρημο, θα σκαρφαλώσουμε σε
βουνά, θα τρέξουμε σε πεδιάδες. Κάθε φορά θα μαθαίνουμε όλο και περισσότερα, γιατί κάθε
«ταξίδι», κάθε περιπέτεια μας ανοίγει τους ορίζοντες της γνώσης, ώστε να μπορέσουμε στο
τέλος να αντικρίσουμε τα χρώματα της ζωής, τα χρώματα του ουράνιου τόξου...
Οι τεχνικές και τα ερεθίσματα που χρησιμοποιεί το θεατρικό παιχνίδι δίνουν την ευκαιρία για
πολλαπλές

προσεγγίσεις

ενός

«αντικειμένου»

προς

εξερεύνηση.

Στοχεύουν

στην

πολύπλευρη ανάπτυξη ενός θέματος μέσα από τις τέχνες της μουσικής, των εικαστικών, της
κίνησης και του θεάτρου, στο οποίο εξάλλου συναντώνται όλες οι προηγούμενες. Έτσι,
αγγίζει τη διαθεματικότητα στη διδακτική μεθοδολογία, καθώς όλες οι τέχνες εμπεριέχουν
δυνάμει τα «μέτρα» (μαθηματικά), το «λόγο» (γλώσσα), τα «φαινόμενα» (φυσική), το
«χώρο» (γεωγραφία), τις «σχέσεις» (ιστορία). Ο παίκτης στο θεατρικό παιχνίδι έχει τη
δυνατότητα, μέσα από τις πολλαπλές αυτές προσεγγίσεις, να διευρύνει τη δημιουργική του
φαντασία και να αναπτύξει την κρίση του, απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάκτηση της
γνώσης με τον προσωπικό, μοναδικό τρόπο του καθενός.
«Ο αυτοσχεδιασμός στις ξένες γλώσσες»
Patrick Charrière, καθηγητής γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας,
δάσκαλος αυτοσχεδιασμού, Γαλλία
Κυριακή 30/3/2008, 13.45-16.15
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: γαλλικά
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Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές γαλλικών. Ο αυτοσχεδιασμός και οι
διαγωνισμοί αυτοσχεδιασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ αποτελεσματικά στη
διδασκαλία ξένων γλωσσών, γιατί συνοψίζουν τις δεξιότητές μας να ανταποκρινόμαστε
άμεσα σε «επείγουσες» επικοινωνιακές καταστάσεις. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι
μια βουτιά στο άγνωστο, είναι η έκθεση στον κίνδυνο και, μερικές φορές, το ίδιο το
ένστικτο της επιβίωσης, που απαιτεί να αναζητήσουμε βαθιά μέσα μας τον τρόπο να
ανταποκρινόμαστε άμεσα γλωσσικά σε διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις.
Η πρακτική του αυτοσχεδιασμού σε μια τάξη ξένων γλωσσών είναι ο τελευταίος κρίκος μιας
αλυσίδας ασκήσεων με θεατρικές τεχνικές, που ξεκινούν με τη δραματοποίηση και
συνεχίζονται με την «προσομοίωση» σε επικοινωνιακό περιβάλλον και με το παιχνίδι ρόλων.
Όλες αυτές οι δραστηριότητες ασκούν τη δημιουργικότητα και ευνοούν μια παιδαγωγική της
ελεύθερης σκέψης και της ανακάλυψης. Έμφαση δίνεται στην αυθεντική ομιλία παρά στην
αναπαραγωγή γλωσσικών μοτίβων που έχουμε αποστηθίσει.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα πειραματιστούμε με τις παρακάτω τεχνικές: κίνηση
παρότρυνσης σε επικοινωνία, έναυσμα για συνομιλία, αρχή συνομιλίας, παύση, διακοπές
στη συνομιλία, ισορροπία σε αυτοσχεδιασμούς/εναλλαγή αντίθετων μεταξύ τους ρόλων,
έναρξη

νέας

επικοινωνιακής

κατάστασης.

Όλες

αυτές

οι

ασκήσεις

ενισχύουν

την

αυτοκυριαρχία των μαθητών και τη δημιουργικότητα και βελτιώνουν την ικανότητα της
κατανόησης. Αντιμέτωποι οι μαθητές με τα διάφορα προβλήματα που έχουν σχέση με το
λόγο, την κίνηση και το χώρο, αναγκάζονται να αναλάβουν προσωπικά την ευθύνη της
επικοινωνίας. Σε αυτό το στάδιο πια η κατανόηση ξεπερνά τα παραδοσιακά σχολικά
κριτήρια. Έτσι, καλλιεργείται σε βάθος η ικανότητά μας να κατανοήσουμε τον άλλον και να
αποδεχτούμε τη διαφορετικότητά του· και όλα αυτά στο πλαίσιο της συνεργασίας. Η τάξη
γίνεται ένας ζωντανός οργανισμός, όπου οι μαθητές συνειδητοποιούν τους περιορισμούς
που επιβάλλονται από το περιβάλλον, καταφέρνουν όμως να τους ξεπεράσουν χάρη στις
δεξιότητες που εξάσκησαν.
«Το θέατρο, η διδασκαλία και η εκμάθηση των ξένων γλωσσών: προσεγγίζοντας τη
γλώσσα μέσα από τη διερεύνηση της ταυτότητας και τη δυναμική της ομάδας»
Steven Clark, καθηγητής αγγλικής φιλολογίας και θεατρικών σπουδών,
συντονιστής της Επιτροπής Προγραμμάτων του IDEA,
υπεύθυνος διεθνών σχέσεων της ANRAT, Γαλλία
Σάββατο 29/3/2008, 15.30-18.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Το θέατρο, όπως κάθε καλλιτεχνική γλώσσα, αναζητά την ποιητική διάσταση της κάθε
γλώσσας διερευνώντας αφενός μέσα από τους χαρακτηριστικούς ήχους της, το ρυθμό και
τη μουσικότητά της, τη φυσική, οργανική πλευρά της γλώσσας, αφετέρου τη φαντασιακή
της διάσταση μέσα από τη δημιουργικότητα. Το θέατρο ως παραστατική τέχνη σχετίζεται
άμεσα με το χώρο, την κίνηση, τη φυσική παρουσία των ηθοποιών, οι οποίοι παράγουν
λόγο που απευθύνεται σε ένα κοινό. Στη διδασκαλία και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε τις θεατρικές αυτές διαστάσεις, εφόσον και οι δύο
διαδικασίες

συνδέονται

άμεσα

με

την

επικοινωνία

μέσω

των

αισθήσεων

και

των

συναισθημάτων και πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να μεταδοθεί ένα σημαντικό μήνυμα.
Το θέατρο ως παιδαγωγικό εργαλείο έχει στενή σχέση με τη διδασκαλία και την εκμάθηση
των ξένων γλωσσών, επειδή ενθαρρύνει τα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες να
διερευνήσουν το άγνωστο μέσα από την ασφάλεια του θεάτρου και της υποκριτικής.
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Χρησιμοποιώντας μια ξένη γλώσσα ως μάσκα, βιώνουν την ισχυρή επίδρασή της μέσα από
το παιχνίδι και την απόλαυση της ανακάλυψης.
Σε αυτό το εργαστήριο θα χρησιμοποιήσουμε θεατρικές τεχνικές για να προσεγγίσουμε τη
γλώσσα μέσα από τη διερεύνηση της ταυτότητας και τη δυναμική της ομάδας (ασκήσεις
ταυτότητας, ήχου και χώρου, τεχνικές κίνησης, γλωσσικά παιχνίδια και παιχνίδια έντονης
συναισθηματικής κατάστασης).
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να συνδυάσουν το θέατρο και τη
διδασκαλία των ξένων γλωσσών.
«Διασχίζοντας τον άδειο χώρο»
Andrea Copeliovitch, PhD, Federal University of Rio Grande do Norte, Βραζιλία
Κυριακή 30/3/2008, 13.45-16.15
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Σύμφωνα με τον Peter Brook, το θέατρο συμβαίνει όταν ένα άτομο διασχίζει έναν άδειο
χώρο και κάποιο άλλο τον παρατηρεί. Δεν είναι εύκολο όμως να βρεθεί άδειος χώρος στον
κόσμο μας, έναν κόσμο θορυβώδη, γρήγορο, γεμάτο πληροφορίες. Η πρακτική έχει δείξει
ότι πρέπει να σχηματίσουμε τον ανάλογο χώρο μέσα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να
δημιουργήσουμε τη διαφορετική εκείνη κατάσταση που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον και
την προσοχή αυτού που μας παρατηρεί. Για να το πετύχουμε, αναζητάμε διάφορους
τρόπους: ασκήσεις συγκέντρωσης, αναπνοής και φωνής, αυτοσχεδιασμού, τεχνικές χορού
και κίνησης.
Μερικές τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το εργαστήριο προήλθαν από έρευνα
στους βραζιλιάνικους χορούς και τις τελετουργίες και οδήγησαν σε μια τελετουργική
διαδικασία προσαρμοσμένη στις παραστατικές πρακτικές. Μερικές άλλες τεχνικές βασίζονται
στην κατανόηση του σώματος και την έκφραση των θεατρικών του δυνατοτήτων. Οι
ασκήσεις γίνονται κυκλικά, χωρίς κανένα κενό μεταξύ μιας άσκησης και της επόμενης.
Έχουν στόχο να οδηγήσουν τους συμμετέχοντες σε μια «ουδέτερη κατάσταση», την
αφετηρία της δημιουργίας, δηλαδή μια κατάσταση εσωτερικής σιωπής και σωματικής
διαθεσιμότητας. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να παραμερίσουν τους κοινωνικούς
τους ρόλους και θα αναζητήσουν τη βαθιά ανθρώπινη αλήθεια, ώστε να φτάσουν σε
διαστάσεις που η καθημερινότητα δε θα τους επέτρεπε.
Κύρια θέματα που θα αναπτυχθούν στο εργαστήριο είναι ο αυτοσχεδιασμός, ο χορός και η
κίνηση, βραζιλιάνικoi χοροί, η «ουδέτερη κατάσταση», η ομαδική δουλειά, η δημιουργία
σκηνών, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η σκηνική ενέργεια, η ενέργεια εκείνη που θα
τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων, η επαφή με το σώμα και η αυτοέκφραση.
Το εργαστήριο είναι κυρίως σωματικό και απαιτεί από τους συμμετέχοντες φυσική αντοχή
και σωματική διαθεσιμότητα. Απευθύνεται σε ηθοποιούς, χορευτές και ανθρώπους που
ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των δημιουργικών τους ικανοτήτων μέσω του σώματός
τους. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να φέρουν μαζί τους μια φαρδιά φούστα ή ένα
παρεό και πρόχειρα ρούχα.
«Βασικές αρχές σκηνοθεσίας για μη επαγγελματίες»
Sead Djulic, σκηνοθέτης θεάτρου, παιδαγωγός θεάτρου, Mostar Youth Theatre,
Centre for Drama Education, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00 & 15.30-18.00
Εργαστήριο 5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)
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Εκπαιδευτικοί, εμψυχωτές θεατρικών νεανικών ομάδων, κοινωνικοί λειτουργοί, θεραπευτές
ομάδων που εργάζονται σε ποικίλα πλαίσια στην κοινότητα, αποφασίζουν συχνά να
προχωρήσουν με την ομάδα τους σε παρουσίαση της θεατρικής τους δουλειάς σε κοινό. Είτε
πρόκειται για σχολική παράσταση είτε για τη δημιουργία του παραστατικού μέρους ενός
θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος είτε απλώς για εορτασμό των επιτευγμάτων της ομάδας
(αλλά πολύ σημαντικό για την ομάδα και την κοινότητα), η σκηνοθεσία μιας τέτοιας
παρουσίασης είναι μια απαιτητική δουλειά, και συχνά αναπόφευκτη. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν είναι
εγχείρημα που ανήκει αποκλειστικά σε επαγγελματίες σκηνοθέτες.
Αφετηρία μας θα είναι ένα σύντομο μη θεατρικό κείμενο βασισμένο σε έναν από τους
πολλούς σλαβικούς μύθους. Με τα λιγότερα δυνατά στοιχεία θεωρίας θα διερευνήσουμε
βιωματικά τα παρακάτω θέματα:
•

στοιχεία της θεατρικής δημιουργίας

•

χρήση του χώρου (ορισμός και κανόνες)

•

σημειώσεις και διευκρινίσεις περί σκηνοθεσίας και σκηνοθέτη

•

υποχρεωτικά στοιχεία για μια ομάδα που σπουδάζει θέατρο/δράμα. Ειδικότερα:
βασικοί κανόνες συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, στο σκηνικό
χώρο και κατά τη διάρκεια της δράσης πάνω στη σκηνή, βασικά στοιχεία ατομικής
και ομαδικής δουλειάς.

•

ο καλλιτεχνικός και παιδαγωγικός ρόλος του σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια της
θεατρικής δημιουργίας

•

βασικοί κανόνες της θεατρικής και παιδαγωγικής δουλειάς

•

προσέγγιση του θεατρικού κειμένου. Ειδικότερα : πρώτη και δεύτερη ανάγνωση,
ανάλυση του πλαισίου του κειμένου, του ίδιου του κειμένου και των χαρακτήρων,
σκηνοθετικές επιλογές.

•

σχέδιο ερμηνείας του κειμένου από το σκηνοθέτη

•

διανομή ρόλων

•

πρόβες με απλή ανάγνωση

•

πρόβες πάνω στη σκηνή

•

πρεμιέρα

•

γνώμες και κρίσεις για το συντονιστή της θεατρικής ομάδας

Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν μιας μικρή παράσταση, με βάση
ένα σύντομο μη θεατρικό κείμενο, για την οποία θα χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες στις
οποίες ασκήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Θα σχεδιάσουν επίσης τα σκηνικά και
θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την παράσταση σε σχέση με αυτά τα σκηνικά. Δεν
απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη σκηνοθεσία ή την υποκριτική. Το εργαστήριο μπορούν
να παρακολουθήσουν και άτομα με κινητικές δυσκολίες.
«Η Αντιγόνη και η Rachel Corrie: δύο ακτιβίστριες»
Stig Eriksson, Associate Professor in Drama, Bergen University College, Νορβηγία
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00 & 15.30-18.00
Εργαστήριο 5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Σ’ αυτό το εργαστήριο θα διερευνήσουμε τα λόγια και τις πράξεις της Αμερικανίδας
ακτιβίστριας Rachel Corrie (2003) και της Ελληνίδας ηρωίδας Αντιγόνης (442 π.Χ.)
Πρόκειται για ένα εργαστήριο εκπαιδευτικού δράματος που βασίζεται στη διερεύνηση μέσα
από τον αυτοσχεδιασμό και δίνει έμφαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα, χωρίς
όμως να αποκλείει την προετοιμασία και την παρουσίαση ενός τελικού προϊόντος. Σκοπός
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του εργαστηρίου είναι να ενθαρρύνει το στοχασμό και την ενδυνάμωση, διασταυρώνοντας
τις φωνές των δύο αυτών γυναικών, που απειλήθηκαν και υποβλήθηκαν στη στέρηση των
δικαιωμάτων τους. Η ιδέα λοιπόν είναι να διερευνηθούν βιωματικά κάποια από τα διλήμματα
που

βίωσαν

οι

δύο

αυτές

μορφές

σε

διαφορετικές

εποχές

και

πολιτισμούς.

Θα

χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα (στα αγγλικά και/ή στα ελληνικά) από την ηλεκτρονική
αλληλογραφία της Corrie με την οικογένειά της (η Rachel σκοτώθηκε στη Γάζα το 2003,
στην προσπάθειά της να εμποδίσει τις μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού να γκρεμίσουν
ένα παλαιστινιακό σπίτι), καθώς και στίχους από την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Θα
συνδυάσουμε τη δουλειά πάνω στο κείμενο με τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος, ώστε να
διαμορφώσουμε μια δική μας σύνθεση.
Οι συμμετέχοντες δε χρειάζεται να γνωρίζουν την ιστορία της Rachel και της Αντιγόνης.
«Δαιμονικές μάσκες μεταξύ ιερού και του κοσμικού: από τo μίμο στον κλόουν
και στην κομέντια ντελ άρτε»
Mario Gallo, ηθοποιός θεάτρου, σκηνοθέτης και παιδαγωγός, Teatro Ricerche, Ιταλία
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30 & 13.45-16.15
Εργαστήριο 5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Στόχος του εργαστηρίου είναι να μεταφέρει τη γνώση της παράδοσης των εξαγνιστικών
τελετών (Πρωτομαγιά, Καρναβάλι, Σαρακοστή) στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Μέσα από
θεατρικές

δραστηριότητες

που

απαιτούν

ψυχική

και

σωματική

συμμετοχή

θα

παρακολουθήσουμε ταυτόχρονα τη θεωρητική και την πρακτική πορεία του εργαστηρίου
(λογοτεχνική, ποιητική και θεατρική).
Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν ταυτόχρονα πάνω στις τεχνικές του μίμου, του κλόουν και
της κομέντια ντελ άρτε, με μουσική και χορό, με στόχο να γνωρίσουν και να
συνειδητοποιήσουν ποια είναι τα παραδοσιακά στοιχεία και στη συνέχεια να δημιουργήσουν
πρωτότυπη σκηνική δράση.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να δείξει στους συμμετέχοντες μια μεθοδολογία για τη
δημιουργία παράστασης στην οποία συνομιλούν διαφορετικές γλώσσες, και να τους
βοηθήσει να ανακαλύψουν την εκφραστική ισορροπία ανάμεσα στη μορφή (διαφορετικές
τεχνικές: μίμηση,

κλόουν, κομέντια

ντελ άρτε)

και

το

περιεχόμενο

(Πρωτομαγιά,

Καρναβάλι, Σαρακοστή … η παράδοση). Πρόγραμμα
Α) Θεωρία: Οι εξαγνιστικές τελετές στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, η Πρωτομαγιά, το Καρναβάλι
και η Σαρακοστή, οι λιτανείες, η όπερα, ο χορός, η μουσική, η αφήγηση, το θέατρο Β)
Πρακτικές δραστηριότητες: βασικές τεχνικές της μιμικής, ο Λευκός κλόουν και ο κλόουν
Augustus (χαρακτήρας, κοστούμι, μακιγιάζ), εκφραστικές τεχνικές της κομέντια ντελ άρτε
(χρήση της μάσκας, στάση του σώματος, φωνή, ιδιαιτερότητα της φωνής και του
τραγουδιού, χορός, μουσική).
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, ηθοποιούς, καλλιτέχνες και όσους
ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τα στοιχεία αυτά στη δουλειά τους. Προϋποθέτει βασικές
γνώσεις τεχνικών κίνησης ή άλλων τεχνικών σχετικών με την κίνηση, που μπορούν να
εφαρμοστούν στο θέατρο. Στο εργαστήριο θα δουλέψουμε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο
δούλεψαν οι ηθοποιοί της θεατρικής ομάδας Teatro Ricerche για τη δημιουργία της
παράστασης Hellequin et Dame Luque, μια χωρίς λόγια παράσταση που συνδέει τις τεχνικές
του μίμου, του κλόουν και της κομέντια ντελ άρτε.
«Ο μανδύας του ειδικού: συνδετικός κρίκος στη μαθησιακή διαδικασία;»
Dorothy Heathcote, Ηνωμένο Βασίλειο
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Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00 & 15.30-18.00
Εργαστήριο 5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Στο εργαστήριο θα ασχοληθούμε με τα παρακάτω στοιχεία του συστήματος ο μανδύας του
ειδικού, τα οποία πρέπει να τα κατανοήσει ο εκπαιδευτικός για να μπορέσει να το
χρησιμοποιήσει με επιτυχία στην τάξη.
1. Πώς θα κάνουμε τους μαθητές να πιστέψουν στην επιχείρηση, έτσι ώστε να αντιληφθούν
πως η ύπαρξη και η λειτουργία της εξαρτάται από αυτούς τους ίδιους. Δεν υποκρινόμαστε.
Στη θεατρική διαδικασία υπάρχει πάντα ένας «φανταστικός πελάτης», πράγμα που
καλλιεργεί στους μαθητές το αίσθημα της ευθύνης για τις επιλογές εκείνες που θα
διασφαλίσουν την καλή λειτουργία της επιχείρησης.
2. Ποια είναι η κατάλληλη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός, για να
αποφύγει τη δασκαλίστικη γλώσσα της αυθεντίας, που χρησιμοποιείται συστηματικά στη
μεταβιβαστική διδασκαλία.
3. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις θεατρικές συμβάσεις. Οι συμβάσεις αυτές δημιουργούν τα
διαφορετικά είδη σκέψης, γραπτού και προφορικού λόγου και αποτελούν βασική πλευρά
του συστήματος του μανδύα του ειδικού. Εισάγουν τη φαντασία και τα συναίσθημα και
συνδυάζουν ακαδημαϊκή και συναισθηματική μάθηση.
4. Πώς θα καταφέρει ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει το μάθημα με βάση την ιδέα της
επιχείρησης. Αυτό συχνά αποθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς, γιατί τους φαίνεται πολύ
λεπτομερές συγκριτικά με το μεταβιβαστικό μοντέλο διδασκαλίας, όπου ο δάσκαλος λέει στα
παιδιά τι να σκεφτούν. Ο μανδύας του ειδικού ενθαρρύνει τα παιδιά στο πώς να σκέφτονται.
Στο εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν την εμπειρία του δικού τους μανδύα του
ειδικού, με στόχο να ανακαλύψουν οι ίδιοι τα τέσσερα στοιχεία του συστήματος, που
αποτελούν τα κλειδιά για την επιτυχημένη εφαρμογή του.
«Με αφορμή τη μουσική ....Μια πρόταση για τη δημιουργία ενός σκηνικού
δρώμενου»
Ελένη Ζησοπούλου, νηπιαγωγός, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού
Γεωργία Γκανά, μουσικός, μουσικοπαιδαγωγός, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Το γνωστό μουσικό έργο για μπαλέτο Το πουλί της φωτιάς του Ιγκόρ Στραβίνσκι αποτελεί
αφορμή και έμπνευση για δρώμενα μουσικά, κινητικά, εικαστικά και θεατρικά με απώτερο
στόχο τη δημιουργία παράστασης. Η πρότασή μας αφορά τη δημιουργική διαδικασία που
ακολουθούμε κατά την προετοιμασία και την οργάνωση σκηνικών δρώμενων με παιδιά
σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Περιλαμβάνει μεθοδολογικές τεχνικές που θα επιτρέψουν
στον εκπαιδευτικό να λειτουργήσει εμψυχωτικά ως προς τη δημιουργία ομάδας, να
επιμεληθεί την πορεία για την οργάνωση και την αποτελεσματική στήριξη των δρώμενων
όσον αφορά την κίνηση, το λόγο, τη μουσική καθώς και τα εικαστικά της στοιχεία. Η
συγκεκριμένη μεθοδολογία επιχειρεί να συμβάλει στην οργάνωση των επιμέρους στοιχείων
και να διασφαλίσει τη δημιουργικότητα μέσα από την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε
όλα τα στάδια προετοιμασίας της παράστασης, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα αλλά
και τις αντιξοότητες που παρουσιάζονται όταν δουλεύει κανείς σε σχολικό χώρο. Γιατί στο
σχολείο δεν έχει αξία μόνο το αποτέλεσμα, είναι εξίσου σημαντική και η πορεία προς αυτό.
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Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες, μέσα από παιχνίδια έκφρασης, θα βιώσουν έννοιες,
λέξεις-κλειδιά, για να εμβαθύνουν στα νοήματα του έργου και τη σκηνική απόδοσή τους.
Ακόμα, δραστηριότητες βασισμένες σε κώδικες και κανόνες κοινούς στις τέχνες θα
εξυπηρετήσουν

αποτελεσματικά

τη

λειτουργία

της

ομάδας

και

τη

σωματική

και

συναισθηματική προετοιμασία, ώστε να εξυπηρετηθούν τόσο οι στόχοι του έργου όσο και η
παρουσίασή του.
Το εργαστήριο θα αναπτυχθεί σε τρία μέρη:
Α. Θεωρητική εισαγωγή, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και οι άξονες του
προγράμματος.
Β. Βιωματική προσέγγιση, όπου οι συμμετέχοντες, μέσα από δράσεις. θα γνωρίσουν τις
προτεινόμενες έννοιες, τους κώδικες και τη λειτουργία τους στις τέχνες.
Γ. Ομάδες εργασίας, όπου οι συμμετέχοντες θα δράσουν αλληλεπιδραστικά, θα οργανώσουν
την παρουσίασή τους και θα κάνουν τις δικές τους προτάσεις.
«Θέατρο/Δράμα και παιχνίδια με στόχο τη συνεργασία και την εκπαίδευση για την
ειρήνη»
Tintti Karppinen, δασκάλα θεάτρου/δράματος, Φιλανδία
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών-Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Σε αυτό το εργαστήριο θα μελετήσουμε, μέσα από βιωματικές ασκήσεις, τη δημιουργικότητα
και τη φιλοσοφία των θεατρικών παιχνιδιών. Θα αξιολογήσουμε παραδοσιακά και πολύ
γνωστά

παιχνίδια

και

θα

τα

προσαρμόσουμε

στις

νέες

συνθήκες:

το

σύγχρονο

θέατρο/δράμα, την επικοινωνία και την εκπαίδευση για την ειρήνη.
Πώς συνεργαζόμαστε σε μια ομάδα όταν υπάρχουν τόσες προσωπικότητες, τόσοι τρόποι
ζωής, αξίες, διαφορετική πολιτισμική προέλευση κ.λπ.; Όταν διαλέγουμε τα παιχνίδια για
ζέσταμα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας άλλα, δευτερεύοντα θέματα που διδάσκουν με τον
τρόπο που παίζονται.
Θα παρουσιάσω διάφορα παιχνίδια που έχω δημιουργήσει ή αναπτύξει, με στόχο να
βοηθήσω τους

εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν το δικό τους υλικό και πηγές

παιχνιδιών. Μέσα από τις ασκήσεις θα μελετήσουμε πώς ξεκινάνε οι διαμάχες και πώς
μπορούμε να ελέγξουμε τις πράξεις μας και τις συνέπειές τους, βλέποντάς τες όμως από την
πλευρά του συνεργάτη μας.
Πολλές από τις αξίες στις οποίες πιστεύουμε εμείς οι ενήλικοι έχουν την αρχή τους στα
παιδικά μας παιχνίδια. Πάρα πολλά παιδιά και ενήλικοι δεν μπορούν πια να παίξουν,
τουλάχιστον όχι με την αρχική σημασία της λέξης. Αντιλαμβάνονται τα παιχνίδια ως
πραγματική μάχη, στην οποία η «νίκη» έχει μεγαλύτερη σημασία από το ίδιο το κοινωνικό
γεγονός: τη συνεργασία και τη διασκέδαση. Τα περισσότερα παιχνίδια μας διδάσκουν πόσο
σημαντικό είναι να γινόμαστε όλο και καλύτεροι, δυνατότεροι, πιο γρήγοροι ή πιο έξυπνοι
από τους άλλους. Αλλά πιο σημαντικό είναι να μάθουμε τη χαρά του παιχνιδιού και της
δημιουργίας μαζί με άλλους.
Τα θεατρικά παιχνίδια μας βοηθούν να πούμε τη δική μας ιστορία και να την μοιραστούμε με
άλλους νιώθοντας ασφάλεια και σεβασμό. Μπορούμε να εκφράζουμε απόψεις, σκέψεις,
συναισθήματα και αξίες ζωής. Κυρίως όμως να μαθαίνουμε να ζούμε ειρηνικά με ανθρώπους
που έχουν διαφορετικές αξίες ή απόψεις από εμάς.
«Βουτιά στη σκοτεινή πλευρά!»
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Andy Kempe, Senior Lecturer, Institute of Education, University of Reading, Ηνωμένο
Βασίλειο
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30 & 13.45-16.15
Εργαστήριο 5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Σε αυτό το εργαστήριο θα εξερευνήσουμε, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, τους τρόπους με τους
οποίους οι δάσκαλοι του θεάτρου μπορούν να επωφεληθούν από τη γοητεία που ασκεί στα
παιδιά η φρίκη και το μακάβριο. Θα εξετάσουμε πώς μπορούν να μετατραπούν αστικοί μύθοι
σε ελεγχόμενα θεατρικά δρώμενα τα οποία ταυτόχρονα θα εξηγούν και θα χρησιμοποιούν
τους μηχανισμούς της

γραμματικής με

ασχοληθούμε

μερικές

χαρακτηριστικά

και
του

με

γκροτέσκο

επιπλέον
και

τη

έναν δημιουργικό
δραστηριότητες
χρήση

του

και
που

σωματικού

προσιτό τρόπο. Θα
θα

εστιάσουν

θεάτρου,

για

στα
να

δημιουργήσουμε την κατάλληλη ατμόσφαιρα και να αφηγηθούμε μια ιστορία.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ηλικιών και ειδικοτήτων. Μπορεί
να είναι λίγο ... φρικιαστικό, αλλά σίγουρα θα το διασκεδάσετε!
«Η κατασκευή μικρού μήκους ταινίας: απαραίτητα βήματα και γνώσεις»
Αριάν Κότση, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Το εργαστήριο γίνεται με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, με προβολές παραδειγμάτων και
συμμετοχή των συμμετεχόντων. Επίσης διανέμεται πληροφοριακό εκπαιδευτικό υλικό με
θέμα την κινηματογραφική αφήγηση και την κατασκευή μικρού μήκους ντοκιμαντέρ.
Στο πρώτο μέρος καλύπτονται βασικές έννοιες που αφορούν την κινηματογραφική
αφήγηση, όπως αφηγηματική οικονομία και αφαίρεση, κινηματογραφικός χρόνος και χώρος,
τα πλάνα και οι χρήσεις τους, μηχανές και κινήσεις κάμερας, γωνίες λήψης, ντεκουπάζ και
μοντάζ. Στο δεύτερο μέρος καλύπτονται τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις μικρού
από τις μεγάλου μήκους ταινίες και τις διαφορές κινηματογράφου, μυθοπλασίας και
τεκμηρίωσης, μαζί με τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην κάθε περίπτωση.
Επίσης, περιγράφονται τα βασικά, απαραίτητα βήματα για την κατασκευή μιας μικρού
μήκους ταινίας καθενός από τα δύο αυτά κινηματογραφικά είδη.
Στη διάρκεια του εργαστηρίου και παράλληλα μ' αυτό, σχολιάζονται δύο εκπαιδευτικά
προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με θέμα την κατασκευή μικρής
διάρκειας ταινιών από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
«Το θεατρικό παιχνίδι και οι διαστάσεις του»
Λάκης Κουρετζής, παιδαγωγός, σκηνοθέτης, συγγραφέας
Αφροδίτη Παρζακώνη, παιδαγωγός θεάτρου, σκηνοθέτης, εμψυχώτρια θεατρικού
παιχνιδιού
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30 & 13.45-16.15
Εργαστήριο 5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Στο εργαστήριο θα προσεγγίσουμε το θεατρικό παιχνίδι κυρίως βιωματικά και λιγότερο
θεωρητικά. Θα ερευνήσουμε τις δυνατότητες της παιδευτικής αυτής θεατρικής έκφρασης, τη
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δομή και τις τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού, τους τρόπους αναπαραγωγής του και τις
εφαρμογές του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί κοίτη
συνάντησης των επιμέρους καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του σχολείου
και σχετίζεται με το θέατρο της επινόησης.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, θεατρολόγους,
ηθοποιούς και σε όποιον άλλον επιθυμεί μέσω του θεατρικού παιχνιδιού να γνωρίσει έναν
διαφορετικό τρόπο θέασης, δράσης, επικοινωνίας και δημιουργικής ανάπλασης του
θεατρικού φαινομένου.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους ένα αγαπημένο τους αντικείμενο που τους
προκαλεί ενδιαφέρον, καλά τυλιγμένο και φυλαγμένο, το οποίο δε θα το φανερώσουν στους
άλλους, παρά μόνο όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα στη διάρκεια του εργαστηρίου. Επίσης,
θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα (φόρμες αν είναι δυνατό). Στη διάρκεια του εργαστηρίου
δε θα φορούν παπούτσια και τα χέρια τους θα είναι άδεια από ρολόγια, βραχιόλια,
δαχτυλίδια (εκτός από βέρες).
Το εργαστήριο δε συνιστάται σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.
«Εκφράζοντας με λόγια την ψυχή μας: ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής»
Sanja Krsmanović Tasić, χορεύτρια, ηθοποιός, DAH Teatar, Σερβία
Κυριακή 30/3/2008, 13.45-16.15
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών και
των νέων στο θέατρο είναι η δημιουργία δραστηριοτήτων που αφορούν θέματα και
προβλήματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η
τεχνική του επινοητικού θεάτρου (devised theatre) είναι το κατάλληλο εργαλείο στη
δουλειά μας με νέους. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε τις δικές μας αντιλήψεις, αλλά να
εξερευνήσουμε τι θέλουν να εκφράσουν, να ρωτήσουν ή να αποσαφηνίσουν οι ίδιοι μέσα
από μια καλλιτεχνική διαδικασία, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι η παράσταση.
Έχοντας δουλέψει πολλά χρόνια στο θέατρο -αλλά και ως καθηγήτρια θεάτρου και κίνησηςδιαπίστωσα πως το να εκφραστεί κάποιος με το σώμα του είναι το πρώτο και βασικό βήμα
στη δουλειά με τους νέους. Παρ' όλ' αυτά, είναι αναγκαίο και ένα άλλο βήμα, να μπορεί να
εκφραστεί κάποιος με το λόγο. Όχι με τον επιφανειακό τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε
και εκφραζόμαστε στην καθημερινότητα, αλλά με έναν βαθύτερο τρόπο, που θα εκφράζει
πραγματικά τις κρυφές μας σκέψεις, τις αλήθειες, τις ελπίδες και τους φόβους μας.
Αυτό το εργαστήριο θα βασιστεί σε διαφορετικές τεχνικές δημιουργικής γραφής. Με τη
βοήθεια

ασκήσεων

γραφής

θα

δημιουργήσουμε

υλικό

που

θα

μπορούσαμε

να

χρησιμοποιήσουμε ως κείμενο στην παράσταση ή ακόμη και ως βάση για επιμέρους σκηνές
της παράστασης. Θα ξεκινήσουμε από μία λέξη, θα συγκεντρώνουμε γύρω από αυτή όλο και
περισσότερο υλικό και θα καταλήξουμε σε μια ολόκληρη σκηνή που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί σε παράσταση.
Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι
ντυμένοι με άνετα ρούχα, ώστε να μπορούν να κινούνται ελεύθερα.
«”Πέντε μουντζουρωμένα απογεύματα”: ένα θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα»
Σοφία Λαμπρίδου, θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός (ΜΑ)
Δαβίδ Άντζελ, ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός (ΜΑ)
Σάββατο 29/3/2008, 15.30-18.00
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Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Στο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τo θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα
«Πέντε μουντζουρωμένα απογεύματα» των Δαβίδ Άντζελ, Σοφίας Λαμπρίδου και Μάριου
Λιάγκη, όπως παρουσιάστηκε την άνοιξη του 2007 σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της περιοχής της Ροδόπης, με φορέα υλοποίησης το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και φορέα
υποστήριξης το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Κύριος άξονάς του είναι
η θρησκευτική/πολιτιστική ετερότητα και στόχος του η ευαισθητοποίηση των νέων απέναντι
στον «άλλον» μέσα από τη βιωματική μάθηση. Το πρόγραμμα διαρκεί δύο διδακτικές ώρες.
Την υπόλοιπη ώρα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους
σχεδιαστές για τη δημιουργία και τις απαιτήσεις του προγράμματος και με τους εμψυχωτές
την εμπειρία τους κατά την υλοποίησή του στην Κομοτηνή.
Το

πρόγραμμα

σχεδιάστηκε

για

μια

συγκεκριμένη

περιοχή

όπου

η

θρησκευτική

διαφορετικότητα αποτελεί μια πραγματικότητα. Παρ' όλ' αυτά, οι προεκτάσεις του
υπερβαίνουν τα σύνορα της τοπικής κοινωνίας. Περιλαμβάνει μικρής διάρκειας παραστατικό
μέρος-παρουσίαση του κοινωνικού προβληματισμού με θεατρικό τρόπο, κατά τη διάρκεια
του οποίου οι συμμετέχοντες θα μεταφερθούν σε μια υποθετική κατάσταση ως θεατές. Στη
συνέχεια ακολουθούν δραστηριότητες εκπαιδευτικού δράματος, στις οποίες θα κληθούν να
πάρουν μέρος ενεργά εξερευνώντας τον κόσμο των ηρώων της ιστορίας και ψάχνοντας να
βρουν λύση στα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Όλοι οι ήρωες μοιάζουν να έχουν το
δίκιο τους. Η αλήθεια μοιρασμένη σε όλους. Τα διλήμματα είναι πολλά και οι καταστάσεις
ζητούν λεπτούς χειρισμούς. Θα παραμείνουμε θεατές ή θα παρέμβουμε αναλαμβάνοντας σε
κάθε περίπτωση την ευθύνη της επιλογής μας; Στο τέλος του εργαστηρίου θα μοιραστεί
φάκελος υλικού με δραστηριότητες που συμπληρώνουν το πρόγραμμα για περαιτέρω
επεξεργασία του θέματος.
Τα «Πέντε μουντζουρωμένα απογεύματα» απευθύνονται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, παιδαγωγούς του δράματος και του θεάτρου, ηθοποιούς και θεατρολόγους με
παιδαγωγικά ενδιαφέροντα. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.
Το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Πέντε μουντζουρωμένα απογεύματα» παρουσιάζουν οι
Δαβίδ Άντζελ, ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός (ΜΑ), Γιώργος Κυριακίδης, εκπαιδευτικός,
ηθοποιός, Ειρήνη Μαρνά, νηπιαγωγός, θεατροπαιδαγωγός (ΜΑ), Μάριος Μεβουλιώτης,
ηθοποιός, Μπέττυ Πουρσανίδου, θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός (ΜΑ), ηθοποιός.
«Αναζητώντας την Νεφελοκοκκυγία»
Μάρω Λιάτσου, θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός, εργαστηριακή συνεργάτης
Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Ο Πεισθέταιρος και ο Ευελπίδης εγκαταλείπουν για πάντα την πόλη τους και ψάχνουν για
την ιδανική πολιτεία, μια πολιτεία «μαλακή σαν χαλί από μαλλί απαλό». Μια πολιτεία όπου
δε χρειάζονται χρήματα, δε λέγονται ψέματα, δε γίνονται δίκες, δεν υπάρχουν κόλακες,
νομοθέτες, παρείσακτοι.
Οι Όρνιθες είναι ένα έργο που θα μπορούσε να γίνει μια εντυπωσιακή σχολική θεατρική
παραγωγή. Παράλληλα όμως, το ίδιο το κείμενο δίνει πολύτιμο υλικό για προβληματισμό. Οι
μαθητές μπορούν να διερευνήσουν έννοιες όπως η φυγή, η κοινωνική διαφθορά, η ουτοπία
αλλά και το όραμα. Έχουμε πραγματικά τη δύναμη να αλλάξουμε τον κόσμο γύρω μας;
Μπορούμε να ορίσουμε τη ζωή μας; Ποια είναι η δική μας Νεφελοκοκκυγία;
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Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα επιχειρήσουμε να ασχοληθούμε τόσο με το περιεχόμενο
όσο και με τη σκηνική μορφή που θα μπορούσε να πάρει το συγκεκριμένο κείμενο. Οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τις έννοιες και τα νοήματα του
έργου μέσα από τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος. Επίσης, θα πειραματιστούμε με τη
θεατρική φόρμα και θα αναζητήσουμε τρόπους σκηνικής παρουσίασης κάποιων βασικών
σκηνών του έργου. Τέλος, θα επισημάνουμε τις γνωστικές περιοχές του αναλυτικού
προγράμματος σπουδών στο δημοτικό σχολείο με τις οποίες μπορεί να συνδεθεί η
διδασκαλία της συγκεκριμένης αρχαίας κωμωδίας.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να εστιάσει στην εκπαιδευτική αξία της θεατρικής αγωγής στο
σχολείο, μεταφέροντας το ενδιαφέρον στη διαδικασία και όχι αποκλειστικά στο τελικό
προϊόν, δηλαδή στην παράσταση.
Το εργαστήριο βασίζεται σε διαθεματικό σχέδιο εργασίας (project) που σχεδιάστηκε για να
εφαρμοστεί στο 1ο και 6ο Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Γαλατσίου το σχολικό έτος 20072008.
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και

ενός

γενικά

θεατρικού

κειμένου. Καλό θα ήταν οι συμμετέχοντες να έχουν διαβάσει μία μετάφραση των Ορνίθων.
«Απλά στοιχεία υποκριτικής»
Στάθης Λιβαθινός, σκηνοθέτης
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Απλές θεατρικές ασκήσεις με έντονο το στοιχείο του αυθορμητισμού. Θα ασχοληθούμε με
την ανάπτυξη της ικανότητας για επικοινωνία με στόχο το δημιουργικό αυτοσχεδιασμό και
τις δραματοποιήσεις.
Ιδιαίτερες γνώσεις υποκριτικής δεν απαιτούνται
«Χορός των νημάτων ή τo παπούτσι μου-η ιδανική μαριονέτα:
εργαστήριο θεατρικής μαριονέτας»
Στάθης Μαρκόπουλος, κουκλοπαίχτης, πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος
της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοπαιχτών (UNIMA Hellas)
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Η μαριονέτα ως είδος είναι θύμα μιας ιστορικής παρεξήγησης. Χρησιμοποιήθηκε για
συγκεκριμένους τεχνικούς λόγους ρεπερτορίου περισσότερο στις αυλές των αρχόντων και
αργότερα στα αστικά σαλόνια και θέατρα παρά στα λαϊκά καταγώγια και τους δρόμους. Γι'
αυτό οι μαριονέτες θεωρούνται «ανώτερες», «πιο δύσκολες», κοντολογίς «πιο χάι» (!) από
τα άλλα είδη θεατρικής κούκλας.
Το εργαστήριο στοχεύει στην απομυθοποίηση της τεχνικής και την οικειοποίησή της ,με
απλά μέσα και πειράματα. Το εργαστήριο περιλαμβάνει πειραματισμούς με νήματα και
αντικείμενα, κατασκευή μαριονέτας από ύφασμα (χειρισμός με νήματα), βασικές αρχές και
ασκήσεις κίνησης και εμψύχωσης, χορό με μαριονέτες, υλοποίηση σύντομου χορευτικού
περάσματος/δρώμενου από τους χώρους της συνδιάσκεψης.
«Youtube: Πέρα από τα όρια της τάξης-βιντεοπαρουσίαση και επικοινωνία
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με την ευρύτερη σχολική κοινότητα»
Alex Mavrocordatos, Senior Lecturer, Winchester University, Ηνωμένο Βασίλειο
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά-ελληνικά

Το εργαστήριο θα βασιστεί στις αρχές του προγράμματος mPPACT (Μεθοδολογία για μια
Παιδαγωγική με κέντρο το Μαθητή και τις Παραστατικές Τέχνες: Comenius 2.1). Θα
χρησιμοποιήσουμε ως ερέθισμα ένα video, απόσπασμα από την κεντρική ομιλία ή από
προηγούμενο εργαστήριο, και μικρά αυτοσχεδιαστικά δρώμενα σε απάντηση του αρχικού
ερεθίσματος. Στο πλαίσιο του σύγχρονου πολιτισμού, αυτού της κοινωνικής επαφής και
επικοινωνίας
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τη
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διαδραστικών προγραμμάτων προσιτών στο ευρύ κοινό (π.χ.YouTube), με σκοπό την
ανταλλαγή ιδεών πάνω σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Και αυτό θα πραγματοποιηθεί
μέσα από το δημιουργικό διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα σε σχολικές κοινότητες.
Δεν απαιτείται προηγούμενη θεατρική εμπειρία ή εμπειρία στη χρήση video, γιατί σε αυτό το
εργαστήριο θα εργαστούμε εμπειρικά, για να ανοίξουμε καινούριους δρόμους. Ο στόχος του
εργαστηρίου δεν είναι να ετοιμάσουμε, στο χρόνο που μας δίνεται, μια επιτηδευμένη
παράσταση ή ολοκληρωμένο βιντεοσκοπημένο υλικό.
Το πρόγραμμα mPPACT σχεδιάστηκε το 2006 λαμβάνοντας υπόψη συνθήκες οι οποίες έχουν
ήδη αλλάξει. Οι μαθητές των καθηγητών που επιμορφώθηκαν στο πρόγραμμα ήδη ζουν
σήμερα σε έναν κόσμο που υποστηρίζει την κοινωνική επαφή μέσω του διαδικτύου. Δεν
είναι ανάγκη πλέον να οργανώνονται εκπαιδευτικές εκδρομές για να έρθουν σε επαφή τα
σχολεία μεταξύ τους. Μπορούμε να επικοινωνούμε μέσα από προσωπικά δίκτυα, που
βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.
«Μέσα από τον καθρέφτη: προσεγγίζοντας σωματικά το θέατρο/δράμα
και την αφήγηση»
Dorothy Morrisey, Lecturer in Drama Education, Mary Immaculate College,
University of Limerick, Ιρλανδία
Κυριακή 30/3/2008, 13.45-16.15
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Το εργαστήριο απευθύνεται σε δασκάλους θεατρικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς προηγούμενη εμπειρία και σε καθηγητές με μεγαλύτερη
εμπειρία που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν το θέατρο/δράμα και την αφήγηση με
σωματικό τρόπο.
Το εργαστήριο βασίζεται στη δημιουργική προσέγγιση μιας αφήγησης και στις τέσσερις
βασικές αρχές της κίνησης όπως τις διατύπωσε ο Rudolf Laban:
1. Το σώμα: μέλη του σώματος που μπορούμε να κινήσουμε, σχήματα και κινήσεις που
μπορούμε να κάνουμε με το σώμα μας - ΤΙ
2. Ο χώρος: ο προσωπικός μας χώρος, ο χώρος που μας περιβάλλει, κίνηση προς τα εμπρός
και προς τα πίσω, προς τα πάνω και προς τα κάτω, μονοπάτια - ΠΟΥ
3. Η δυναμική: κίνηση γρήγορη και αργή, ήρεμη και έντονη, δυνατή και ανάλαφρη,
ελεύθερη και περιορισμένη - ΠΩΣ
4. Η σχέση - ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ
Θα ξεκινήσουμε με τα βασικά χαρακτηριστικά της σωματικής έκφρασης σε σχέση με τις
χειρονομίες, τη στάση του σώματος, την έκφραση του προσώπου, την εγγύτητα στο χώρο,
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τη θέση στο χώρο. Επίσης θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους ερμηνεύονται όλα
τα παραπάνω. Στην προσπάθειά μας αυτή θα χρησιμοποιήσουμε φωτογραφικό ή άλλο υλικό
από τις εικαστικές τέχνες, αλλά και φυσικές εικόνες που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι οι
συμμετέχοντες. Το υλικό αυτό θα το ενσωματώσουμε στην αναπαράσταση μιας ιστορίας
βασισμένης σε μια αφήγηση από τη Ρωσία για ένα αηδόνι φυλακισμένο σε κλουβί. Θα
αναζητήσουμε τρόπους με τους οποίους το σώμα, ο χώρος, η κίνηση και η σχέση με τους
άλλους μπορούν να μεταδώσουν αυτήν την ιστορία. Στο επίκεντρο όλης αυτής της
αναζήτησης βρίσκεται η κριτική αντιμετώπιση της επικοινωνίας μέσω του σώματος. Με τις
ακίνητες και τις δυναμικές εικόνες δημιουργούμε μια σωματική, διόλου νατουραλιστική
παρουσίαση της ιστορίας μας. Αυτό διακόπτει τη γραμμικότητα της αρχικής αφήγησης
δίνοντάς μας έτσι μια διαφορετική οπτική, που μας βοηθά να πειραματιστούμε με διάφορους
τρόπους προκειμένου να εκφράσουμε και να αναπαραστήσουμε με το σώμα μας ιδέες,
συναισθήματα και θέματα από την αρχική ιστορία.
Επίσης, θα δοκιμάσουμε τρόπους με τους οποίους θα προσθέσουμε ήχο, λόγια και μουσική,
για να κατανοήσουμε σε βάθος και να επεξεργαστούμε αυτές τις ιδέες. Στο τελευταίο
στάδιο, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τις σκέψεις μας εκφρασμένες λεκτικά ή σωματικά.
«Το βήμα του Κούρου, η σιωπή και η λέξη»
Γιώργος Π. Μπινιάρης, ηθοποιός, σκηνοθέτης
Σμαρώ Χ. Γρηγοριάδου, μουσικός
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Ένα εργαστήριο που διερευνά τα θεμελιώδη στοιχεία της θεατρικής έκφρασης: το πρώτο
μας βήμα, τον ήχο που γεννιέται μέσα από τη σιωπή και πώς αυτός αρθρώνεται σε λέξη, τη
χειρονομία που πηγάζει από την ανάγκη της συνέχειας του λόγου. Στην αναζήτηση αυτή
πολύτιμοι αρωγοί μας είναι αφενός η αρχαία τέχνη της γλυπτικής, όπως αυτή εκφράστηκε
στις μεγάλες περιόδους του κλασικού ελληνικού πολιτισμού, αφετέρου η τέχνη της
μουσικής σε σχέση με το θεατρικό-ποιητικό λόγο, όπως αυτή εκφράστηκε σε σημαντικούς
ιστορικούς σταθμούς του παρελθόντος.
Ας κατανοήσουμε λοιπόν τη μουσική και την κίνηση όχι ως ξεχωριστά στοιχεία που μαζί με
την υποκριτική, τα σκηνικά, τα κοστούμια κ.λπ. αποτελούν μια ακόμα «αρμοδιότητα» που
επιζητά τη διεκπεραίωσή της μέσα σε μια σχολική θεατρική παράσταση, αλλά ως ένα
οργανικό στοιχείο μέσα στο σώμα της θεατρικής σύνθεσης. Με άλλα λόγια, ως μια εμπειρία
που συνδράμει στην αναζήτηση της θεατρικής φυσικότητας, της απλότητας και της
αλήθειας.
«Θέατρο και κοινωνική-πολιτική αγωγή: η πολιτειότητα και οι αφηγήσεις»
Helen Nicholson, Reader, Royal Holloway, University of London, Ηνωμένο Βασίλειο
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Σε αυτό το εργαστήριο θα διερευνήσουμε τη σχέση ανάμεσα στο θέατρο και την κοινωνική
και πολιτική αγωγή.
Οι νέοι ζουν σε έναν περίπλοκο και ευμετάβλητο περιβάλλον και η εκπαίδευση οφείλει να
τους δώσει τέτοια εφόδια, ώστε να γίνουν δημιουργικοί πολίτες με αυτοπεποίθηση. Έχουμε
την ευθύνη να εκπαιδεύσουμε την κοινωνική φαντασία των νέων, να τους διδάξουμε να
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ανταποκρίνονται δημιουργικά στην κοινωνική αλλαγή και να έχουν πλήρη συνείδηση της
προσωπικής τους ταυτότητας και των αξιών τους.
Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί με βασικό άξονα την ιδέα ότι η ιδιότητα του πολίτη
(πολιτειότητα) ενσαρκώνεται στην αφήγηση προσωπικών και συλλογικών ιστοριών, στις
γλώσσες, τις μεταφορές, τις εικόνες και τα σύμβολα που ήδη ενυπάρχουν στο θέατρο. Στο
ερώτημα τι σημαίνει η έννοια «πολίτης» για τους νέους σήμερα, η απάντηση βρίσκεται εν
μέρει στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι ιστορίες και τα γεγονότα. Για να γίνουν οι
νέοι δημιουργικοί πολίτες με αυτοπεποίθηση, πρέπει να τους εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε
διαφορετικές μορφές πολιτιστικής έκφρασης και το περιθώριο να πειραματίζονται με δικές
τους ιδέες ως δημιουργοί θεάτρου και ως καλλιτέχνες.
Το εργαστήριο θα εισάγει τους συμμετέχοντες σε διαφορετικές μορφές και είδη θεάτρου. Θα
χρησιμοποιήσουμε μια ποικιλία θεατρικών μεθόδων που μπορούν να εφαρμοστούν σε
μαθήματα θεάτρου με νέους διαφορετικών ηλικιών και δεξιοτήτων.
«Υποκριτική: ασκήσεις ύφους»
Στέφανος Νταλάσης, σκηνοθέτης, ηθοποιός, καλλιτεχνικός διευθυντής
Μαρία Μανθέλα, ηθοποιός, θεατρολόγος, φιλόλογος
Κυριακή 30/3/2008, 13.45-16.15
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Το εργαστήριο αποτελεί άσκηση υποκριτικής με οδηγό τα κείμενα του Ρεϊμόν Κενώ Ασκήσεις
Ύφους σε ελληνική απόδοση Αχιλλέα Κυριακίδη. Ανιχνεύουμε τη δομή του θεατρικού λόγου
στο μονόλογο, αναζητώντας το υπο-κείμενο και τις δυνατότητες σκηνικής πράξης του, και
στην πρόταση, δοκιμάζοντας διαφορετικές αναγνώσεις αυτής της αφοπλιστικά σύντομης και
ταυτόχρονα μεστής μονάδας θεατρικού λόγου.
Το εργαστήριο αποτελεί πρόταση προσέγγισης της θεατρικής πράξης για τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και εισαγωγικό μάθημα σε κάθε θεατρική ομάδα.
«Χαμένοι πολιτισμοί»
Larry O’ Farrell, Professor, Drama & Arts Education, Queen's University, Καναδάς
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που περπάτησαν στη γη πριν από μας; Πώς θα ήταν άραγε να ζει
κανείς σαν αυτούς, τόσο παλιά; Ποιος ήταν και πώς εκφραζόταν ο πολιτισμός τους; Στο
εργαστήριο αυτό θα δημιουργήσουμε πρωτογενές θεατρικό υλικό, που θα καθρεφτίζει τις
προσωπικές μας αντιλήψεις για τη ζωή στο μακρινό παρελθόν.
Μέσα από παιχνίδια τα ρόλων, τις ακίνητες εικόνες, την κίνηση και την ομαδική εκφορά του
λόγου, θα υποδυθούμε τους ανθρωπολόγους που συγκεντρώθηκαν με αφορμή ένα
συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα: να φέρουν στο φως έναν πολιτισμό που παραμένει
άγνωστος στον κόσμο για αιώνες. Αποστολή μας θα είναι να αναβιώσουμε αυτήν την
κοινωνία αναπαριστώντας ένα γεγονός από τον προ πολλού χαμένο πολιτισμό. Στόχος μας
είναι να ενσωματωθούν στο εργαστήριο, μέσω του θεάτρου, επιστημονικά θέματα γύρω από
ένα θέμα ή ένα γεγονός. Τα θέματα αυτά θα σχετιστούν άμεσα με το θέατρο, τη μουσική,
τις

εικαστικές

τέχνες,

το

χορό,

την

ιστορία,

τις

τέχνες

του

λόγου.

Επίσης,

θα

προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πρωτότυπο καλλιτεχνικό υλικό, που θα αντανακλά τις
ιδέες των μαθητών για τις τέχνες και τη σχέση τους με την κοινωνία. Η διερεύνηση της
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μετάβασης από το παιχνίδι των ρόλων στην έκφραση μέσα από μορφές θεάτρου αλλά και
αυτή της διαδικασίας της δημιουργικής σκέψης αποτελούν δύο ακόμα στόχους του
εργαστηρίου.
Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα παιχνίδια προθέρμανσης, τα παιχνίδια ρόλων,
η συλλογική σύνθεση της γνώσης/ομαδική εργασία, ακίνητες εικόνες, κίνηση, η ομαδική
εκφορά του λόγου.
«Η απόλαυση και οι κίνδυνοι της συμμετοχής: χώρος, δύναμη και ελευθερία
στο διαδραστικό και το εφαρμοσμένο θέατρο»
John O’ Toole, Professor, Arts Education, University of Melbourne, Αυστραλία
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00 & 15.30-18.00
Εργαστήριο 5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Σε κάποιους πολιτισμούς η διαδραστικότητα θεωρείται δεδομένη στο θέατρο. Σύμφωνα
όμως με το παραδοσιακό δυτικό μοντέλο, οι ηθοποιοί παίζουν και οι θεατές παρακολουθούν.
Το συμμετοχικό και το διαδικαστικό θέατρο δοκιμάστηκε τα τελευταία σαράντα χρόνια, έγινε
αποδεκτό, απορρίφθηκε και τώρα επανέρχεται σε διαφορετικά είδη του εφαρμοσμένου
θεάτρου, όπως είναι το θέατρο στην εκπαίδευση, το θέατρο στην κοινότητα, στις φυλακές
και στο σύστημα υγείας αλλά και με διαφορετικές μορφές, όπως η μετακινούμενη θεατρική
παράσταση/περιπατητικό θέατρο (promenade theatre), η αναπαράσταση (re-enactment), το
θέατρο της αγοράς (forum theatre), το θέατρο του δρόμου και το θέατρο της διαμαρτυρίας.
Αν κατανοήσουμε και μπορέσουμε να διαχειριστούμε το πλέγμα σχέσεων, περιεχομένου και
προσδοκιών που εμπεριέχονται στα παραπάνω είδη και μορφές, θα βιώσουμε μια δυνατή
συλλογική θεατρική εμπειρία. Αν όχι, η εμπειρία θα είναι μάλλον δυσάρεστη για όλους όσοι
εμπλέκονται.
Στο εργαστήριο θα εξετάσουμε παραδείγματα συμμετοχικού θεάτρου για να διερευνήσουμε
το ρόλο του πλαισίου, του χώρου, του σκοπού και του κοινού στη διαδικασία της
δημιουργίας. Θα ασχοληθούμε με τη φύση του συμβολαίου που «υπογράφεται» μεταξύ
ηθοποιών και κοινού, με τα όρια του επιτρεπτού, καθώς και με τις πιθανές δημιουργικές
μορφές συμμετοχής, όπως είναι η εξωγενής, η περιφερειακή και η ολοκληρωτική
συμμετοχή.
«Διαθεματικότητα και εφαρμογές του δημιουργικού θεάτρου»
Ali Özturk, Associate Professor, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Anadolu, Τουρκία
Κυριακή 30/3/2008, 13.45-16.15
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Το δημιουργικό θέατρο, όπως εφαρμόζεται μέσα από εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές
δραστηριότητες, μπορεί να συμβάλλει στην πολυδιάστατη ανάπτυξη των ανθρώπων.
Το εργαστήριο αυτό, όπου θα χρησιμοποιήσουμε το χορό, τη μουσική και τη λεκτική
έκφραση, απευθύνεται σε εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους
δασκάλους, βοηθούς δασκάλων και σε όποιον ενδιαφέρεται να εφαρμόσει θεατρικές
πρακτικές

με

τους

μαθητές

του.

Επίσης,

θα

μας

απασχολήσει

αν

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν στο θέατρο οι τέχνες με απλά υλικά.
Στις ασκήσεις ρυθμού θα χρησιμοποιήσουμε το σώμα μας σα να ήταν κρουστό. Έπειτα, θα
φτιάξουμε θεατρικές κατασκευές με εφημερίδες. Θα διαμορφώσουμε νέες μορφές έκφρασης
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συνδέοντας το ρυθμό αυτής της ορχήστρας, το ρυθμό γλωσσικών δραστηριοτήτων, τη
ζωγραφική, τη γλυπτική και το χορό.
«Ποιητική, αισθητική, ταυτότητα και η παιδαγωγική του ζογκλέρ»
David Pammenter, Principal Lecturer, School of Community & Performing Arts,
Winchester University, Ηνωμένο Βασίλειο
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00 & 15.30-18.00
Εργαστήριο 5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Σε αυτό το εργαστήριο θα διερευνήσουμε καλλιτεχνικές, αισθητικές και πολιτισμικές μορφές
θεατρικής δημιουργίας και τον τρόπο που συνδέονται με τη φιλελεύθερη, ανθρωποκεντρική
παιδαγωγική. Η δουλειά μας θα εγείρει ερωτήματα σχετικά με το χώρο, τον τόπο, την
ταυτότητα και το σκοπό που έχει η συμμετοχική διαδικασία, όταν κάνουμε θέατρο ως
πολιτισμική δράση για τη μεταμόρφωση.
Με τον τρόπο δουλειάς μας θα διερευνήσουμε τη διαλεκτική σχέση του «εαυτού» με τους
«άλλους» μέσα από διαδικασίες οικείωσης. Θα εξετάσουμε τη δημιουργία μιας ιστορίας αλλά
και τη σύνδεση και την ποιητική των ατομικών και συλλογικών ιστοριών, σε ένα πλαίσιο που
περιθωριοποιεί την ανθρώπινη ύπαρξη σύμφωνα με τους στόχους του παγκοσμιοποιημένου
νεοφιλελευθερισμού.
Θα παίξουμε με τις αντιλήψεις για το τι είναι αληθινό και τι πλασματικό και θα στηριχτούμε
στην Παιδαγωγική του Μπέρτολτ Μπρεχτ και τις απόψεις του Πάουλο Φρέιρε, στη δύναμη
της ανακάλυψης και τη δομή της δουλειάς του Ντάριο Φο. Μέσα από το παιχνίδι θα
ξαναβρούμε το δικό μας ζογκλέρ.
Το παιχνίδι, η δημιουργική φαντασία και η θεατρική σύνθεση θα αντλήσει στοιχεία από την
Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και από τη ζωτική δύναμη που έχει το
διαδικαστικό θέατρο ως παιδαγωγικό εργαλείο για την ανάπτυξη. Έτσι, οι ίδιοι οι νέοι θα
σχεδιάσουν το μέλλον τους. Θα παίξουμε με τους σκοπούς, την πολιτική, την ποιητική και
την αισθητική της αναπαράστασης σε ένα παιχνίδι, όπου θα ονοματίσουμε τον κόσμο μας
όντας εμείς οι ίδιοι οι Ζογκλέρ! Θα μπορούσε άραγε αυτό να είναι η δική μας πραγματική
Νέα Τάξη Πραγμάτων;
«Μήπως είδατε το φίλο μου το Σαίξπηρ;»
Άννα Παπαγεωργίου, M.Ed στη διδασκαλία της Αγγλικής μέσω του Θεάτρου,
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κυριακή 30/3/2008, 13.45-16.15
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε καθηγήτριες και καθηγητές αγγλικής γλώσσας και
φιλολογίας όλων των βαθμίδων -κυρίως σε εκείνους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- και κατ’
επέκταση σε καθηγητές όλων των υπολοίπων γλωσσών. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι
συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με την εναισθητική διδασκαλία της γλώσσας. Έτσι, οι
μαθητές/-τριες που ενεργοποιούν το δεξιό τμήμα του εγκεφάλου για τη μάθηση -με
αποτέλεσμα να υπόκεινται σε ένα είδος πνευματικού αποκλεισμού σε σχολικό περιβάλλον
που έχει αυτοσκοπό τις τελικές εξετάσεις- θα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τη
σπουδαιότητα της Τέχνης στην εκπαίδευση, χωρίς να περιορίζονται στην ανάγνωση, τη
γραφή και την αριθμητική.
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Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τις δυνατότητες εφαρμογής του δημιουργικού θεάτρου
στις πανεπιστημιακές και/ή στις σχολικές αίθουσες, έτσι ώστε κείμενα που έχουν
απογυμνωθεί με σκοπό μόνο την ανάγνωση/κατανόηση, να ενεργοποιηθούν πάλι μέσω
δραματοποιημένων δραστηριοτήτων, με στόχο να ενισχυθεί η γλωσσική δεξιότητα των
μαθητών.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί, ειδικά της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ότι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας, είτε για ακαδημαϊκούς είτε για
επαγγελματικούς σκοπούς, δεν πρέπει να περιορίζεται στην απομνημόνευση λεξιλογίου και
ασκήσεων επανάληψης, καθώς και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η
εναισθητική εκπαίδευση.
Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσαν να
προσαρμόσουν, με τη βοήθεια της εμψυχώτριας, τις πρακτικές του εργαστηρίου στις δικές
τους μαθησιακές ομάδες.
Δεν απαιτείται ιδιαίτερα καλή φυσική κατάσταση. Απαιτείται όμως καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας, γιατί το εργαστήριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά. Απαραίτητα άνετα ρούχα και ζεστές
κάλτσες.
«Το άδειο σώμα»
Αποστολία Παπαδαμάκη, χορογράφος, performer, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, μέλος του Κέντρου Αρχαίου Δράματος
Κυριακή 30/3/2008, 13.45-16.15
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Η φαντασία βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα και είναι ένας πολύ
προνομιακός χώρος. Ο κόσμος μας σήμερα έχει την τάση να κατευθύνει ή να περιορίζει τη
φαντασία. Οι παραστατικές τέχνες είναι μια μορφή ανθρώπινης δημιουργίας που συνειδητά
καλλιεργούν την ελευθερία της σκέψης και της δημιουργίας και την απελευθέρωση της
φαντασίας.
Στο εργαστήριο αυτό θα εργαστούμε πάνω στο άδειο σώμα και στο πώς αυτό γίνεται το
όχημα για να εκφράσουμε νοήματα, ιδέες, συναισθήματα. Στόχος μας είναι να θέσουμε το
σκελετό, τη σάρκα και το δέρμα στην υπηρεσία της μεταμόρφωσης. Να εκθέσουμε το σώμα
τόσο γυμνό, τόσο άδειο, τόσο έτοιμο να μεταμορφωθεί, ώστε να επιτρέψει στο «άλλο» να
«εμφανιστεί».
Θα προσπαθήσουμε να απελευθερώσουμε τον εαυτό μας και να του δώσουμε τη δυνατότητα
να επιλέξει ανάμεσα στα άπειρα ενδεχόμενα της αντίληψής μας. Να μάθουμε ο ένας από τον
άλλο και μαζί με τους άλλους πώς να χρησιμοποιούμε την ανεξάντλητη πηγή, που είναι η
ικανότητά μας για φαντασία και δράση, με στόχο την επικοινωνία, την κατανόηση, την
αποδοχή και τη συλλογική δημιουργία.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο καλούνται να φέρουν, εκτός από τα άνετα ρούχα, ένα
κείμενο μιας σελίδας περίπου από το θέατρο, τη λογοτεχνία ή δικό τους, μια εικόνα και ένα
τραγούδι της αρεσκείας τους.
«Πώς θέλουμε το θέατρο στο σχολείο ή για μια εμψυχούσα παιδαγωγική θεάτρου»
Σίμος Παπαδόπουλος, παιδαγωγός, εμψυχωτής θεάτρου, δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών,
Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά
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Πρόκειται για βιωματικό εργαστήριο που στοχεύει, μέσα από σύντομες δράσεις θεατρικού
παιχνιδιού

και

διερευνητικής

δραματοποίησης

(Inquiry

Drama),

να

φέρει

τους

συμμετέχοντες/-ουσες σε βιωματική σχέση με το νόημα της εμψύχωσης, να τους μιλήσει
στην καρδιά και το νου για μια Παιδαγωγική του Θεάτρου που μπορεί να προκαλεί τρόπους
ένθεης έκφρασης και επικοινωνίας με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο.
Επίσης, στο εργαστήριο θα διερευνηθούν τρόποι, ώστε καθένας να μπορεί να επινοεί τα
δικά του παιχνίδια και να αξιοποιεί με παιδαγωγική ευαισθησία κατάλληλες θεατρικές
τεχνικές που σκοπό θα έχουν να γεννούν βιώματα μέσα από τη συγκίνηση και το στοχασμό.
Το

εργαστήριο

απευθύνεται

σε

εκπαιδευτικούς

πρωτοβάθμιας

και

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης και ειδικότερα σε θεατρολόγους και παιδαγωγούς-εμψυχωτές θεάτρου που
ενδιαφέρονται να βιώσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματωθεί η θεατρική
εμψύχωση στο σχολείο.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι η πραγματική διάθεση για γνήσια εμπλοκή στο
εργαστήριο. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να φορούν άνετα, ελαφριά ρούχα και
βαμβακερές ή μάλλινες κάλτσες.
«Αυτοσχεδιασμός»
Åsa Peterson, θεατροπαιδαγωγός, Σουηδία
Ewa Sundberg, θεατροπαιδαγωγός, Σουηδία
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Στο εργαστήριο θα δημιουργήσουμε, όλοι μαζί, το θετικό εκείνο κλίμα όπου τα πάντα
μπορούν να συμβούν μέσα από τον αυτοσχεδιασμό. Ο καθένας είναι ελεύθερος να
χρησιμοποιήσει τη δική του γλώσσα. Το εργαστήριο βασίζεται σε ιδέες και τεχνικές του Keith
Johnston

από

τον

Καναδά

για

τους

τρόπους

με

τους

οποίους

μπορούμε

να

απελευθερώσουμε τη φαντασία μας και να ανακαλύψουμε πλήρως τη δημιουργικότητά μας,
αποδεχόμενοι όλες τις ιδέες και εξελίσσοντάς τες σε συνεργασία με τους άλλους. Στόχος
του εργαστηρίου είναι να καταλάβουμε τη σημασία της υποστήριξης και της επικοινωνίας
ανάμεσα στους ηθοποιούς όταν βρίσκονται πάνω στη σκηνή και να συνεργαστούμε μεταξύ
μας. Θα δουλέψουμε επίσης με σύντομους διαλόγους και θα πειραματιστούμε μ’ αυτούς με
διάφορους τρόπους.
«Παραγωγικό θέατρο - διερευνώντας τη σιωπηρή γνώση»
Ross Prior, Principal Lecturer, Drama and Acting,
University of Northampton, Ηνωμένο Βασίλειο
Κυριακή 30/3/2008, 13.45-16.15
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Το εργαστήριο αυτό εξετάζει, μέσω βιωματικής προσέγγισης και συζήτησης, τρόπους με
τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το θέατρο ως αποτελεσματικό παιδαγωγικό
εργαλείο. Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και σε όλους όσοι σκοπεύουν να διδάξουν
σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης.
Οι συμμετέχοντες θα πάρουν μέρος σε διάφορες θεατρικές διαδικασίες, όπως το
διαδικαστικό θέατρο/δράμα και θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τη θεωρία που
στηρίζει την πράξη και, συγκεκριμένα, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί
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παραγωγικά η «σιωπηρή», η μη λεκτικά εκφραζόμενη γνώση μέσα σε ένα μαθησιακό
περιβάλλον.

«Φτιάχνοντας θεατρικά μονόπρακτα και σπονδυλωτές ιστορίες»
Βασίλης Ραΐσης, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, εμψυχωτής θεατρικών ομάδων
Σάββατο 29/3/2008, 09.30-12.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Το εργαστήριο στοχεύει να εισαγάγει τους συμμετέχοντες σε τεχνικές του επινοητικού
θεάτρου (devised theater), δηλαδή στη δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης εκ του
μηδενός, με βάση τις ιδέες της ομάδας των συμμετεχόντων. Θα δουλέψουμε παράλληλα επί
σκηνής (θεατρικό παιχνίδι και δημιουργία χαρακτήρων) και «επί χάρτου» (καταιγισμός
ιδεών και συζήτηση για τη δομή και το θέμα), για να δούμε πώς αυτές οι δύο διαδικασίες
μπορούν να συγκλίνουν στη δημιουργία ενός θεατρικού μονόπρακτου. Στη συνέχεια, θα
δοκιμάσουμε να γράψουμε μερικούς διαλόγους από το μονόπρακτο και να τους στήσουμε
επί σκηνής. Τέλος, θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους παρόμοια μονόπρακτα θα
μπορούσαν να «δεθούν» στο πλαίσιο της ίδιας θεατρικής παράστασης.
Το

σεμινάριο

απευθύνεται

σε

εκπαιδευτικούς,

ηθοποιούς,

θεατρολόγους.

Θα

ήταν

προτιμητέο να έχουν ήδη κάποια εμπειρία σε αυτό τον τομέα και να επιθυμούν να
βελτιώσουν τη δουλειά τους με καινούριες ιδέες. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φοράνε
άνετα ρούχα.
«Θέατρο στο αναλυτικό πρόγραμμα: εφικτό ή προβληματικό;»
Joachim Reiss, δάσκαλος θεάτρου, πρόεδρος του Γερμανικού Οργανισμού
για το Δράμα/Θέατρο στην Εκπαίδευση (BVDS), Γερμανία
Σάββατο 29/3/2008, 15.30-18.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Αυτό το εργαστήριο είναι ένα σχολικό μάθημα-αστραπή. Στη Γερμανία οι μαθητές των
μεγάλων τάξεων του γυμνασίου και λυκείου μπορούν να επιλέξουν το μάθημα του θεάτρου
αντί του μαθήματος της μουσικής ή των εικαστικών. Σύμφωνα με το επίσημο αναλυτικό
πρόγραμμα, οι μαθητές θα πρέπει να ασκούν τις αισθητικές, προσωπικές και κοινωνικές
τους δεξιότητες που σχετίζονται με το διδακτικό αντικείμενο που τους απασχολεί,
συμμετέχοντας σε ένα «δημιουργικό πρόγραμμα» (project). Ένα τέτοιο πρόγραμμα ξεκινάει
με ασκήσεις στο πλαίσιο μιας θεατρικής ομάδας και καταλήγει στην παρουσίαση μιας
θεατρικής παράστασης.
Στο εργαστήριο θα επιδιώξουμε να δείξουμε πώς μπορούν να επιτευχθούν δημιουργικά
προγράμματα που θα περιλαμβάνουν και δεξιότητες απαραίτητες για να φτάσουμε στην
παράσταση. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα, αν και οι
απαντήσεις ποικίλουν σε κάθε πρόγραμμα: Πώς μπορούν οι δάσκαλοι θεάτρου να
αποφύγουν το ρόλο του σκηνοθέτη; Πώς μπορούν να υπηρετήσουν τις ιδέες και τις
επιθυμίες των μαθητών τους χωρίς όμως να αγνοούν τους κανόνες της αισθητικής και τη
δημιουργική διαδικασία καθαυτή; Πώς μπορούν να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τη
δουλειά των μαθητών τους; Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα προχωρήσουμε μαζί,
δάσκαλος και συμμετέχοντες, εξετάζοντας όλα τα βήματα ενός τέτοιου «δημιουργικού
προγράμματος». Μόνο που θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα!
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«Εισαγωγή στο drama in animation: Οι βασικές αρχές του κινουμένου σχεδίου
(animation) σε συνδυασμό με τις αρχές των DiE και TiE και η εφαρμογή τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία»
Νίκος Ρεπούλιος, animator, σκηνοθέτης, γραφίστας, εικονογράφος, εργαστηριακός
συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Γεωργία Λουκοπούλου, εκπαιδευτικός, κινηματογραφίστρια
Σάββατο 29/3/2008, 15.30-18.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Η τέχνη του κινουμένου σχεδίου βασίζεται στην παρατήρηση και την ανάλυση της κίνησης
έτσι όπως τη συναντάμε στον πραγματικό κόσμο. Οι κανόνες που διέπουν την κίνηση
αποτελούν τη βασική μέθοδο αναπαράστασής της με όποιο μέσο επιλέξουμε και μας δίνουν
τη δυνατότητα να τους χρησιμοποιήσουμε στην υπερβολή τους, ώστε να πετύχουμε τους
εκφραστικούς μας στόχους.
Η ανάγκη να εκμαιεύσουμε από τους συμμετέχοντες, στο πλαίσιο μιας δράσης, νέους και
πρωτότυπους χαρακτήρες, μας αφήνει το περιθώριο να εφαρμόσουμε τις αρχές και τις
θεωρίες της εφαρμογής του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με αυτές
του animation. Έτσι, θα προσεγγίσουμε το αντικείμενο όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά,
διαθεματικά και άρτια αισθητικά και καλλιτεχνικά, ώστε αυτό να εκφράζει τη σχολική
πραγματικότητα.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η γνωριμία, θεωρητικά και βιωματικά, των εκπαιδευτικών με
το χώρο και τα εκφραστικά μέσα του animation έτσι όπως μπορούν να συνδυαστούν με τις
τεχνικές του θεάτρου και του δράματος στην εκπαίδευση. Κατ’ επέκταση, θα διευρυνθεί και
η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων και των
νέων τεχνολογιών (ΤΠΕΕ), ώστε να ενσωματώσουν τη χρήση τους στην καθημερινή
σχολική ζωή.
Θα επιλεγεί μια αρχική ιδέα, που θα εμπλουτιστεί με ευρήματα από τους συμμετέχοντες. Θα
παρουσιαστεί η πορεία από την ιδέα αυτή ως την εξέλιξή της σε σενάριο. Οι χαρακτήρες
απορρέουν από τη διαδικασία αλληλοτροφοδότησης των συμμετεχόντων στο εργαστήριο και
παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από τις ανάγκες του σεναρίου. Θα αναζητηθούν διάφορες
προτάσεις τεχνικής και στιλ. Θα υπάρξει επαφή με τις τεχνικές του animation και με εκείνες
του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών.
«Ας παίξουμε “άλλη” μουσική: η δημιουργικότητα μέσα από μια θεωρία και
πρακτική για τα αυτοσχέδια μουσικά όργανα»
Δημήτρης Σαρρής, εκπαιδευτικός μουσικής Ειδικού Σχολείου ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου,
υποψ. διδάκτορας Τμήματος ΕΜΕΠΟ, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Τα αυτοσχέδια όργανα κατασκευάζονται από καθημερινά, συνήθη υλικά, δημιουργούν νέες
φόρμες, χροιές και είδη μουσικής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά στις
παραστατικές τέχνες και συνιστούν μια αποτελεσματική μέθοδο για τη μουσική ή για την
καλλιτεχνική και πολιτισμική αγωγή. Η φυσική τους σχέση με το άμεσο περιβάλλον τούς
δίνει ιδιαίτερες κοινωνικές, πολιτισμικές αλλά και οικολογικές διαστάσεις.
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Τι θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε για τα αυτοσχέδια όργανα; Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε
για το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο που κληροδότησε ο 20ος αιώνας στην αυτοσχέδια
οργανοκατασκευή για τα αντίστοιχα μουσικά και καλλιτεχνικά έργα;
Το εργαστήριο βασίστηκε στα αποτελέσματα ενός τριετούς project για τα αυτοσχέδια
όργανα. Από το μεμονωμένο όργανο για την αυτοέκφραση ως την ομαδική εργασία και την
ορχήστρα με εξ ολοκλήρου αυτοσχέδια όργανα (ό,τι αποκαλούμε μεταορχήστρα) θα
εξετάσουμε με λεπτομέρειες την ανάπτυξή τους. Μοντέρνα, κλασικά και παραδοσιακά
αυτοσχέδια όργανα θα παρουσιαστούν και θα κατασκευαστούν με τη συμμετοχή του κοινού,
προκειμένου να δημιουργηθεί μουσική, να γεννηθούν ιδέες και να αποκτηθούν οι
απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για χρήση στην εκπαίδευση και τις παραστατικές
δράσεις.
Οι συμμετέχοντες δεν προαπαιτείται να είναι μουσικοί ή να έχουν μουσική εκπαίδευση.
Οποιοσδήποτε επιθυμεί να δώσει έμφαση στον ήχο ως εκπαιδευτικό και πολιτισμικό στοιχείο
μπορεί να συμμετέχει στο εργαστήριο. Καθώς ο καθένας μας είναι μέτοχος του καθημερινού
του ηχοτοπίου, αλλά και του «τοπίου

των μέσων» (media), μπορεί, συμμετέχοντας στο

εργαστήριο, να γίνει ένας «sound Jockey» που εκφράζει την πολιτισμική του ταυτότητα.
Τελικά, τι μουσική είναι αυτή; Για την ώρα σχεδόν πάντα κατηγοριοποιείται ανάμεσα στα
λοιπά, στην άλλη/«other» μουσική. Λοιπόν… ας παίξουμε «other music»!
«Από το κείμενο στην παράσταση»
Shifra Schonmann, Professor, Εργαστήριο Έρευνας για το Θέατρο στην Εκπαίδευση,
Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Haifa, Ισραήλ
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Στο θέατρο στην εκπαίδευση καλούμαστε να δράσουμε. Στο θέατρο στη σκηνή καλούμαστε
να επικοινωνήσουμε με το κοινό. Στόχος του εργαστηρίου είναι η μετάβαση από τη μία
μορφή τέχνης στην άλλη.
Το θεατρικό κείμενο στη σκηνή γίνεται θεατρικό γεγονός. Πρέπει να συνυπολογίσει κανείς
παράγοντες όπως ο χρόνος, ο συγχρονισμός, ο τόπος και ο χώρος, οι σχέσεις με τους
συνεργάτες πάνω στη σκηνή, η σχέση με το κοινό, η σαφής ακολουθία των γεγονότων και
η επιλογή του τρόπου εκφοράς του θεατρικού λόγου.
Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να δομήσει κανείς το νόημα του κειμένου ενώ παράλληλα το
διερευνά. Η θεατρική εμπειρία ως διάλογος μεταξύ κειμένων (διακειμενικότητα) μπορεί να
αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στην ατομική, κοινωνική και αισθητική αγωγή. Η
ερμηνεία του κειμένου, του συγκείμενου και της διακειμενικότητας αποτελούν τον πυρήνα
του εργαστηρίου. Θα προσεγγίσουμε βιωματικά τη δημιουργία της δραματικής έντασης και
της σύγκρουσης και τη διατήρηση της ροής του κειμένου ως βασικά δομικά στοιχεία του
θεατρικού διαλόγου.
Όσοι μπορούν να ακολουθήσουν τη μετάβαση από το κείμενο στη σκηνή μπορούν και να
εκτιμήσουν το θέατρο ως μορφή τέχνης, αλλά και να βρουν μια αποτελεσματικότερη δίοδο
αυτοέκφρασης.
«”88 Βελανιδιές και μύριες ανεμώνες”: θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαχείριση του δάσους»
Περσεφόνη Σέξτου, δρ. παιδαγωγός του θεάτρου
Σάββατο 29/3/2008, 15.30-18.00
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Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να θέτουν σε μαθητές ερωτήματα
για περιβαλλοντικά θέματα μέσα από θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και να αξιοποιούν,
μέσα από θεατρικές, γλωσσικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, το θεατρικό τρόπο με
τον οποίο βιώνουν οι μαθητές αυτά τα ζητήματα. Βασίζεται στο ομότιτλο θεατροπαιδαγωγικό
πρόγραμμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, σε σενάριο και σκηνοθεσία της
Περσεφόνης Σέξτου, που παίζεται σε σχολεία της Θεσσαλονίκης για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευθύνη της σωστής διαχείρισης του δάσους
και της προστασίας των ζώων. Σε όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου οι στόχοι μας είναι:


Η ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα οικολογίας και αισθητικής



Η εξοικείωση με την προσωπική και κοινωνική ευθύνη απέναντι στο φυσικό
περιβάλλον, δηλαδή την κατανόηση των συνεπειών των πράξεών μας στη
διαχείριση των φυσικών πόρων



Η βελτίωση στη διατύπωση απόψεων και στην έκφραση συναισθημάτων



Η καλλιέργεια της φαντασίας και της γλωσσικής έκφρασης

Θα προβληθεί σύντομη παρουσίαση του σεναρίου και φωτογραφιών από το πρόγραμμα,
κατά την υλοποίησή του την περίοδο 2007-2008, με συμμετοχή μαθητών. Οι συμμετέχοντες
θα μπουν στη θέση των μαθητών και θα αποφασίζουν υπεύθυνα για την τύχη των ηρώων
και το μέλλον του δάσους. Στη συνέχεια θα δουλέψουμε πάνω στις δραστηριότητες του
φακέλου για τον εκπαιδευτικό.
Το εργαστήριο βασίζεται σε επιλεγμένες δραστηριότητες που έγραψε η Π. Σέξτου για το
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς: ασκήσεις
ενεργοποίησης, μιμητικός αυτοσχεδιασμός, τέσσερις τρόποι για να φτιάξεις τη δική σου
ιστορία, θέματα… για οικολογικούς θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια με το λεξιλόγιο
του δάσους, δραματοποίηση με μεταφορές…, όνειρα… για γραφή ημερολογίου, θέατρο
φόρουμ (Forum Theatre), διαφημιστικό μήνυμα ή «τρέιλερ», χαλάρωση … στο δάσος.
Στους συμμετέχοντες θα προσφερθεί ο φάκελος του εκπαιδευτικού.
Το εργαστήριο πραγματοποιείται με τη βοήθεια του ηθοποιού Κωνσταντίνου Μυλώνη.
«Θέατρο στην κοινότητα»
John Somers, Honorary Fellow, University of Exeter, Ηνωμένο Βασίλειο
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30 & 13.45-16.15
Εργαστήριο 5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Οι αναπτυγμένες χώρες έχουν εξελιχθεί στον αγροτικό, το βιομηχανικό και τον κοινωνικό
τομέα με τέτοιο τρόπο, που ο όρος «κοινότητα» δεν αναφέρεται πια σε μια ομάδα
ανθρώπων που ζουν στον ίδιο γεωγραφικά τόπο. Το κινητό τηλέφωνο, η εύκολη
μετακίνηση, η κοινωνική κινητικότητα και η μείωση των αλληλεξαρτήσεων έχουν
προκαλέσει ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε τις σχέσεις μας.
Εξακολουθούμε πάντως να νιώθουμε δεμένοι με τον τόπο στον οποίο ζούμε και συχνά
επιθυμούμε να μπορούσαμε να τον γνωρίσουμε καλύτερα.
Το εργαστήριο θα διερευνήσει τρόπους με τους οποίους το Θέατρο της Κοινότητας
(Community Theatre), ως μία μορφή κοινοτικής δουλειάς, μπορεί να δημιουργήσει δομές
που δίνουν την ευκαιρία στους κατοίκους μιας περιοχής να δημιουργήσουν μοναδικές
θεατρικές εμπειρίες, με αφετηρία ιστορίες, είτε πραγματικές είτε φανταστικές, που
σχετίζονται με την κοινότητά τους.
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Θα παρουσιαστούν επίσης μικρής διάρκειας μελέτες περίπτωσης από προγράμματα που
έχουν ήδη υλοποιηθεί, προκειμένου να τροφοδοτήσουν με δημιουργικές ιδέες για τον τρόπο
με τον οποίο μπορεί να σχεδιαστεί και να εξελιχθεί το Θέατρο της Κοινότητας. Για να
μπορέσουν οι συμμετέχοντες να συσχετίσουν το εργαστήριο με τον τόπο τους, χρειάζεται να
φέρουν μαζί τους πέντε ιστορίες, διαφορετικής χρονικής περιόδου, της κοινότητας στην
οποία ζουν (αγροτική, ημιαστική ή αστική).
Το πλαίσιο και ο σχεδιασμός που θα προτείνουμε στο εργαστήριο ελπίζουμε ότι θα είναι το
πρώτο βήμα για να πραγματοποιηθούν προγράμματα Θεάτρου της Κοινότητας και σε
ελληνικές κοινότητες. Πριν από τη Συνδιάσκεψη θα αποσταλεί σε όσους πρόκειται να
παρακολουθήσουν το εργαστήριο άρθρο του John Somers (στα ελληνικά και στα αγγλικά)
με τίτλο «Community Theatre as communal work», που δημοσιεύτηκε στην Πολωνία.
«Η μεταμόρφωση μέσα από το χορό, τις προσωπικές και τις συλλογικές
αφηγήσεις»
Manoela Souza, εκπαιδευτικός θεάτρου, χορού, Βραζιλία
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Σε αυτό το εργαστήριο θα παρουσιαστούν τεχνικές αφήγησης και μυθοπλασίας μέσω της
κίνησης, με στόχο να αποκαλυφθεί η δύναμη και συμβολή του χορού στη δημιουργία
προσωπικής ταυτότητας και διαπολιτισμικών κοινοτήτων. Θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από
την capoeira, τη samba και αφροβραζιλιάνικους χορούς, στοιχεία που μπορούν να βρουν
εφαρμογή τόσο στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση όσο και στις κοινότητες.
Πώς μπορεί η αφήγηση μέσω της κίνησης να ενδυναμώσει την αυτοπεποίθηση των νέων και
να τους διδάξει τις δεξιότητες της συμβίωσης και της επικοινωνίας σε διαπολιτισμικές
κοινότητες; Πώς μπορεί η μνήμη του σώματος και η φαντασία μας ν’ αποκαλυφθούν μέσω
του χορού και ν’ αποτελέσουν έναυσμα μιας παιδαγωγικής αυτοπροσδιορισμού; Πώς οι
χοροί της αλληλεγγύης και η ομαδική χορογραφία δίνουν τη δυνατότητα στα σχολεία και τις
κοινότητες να περάσουν από την αφήγηση στη δημιουργία ιστοριών, με στόχο να
εδραιώσουν ένα ανθρώπινο και βιώσιμο μέλλον;
Τα παραπάνω ερωτήματα-κλειδιά οριοθετούν τους τρεις στόχους και τα βασικά σημεία του
εργαστηρίου:
Α) να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να πειραματιστούν με τεχνικές αφήγησης
μέσω του χορού
Β) να καταδειχθεί η συμβολή των τεχνικών αυτών στη δημιουργία συλλογικών γλυπτών και
παραστάσεων στο πλαίσιο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, καθώς και στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης των παιδαγωγών, των παιδαγωγών της τέχνης και των πολιτισμικών
ακτιβιστών
Γ) να τεθούν προς συζήτηση οι δυσκολίες που ανακύπτουν από την πρακτική εφαρμογή των
παραπάνω τεχνικών από τους θεωρητικούς και τους ανθρώπους της πράξης και οι πιθανοί
τρόποι αντιμετώπισής τους.
«Η χρήση της μεταφοράς στην πρακτική εφαρμογή του θεάτρου/δράματος»
Gábor Takács, ηθοποιός-θεατροπαιδαγωγός,
διευθυντής της Πολιτιστικής Ομάδας KÁVA, Ουγγαρία
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)
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Στο εργαστήριο αυτό θα ασχοληθούμε με το ρόλο, τη σημασία και την ευελιξία που μας
δίνουν

οι

μεταφορές

στην

περίπλοκη

διδασκαλία

του

θεάτρου/δράματος

(Θεατροπαιδαγωγική). Η μεταφορά εξαρτάται από τη δική μας ερμηνεία. Είναι η νοηματική
ή θεωρητική συσχέτιση δύο πραγμάτων ή εννοιών (οι οποίες πιθανόν δεν έχουν πολλά
κοινά) που δημιουργεί κάτι καινούριο, με βαθύτερο νόημα και περισσότερη πολυπλοκότητα.
Μετά από μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή θα δημιουργήσουμε ένα θεατρικό δρώμενο μαζί
με τους συμμετέχοντες. Μόνο η αφετηρία θα είναι καθορισμένη εκ των προτέρων: ένα
πουκάμισο κομμένο κομμάτια. Θα δούμε επίσης ένα εργαλείο, ένα μαχαίρι, το οποίο
διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη δράση, καθώς και το άτομο που εκτέλεσε την πράξη, ένα
δωδεκάχρονο κορίτσι. Ο βασικός στόχος της δουλειάς μας δεν είναι να φτιάξουμε μια
ιστορία, αλλά να διερευνήσουμε νοήματα, αν και ο καθένας μας θα έχει την ευκαιρία να
δημιουργήσει τη δική του ιστορία. Τι σημαίνει για μας αυτό που βλέπουμε; Ποια πεδία
σκέψης ανοίγονται μπροστά μας;
Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία αλλά ομαδικό πνεύμα, ζωντάνια και καλή διάθεση. Οι
συμμετέχοντες καλό είναι να φορούν άνετα ρούχα, παρ’ όλο που δεν πρόκειται για
εργαστήριο κίνησης. Θα ακολουθήσει συζήτηση και ανάλυση της δουλειάς μας.
«Ερμηνευτικές και σκηνικές προσεγγίσεις θεατρικών έργων για παιδιά και
εφήβους»
Henning Fangauf, αναπληρωτής διευθυντής του Γερμανικού Κέντρου
για το Θέατρο για Παιδιά και Νέους (KJTZ), Γερμανία
Σάββατο 29/3/2008, 15.30-18.00
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Βάση του γερμανικού θεάτρου για παιδιά και εφήβους αποτελούν τα γραπτά κείμενα -και
είναι πολλοί οι συγγραφείς που γράφουν έργα γι' αυτό το θέατρο, το οποίο αντικατοπτρίζει
την

κοινωνική

πραγματικότητα

των

παιδιών

και

των

εφήβων.

Οι

ιστορίες

που

πραγματεύονται και οι χαρακτήρες που διαμορφώνουν ξεπηδούν συχνά μέσα από έρευνες.
Μέσα από τις έρευνες οι συγγραφείς μαθαίνουν πολλά για τα συναισθήματα και τα βιώματα
των παιδιών και των νέων. Έτσι γεννιέται ένα θέατρο πλούσιο σε φαντασία αλλά και με
κοινωνικοκριτικό χαρακτήρα.
Στο εργαστήριο θα συζητηθούν και θα δοκιμαστούν επί σκηνής δυο θεατρικά έργα από τη
Γερμανία, ένα για παιδιά και ένα για εφήβους. Και τα δυο έργα έχουν μεταφραστεί στα
ελληνικά και ενδείκνυνται τόσο για το επαγγελματικό παιδικό και νεανικό θέατρο όσο και
για το σχολικό.
Το Σχολειό για κλόουν, γραμμένο το 1975 από τον Friedrich Karl Waechter, από τα κλασικά
έργα του σύγχρονου γερμανικού παιδικού θεάτρου, πραγματεύεται τη σχέση διδασκαλίας
και μάθησης τεσσάρων κλόουν με τους δασκάλους τους. Οι δάσκαλοι δύσκολα επιβάλλονται
στους μαθητές, γεγονός που συχνά οδηγεί σε παράλογες καταστάσεις. Το έργο συνδυάζει το
χιούμορ των κλόουν με ρεαλιστικές καταστάσεις και καθημερινά βιώματα. Έχει μεταφραστεί
σε πολλές γλώσσες και έχει ανέβει σε θεατρικές σκηνές και των πέντε ηπείρων.
Το Norway today του Igor Bauersima (απόδοση στα ελληνικά: Γιώργος Δεπάστας) ανέβηκε
για πρώτη φορά το 2000 στο Düsseldorf και πραγματεύεται μια αληθινή ιστορία: Δυο νέοι
συνεννοούνται σ' ένα chatroom ν' αυτοκτονήσουν μαζί. Συναντιούνται πάνω σ' έναν
πανύψηλο βράχο στη Νορβηγία με σκοπό ν' αποχαιρετίσουν για πάντα τη ζωή. Το έργο έχει
ανέβει τα τελευταία χρόνια σ' όλες σχεδόν τις θεατρικές σκηνές της Γερμανίας.
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Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο καλούνται να έχουν διαβάσει τα έργα (θα τους
ταχυδρομηθούν), έτσι ώστε να ακολουθήσει μια γόνιμη συζήτηση και να δοκιμαστούν και οι
πρώτες σκηνοθετικές ιδέες.
«Κείμενο - ανοικτό κείμενο - διακείμενο»
Τάκης Τζαμαργιάς, σκηνοθέτης, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Το

εργαστήριο

επικεντρώνεται

στο

θεματικό

δίπολο

«καταναλωτισμός-ένδεια»

και

προτίθεται να αποκαλύψει το βαθμό εμπλοκής μας. Αποσπάσματα από τα κείμενα Στρείδια
του Τσέχοφ και το μπρεχτικής αναφοράς Χαμένη Κούκλα του Αλφόνσο Σάστρε θα
αποτελέσουν αφορμή για να τοποθετηθούν κριτικά οι συμμετέχοντες. Μέσα από ελλειπτικές
φράσεις λόγου, εικόνες, ήχους και ρυθμούς, θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε δραματικές
πτυχές αυτών των κειμένων και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ένα τρίτο κείμενο.
Μπρεχτικοί

παραστασιακοί

κώδικες

θα

αναδείξουν

σκηνικά

αυτό

το

κείμενο.

Οι

συμμετέχοντες θα μπορούσαν να έχουν μαζί τους μουσικές, άρθρα, εικόνες ή οτιδήποτε,
κατά τη γνώμη τους, σχετίζεται με το θέμα.
«O μαγικός ρεαλισμός στον Gabriel García Márquez και ο θεατρικός συμβολισμός»
Κλειώ Φανουράκη, θεατρολόγος (MA), διδάσκουσα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πατρών
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30
Εργαστήριο 2,5 ωρών - Γλώσσα: ελληνικά

Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο που εστιάζει στην έννοια του μαγικού ρεαλισμού
στο λογοτεχνικό έργο του Μárquez μέσα από τη θεατρική πράξη. Πώς αποδίδεται η
δυναμική σύνθεση φανταστικών, ονειρικών, παραδοσιακών και ρεαλιστικών στοιχείων στο
έργο του Μárquez και πώς μπορεί να δραματοποιηθεί με τη χρήση των θεατρικών
συμβόλων; Πώς οι ιστορίες και τα πρόσωπα του Μárquez, που φλερτάρουν με την έννοια
του πραγματικού και του φανταστικού, μπορούν να γίνουν δημιουργικά υλικά για το θέατρο
στην εκπαίδευση; Πώς η επεξεργασία του μαγικού ρεαλισμού στη λογοτεχνία μπορεί να
εφαρμοστεί μέσα από το θεατρικό συμβολισμό ανάλογα με την ομάδα στην οποία
απευθυνόμαστε;
Το

εργαστήριο

απευθύνεται

σε

εκπαιδευτικούς

πρωτοβάθμιας

και

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, σε φοιτητές, καλλιτέχνες και σε όποιον ενδιαφέρεται να αναδείξει δημιουργικά
τις παραπάνω λογοτεχνικές αναφορές μέσα από το θέατρο αλλά και τα θεατρικά σύμβολα
μέσα από τη λογοτεχνία. Για το λόγο αυτό το εργαστήριο θα εστιάσει στην πορεία από την
εφαρμογή του συγκεκριμένου λογοτεχνικού υλικού ως τη θεατρική δημιουργία εντός ή
εκτός σχολικού χώρου.
Προϋπόθεση: άνετα ρούχα, μονόχρωμη μπλούζα χρώματος της επιλογής σας.
«Θέατρο, αφήγηση και προσωπική ανάπτυξη»
Joe Winston, Associate Professor (Reader) in Drama and Theatre Education,
Institute of Education, University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο
Κυριακή 30/3/2008, 10.00-12.30 & 13.45-16.15
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Εργαστήριο 5 ωρών - Γλώσσα: αγγλικά (με μετάφραση στα ελληνικά)

Στο εργαστήριο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το εικονογραφημένο βιβλίο Η βάρκα της Helen
Ward ως έναυσμα για μια σειρά θεατρικών δραστηριοτήτων που θα επικεντρωθούν σε
θέματα όπως η ενσυναίσθηση, η σύγκρουση, η κοινότητα και οι σχέσεις νέων και
μεγαλυτέρων. Ωστόσο, θα είναι ζωντανό, διασκεδαστικό και ιδιαίτερα πρακτικό, με χρόνο
για σκέψη και συζήτηση.
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όλες οι ανακοινώσεις στη Συνδιάσκεψη 2008 θα γίνουν σε τέσσερις Oμάδες Eργασίας με
τη μορφή μικρών τοποθετήσεων και συζητήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, αντί των
συνήθων εισηγήσεων-μονολόγων. Η συζήτηση στις Ομάδες Εργασίας στοχεύει να δώσει την
ευκαιρία στους σύνεδρους (ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς και σχεδιαστές
εκπαιδευτικής ή πολιτιστικής πολιτικής) να συμμετάσχουν σε ένα πιο ουσιαστικό διάλογο και
να

ανταλλάξουν

απόψεις

και

εμπειρίες

«καλής

πρακτικής».

Οι

συμμετέχοντες

θα

συνεισφέρουν με απόψεις-προτάσεις από το χώρο της θεωρίας και έρευνας ή με
συμπεράσματα από την εφαρμογή προγραμμάτων (project).
Κάθε Ομάδα Εργασίας διαρκεί 2,5 ώρες και σε αυτή συμμετέχουν: ένας συντονιστής, που
θα συντονίσει τη διαδικασία και θα θέσει τα ερωτήματα, ένας ανταποκριτής, που θα
παρουσιάσει τα κύρια σημεία της συζήτησης στο κλείσιμο εργασιών στην τελική Ολομέλεια
και οι ομιλητές-σχολιαστές με μικρή τοποθέτηση σχετική με τη θεματική ενότητα την
οποία πραγματεύεται η ομάδα. Επίσης όλοι οι σύνεδροι που παίρνουν μέρος σε κάθε ομάδα
μπορούν να συνεισφέρουν με προτάσεις και παρατηρήσεις.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Θέατρο και σχολείο
Αναλυτικό πρόγραμμα, αξιολόγηση, αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών,
μάθηση μέσα από project, διαθεματικότητα, καλλιτέχνες στα σχολεία, αισθητική αγωγή και
μάθηση.
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Θέατρο στην εκπαίδευση: έρευνα, πρακτική
Δεοντολογία, νέες μορφές έκφρασης σε μια κοινωνία εικόνας και πληροφορίας, πρόσβαση
στις Τέχνες, οικονομικές δυνατότητες, ο ρόλος των Τεχνών: η χρησιμότητα, η χρήση τους,
τα αποτελέσματα (ανθρώπινο δικαίωμα ή εμπορικό προϊόν)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Θέατρο, εκπαίδευση και κοινωνικο-πολιτισμικές αλλαγές
Διαπολιτισμικά θέματα, περιβαλλοντικά θέματα, ένταξη/ενσωμάτωση, δια βίου εκπαίδευση,
ζητήματα ειρήνης, διαχείριση συγκρούσεων, εξαρτήσεις, ειδικές ανάγκες και καλλιτεχνική
έκφραση, ανάπτυξη, μη τυπική εκπαίδευση
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Τέχνες & εκπαίδευση: πολιτική και προτεραιότητες
Ο ρόλος της καλλιτεχνικής παιδείας/αγωγής, σχεδιασμός και διδασκαλία αισθητικής αγωγής,
πολιτική και προτεραιότητες των εθνικών και διεθνών φορέων (Πανεπιστήμια, Υπουργεία,
ΜΚΟ, Unesco κλπ).
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
«Η ανάπτυξη του δημιουργικού θεάτρου στην Τουρκία: Θέματα και προκλήσεις»
Ömer Adıgüzel, Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, Τουρκία
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 1

Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση και την πρόοδο που
παρατηρείται στην εφαρμογή του δημιουργικού θεάτρου ως καλλιτεχνικής μορφής και
μεθόδου στα μαθήματα στην Τουρκία, σε σχέση με την αναμόρφωση του προγράμματος
σπουδών στο τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα. Γι’ αυτό το σκοπό περιλαμβάνει και μια
γενική

παρουσίαση

του

τουρκικού

εκπαιδευτικού

συστήματος.

Η

ανάγκη

για

δημιουργικότητα είναι κοινή σε όλους τους πολιτισμούς. Ο σημαντικότερος ρόλος της
εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει περιβάλλον που να διαπλάθει τα άτομα, έτσι ώστε να
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γίνουν υπεύθυνοι και ολοκληρωμένοι πολίτες, με τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα και
την ικανότητα να διευρύνουν τη δημιουργικότητά τους. Σε αυτό το περιβάλλον, τα άτομα
πρέπει να βρουν υποστήριξη για να αναπτύσσονται, να μπορούν να ερμηνεύουν και να
κατανοούν τον κόσμο που τους περιβάλλει και να λειτουργούν στην κοινωνία με τρόπο
παραγωγικό. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που βασίζεται στο μεγάλο όγκο πληροφοριών, την
αποστήθιση, τη μονόπλευρη απόδοση των γεγονότων, ένα σύστημα που παραμελεί τις
αισθητηριακές πτυχές της διδασκαλίας και στο οποίο ο μαθητής δε μαθαίνει να καταλήγει σε
συμπεράσματα μέσα από τη δοκιμή και το λάθος, δημιουργεί ένα αίσθημα ελλείμματος για
όποιον προσπαθεί να καλλιεργηθεί ως υπεύθυνος ενήλικας.
«Μουσική Εκπαίδευση και Αισθητική Αγωγή: εναλλακτικές απόψεις, ερμηνείες και
επιπτώσεις»
Μαρία Αργυρίου, εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής, υποψ. διδάκτορας Ιονίου
Πανεπιστημίου-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, πρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών
Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (E.E.M.A.Π.Ε.)
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 4

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες είναι σύνηθες να εκλαμβάνουμε τη μουσική εκπαίδευση ως
μέρος της αισθητικής αγωγής (θέατρο, μουσική, εικαστικά). Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια
πολλοί συγγραφείς εκφράζουν μερικές θεμελιώδεις απόψεις προς αυτή την κατεύθυνση,
ενισχύοντας

ένα

καθεστώς

«ορθόδοξης

εκπαιδευτικής

κουλτούρας».

Σ’

ένα

υγιές

εκπαιδευτικό κλίμα όμως κάθε τι «ορθόδοξο» θα πρέπει να υποβάλλεται σε αυστηρή
εξέταση, γι’ αυτό με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι η αισθητική αγωγή γίνεται, τελικά, το
επίκεντρο θερμών συζητήσεων.
Ο σκοπός της εισήγησης δεν είναι η αντιπαράθεση στη συγκεκριμένη δημόσια συζήτηση,
αλλά η επανεξέταση της αντίληψης που έχουμε για την αισθητική αγωγή σε ό,τι αφορά τη
διδασκαλία της μουσικής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε σχέση με τη διδασκαλία των άλλων
μορφών τέχνης.
Εξαρχής είναι ξεκάθαρο ότι πολλές συζητήσεις είναι νεφελώδεις εξαιτίας του ότι ο όρος
αισθητική αγωγή χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους και με διαφορετικό περιεχόμενο.
Όπως πολλοί άλλοι όροι, στις εκπαιδευτικές διαλέξεις αποκτά πολλές ερμηνείες. Πιο συχνά,
εμπεριέχει την έννοια της εκπαίδευσης στις τέχνες και υπηρετεί την ανάπτυξη των παιδιών
σε συγκεκριμένο τρόπο σκέψης ή ευφυΐα. Σε ευρύτερο πλαίσιο όμως η αισθητική δεν είναι
απαραίτητα συνδεδεμένη με τις τέχνες, καθώς προκύπτει ως διάσταση μάθησης και
εμπειρίας σε οποιοδήποτε τομέα γνώσεων. Μια τρίτη αντίληψη προκύπτει από την άποψη
περί αισθητικής, η οποία θεωρεί την αισθητική αγωγή διαδικασία διεξαγωγής έρευνας
σχετικά με τη φιλοσοφία των τεχνών. Έτσι, η αισθητική εκπαίδευση φαίνεται να εμπεριέχει
τη μελέτη θεμάτων προς συζήτηση όπως καλλιτεχνικές έννοιες, κρίσεις, αξίες και σκοποί.
Αυτές οι διαφορετικές αντιλήψεις της αισθητικής εκπαίδευσης αφορούν όχι μόνο το δημόσιο
φορέα εκπαίδευσης (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και τις καλές πρακτικές της μουσικής εκπαίδευσης στα
σχολεία αλλά πρωτίστως την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, εγείρεται ένας
αριθμός φιλοσοφικών και εκπαιδευτικών θεμάτων αλλά και προβλημάτων τα οποία με τη
σειρά τους απαιτούν θεωρητική υποστήριξη και επεξεργασία.
Επιπρόσθετα, θα εξετάσουμε βασικά χαρακτηριστικά της πολιτιστικής πολιτικής σύμφωνα με
τα οποία η αισθητική εκπαίδευση βρίσκει εφαρμογή σε σύγχρονους εκπαιδευτικούς φορείς,
όπως πολιτιστικοί οργανισμοί, μουσεία και χώροι ανάπτυξης ιδιωτικής καλλιτεχνικής
έκφρασης.
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«Μεθοδολογία για μια Παιδαγωγική με κέντρο το μαθητή και τις παραστατικές
τέχνες»
Μπέττυ Γιαννούλη, εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, υποψ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου
Αιγαίου
Άννα Τσίχλη, σκηνοθέτης, θεατρολόγος, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 3

Η ανακοίνωση αυτή έχει σκοπό να εξετάσει και να δώσει αφορμή για προβληματισμό πάνω
στα αποτελέσματα της ελληνικής φάσης του ευρωπαϊκού προγράμματος mPPACT. Το
πρόγραμμα (Comenius 2.1) αποτελείται από τέσσερις φάσεις-πιλοτικές εφαρμογές στις
αντίστοιχες χώρες που συμμετέχουν σε αυτό (Ελλάδα, Κύπρος, Αγγλία, Δανία) και
υλοποιείται από το 2006 ως το 2009 από οκτώ εταίρους (πανεπιστήμια, επιστημονικές και
καλλιτεχνικές ενώσεις).
Η βασική προβληματική πάνω στην οποία δομήθηκε το πρόγραμμα είναι ότι τα μοντέλα
συμπεριφοράς στη σύγχρονη κοινωνία αλλάζουν και οι δασκαλοκεντρικές μέθοδοι που
εφαρμόζονται είναι αναποτελεσματικές για την ανάπτυξη των μαθητών.
Το πρόγραμμα mPPAct προτείνει μια παιδοκεντρική παιδαγωγική, η οποία αξιοποιεί την
πολιτισμική δράση του θεάτρου και των άλλων παραστατικών τεχνών. Ο στόχος του
mPPACT είναι να καλλιεργηθεί μια νέα παιδαγωγική πρακτική στην Ευρώπη, η οποία θα
ασχολείται με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και την εικόνα-αντανάκλασή της
μέσα στην τάξη, θα στοχεύει στην κριτική αντιμετώπιση των κοινωνικών θεμάτων, θα
αναγνωρίζει ένα καινούριο, πιο σύνθετο ρόλο στο δάσκαλο ως παιδαγωγό, ο οποίος θα
κινητοποιεί το παιδί στη μάθηση, θα αξιοποιεί τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, την κριτική
σκέψη των μαθητών, για να κατασκευάσουν το δικό τους κόσμο, και θα ενδυναμώνει το
διάλογο και τη συνεργασία μαθητή και εκπαιδευτικού στην απόκτηση της γνώσης.
Η εφαρμογή στην Ελλάδα ξεκίνησε με σεμινάριο τριανταπέντε ωρών σε εκπαιδευτικούς τον
Ιανουάριο του 2007 (συμμετείχαν δεκαεπτά εκπαιδευτικοί από δεκατέσσερα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής), οι οποίοι στη συνέχεια εφάρμοσαν μέχρι
το τέλος της σχολικής χρονιάς τη μεθοδολογία στα σχολεία τους. Η φάση ολοκληρώθηκε με
συμμετοχή των παιδιών σε κοινή συνάντηση, όπου παρουσιάστηκε δείγμα της δουλειάς
τους.
Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στο βαθμό επίτευξης βασικών στόχων του προγράμματος
καθώς και στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του στα ελληνικά
σχολεία. Μερικά από τα ερωτήματα που εγείρονται είναι τα ακόλουθα:
Μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο ελληνικό σχολείο μια παιδαγωγική προσέγγιση
που θέτει το μαθητή στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που εστιάζει σε βιωματικές
μεθόδους αναζήτησης της ταυτότητας των ίδιων των μαθητών στη συνάντησή τους με τους
άλλους στο σχολείο και την τάξη, που κάνει το μαθητή και τον καθηγητή συμμέτοχο στην
εκπαιδευτική διαδικασία; Πόσο μπορεί να προσεγγιστεί το αναλυτικό πρόγραμμα με τρόπους
που θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για να ακουστεί η φωνή κάθε παιδιού στην τάξη, να
αναπτύξουν

οι

μαθητές

πρωτοβουλίες

και

να

αντιμετωπίσουν

δυναμικά

την

πραγματικότητα; Μέσα σε μια ήδη διαμορφωμένη σχολική πραγματικότητα, πόσο βοηθά το
να εκφραστούν συναισθήματα, να κινηθούν τα σώματα, να αναδυθούν οι εφηβικές ανάγκες
και οι προβληματισμοί μέσα από τη διδακτέα ύλη ή από το θέμα που ερευνά μια ομάδα στο
σχολείο και στη συνέχεια να σχολιαστούν από τους ίδιους τους μαθητές; Κύριο ερώτημά μας
αποτελεί το σε ποιο βαθμό μπόρεσαν να επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε το mPPACT σε ένα
σχολείο με διαμορφωμένες ήδη σχέσεις, με βασικούς πρωταγωνιστές τους αντίπαλους
πόλους μαθητές-καθηγητές, με το ωράριό του και τις προσδοκίες του συνδεδεμένες με τις
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κοινωνικοοικονομικές ανάγκες ενός παγκοσμιοποιημένου συστήματος του οποίου αποτελεί
αντανάκλαση.
Συνεργάτες στο πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί «φωτογράφησαν» μαζί με τους εταίρους τα
αποτελέσματα

του

προγράμματος.

Εικόνες,

μαρτυρίες,

παραδείγματα

από

την

όλη

διαδικασία, αλλά και μεμονωμένες περιπτώσεις, συνετέλεσαν στην εξαγωγή των πρώτων
συμπερασμάτων. Μπορούν να δημιουργηθούν τελικά πυρήνες αλλαγής στο σχολείο και πώς
μπορούν οι παραστατικές τέχνες και η παιδαγωγική να συνεργαστούν και να συνυπάρξουν
προς αυτό το σκοπό;
«Φωνές και όψεις του “άλλου”: Η δραματική τέχνη στην ελληνική πρωτοβάθμια
εκπαίδευση σε μια εποχή μεταβολών, ταυτοτήτων και ετεροτήτων»
Φωκίων Γεωργιάδης, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπ/σης, ΜΑ στην Εκπαίδευση
(Συγκριτική Παιδαγωγική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση), Πανεπιστήμιο Λονδίνου, υποψ.
διδάκτορας Πανεπιστημίου Λονδίνου
Απόστολος Ζήσιμος, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπ/σης, ΜΑ στην Εκπαίδευση,
Πανεπιστήμιο Brunel Λονδίνου, υποψ. διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 3

H παρουσίαση αυτή εξετάζει και προβάλλει τη χρήση της δραματικής τέχνης, το ρόλο και
την αξία της καθώς και τις πρακτικές και τη μεθοδολογία της στην υπηρεσία της
πολυεθνικής σύνθεσης του σημερινού ελληνικού δημοτικού σχολείου. Επιχειρεί μια ανάλυση
της δραματικής τέχνης ως εργαλείο μάθησης στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση με
δεδομένο τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα που αυτή έχει πια αποκτήσει.
Ξεκινάμε με την παραδοχή ότι η δραματική τέχνη στο σχολείο είναι ένα σημαντικό κομμάτι
της διαδικασίας κατά την οποία τα παιδιά μαθαίνουν με την ενεργή συμμετοχή τους.
Περιγράφεται ως το μέσον με το οποίο αναπαριστώνται πραγματικές καταστάσεις της ζωής
και γεγονότα μέσω του αυτοσχεδιασμού. Η εκπαίδευση στη δραματική τέχνη παρέχει στους
μαθητές/μαθήτριες την ευκαιρία να εξετάζουν ανθρώπινες εμπειρίες μέσω φανταστικών
ρόλων και καταστάσεων και να εκτιμούν την ουσιαστική συμβολή του θεάτρου και της
δραματικής τέχνης στην ποιότητα ζωής τους. Τα παιδιά μπορούν έτσι να ερευνήσουν τις
ιδέες της δικαιοσύνης, της ανοχής, της συγχώρεσης και της ενσυναίσθησης μέσα από ένα
παιχνίδι ρόλων. Κατά συνέπεια, η κουλτούρα των παιδιών απεικονίζεται στις αποφάσεις που
λαμβάνουν μέσα στη δραματική τέχνη. Έτσι, η πολιτιστική ποικιλομορφία δίνει στον
πολυεθνικό μαθητικό πληθυσμό μοναδικές ιδέες στο πλαίσιο αυτό και παρέχει σε αυτούς
τους μαθητές και τις μαθήτριες ένα ακόμη «παράθυρο» μέσα από το οποίο μπορούν να
αντιμετωπίσουν,

να

εξερευνήσουν,

να

διαχειριστούν

αλλά

και

να

αμφισβητήσουν

πεποιθήσεις και αξίες πολιτισμών. Η διαπολιτισμικότητα εξάλλου αφορά την εναλλαγή
ταυτοτήτων και την εξέλιξη των μορφών τέχνης. Αν η διαπολιτισμικότητα γεννιέται μέσω
της συνάντησης του εαυτού μας και του «άλλου», η πραγματική πρόκληση είναι να
διατηρηθεί η αμοιβαιότητα αυτής της δυναμικής. Ως συνεργατική μορφή τέχνης, το δράμα
στην εκπαίδευση στηρίζεται απαραίτητα στην εμπιστοσύνη. Έχει γίνει προ πολλού
παραδεκτό ότι μια από τις θετικές ιδιότητες της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση είναι η
έμφασή της περισσότερο στη «συμπόρευση» και τη συνεργασία παρά σε εξατομικευμένες
πρακτικές μάθησης.
Η βασική συλλογιστική της παρουσίασης αυτής, λοιπόν, είναι ότι η δραματική τέχνη δεν
είναι μόνο ένα μάθημα που μπορεί να περιληφθεί ξεχωριστά στο αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών, αλλά ότι μπορεί να λειτουργήσει, συνδυαστικά, ως διδακτικό εργαλείο και ως
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διαθεματικός άξονας της δόμησης της διαπολιτισμικότητας στην ελληνική πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Ένα πρόγραμμα σπουδών δραματικής τέχνης που ακολουθεί τις αρχές της
ισότητας αξιολογεί θετικότερα τη διαφορετικότητα παρά την ομοιομορφία και την
καθολικότητα. Κατ' αυτό τον τρόπο, η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση δε φιλοδοξεί να
μεταβάλει την κλίμακα αξιών των μαθητών, αλλά να τους καλλιεργήσει την επίγνωση του
πώς οι αξίες αυτές αναπαριστώνται και με θεατρική μορφή. Συνεπώς, μια διαπολιτισμική
κατεύθυνση της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να
δοκιμάσουν αυτή τη δημιουργική διαδικασία της εξερεύνησης άλλων πολιτισμών μέσω της
αναπαράστασης και της έκφρασης.
«To θέατρο στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Από τον εθνοκεντρισμό στην
πολυπολιτισμικότητα»
Θόδωρος Γραμματάς, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εισήγηση στην Ημερίδα «Τέχνη και Παιδεία»

Ένα μέρος από τα δραματικά κείμενα που παρουσιάζονται στις σχολικές θεατρικές
παραστάσεις (ιδιαίτερα στις επετείους ιστορικής μνήμης) είναι πατριωτικά σκετς και δράματα
με αντίστοιχο περιεχόμενο. Και ενώ, σε ένα βαθμό, άλλου είδους έργα (κοινωνικού
προβληματισμού, οικολογικού και επιστημονικού περιεχομένου) είναι δραματουργικά και
παιδαγωγικά συμβατά προς τις αξίες της κατηγορίας «θέατρο για παιδιά και νέους» και
αντίστοιχα προς τις παιδαγωγικές αρχές του σύγχρονου σχολείου, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει
στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Υπάρχει, κατά συνέπεια, η ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανανέωσης αυτών των έργων με
τρόπο ώστε να διαφοροποιηθεί η εικόνα που δίνεται για τον «άλλο», για την «ετερότητα»
και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις και τα ζητούμενα του σύγχρονου πολυπολιτισμικού
σχολείου, χωρίς να υποβαθμιστεί η αξία επαφής των σύγχρονων γενεών με το ιστορικό
παρελθόν τους, χωρίς να απεμποληθεί η εθνική συνείδηση και ταυτότητα.
«Αποσπάσματα της παράλογης ώρας: η ποιητική ενός ναυαγίου»
Andrea Copeliovitch, PhD, Federal University of Rio Grande do Norte, Βραζιλία
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 2

Το Gaya Contemporary Dance Company είναι μία ομάδα του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου
του Rio Grande do Norte (Federal University of Rio Grande do Norte) με συνεχή παρουσία
εδώ και δεκαέξι χρόνια. Η ομάδα είχε ήδη συνεργαστεί με γνωστούς Βραζιλιάνους
σύγχρονους χορογράφους όταν αποφάσισε πριν από λίγα χρόνια να επαναπροσδιορίσει τη
δουλειά της. Έτσι, ξεκίνησε μια έρευνα για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης γλώσσας, στην
οποία κάθε μέλος της ομάδας είναι υπεύθυνο για τις κινήσεις και τις καταθέσεις του. Αυτή η
νέα προσωπική γλώσσα κινείται στα όρια του χορού, φλερτάρει με το θέατρο, τη μουσική
και την περφόρμανς.
Τόσο ο σύγχρονος χορός όσο και το ανθρωπολογικό θέατρο ψάχνουν όλες τις απεριόριστες
δυνατότητες που δεν έχουν πάρει ακόμη συγκεκριμένη μορφή. Οι περφόρμερς, για να
εκφραστούν, πειραματίζονται με κινήσεις χαοτικές, αρχικά χωρίς σχήμα. Αυτές οι κινήσεις
όμως χάνονται όταν δεν μπορούν να μεταμορφωθούν σε κάτι άλλο και να πάρουν
συγκεκριμένη μορφή μέσα από την επανάληψη και την ακριβή δόμηση. Το αποτέλεσμα είναι
αναπάντεχο, σαν ένας χείμαρρος από αισθήσεις που δεν μπορούμε να κατονομάσουμε.
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Τα αποσπάσματα της παράλογης ώρας είναι μια παράσταση αποτέλεσμα της εμπειρίας μας
από το συνδυασμό του ανθρωπολογικού θεάτρου με το σύγχρονο χορό. Δημιουργήθηκε με
βάση την προσωπική σπουδή και «δομή» του κάθε χορευτή. Καθεμία από τις πέντε γυναίκες
έγινε χορογράφος των κινήσεών της. Αναζητούσαν όμως πάντα το νόημα ή το κίνητρο για
όλες αυτές τις κινήσεις. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης θέματος, ανακαλύψαμε τον
Γιουνγκ και το ονειρικό σύμπαν. Ταξιδέψαμε στα όνειρά μας, τους εφιάλτες, τους φόβους
και τις επιθυμίες μας. Καλέσαμε έναν ηθοποιό να πάρει μέρος σε αυτή τη διαδικασία και
βρήκαμε ένα ποίημα που μας συνέδεε όλους. Πρόκειται για την Παράλογη ώρα του
Φερνάντο Πεσόα, ένα ποίημα που διηγείται μια ναυτική περιπλάνηση στο Χρόνο, με βασικό
θέμα και κίνητρο την αναζήτηση της αγάπης. Τα όνειρα κάθε περφόρμερ βρίσκουν την
αντανάκλασή τους σε αποσπάσματα από το ποίημα, και το έργο γίνεται ταξίδι.
Θέλουμε να παρουσιάσουμε αυτήν την υβριδική καλλιτεχνική διαδικασία ως αφορμή για να
συζητήσουμε για το χάος που χαρακτηρίζει την πράξη της δημιουργίας, για το ρόλο του
σκηνοθέτη ως δραματουργού, για τα όρια μεταξύ χορού και θεάτρου και για τη χρήση
αυτών των δύο με στόχο την καλλιτεχνική δημιουργία. Εν τω μεταξύ, χορεύουμε με τη
σιωπή, χορεύουμε με την ψυχή που έχει κομματιαστεί αλλά ξαναδημιουργείται σαν το
Φοίνικα.
«Θεατρική και κοινωνική αποδοτικότητα (performativity) - ένα πείραμα για τη
διεπιστημονική ερμηνεία της θεατροπαιδαγωγικής μεθόδου»
János Deme, ερευνητής, KÁVA Kulturális Műhely (Πολιτιστική Ομάδα KÁVA), Ουγγαρία
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 2

Η Πολιτιστική Ομάδα KÁVA (KÁVA Cultural Group), που λειτουργεί εδώ και δέκα χρόνια
στην Ουγγαρία, απασχολεί από τον Ιούνιο του 2007, σε επαγγελματική βάση, έναν
κοινωνικό ερευνητή για να αναλύει επιστημονικά τα αποτελέσματα της θεατροπαιδαγωγικής
δουλειάς της Ομάδας με παιδιά και νέους. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας έχει ήδη
καθοριστεί, παρ’ ότι είναι αρκετά χρονοβόρο να αποσαφηνιστεί η ερευνητική υπόθεση και
να οριστούν τα εργαλεία μέτρησης των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, μπορεί να
πραγματοποιηθεί το πρακτικό μέρος της έρευνας.
Βρισκόμαστε στην αρχή ενός μακρινού ταξιδιού. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα της
έρευνας θα ερμηνευτούν και θα αξιοποιηθούν όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά σε όλο τον
κόσμο, όπου εφαρμόζεται η Θεατροπαιδαγωγική.
Αυτή η έρευνα αποτελεί για εμάς πραγματική πρόκληση και σε καμία περίπτωση μέσο
επίδειξης. Μέσα σε ένα ευρύ θεωρητικό πλαίσιο, η έρευνα έχει στόχο να θέσει συγκεκριμένα
ποσοτικά ερωτήματα και να εξετάσει την επαλήθευσή τους.
Ο θεωρητικός στόχος: Ο θεωρητικός στόχος είναι να επεξεργαστούμε μια επαγγελματική
«γλώσσα» η οποία μπορεί να ερμηνεύσει σωστά και αποτελεσματικά τις επαγγελματικές
δραστηριότητες, τους πειραματισμούς και τα αποτελέσματα της δουλειάς της ομάδας KÁVA,
μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και επιστημονικό πλαίσιο, που συμπεριλαμβάνει αρχές της
θεατροπαιδαγωγικής, της ψυχολογίας, των θεωριών της επικοινωνίας κ.λπ. Στόχος μας είναι
αυτή η επαγγελματική μας δουλειά με τους νέους να γίνει προσβάσιμη, να μπορεί να
αξιοποιηθεί και να ερμηνευτεί στο πλαίσιο της σύγχρονης, διεπιστημονικής, κοινωνικής και
πολιτισμικής έρευνας.
Ο πρακτικός στόχος: Πρακτικός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς
θεάτρου να επανεξετάσουν και να βελτιώσουν, μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας, την
επαγγελματική τους οπτική και τις πρακτικές δραστηριότητές τους. Με αυτή την έννοια, η
έρευνα έχει στόχο να συνδέσει την εξωτερική, επιστημονική οπτική με την εσωτερική,
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καθημερινή

επαγγελματική

θεατροπαιδαγωγική

δουλειά

(εφαρμοσμένη

έρευνα).

Η

εναρμόνιση των δύο πλευρών θα επικυρώσει τη γνώση που προϋπάρχει, αλλά και θα
οδηγήσει πιθανόν στην κριτική ανάλυση και εξέλιξή της (Allen, G.-Allen L.-Dalrymple 1999:
21-26).
Ο επαγγελματικός στόχος: Επαγγελματικός μας στόχος είναι να καταλήξουμε σε
κατανοητά επιστημονικά (ή και εκλαϊκευμένα) κείμενα, που θα ενημερώσουν φορείς και
πιθανούς χορηγούς για τις δραστηριότητες της ομάδας μας και θα προσελκύσουν το
ενδιαφέρον τους.
Θεωρούμε πως οι παραπάνω τρεις στόχοι, που προϋποθέτουν την ερμηνεία της εμπειρίας
μας σε τρεις διαφορετικές «γλώσσες», μπορούν να ενταχθούν στο εξής πλαίσιο: το ιδιαίτερο
πολιτισμικό

και

κοινωνικο-επιστημονικό

μοντέλο,

που

θέτει

στο

επίκεντρο

του

προβληματισμού του τη μεταμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών τη νέα χιλιετία και μιλά
για σύγχρονες, μεταμοντέρνες αναστοχαστικές κοινωνίες (Appadurai 1996; Bauman 1997,
2002; Beck 2003; Beck&all 2003; Hannerz 2002).
Με την ευρύτερη έννοια, θα λέγαμε ότι πρόκειται για τη διαδικασία που πυροδότησε η
αλλαγή των κοινωνιών από παραγωγικές σε καταναλωτικές. Η αλλαγή αυτή ενισχύθηκε από
την παγκοσμιοποίηση και τη διάδοση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Βασικά
χαρακτηριστικά της διαδικασίας είναι η ρήξη των μεγάλων συστημάτων της νεοτερικότητας
και η μετάβαση από την ενότητα στη σύγκρουση και τον ανταγωνισμό.
•

Παραγωγή

αγαθών

σε

παγκόσμια

κλίμακα,

κατανάλωση,

αγορά,

προώθηση

προϊόντων, μέσα ενημέρωσης κ.λπ.
•

Αναθεώρηση του ρόλου του κράτους πρόνοιας (εκπαίδευση, περίθαλψη, εργασία
κ.λπ.)

•

Αντικρουόμενα συμφέροντα και αλληλεξάρτηση σε διακρατικό επίπεδο

•

Πολιτικός ανταγωνισμός για την εναρμόνιση του παγκόσμιου και του εθνικού

•

Αντιπαράθεση στοιχείων της παλιάς κουλτούρας (εθνική, ταξική, θρησκευτική,
μειονοτική, τοπική) και της νέας (καταναλωτισμός, νέα πρότυπα διαβίωσης,
θρησκευτικές σέχτες, διεθνικά κινήματα κ.λπ.)

Η πιο ενδιαφέρουσα, για εμάς, πτυχή αυτής της διαδικασίας είναι ο τρόπος που επηρεάζουν
οι νέες προκλήσεις τα άτομα στην καθημερινότητά τους, θέτοντάς τους μπροστά σε
προβλήματα που πρέπει να επιλύσουν με την απόκτηση και τη χρήση νέων γνώσεων και
δεξιοτήτων.
Οι παραπάνω κοινωνικές, πολιτισμικές και επιστημονικές τάσεις στην ουσία προσπαθούν να
ερμηνεύσουν τις κοινωνικές εξελίξεις αναλύοντας τις ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει
να αναπτύξει κανείς. Αυτές οι θεωρίες δίνουν έμφαση στην αποσπασματικότητα, τη
διαφορά, τις συγκρούσεις και τη διαρκή μεταβολή των νεότερων κοινωνιών μέσα από τις
αντιδράσεις που προκαλούνται στην καθημερινή κοινωνική πρακτική (Ben Rampton,
Language in Late Modernity, 2006, βασισμένο σε συζητήσεις με εφήβους σε σχολεία του
Λονδίνου).
Η θεωρία-κλειδί για την ερμηνεία των παραπάνω είναι η αποδοτικότητα (performativity). Οι
διάφορες επιστημονικές κοινωνικές θεωρίες, ιδίως η πολιτισμική ανθρωπολογία (π.χ.
Turner), η κοινωνική ψυχολογία (π.χ. Goffman), η ιστορία των πολιτισμών (π.χ. Senett), η
εθνομεθοδολογία (π.χ. Garfinkel), συχνά χρησιμοποίησαν μεταφορικά έννοιες όπως
παράσταση (performance) και υποκριτική (acting) για να εκφράσουν την κοινωνική και
πολιτισμική τους θεωρία.
Πρόσφατα

κάποιες

μεταμοντέρνες

θεωρίες

θεωρούν

την

αποδοτικότητα

και

την

παραστασιακή επιτέλεση (performance) ως βασική τους οπτική (π.χ. Alexander on-line,
2006; Bial ed. 2004; Butler 2005; Fischer-Lichte 1993; Geertz 2001: 304-324, Hertzfeld
2004: 254-277) η οποία, με τη βοήθεια μεταφορών από το θέατρο, μας ευαισθητοποιεί σε
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θέματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ κοινωνικών ρόλων, δεξιοτήτων και γνώσεων, αλλά
και τις εκφάνσεις των ρόλων αυτών υπό διαφορετικές συνθήκες καθώς και την αποδοχή
τους.
Υπό το πρίσμα της αποδοτικότητας, η εφαρμοσμένη Θεατροπαιδαγωγική και η Παιδαγωγική
μέσω του Θεάτρου/Δράματος μπορούν πραγματικά να γίνουν αντικείμενο αναλύσεων. Σαν
ένα «κοινωνικό εργαστήριο» η Παιδαγωγική μέσω του Θεάτρου/Δράματος, με την ιδιαίτερη
πρακτική της, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και την παραγωγή της
σύγχρονης και μεταμοντέρνας γνώσης (Srtrain 2000; Bauman 2005).
«Το θέατρο ως μέσο ένταξης και ενσωμάτωσης των εθνικών μειονοτήτων των
προσφύγων στη χώρα υποδοχής τους. Το παράδειγμα των Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων της Τασκένδης (1949-1956)»
Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, φιλόλογος, δρ. Θεατρολογίας, μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 3

Πρόταση: Ενθάρρυνση των διαφόρων προσφυγικών κοινοτήτων για τη δημιουργία
θεατρικών ομάδων αποτελούμενων κυρίως από νέους. Πιθανοί συνεργαζόμενοι φορείς για
την παραχώρηση θεατρικού χώρου, διοργάνωση φεστιβάλ κ.ά
Σκεπτικό:
1) Καλύτερη γνωριμία της χώρας υποδοχής με τον πολιτισμό των μεταναστών
2) Αποδοχή της διαφορετικότητας της κουλτούρας. Άμβλυνση του φόβου και της
καχυποψίας για το ξένο και διαφορετικό
3) Διασταύρωση πολιτισμών, ανταλλαγή παραδόσεων
4) Εμπλουτισμός της ελληνικής θεατρικής σκηνής με παλαιότερο και σύγχρονο ξένο
δραματολόγιο. Εισροή νέου μεταφραστικού υλικού για το θέατρο. Ανίχνευση νέων
σκηνικών μορφών μέσα από τη γνωριμία με την ξένη κουλτούρα και την αξιοποίηση
της δυναμικής όλων των ειδών της καλλιτεχνικής της έκφρασης: μουσική, χορός,
τραγούδι, παντομίμα κ.ά.
5) Διέξοδος καλλιτεχνικής έκφρασης, δημιουργικότητας αλλά και μέσο ψυχαγωγίας για
την κοινωνία των προσφύγων
Το παράδειγμα μιας ελληνικής προσφυγικής κοινότητας της ΕΣΣΔ
Τασκένδη, 1949: Με την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και το τέλος του
εμφυλίου στην Ελλάδα, καραβάνια Ελλήνων πολιτικών προσφύγων έφτασαν στην ΕΣΣΔ στα
τέλη του 1949. Περίπου 20.000 Έλληνες βρήκαν καταφύγιο στην Τασκένδη, πρωτεύουσα
του Ουζμπεκιστάν.
Η θεατρική ζωή της Τασκένδης της εποχής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επτά θέατρα
φιλοξενούσαν παραστάσεις τοπικών θιάσων αλλά και θιάσων που περιόδευαν από τη Μόσχα
προς τις διάφορες σοσιαλιστικές δημοκρατίες.
Η

ελληνική

κοινότητα

δημιούργησε

θίασο

με

τη

σύμπραξη

Ελλήνων

προσφύγων

καλλιτεχνών αλλά και ερασιτεχνών (αγροτών που δεν είχαν δει ποτέ ως τότε θέατρο),
ανεβάζοντας

αρχικά

πατριωτικά

έργα

αγωνιστικού

κυρίως

περιεχομένου,

για

να

ψυχαγωγούν και να εμψυχώνουν τους Έλληνες συμπατριώτες τους. Με μηδενικά
οικονομικά μέσα (κοστούμια που έφτιαχναν μόνοι τους, υλικά που έβρισκαν από οικοδομές
για τα υποτυπώδη σκηνικά της παράστασης) έδιναν παραστάσεις στη Λέσχη (είδος
καφενείου που φιλοξενούσε τις εκδηλώσεις τους) κάθε Σάββατο και Κυριακή, γιατί τις
καθημερινές η συντριπτική πλειοψηφία εργαζόταν σε εργοστάσια. Με το πέρασμα του
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χρόνου κατάφεραν να φτιάξουν μέσα στη Λέσχη υπερυψωμένη σκηνή, σειρές καθισμάτων,
καμαρίνια κ.ά., που θύμιζαν κανονικό θέατρο.
Σταδιακά ο θίασος άρχισε να βγαίνει από τα στενά όρια της προσφυγικής κοινότητας, να
αποκτά μεγαλύτερη εμβέλεια και να προσελκύει θεατές από το πολυπολιτισμικό κοινό της
Τασκένδης. Το δραματολόγιο προοδευτικά άρχισε να αλλάζει και εντάχθηκαν σε αυτό ξένα,
κλασικά κυρίως, έργα αλλά και έργα από το σύγχρονο ρωσικό θέατρο. Κορυφαία στιγμή για
τον ελληνικό θίασο η παρουσίαση της Ειρήνης του Αριστοφάνη το 1955 στο πλαίσιο του
εορτασμού των 2400 χρόνων από τη γέννηση του Αριστοφάνη. Στον ελληνικό θίασο
παραχωρήθηκε το μεγαλύτερο θέατρο της πόλης, το Θέατρο Γκόρκι, και όλα τα έξοδα
καλύφθηκαν από το κράτος. Στην παράσταση, που απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές,
συνέρρευσε πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους και πολλοί θεατρικοί παράγοντες από τη Μόσχα.
Ο πανηγυρικός χαρακτήρας της παράστασης αλλά και οι εγκωμιαστικές κριτικές που
απέσπασε αποτυπώνονται στις φωτογραφίες και διαπιστώνονται από τα έντυπα της εποχής.
Η εισήγηση τεκμηριώνεται με εποπτικό υλικό (slides, φωτογραφίες), δημοσιεύματα του
ελληνικού και ξένου Τύπου της εποχής και ηχογραφημένες μαρτυρίες Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων.
«To δημιουργικό θέατρο στη διδασκαλία του μαθήματος της κοινωνικής αγωγής»
İsmail Güven, Associate Professor, Τμήμα Διδασκαλίας Κοινωνικών Σπουδών, Σχολή
Παιδαγωγικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Άγκυρας, Τουρκία
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 1

Σκοπός της εισήγησης είναι να αναλύσει τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση του
δημιουργικού θεάτρου στο μάθημα της κοινωνικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Το δημιουργικό θέατρο χρησιμοποιώντας το παιχνίδι, δηλαδή το φυσικό μέσο έκφρασης των
παιδιών, αποτελεί ένα πεδίο με τις δικές του τεχνικές και μεθόδους και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να αναπτύξει τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών μέσω του
μαθήματος της κοινωνικής αγωγής.
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με την πραγματικότητα της
κοινωνικής ζωής και τις τυπικές σχέσεις. Οι κοινωνικές σχέσεις και η επικοινωνία διέπονται
από αυστηρούς κανόνες. Το δημιουργικό θέατρο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση βοηθά τα
παιδιά

να

υιοθετήσουν

αντιδράσεις

πιο

εκφραστικές

και

αυθόρμητες,

ώστε

να

προσαρμοστούν καλύτερα στο νέο γι’ αυτά κόσμο. Τα παιδιά μάς δείχνουν τη δική τους
ερμηνεία αυτού του κόσμου στη μουσική, τα τραγούδια και σε ιστορίες που αφηγούνται
μέσα από την κίνηση και τις θεατρικές τεχνικές. Αυτές οι εμπειρίες τα βοηθούν να
επικοινωνούν και να συνεργάζονται με άλλους, να εκφράζουν τις ιδέες, τις σκέψεις και τα
συναισθήματά τους χρησιμοποιώντας ποικίλα σύμβολα σε διαφορετικές δραστηριότητες
κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέσω της αυτοσχέδιας μουσικής και του θεατρικού
παιχνιδιού, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και μπορούν να αναπαραστήσουν αυτά που ήδη
γνωρίζουν

και

τον τρόπο

που σκέφτονται,

χρησιμοποιώντας στρατηγικές επίλυσης

προβλημάτων με σκοπό να εκφράσουν τις ιδέες τους με διαφορετικούς τρόπους. Το
δημιουργικό θέατρο μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα των παιδιών να ερμηνεύουν τις
κοινωνικές

σχέσεις

και

συμβάλλει

σε

όλους

τους

τομείς

της

ανάπτυξής

τους,

συμπεριλαμβανομένης και της ακαδημαϊκής μάθησης.
«Ο μανδύας του ειδικού (Mantle of the Expert): ένα ευέλικτο εργαλείο για την
πρόκληση του ενδιαφέροντος των παιδιών και την ολιστική μάθηση»
Dorothy Heathcote, Ηνωμένο Βασίλειο
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Καλεσμένη ομιλήτρια-Κεντρική εισήγηση

Θα παρουσιάσω τρία συστήματα εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα δείξω πώς το δικό μου
σύστημα, ο μανδύας του ειδικού (Mantle of the Expert), τα συνδέει μεταξύ τους με τρόπους
που αναπτύσσουν την υπευθυνότητα των παιδιών στην τάξη και το ενδιαφέρον τους για
μάθηση.
Σύστημα 1: Το σύστημα ιμάντας μεταφοράς (Conveyor Belt Model), στο οποίο το βιβλίο
ορίζει τη διδακτέα ύλη. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να προοδεύσουν στις σπουδές
τους ορίζοντας τη διδακτέα ύλη σε κάθε μάθημα. Ο βαθμός δυσκολίας κάθε φορά είναι
ανάλογος με την ηλικία και τις ικανότητές τους. Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε με στόχο
να κάνει την παιδεία προσιτή σε όλους. Γραπτές δοκιμασίες και εξετάσεις έχουν σχέση με
όσα διδάσκονται τα παιδιά στην τάξη και με την προαποφασισμένη ύλη του βιβλίου. Όσοι
δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια, ώστε να μπορέσουν
να συμβαδίσουν με τους υπόλοιπους, και όσοι τα καταφέρνουν καλύτερα απ’ τους άλλους
αφήνονται τις περισσότερες φορές να προχωρήσουν μόνοι τους. Δεν πρόκειται για κριτική
του συστήματος αλλά για περιγραφή μιας αντικειμενικής πραγματικότητας. Ο δάσκαλος
είναι οδηγός και εκπαιδευτής αλλά και κριτής.
Σύστημα 2: Το επαγγελματικό μοντέλο (Professional Model), στο οποίο η μελέτη
πρακτικών εφαρμογών αποτελεί τη διδακτέα ύλη. Αυτό το μοντέλο έχει στόχο να παράγει
ειδικευμένους επαγγελματίες σε οποιοδήποτε τομέα. Το βάρος πέφτει στη λεπτομερή μελέτη
και πρακτική. Στην ύλη συμπεριλαμβάνονται ζητήματα ηθικής τάξης που αφορούν το
συγκεκριμένο επάγγελμα και την άσκησή του. Ο δάσκαλος επιδιώκει την πρακτική
διδασκαλία.
Σύστημα 3: Το καθοδηγητικό μοντέλο (Leadership Model), στο οποίο εξετάζονται κλασικά
δοκιμασμένα παραδείγματα ως βάση για την ανάπτυξη της πρακτικής. Το μοντέλο
περιλαμβάνει το δάσκαλο σε ρόλο συμβούλου, πολλές συζητήσεις, πειραματισμούς και
λάθη. Η ανάληψη ευθύνης και ο πειραματισμός με τον κίνδυνο της αποτυχίας θεωρούνται
χαρακτηριστικά προόδου στη μάθηση. Κάθε γνωστικό πεδίο μπορεί να είναι χρήσιμο σε
κάποιο άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες εξερεύνησης. Οι
δάσκαλοι συμβουλεύουν τους μαθητές και συμπορεύονται μαζί τους στη μαθησιακή
διαδικασία.
Θα προσπαθήσω να δείξω πώς ο μανδύας του ειδικού αποτελεί το μέσο για να συνδεθούν τα
τρία παραπάνω μοντέλα προς όφελος των μαθητών, και πώς μπορεί να τους δημιουργήσει
πραγματικό ενδιαφέρον για μάθηση.
Ορολογία
Ο μανδύας του ειδικού (Mantle of the Expert)
Οι μαθητές συμφωνούν με το δάσκαλό τους να αναλάβουν από κοινού μια επιχείρηση.
Έχουν την ευθύνη της καλής λειτουργίας της και κάνουν ό,τι χρειάζεται για να το πετύχουν.
Μπορεί να είναι ένα εργοστάσιο, ένα νοσοκομείο, ένα κατάστημα, ένα συνεργείο ή
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, όπου όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τις δουλειές
που πρέπει να γίνουν. Ο δάσκαλος και οι μαθητές είναι συνεργάτες, ο δάσκαλος
αναλαμβάνει τη διαχείριση, αλλά δεν είναι το πρόσωπο με τη μεγαλύτερη εξουσία. Όλες οι
αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού. Η επιλογή της επιχείρησης γίνεται με κριτήριο την ύλη
που θέλει να διδάξει ο δάσκαλος. Η έρευνα, το διάβασμα, το γράψιμο, οι υπολογισμοί
αποτελούν βασικά στοιχεία της επιχείρησης. Το θεατρικό στοιχείο το συναντάμε στον τρόπο
με τον οποίο ο κάθε μαθητής αναλαμβάνει και διατηρεί τον προσωπικό του ρόλο/θέση στην
επιχείρηση έχοντας υπόψη τους φανταστικούς πελάτες, οι οποίοι χρειάζονται τις υπηρεσίες,
τα προϊόντα κ.λπ. της επιχείρησης.
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Το παιδί ως χοάνη (Child as Crucible)
Στη σχέση που αναπτύσσεται στο μανδύα του ειδικού, ο δάσκαλος αντιλαμβάνεται τους
μαθητές ως «χωνευτήρια» με προηγούμενη κατακτημένη γνώση, εμπειρία και αντίληψη,
που φέρνουν στην επιχείρηση. Αυτή η διαδικασία φέρνει στην επιφάνεια όσες σχετικές
γνώσεις έχει ήδη το κάθε παιδί και, καθώς αυτή εξελίσσεται, η παλιά γνώση συναντά τις
καινούριες εμπειρίες, καθώς προχωρά η δουλειά του εκπαιδευτικού δράματος και η
διδασκαλία της ύλης.
«Κατανοώντας το θέατρο/δράμα γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί δάσκαλοι»
Andy Kempe, Senior Lecturer, Institute of Education, University of Reading, Ηνωμένο
Βασίλειο
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 1

Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστεί μια προσέγγιση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
θεάτρου, η οποία βασίζεται στην κατανόηση της σημειολογίας του θεάτρου. Η εισήγηση
στηρίζεται στους παρακάτω συλλογισμούς:
Αν και μερικοί άνθρωποι έχουν κλίση προς τη διδασκαλία και ορισμένα στοιχεία της
προσωπικότητάς τους τους βοηθούν στο συγκεκριμένο επάγγελμα, μπορούν να βελτιώσουν
τη διδασκαλία τους εστιάζοντας την προσοχή τους σε συγκεκριμένες δεξιότητες, που
μπορούν να καλλιεργηθούν ακόμα περισσότερο.
Η διδασκαλία δεν ταυτίζεται με την υποκριτική, αν και απαιτούνται διάφορες παραστατικές
δεξιότητες, καθώς και εποπτεία της τάξης ή του χώρου στον οποίο γίνεται το μάθημα του
θεάτρου/δράματος ως χώρου παράστασης.
Εάν ισχύουν τα παραπάνω, τότε ο αποτελεσματικός εκπαιδευτής πρέπει να ξέρει πώς να
αποδομήσει την παραστατική πράξη της διδασκαλίας και να είναι σε θέση να καθοδηγήσει
τους εκπαιδευόμενους, καθώς αυτοί ασκούν και αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του θεάτρου.
Όπως ακριβώς το θέατρο καθηλώνει το ακροατήριο και επικοινωνεί μαζί του μέσα από ένα
σύνθετο πλέγμα σημάτων (ακουστικά, οπτικά, χωροχρονικά), έτσι και η αποτελεσματική
διδασκαλία και η μάθηση προϋποθέτουν διαδραστική σχέση όχι μόνο με όσα λέγονται, αλλά
και με το «πώς λέγονται» σε δεδομένο περιβάλλον διδασκαλίας.
Σ’ αυτήν την εισήγηση θα προσπαθήσω να περιγράψω πώς μπορούν οι εκπαιδευόμενοι
εκπαιδευτικοί να διδαχθούν τρόπους να βελτιώνουν το σχεδιασμό και την παράδοση των
μαθημάτων θεάτρου και των θεατρικών εργαστηρίων, εφαρμόζοντας τις αρχές της
σημειολογίας στην τάξη τους.
«Το σχολείο ως εργαστήριο τέχνης και δημιουργίας: μία ολιστική προσέγγιση στο
πεδίο της αισθητικής αγωγής»
Μαίη Κοκκίδου (PhD, M.Ed.), μουσικός, νηπιαγωγός, ειδική επιστήμονας και διδάκτορας
του Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Παναγιώτα Χατζηκαμάρη, εκπαιδευτικός, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 1
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Ο όρος αισθητική αγωγή επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Οι διαφορετικές θεωρήσεις
προδιαγράφουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της διδακτικής των τεχνών, δίνουν
άλλες προτεραιότητες στην προετοιμασία των δασκάλων της αισθητικής αγωγής και
συσχετίζουν με διαφορετικό τρόπο τη θεωρία και τη δράση στην εκπαιδευτική πράξη. Αλλά
όλες συγκλίνουν στο γεγονός ότι η μουσική, η θεατρική και η εικαστική παιδεία, κατά τον
έναν ή τον άλλο τρόπο, διέπονται από κοινό τρόπο αντίληψής τους.
Ο ισχυρισμός ότι οι κανόνες και η φιλοσοφία των τεχνών έχουν έναν κοινό τόπο, που
μπορεί να θεωρηθεί ως η βάση της αισθητικής αγωγής, γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Η
αισθητική αγωγή είναι ένας τρόπος διαισθητικής μάθησης, γίνεται αντιληπτή μέσω των
αισθήσεων και είναι σημαντική για την ανάπτυξη της ανθρώπινης συνείδησης.
Στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις ολιστικού τύπου καταργούνται οι τεχνητές διαχωριστικές
γραμμές μεταξύ των διαφόρων πεδίων και οι ποικίλες όψεις ενός αναλυτικού προγράμματος
συναντιούνται και δημιουργούν σχέσεις με νόημα. Στα ολιστικά προγράμματα εμπλέκονται
με τον ομαλότερο τρόπο, μέσα από εμπειρίες μάθησης, το σώμα, οι αισθήσεις, οι γνώσεις, οι
σκέψεις, τα συναισθήματα και η διαίσθηση των μαθητών.
Η φιλοσοφική-μεθοδολογική-παιδαγωγική αρχή της θεώρησής μας είναι ότι η πρώτη επαφή
των παιδιών της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με την τέχνη πρέπει να γίνεται
μέσω ενοποιημένων προγραμμάτων αισθητικής αγωγής. Δεν είναι φυσικό να βάλουμε τα
μικρά παιδιά να παλέψουν με τις έννοιες, αλλά είναι απολύτως θεμιτό να τα εμπλέξουμε σε
ένα παιχνίδι μέσα από το οποίο θα βιώσουν τις έννοιες, θα εξοικειωθούν με τις τεχνικές και
θα περάσουν στο στάδιο της εφαρμογής και της δημιουργίας κατά τρόπο αβίαστο και
ελκυστικό. Και αυτό το παιχνίδι θα διεγείρει το αισθητικό κριτήριο των μαθητών, θα τους
ενθαρρύνει να σχηματίσουν αισθητικές απόψεις και εκτιμήσεις και θα τους προσφέρει
ερεθίσματα που κινητοποιούν όλο τους το είναι.
Στην

παρούσα

εισήγηση

παρουσιάζουμε το

θεωρητικό

υπόβαθρο

και

τους άξονες

εφαρμογής ενός ολιστικού/ενοποιημένου προγράμματος αισθητικής αγωγής για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ωθήσουμε το παιδί να
επικοινωνήσει και να εκφραστεί μέσω της τέχνης -αξιοποιώντας είτε συνθετικά είτε
εναλλακτικά τα υλικά και τις τεχνικές των εικαστικών τεχνών, του θεάτρου, του χορού και
της μουσικής- και να

το εφοδιάσουμε με την απαραίτητη γνώση και τα μέσα, ώστε να

προχωρήσει σε δημιουργικές διαδικασίες. Ο απώτερος στόχος είναι να θεμελιώσουμε μια
στερεή, καλή, ουσιαστική και γόνιμη σχέση του παιδιού με την τέχνη, η οποία, ως
αυθύπαρκτη και μόνιμη ανάγκη του παιδιού, θα έχει κάθε λόγο να εξελίσσεται και πέρα από
το σχολικό χώρο και τα «μαθήματα» αισθητικής αγωγής.
«Η συμβολή της δραματικής τέχνης στη διδασκαλία των μαθηματικών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
Παναγιώτα Κοταρίνου, μαθηματικός, MA στη Διδακτική των Μαθηματικών
Δέσποινα Κουτλή, φυσικός
Νατάσσα Χρυσανθάκη-Αποστολοπούλου, φιλόλογος, MA στην Εκπαιδευτική
Αξιολόγηση
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 1

Τόσο στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα όσο και στη συνείδηση εκπαιδευτικών και
μαθητών τα

μαθηματικά φαίνεται να μη σχετίζονται με το θέατρο, τη λογοτεχνία ή το

εκπαιδευτικό δράμα. Σε μια προσπάθεια σύνδεσης τους πραγματοποιήσαμε μια έρευνα
δράσης σε ένα τμήμα της Α’ Λυκείου του σχολείου μας, το σχολικό έτος 2005-2006, με
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σκοπό να διερευνήσουμε και να αξιολογήσουμε την επίδραση της δραματικής τέχνης και της
λογοτεχνίας στη διδασκαλία των μαθηματικών.
Από τη βιβλιογραφία γνωρίζαμε τη σπουδαιότητα της παιδικής λογοτεχνίας στη διδασκαλία
των μαθηματικών (Griffiths 1991, Siegel 1996, Jenner 2000, Ameis 2002, Jenner 2002,
Whitin 2002) καθώς και τη θετική επίδραση που μπορούν να έχουν οι ιστορίες στην
εκμάθηση των μαθηματικών (Borasi 1990, Borasi 1998, Siegel 1996 b, Siegel 1998).
Επιλέξαμε λοιπόν να διαβάσουμε στα παιδιά στο μάθημα της γεωμετρίας αποσπάσματα από
το έργο μαθηματικής λογοτεχνίας του Denis Guedj Τα αστέρια της Βερενίκης.
Η ανάγνωση αυτή αποτέλεσε την αφορμή για το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης με
τίτλο Μια πανέμορφη ιστορία- Η μέτρηση της Γης από τον Ερατοσθένη, που βασίστηκε
στους

διαλόγους

του

βιβλίου

που

αναφέραμε.

Πραγματοποιήσαμε

την

παράσταση

θεωρώντας ότι μπορούσε να αποτελέσει μία από τις εναλλακτικές προτάσεις στη διδασκαλία
των μαθηματικών, διότι, όπου αξιοποιήθηκε η δραματική τέχνη στη διδασκαλία των
μαθηματικών είτε υπό μορφή θεατρικής παράστασης είτε υπό μορφή εκπαιδευτικού
δράματος, τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά και ως προς την κατανόηση μαθηματικών
εννοιών και τη θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά (Tulej 1990, Παπαδάκη 2001,
Παπαδάκη 2007, Ufuktepe 2002, Duatepe, 2004, Duatepe, 2004b).
Η θεατρική αυτή παράσταση για την Αλεξάνδρεια της ελληνιστικής περιόδου αποτέλεσε το
έναυσμα για το project Ελληνιστική Αλεξάνδρεια: Ο Φάρος της Γνώσης, που είχε στόχο τη
γνωριμία των παιδιών με τον ελληνιστικό κόσμο μέσα από τα μαθήματα της Ιστορίας, των
αρχαίων και νέων ελληνικών, των μαθηματικών, των θρησκευτικών και της πληροφορικής.
Γνωρίζαμε επίσης ότι η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση (drama in education) αποτελεί
μια νέα προσέγγιση στην παιδαγωγική πράξη (Άλκηστις 1998, Άλκηστις 2000, Σέργη 1991,
Wagner 1999, Wooland 1999) και ότι πολλές από τις τεχνικές της δραματικής τέχνης στην
εκπαίδευση προσφέρονται για τη μάθηση στις φυσικές επιστήμες (Άλκηστις 2005, Tveita)
και στα μαθηματικά (Duatepe, 2004, Duatepe, 2004b Pennington 1999). Θεωρώντας ότι η
δημιουργία λεκτικής διαμάχης μεταξύ μαθητών-τριών μπορεί να διευκολύνει την απόκτηση
της

γνώσης

και

την

ανάπτυξη

της

κρίσης

τους,

καθώς

και

ότι

ένας

αγώνας

επιχειρηματολογίας, μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων (role playing debate), μπορεί να
ζωντανέψει το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε μια μαθηματική θεωρία (Snider
2006),

πραγματοποιήσαμε

«Αγώνα

Επιχειρηματολογίας»,

ο

οποίος

αποτελούσε

προσομοίωση αντιπαράθεσης στην Εθνοσυνέλευση κατά τη Γαλλική Επανάσταση. Η
αντιπαράθεση αυτή που αφορούσε την επιλογή μονάδας μήκους δημιούργησε την ανάγκη
μιας εκ νέου μέτρησης ενός μεσημβρινού της Γης.
Από

τα

ερωτηματολόγια

και

τις

συνεντεύξεις

συμπεράναμε

ότι

τα

παιδιά

με

τις

δραστηριότητες αυτές είδαν μια διαφορετική όψη των μαθηματικών και έγινε θετικότερη η
στάση τους απέναντι σε αυτά. Τα παιδιά, με τη θεατρική παράσταση, βίωσαν τον
προβληματισμό του ίδιου του Ερατοσθένη για τη λύση ενός πραγματικού προβλήματος,
γεγονός που τους οδήγησε και στην κατανόησή της. Ενέταξαν τη γεωμετρία στο ιστορικό
της πλαίσιο και διαπίστωσαν ότι είναι πράγματι προϊόν της ανθρώπινης εμπειρίας.
«Το θεατρικό παιχνίδι: διάσταση της αγωγής μέσα από το θέατρο»
Λάκης Κουρετζής, παιδαγωγός, σκηνοθέτης, συγγραφέας
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 1

Το Θέατρο ας μην το βλέπουμε μόνο ως κείμενο, ως «σκηνοθεσία» ενός δεδομένου έργου ή
απλά διεκπεραίωση ρόλων. Θέατρο για παιδιά δε σημαίνει μόνο παράσταση. Είναι μια
διαδικασία περίπλοκη, κοινωνική, βαθύτατα παιδευτική, που αγγίζει τις αρχετυπικές ανάγκες
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του ανθρώπου για δράση (παιχνίδι), παραλλαγή και θέατρο του κόσμου. Το θεατρικό
παιχνίδι είναι μια μορφή θεάτρου της επινόησης, θεάτρου ατμόσφαιρας, πολύτεχνης
δράσης, έκφρασης και επικοινωνίας. Η δομή και τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού το
καθιστούν δυναμικό μέσο στην παιδευτική διαδικασία και στην εκπαιδευτική-διδακτική
πράξη. Αποτελεί ένα είδος «διαμαθήματος» το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα το
μαθήματα. Διαφέρει από την καθιερωμένη θεατρική παραστασιολογία των σχολικών
παραστάσεων, όπου στο κέντρο αυτής της δραστηριότητας ευρίσκεται η απο-μίμηση, όπου
το προσωπικό στοιχείο εκμηδενίζεται από την προσπάθεια που κάνουν οι ενήλικες να
παίξουν τα παιδιά σαν να ήταν ενήλικες, να «μοιάσουν» και όχι να νιώσουν, να παίξουν ένα
ρόλο σύμφωνα με την «άποψη» κάποιου, χωρίς περιθώρια επιλογών, δυνατοτήτων
αυτοέκφρασης, δίχως καν να έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα και την αίσθηση της κίνησης,
να κινούνται, δηλαδή, «σκηνικά».
Η θεατρική αγωγή στο σχολείο δεν μπορεί να απευθύνεται μόνο σε χαρισματικά παιδιά, σ'
εκείνα που μπορούν να ανέβουν στη σκηνή. Η θεατρική αγωγή δεν είναι σκηνική αγωγή,
τρόπος να μάθουν τα παιδιά να παίζουν θέατρο, αλλά διά του θεάτρου να εισέρχονται στο
χώρο της έκφρασης, της ανακάλυψης των όποιων δημιουργικών ικανοτήτων διαθέτουν, και
δια του θεατρικού παιχνιδιού να αντιληφθούν και να νιώσουν, να ανακαλύψουν και να
βιώσουν τη γνώση. Επειδή «δια τοις μιμίμασιν ο άνθρωπος γνωρίζει και επί τοις μιμίμασιν
χαίρει» (Αριστοτέλης). Επειδή το «παίζειν» εστί τέρψη ηδονής και τέρψη γνώσης.
Οι σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Θεάτρου αποτελούν ταυτόχρονα στοιχεία της
σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.
«Το θέατρο/δράμα στο σχολείο και η κοινοτική του διάσταση: η ιταλική εμπειρία
από τα σχολικά φεστιβάλ θεάτρου (rassegna)»
Tadeusz (Tadek) Lewicki, Senior Lecturer, Social Communication Sciences, Pontifical
Salesian University, Ρώμη, Ιταλία
Angela Marchese, Assistant Lecturer, “La Sapienza” University, Ρώμη, Ιταλία
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 4

Η πλούσια ιταλική παράδοση του σχολικού θεάτρου, διαμορφωμένη από τις εμπειρίες
θεατρικής

εμψύχωσης

των

τελευταίων

τριάντα

χρόνων,

είχε

ως

αποτέλεσμα

να

δημιουργηθεί το μεγάλο κίνημα των σχολικών θεατρικών φεστιβάλ, που ονομάζονται
rassegna. Αν και οι θεατρικές δραστηριότητες δεν έχουν επίσημη θέση στο ιταλικό
αναλυτικό πρόγραμμα, η γνωστή ως «αυτονομία του αναλυτικού προγράμματος» επιτρέπει
το σχεδιασμό και την υλοποίηση θεατρικών προγραμμάτων σύμφωνα με την εκπαιδευτική
πολιτική κάθε σχολείου. Τα φεστιβάλ είναι το αποτέλεσμα του ενθουσιασμού των δασκάλων
και των μαθητών για το θέατρο στην εκπαίδευση. Τα προγράμματα που πραγματοποιούνται
και παρουσιάζονται στα φεστιβάλ συχνά πραγματεύονται θέματα εκτός αναλυτικού
προγράμματος και αποτελούν πραγματικά κοινοτικά και πολιτιστικά δρώμενα, ιδιαίτερα στην
ιταλική επαρχία. Αυτό το χαρακτηριστικό των φεστιβάλ προωθεί όχι μόνο τις αξίες του
θεάτρου στην εκπαίδευση, αλλά βοηθά και στην ανακάλυψη της τοπικής ιστορίας και
παράδοσης. Έτσι, θέτει υπό αμφισβήτηση τον παθητικό καταναλωτισμό των προϊόντων που
προβάλλουν τα ΜΜΕ, προϊόντα που συχνά είναι η μόνη μοίρα για τα παιδιά των μικρών
επαρχιακών κοινοτήτων.
«Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και θρησκευτική ετερότητα»
Μάριος Λιάγκης, θεολόγος, φιλόλογος, υποψ. διδάκτορας Κοινωνιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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Οι επιστήμες επιχειρούν να προσεγγίσουν τη σφαίρα του «ιερού» για να ανακαλύψουν τα
επίπεδα συνάντησης με τον άνθρωπο και να ερμηνεύσουν το ρόλο της θρησκείας μέσα στις
διαχρονικές εμπειρίες των ανθρώπινων πολιτισμών. Η νεοτερική κοινωνία βρίσκεται σήμερα
μπροστά στην πρόκληση να προάγει τη γνωριμία και την επικοινωνία με τους «άλλους» και
τις

άλλες

θρησκείες

για

μια

αρμονική,

δημιουργική

και

παραγωγική

συνύπαρξη

διαφορετικών φυλετικών, πολιτισμικών, γλωσσικών και κοινωνικών ομάδων. Ένας από τους
τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτό, σε φιλελεύθερο εκκοσμικευμένο ή
ουδετερόθρησκο

περιβάλλον,

είναι

η

γνώση

των

θρησκειών,

η

οποία

μπορεί

να

δημιουργήσει μια αίσθηση ανοχής και ασφάλειας και να βοηθήσει τους πολίτες να
κατανοήσουν καλύτερα τις κοινωνίες στις οποίες ζουν ή στις οποίες μετακινούνται και
εκείνες με τις οποίες έρχονται σε επαφή. Συγχρόνως τους δίνει τα εφόδια να κατανοήσουν
και

να

ερμηνεύσουν

σύγχρονα

προβλήματα

του

παγκοσμιοποιημένου

κόσμου

με

θρησκευτική διάσταση, όπως οι αδιάλλακτες φονταμενταλιστικές κινήσεις και δράσεις, ο
ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι εθνικές συγκρούσεις. Το Θέατρο στην Εκπαίδευση (Theatre
in Education) μπορεί να βοηθήσει τις επιστήμες στη δημιουργία κατάλληλου κοινωνικού
υπόβαθρου και στην τροφοδότηση του διαλόγου και της έρευνας, για να καταπολεμηθούν η
άγνοια και τα στερεότυπα και για να καλλιεργηθεί η ανοχή της θρησκευτικής ετερότητας σε
συνδυασμό με την εξάλειψη φανατικών τάσεων.
Στο σημερινό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση των αξιών, την
οικουμενικότητα και τη μετάβαση από τη νεοτερικότητα στη μετανεοτερικότητα, οι
ταυτότητες είναι αυτές που δημιουργούν τις ετερότητες και ο «άλλος» περιγράφεται
συνήθως με συγκεκριμένους όρους. Μόνο που «άλλοι» μπορούν να γίνονται όλοι, αφού το
σημείο αναφοράς της ταυτότητας των «άλλων» είναι διαφορετικό για τον καθένα. Το λεπτό
σημείο είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ ταυτότητας και ετερότητας.
Αυτή τη σχέση και την παραπάνω σύνδεση των επιστημών Θεολογίας, Κοινωνιολογίας και
Θεατροπαιδαγωγικής

μελετά

ο

ερευνητής

πραγματοποιώντας

την

έρευνα

με

θέμα

«Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και θρησκευτική ετερότητα» το 2006-07 σε τέσσερα
σχολεία-λύκεια στη Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή, ως μελέτες περίπτωσης με βάση ένα
θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα ως μέσο βιωματικής, κοινωνικής, αισθητικής μάθησης και
κυρίως

ως

μέσο

παρέμβασης.

Η

έρευνα

γίνεται

στο

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης, Τμήμα Θεολογίας, Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας, στο πλαίσιο της
διδακτορικής διατριβής του ερευνητή, και εξετάζει αν και πώς σε πολιτισμικά περιβάλλοντα
με θρησκευτικά διαφορετικούς πολίτες τα θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα μπορούν να
αποτελέσουν αποτελεσματικό μέσο κοινωνίας, συνδιαλλαγής και εκπαίδευσης με στόχο το
σεβασμό του ετέρου.
Το Θ.Π. «Πέντε μουντζουρωμένα απογεύματα», που μελετήθηκε στην παραπάνω έρευνα,
είναι των θεατροπαιδαγωγών Δαβίδ Άντζελ και Σοφίας Λαμπρίδου και του ερευνητή Μάριου
Λιάγκη.
«Το θέατρο στo πλαίσιo του επαγγελματικού προσανατολισμού σε κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες»
Ελένη Μακρογιάννη, δραματοθεραπεύτρια
Γιάννα Ρακλά, ειδική θεραπεύτρια-Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών «18 ΑΝΩ», Τμήμα «Σχολείο»
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 3
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Η επαγγελματική συμβουλευτική ορίζεται ως η επιστημονική βοήθεια που παρέχεται στο
άτομο, με στόχο να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες που αφορούν τη διερεύνηση του
εαυτού του και των επαγγελμάτων, καθώς και τις τεχνικές αναζήτησης εκπαιδευτικών
πληροφοριών και θεμάτων που αφορούν την εργασία και την απασχόληση. Επίσης,
επιδιώκει να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει την ικανότητα για λήψη ορθών αποφάσεων
και να κατανοήσει τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και των παραγόντων που την
επηρεάζουν. Με αυτή την έννοια, ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί μια
εξελικτική διαδικασία και λειτουργεί προληπτικά, καθώς μαθαίνει στο άτομο συμπεριφορές
που προλαμβάνουν λανθασμένες επιλογές και οδηγούν στην επαγγελματική ωρίμανση.
Όταν η επαγγελματική συμβουλευτική αφορά άτομα που ανήκουν στις ομάδες που
κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, στοχεύει να τα βοηθήσει να ξεπεράσουν
προβλήματα που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
τους επιλογών, ώστε να δραστηριοποιηθούν οικονομικά και κοινωνικά, διατηρώντας
παράλληλα τη δική τους ταυτότητα μέσα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινά αποδεκτών αξιών,
πρακτικών και διαδικασιών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000).
Από την άλλη πλευρά, η ουσία της θεατρικής πράξης έγκειται στο ότι όταν παίζει κανείς ένα
έργο, αλλάζει κατά μια έννοια. «Όταν μπαίνουμε στη θέση ενός άλλου ανθρώπινου
πλάσματος, στη ζωή ή στο θέατρο, μαθαίνουμε κάτι τόσο για τον άλλο όσο και για εμάς…
Από τη στιγμή που ταυτιζόμαστε με ένα άλλο πρόσωπο και έτσι παίρνουμε κάποια
χαρακτηριστικά του, δεν μπορούμε να είμαστε ξανά οι ίδιοι. Από τη στιγμή που η θεατρική
πράξη λαμβάνει χώρα, η πραγματικότητα με τη σειρά της αλλάζει» (Landy R., Handbook of
Educational Drama and Theatre).
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας της Μονάδας Απεξάρτησης «18
ΑΝΩ-Ψ.Ν.Α.», που λειτουργεί από το 2001 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,
πραγματοποιούνται

ομαδικές

συναντήσεις

επαγγελματικού

προσανατολισμού,

όπου

χρησιμοποιείται η θεατρική έκφραση και πράξη. Στόχος μας είναι να θέσουμε σε συζήτηση
και προβληματισμό ζητήματα όπως είναι ο φόβος για την εργασία, η χαμηλή αυτοεκτίμηση,
το αίσθημα αποτυχίας, καθώς και να τονώσουμε το αυτο-συναίσθημα, ώστε να μπορέσουν
τα άτομα να διεκδικήσουν με επιτυχία την είσοδο και την παραμονή τους στην αγορά
εργασίας.
Θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένο παράδειγμα θεατρικής δράσης, καθώς σκοπός μας είναι
να δώσουμε τη διάσταση της αλλαγής και κυρίως της προοπτικής ότι τα πράγματα μέσα σε
μια

πορεία

ζωής

είναι

δυναμικά.

Σκοπός

μας

είναι

να

τους

βοηθήσουμε

να

προσανατολιστούν ουσιαστικά.
«Κριτικές καλλιτεχνικές πρακτικές»
Helen Nicholson, Reader, Royal Holloway, University of London, Ηνωμένο Βασίλειo
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 2

Έχουν περάσει πάνω από είκοσι χρόνια από τότε που οι ακαδημαϊκοί των παραστατικών
τεχνών δέχτηκαν ότι ούτε η μελέτη ούτε η αποτίμηση της καλλιτεχνικής πρακτικής είναι
ουδέτερες, αντικειμενικές ή αμερόληπτες. Οι ακαδημαϊκοί των παραστατικών τεχνών,
ωθούμενοι από θεωρητικούς της λογοτεχνίας, μεταξύ των οποίων και οι Catherine Belsey
και Terry Eagleton, ασχολήθηκαν πολύ με τα ζητήματα του ζωντανού καλλιτεχνικού
γεγονότος, της παρουσίας και της πολιτικής διάστασης στην παραγωγή και την πρόσληψη.
Η ταύτιση με κάποια θεατρικά κείμενα θεωρείται πως έχει πολιτική διάσταση και, τώρα που
η πρόσφατη δεύτερη έκδοση των Reinelt και Roach’s Κριτική Θεωρία και Παράσταση
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αντικατέστησε τις δημοφιλείς πρώτες εκδόσεις της δεκαετίας του 1990, ήρθε η ώρα να
ξαναδώσουμε στη θεωρία το βαρύνοντα ρόλο της, ώστε να μπορούμε να διευρύνουμε την
οπτική μας για το πώς αντιλαμβανόμαστε μια παράσταση και πώς διαβάζουμε ένα θεατρικό
κείμενο. Η κριτική θεωρία αναπόφευκτα πολιτικοποιεί την πρακτική και προσφέρει στους
εκπαιδευτικούς του θεάτρου ένα μέσο για να προβληματιστούν για ζητήματα κοινωνικής
ενσωμάτωσης θέτοντας το ερώτημα ποιον ή τι αποκλείει ή περιθωριοποιεί η τρέχουσα
καλλιτεχνική και παιδαγωγική πρακτική.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση, ως μελέτη περίπτωσης, αφορά θεατρικά εργαστήρια με
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία διερεύνησαν θεωρίες για την ιδιότητα του
κοσμο-πολίτη σε σχέση με την Τρικυμία του Σαίξπηρ. Αναπτύσσει προβληματισμό για το
πώς μπορεί να διαβαστεί αυτό το έργο σε μια πολυπολιτισμική τάξη στη μετά 7/7 και 9/11
εποχή.
«Ο Πρωτέας μάς χτυπά την πόρτα: οι μεταμορφώσεις του θεάτρου και το
αναλυτικό πρόγραμμα»
John O’ Toole, Professor, Arts Education, University of Melbourne, Αυστραλία
Εισήγηση στην Ημερίδα «Τέχνη και Παιδεία»

Παρά την ευελιξία και τη δύναμη που έχει το θέατρο ως μορφή τέχνης και ως εργαλείο
μάθησης, ήδη από την εποχή του Πλάτωνα έχει αναπτύξει και εξακολουθεί να διατηρεί μια
περίεργη και αμήχανη σχέση και με την εκπαίδευση και με τα αναλυτικά προγράμματα. Με
βάση την τριαντάχρονη εμπειρία μας από το εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας (και με
αναφορές στα εκπαιδευτικά συστήματα της Μ. Βρετανίας και των Η.Π.Α.), η εισήγηση
παρουσιάζει μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους αποδεικνύεται ότι το θέατρο
μπορεί να υπηρετεί εκπαιδευτικούς στόχους και σε κάποιες περιπτώσεις να ενταχθεί στην
τυπική εκπαίδευση. Θα διερευνήσουμε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που
υπάρχουν. Μέσα από τη δομή του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος για το θέατρο στην
Αυστραλία, η εισήγηση θα καταδείξει ότι πολλές εσωτερικές διαμάχες και εξωτερικοί
περιορισμοί είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα παρανόησης και παρερμηνείας της πρωτεϊκής
φύσης του θεάτρου, η οποία εντούτοις βασίζεται σε γερά, κοινώς αποδεκτά θεμέλια.
«To θέατρο playback ως μορφή τέχνης και ερευνητικό εργαλείο»
Anna-Lena Østern, Department of Teacher Education, The Norwegian University of
Technology and Science, Νορβηγία
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 2

Η συγκεκριμένη εισήγηση θα αναφερθεί στο θέατρο playback ως καλλιτεχνικό είδος το
οποίο επικεντρώνεται στην αισθητική μεταμόρφωση ιστοριών από τη ζωή. Έχω παρουσιάσει
παραστάσεις με θεατρικές ομάδες τύπου playback στη Φιλανδία και τη Νορβηγία, οι οποίες
βασίζονται σε αληθινές ιστορίες από το χώρο της εκπαίδευσης που μετασχηματίζονται με το
playback, αναδεικνύοντας έτσι την ιστορία και αναπτύσσοντας πλούσιο υλικό για τον
αφηγητή. Πρόκειται για μια μορφή τέχνης η οποία στηρίζεται στην αναζήτηση και
χρησιμοποιεί το ίδιο το μέσο ως έρευνα στο χώρο του αναστοχασμού πάνω στην εμπειρία.
Παλαιότερη έρευνα
Το θέατρο playback είναι ένα είδος θεάτρου της κοινότητας, που δημιουργήθηκε από τον
Jonathan Fox και τη Jo Salas. Τo κίνημα του θεάτρου playback εξαπλώνεται και οι θεατρικές
ομάδες playback παρουσιάζουν παραστάσεις σε ποικίλους χώρους μέσα στην κοινότητα. Η
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συγκεκριμένη θεατρική μορφή στηρίζεται στον αυτοσχεδιασμό με βασική προϋπόθεση το
σεβασμό και την ανάδειξη της αρχικής ιστορίας. Η Jo Salas (1996) αναφέρεται στη μορφή
αληθινών γεγονότων κατά τη διάρκεια του αυτοσχεδιασμού, την προσωπική ιστορία στο
θέατρο playback. O Jonathan Fox (2003) έχει γράψει για τη συγκεκριμένη μορφή τέχνης
στο βιβλίο του Acts of service: «αυθορμητισμός, αφοσίωση, παράδοση που έρχεται από το
δίχως γραπτό σενάριο θέατρο». Πολλοί ηθοποιοί του playback έχουν προσπαθήσει να
περιγράψουν το σχήμα του με πολύ αναλυτικό τρόπο (για παράδειγμα οι Synne Platander
στη Νορβηγία και Peter Wright στο Σίδνεϋ).
Έχει ξεκινήσει ήδη συζήτηση για την καλλιτεχνική εμπειρία και τη γνώση. Στο διάλογο
ανάμεσα στην εκπαίδευση και την τέχνη ένα απαραίτητο βήμα είναι να διευρυνθεί η έννοια
της γνώσης και της μάθησης στην εκπαίδευση. Επίσης, είναι αναγκαίο να διευρύνουμε τις
αντιλήψεις μας για το τι θεωρείται τέχνη, εισάγοντας στους χώρους της κοινότητας
καλλιτεχνικές εκφράσεις, κοινή αισθητική, αισθητική υπό διαμόρφωση και αισθητική που
βασίζεται στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και των ανθρώπων με αντικείμενα. Ο
John O’ Toole θέτει αυτό το ερώτημα στο τελευταίο του βιβλίο Doing drama research.
Αναφέρεται σε ορισμένες ενδιαφέρουσες εμπειρίες από την Αυστραλία, από παράσταση που
ουσιαστικά ήταν παρουσίαση μιας έρευνας. Πρόκειται για μια ιδέα που χρησιμοποιείται πολύ
συχνά στην επιστήμη της ανθρωπολογίας, την παρουσίαση, δηλαδή, της έρευνας πάνω σε
κάποιον πολιτισμό με μορφή παράστασης. Ως ερευνήτρια στον τομέα των τεχνών στην
εκπαίδευση, έχω εντοπίσει περιπτώσεις όπου οι τέχνες μπορούν να αποτελέσουν ερευνητικά
εργαλεία με τη βοήθεια της οπτικής έκφρασης, της επινόησης, του μονολόγου, της
αφήγησης και του θεάτρου playback. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα παρουσιάσω το
θέατρο playback ως μέσο που ενισχύει το στοχασμό πάνω σε υπαρξιακά ζητήματα που
συναντάμε στις ιστορίες της ζωής του κοινού.
Θεωρητικό υπόβαθρο
Έμπνευσή μου υπήρξε η θεωρία της τέχνης στην εκπαίδευση και η θεωρία της performance.
Η άποψη του John Dewey για τη μετασχηματιστική αισθητική και τις μετασχηματιστικές
μαθησιακές διαδικασίες μάς βοηθά να εστιάσουμε στην ανάλυση. Συνδυάζεται με την
περιγραφή του Jack Mezirow (1978) για τη μετασχηματιστική μάθηση σε ένα διάλογο με πιο
σύγχρονες απόψεις, όπως η «μεταφορά» που χρησιμοποιεί ο Εουτζένιο Μπάρμπα. Όπως και
ο Φιλανδός ερευνητής της τέχνης στην εκπαίδευση Inkeri Sava (1955), αναζητώ τα
χαρακτηριστικά μιας καλλιτεχνικής μαθησιακής διαδικασίας που χαρακτηρίζεται από την
αλλαγή σε κάποιες απόψεις που αφορούν τη στάση του ατόμου απέναντι τον εαυτό του,
τους άλλους, τη φύση, την κοινωνία, τις ιδέες.
Μεθοδολογία
Συγκεντρώνω υλικό για ανάλυση από μαγνητοσκοπήσεις και φωτογραφίες από παραστάσεις
playback. Επίσης χρησιμοποιώ το ημερολόγιο της έρευνας του συντονιστή και καταγράφω
συζητήσεις με ανθρώπους που συμμετείχαν ή παρακολούθησαν παραστάσεις playback για
τις εμπειρίες τους από τη διδακτική πρακτική. Τα δύο βασικά θέματα του playback που
εξετάζονται λεπτομερώς σε αυτή την ανακοίνωση είναι το δέσιμο της ομάδας και οι
ζωντανές στιγμές στη σχέση δασκάλου και μαθητή κατά τη διάρκεια της πρακτικής
εξάσκησης. Στον επίλογό μου θα επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου στις δυνατότητες που μας
παρέχουν τα ερευνητικά μέσα που βασίζονται στις τέχνες, με στόχο να αναπτυχθεί η θεωρία
για το πώς θα ενσωματωθούν διαδικασίες της αισθητικής στην εκπαίδευση.
«Οξύνοντας τις αντιθέσεις: είμαστε “ο εσωτερικός εχθρός”, πολίτες-καλλιτέχνες με
σκοπό τη μεταμόρφωση ή “οι φύλακες της κολάσεως”;»
David Pammenter, Principal Lecturer, School of Community & Performing Arts,
Winchester University, Ηνωμένο Βασίλειο
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Η ανακοίνωση αυτή έχει σκοπό να αποτελέσει το ερέθισμα που θα οδηγήσει σε διάλογο για
την εκ νέου «ονομάτιση» του κόσμου μας. Θα εξετάσει το χώρο, τη θέση και την ταυτότητα
της Τέχνης ως Εκπαίδευσης μέσα στα πρότυπα που δημιουργεί η νέα τάξη πραγμάτων του
νεοφιλελευθερισμού. Θα αποσαφηνίσει το πλαίσιο και θα εξετάσει τις πολιτικές αντιφάσεις
εξαιτίας των οποίων υποβαθμίζεται η παιδαγωγική και μεταμορφωτική ικανότητα της τέχνης
ως

εκπαίδευσης,

θέτοντας

υπό

αμφισβήτηση

τις

έννοιες

του

«κανονικού»,

της

«εκπαίδευσης», του «σχολείου» και της «ανάπτυξης».
Η ανακοίνωση θα διερευνήσει τα καλλιτεχνικά, αισθητικά και πολιτισμικά πρότυπα της
θεατρικής πρακτικής ως απελευθερωτικής και ανθρωποκεντρικής παιδαγωγικής, που
στηρίζεται στην πρόκληση και τις αντιθέσεις. Θα εστιάσει στην πρακτική με την οποία
μπορούμε να ανακαλύψουμε και να κατανοήσουμε τον κόσμο μέσα από μια παρεμβατική και
μεταμορφωτική προσέγγιση και θα θέσει ερωτήματα σχετικά με το πώς οικοδομούμε την
εικόνα του εαυτού μας και τις αντιλήψεις μας για τον «άλλον».
Η ανακοίνωση και η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη διαλεκτική ικανότητα της θεατρικής
πρακτικής να αμφισβητεί και να παρεμβαίνει στην οικοδόμηση και την «ονομάτιση» της
πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Θα αναλύσει τη διαδικασία της μεταμόρφωσης δια
μέσου αλλά και μέσα από την πολιτισμική δράση του πολίτη καλλιτέχνη/παιδαγωγού στην
επιδίωξή του να επιτύχει συλλογική κοινωνική αλλαγή και μεταμόρφωση.
Μπορούμε να μιλάμε για εκπαίδευση στα σχολεία μας ή το μόνο που γίνεται αποδεκτό είναι
η συνθετική μονομερής κουλτούρα της νεοφιλελεύθερης ατζέντας και οι αντιλήψεις της για
το σχολείο; Πώς η συνθετική αυτή κουλτούρα, που ελέγχεται από τις πολυεθνικές εταιρείες,
απανθρωποποιεί τις πολιτικές, οικονομικές, πνευματικές και παιδαγωγικές μας πράξεις;
Εμείς ως καλλιτέχνες/παιδαγωγοί είμαστε άραγε υπεύθυνοι για την περιθωριοποίηση και τη
συστηματική καταπίεση των νέων; Σε ποιο βαθμό οι πρακτικές μας επηρεάζουν τους νέους
ανθρώπους και ποια σχέση έχουν με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ; Ποιους εκπροσωπούμε
και τίνος συμφέροντα εξυπηρετούμε; Ποιους υπερασπίζουμε;
Μήπως η εκπαίδευση που παρέχεται στα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα είναι απλά ο φύλακας
των πυλών μιας καλά οργανωμένης απάτης; Μήπως η εκπαιδευτική πρακτική που
ακολουθούμε ή ακόμα και εμείς οι ίδιοι αποτελούμε ένα νέο «εσωτερικό εχθρό»; Έχει γίνει
η εκπαίδευση ο «εχθρός του λαού»; Το εκπαιδευτικό δράμα, η Θεατροπαιδαγωγική, το
εφαρμοσμένο θέατρο, το Θέατρο για την Ανάπτυξη, το Θέατρο στην Κοινότητα -ή όπως
αλλιώς ορίζονται ή επαναπροσδιορίζονται τα παραπάνω- μήπως είναι απλά επιθέματα στην
πληγή μιας κουλτούρας του θανάτου;
Πώς θα μπορέσουμε εμείς ως παιδαγωγοί και καλλιτέχνες να επαναπροσδιορίσουμε τους
εαυτούς

μας,

τη

δράση

και

τους

στόχους

μας

στην

πορεία

αναζήτησης

μιας

ανθρωποκεντρικής, απελευθερωτικής παιδαγωγικής; Είμαστε ευχαριστημένοι που η ιστορία
μας προικοδοτεί με τίτλους που οικοδομούνται πάνω στην «οργή των καταραμένων»; Ποιο
ρόλο διαλέγουμε; Ποια θα είναι η πρακτική μας ως πολιτών, καλλιτεχνών/παιδαγωγών και
ποια εφόδια και δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουμε μαζί με τους νέους; Πώς θέλουμε να
διαμορφωθεί η πραγματικότητά μας; Τι πρέπει να γίνει και πώς σκοπεύουμε να το
πετύχουμε ατομικά και συλλογικά;
«Οι τέχνες στο ελληνικό σχολείο. Εκπαιδευτική πολιτική και πρακτικές»
Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου, Σχολική Σύμβουλος μουσικών, διδάσκουσα στο Π.Τ.Δ.Ε.
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση
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Ο ρόλος του ελληνικού σχολείου περιγράφεται στο εξής απόσπασμα από Φύλλο Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως: «…το σχολείο καλείται να συμβάλει πρωτίστως στη διαμόρφωση
προσωπικοτήτων με στέρεες ηθικές αρχές και ισχυρή αυτοαντίληψη και να δώσει βαρύτητα
στην

ικανοποίηση

του

συνόλου

των

συναισθηματικών

και

νοητικών

αναγκών

και

ενδιαφερόντων του μαθητή» (Φ.Ε.Κ. 303, τ. β’, 13/3/03, σ.3733).
Στην παρούσα τοποθέτηση θα υποστηριχθεί πως οι παραπάνω στόχοι μπορούν να
υλοποιηθούν μέσω της εφαρμογής ενός ισορροπημένου προγράμματος σπουδών, το οποίο
δίνει ίση βαρύτητα σε όλα τα μαθήματα και εξασφαλίζει στις τέχνες παρουσία ισότιμη με όλα
τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα.
Θα παρουσιαστούν ερευνητικά συμπεράσματα και προσωπικές απόψεις που περιγράφουν το
status των τεχνών στο ελληνικό σχολείο και θα προταθούν τρόποι βελτίωσης της θέσης των
τεχνών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περίπτωση του
μαθήματος της μουσικής στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Τέλος, θα γίνει αναφορά στις
θέσεις της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση και στις παρεμβάσεις που έχει
πραγματοποιήσει προς το Υπουργείο Παιδείας.
«Πορείες δημιουργίας - πορείες μάθησης: Παρουσιάζοντας θεατρικά ιδέες από το
επιστημονικό έργο του Γαλιλαίου»
Αντιγόνη Παρούση, λέκτορας Τ.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βασίλης Τσελφές, αναπληρωτής καθηγητής Τ.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 2

Η εργασία αυτή στηρίζεται σε δύο υποθέσεις:
•

Οι επιστημονικές ιδέες μπορούν να παρουσιαστούν θεατρικά και ειδικότερα μέσα
από τα εκφραστικά μέσα του κουκλοθέατρου (στην ευρύτερη μορφή του, σκιές,
μαύρο θέατρο κ.ο.κ.).

•

Οι επιστημονικές ιδέες, όπως και κάθε ιδέα, αποκτούν τη σημασία τους μέσα στο
πλαίσιο που τις «γεννά» και τις χρησιμοποιεί.

Στη βάση αυτών των υποθέσεων, οργανώσαμε μια μελέτη περίπτωσης με τη μέθοδο της
έρευνας-δράσης. Σ' αυτή φοιτήτριες του Τ.Ε.Α.Π.Η. του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών κλήθηκαν να πλαισιώσουν ιστορικά και καλλιτεχνικά, καθώς και να
αναπαραστήσουν θεατρικά επιστημονικές ιδέες που παρουσιάζονται στο αυθεντικό κείμενο
του Γαλιλαίου Διάλογος για τα δυο σημαντικότερα κοσμικά συστήματα, το αριστοτελικό και
το πτολεμαϊκό.
Οι φοιτήτριες δουλεύοντας σε ομάδες διέγραψαν διακριτές πορείες δημιουργίας και
μάθησης. Οι πορείες αυτές ξεκίνησαν από προϋπάρχουσες αναπαραστάσεις-αντιλήψεις για
την προσωπικότητα και το έργο του Γαλιλαίου. Μετασχηματίστηκαν κάτω από την «πίεση»
ιστορικών δεδομένων και καλλιτεχνικών δημιουργιών εμπνευσμένων από τις πρωτοποριακές
ιδέες και δράσεις του. Πάνω απ' όλα, επηρεάστηκαν από την ανάγκη πραγματοποίησης των
δικών τους στόχων, που ήταν να παραγάγουν μια καλλιτεχνικά άρτια παράσταση με
παιδαγωγικές δεσμεύσεις/προεκτάσεις.
Το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας επιχειρεί να διακρίνει πώς καθένας από τους
παραπάνω παράγοντες έπαιξε το ρόλο του στις πορείες δημιουργίας/μάθησης των
φοιτητριών. Για το σκοπό αυτό αναπτύξαμε ένα ειδικό πλαίσιο ανάλυσης, με το οποίο
προσεγγίσαμε τα δεδομένα των ομαδικών δραστηριοτήτων ως προϊόντα μαθησιακής πορείας
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ενός δρώντος συλλογικού υποκειμένου. Τόσο τα αποτελέσματα όσο και το πλαίσιο ανάλυσης
θεωρούμε ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο εκπαιδευτικό και επιστημολογικό ενδιαφέρον.
«Θέατρο για την Ανάπτυξη και εκδήλωση διαμαρτυρίας για το περιβάλλον:
ακούγοντας τις απόψεις της κοινότητας»
Marcia Pompeo-Nogueira, State University of Santa Catarina, Βραζιλία
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 3

Στο πλαίσιο ενός διαλογικού Θεάτρου για την Ανάπτυξη, ένα πρόγραμμα για το περιβάλλον
θα αντιμετώπιζε τα μέλη της κοινότητας ως υποκείμενα και όχι ως αντικείμενα. Αυτή η
προσέγγιση υιοθετήθηκε σε πρόγραμμα θεατρικών εργαστηρίων, ως μέρος μιας εκδήλωσης
διαμαρτυρίας για το περιβάλλον, η οποία είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για
τους κινδύνους που διατρέχει μια γνωστή πανέμορφη λιμνοθάλασσα στη Florianópolis της
νότιας Βραζιλίας, η Lagoa da Conceição. Στη διαμαρτυρία καλούνταν οι άνθρωποι να
περικυκλώσουν τη λιμνοθάλασσα για να την τιμήσουν και να επιστήσουν την προσοχή στα
προβλήματά της. Η προετοιμασία για την εκδήλωση περιλάμβανε σεμινάρια από οικολόγους
ακτιβιστές και από βιολόγους, την ειδική έκδοση μιας εφημερίδας με πληροφορίες για τα
προβλήματα

της

λιμνοθάλασσας

οργανώθηκε

για

να

και

αναδειχθούν

οι

ένα

πρόγραμμα

περιβαλλοντικοί

θεατρικών

εργαστηρίων,

προβληματισμοί

που

διαφορετικών

ανθρώπων που ζουν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τη λιμνοθάλασσα.
Μαζί με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχεδιάσαμε στο Πανεπιστήμιο ένα
θεατρικό εργαστήριο που θα το συνέχιζαν εννιά διαφορετικές ομάδες με ποικίλη σύνθεση,
από παιδιά νηπιαγωγείου έως ηλικιωμένοι, οι οποίες θα συγκροτούνταν σε διαφορετικά μέρη
στην περιοχή της Lagoa. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν βασίζονταν στην προσέγγιση του
συμμετοχικού Θεάτρου για την Ανάπτυξη, αλλά ήταν προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες
του προγράμματος.
Το θεατρικό εργαστήριο οργανώθηκε σε τέσσερις άξονες: τη δημιουργία ομάδας, την
ενσωμάτωση των μελών της και την εξοικείωσή τους με θεατρικές πρακτικές· την εξύμνηση
της ομορφιάς και του πολιτισμού της λιμνοθάλασσας· τον προσδιορισμό των κινδύνων που
διατρέχει η λιμνοθάλασσα· τον προσδιορισμό των αιτίων που οδήγησαν στα συγκεκριμένα
προβλήματα.
Στο Πανεπιστήμιο η ομάδα των εμψυχωτών σχεδίασε το εργαστήριο, έτσι ώστε να μπορεί να
προσαρμοστεί σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και τις κατά τόπους συνθήκες. Θα
μπορούσαμε επίσης να αξιολογούμε τα αποτελέσματα κάθε ομάδας σε εβδομαδιαία βάση. Το
περιεχόμενο και η μορφή του εργαστηρίου προέκυψε από όλες τις ομάδες μετά τα κατά
τόπους εργαστήρια. Μαζί με μια από τις επιμέρους ομάδες, η οποία περιλάμβανε ενήλικες
και παιδιά από το Canto da Lagoa, δημιουργήσαμε μια παράσταση που θα παρουσιαζόταν
κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης. Οι μορφές και το περιεχόμενο που διερευνήθηκαν στα
επιμέρους εργαστήρια διαμόρφωσαν την παράσταση. Παράλληλα με αυτά τα θεατρικά
εργαστήρια, φτιάξαμε μια γιγάντια κούκλα από σκουπίδια, ύψους δεκαπέντε μέτρων. Η
κούκλα θα εμφανιζόταν μέσα σε μια βάρκα κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας. Η βάρκα θα
έβγαινε σε κάποιο σημείο και η κούκλα-τέρας θα προχωρούσε στην πλατεία της κοινότητας.
Πολλοί θεατρικοί χαρακτήρες, που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τα προβλήματα της
λιμνοθάλασσας, βγήκαν μέσα από το τέρας κατά τη διάρκεια της παράστασης.
Μετά την εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το τελευταίο θεατρικό εργαστήριο με
μέλη διαφορετικών τοπικών οργανώσεων, για να παρουσιάσει τα προβλήματα που
προσδιορίστηκαν από τις κατά τόπους ομάδες και για να αναδείξει αυτή τη νέα συλλογική
οπτική των προβλημάτων.
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Όπως το Θέατρο για την Ανάπτυξη, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θεατρικών εργαστηρίων
έδωσε την ευκαιρία στους πολίτες να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις για τα
περιβαλλοντικά προβλήματα σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας. Έτσι, λειτούργησαν ως ενεργοί
πολίτες στην επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν.
«Συγκειμενικές διαστάσεις του θεάτρου/δράματος: η σημασία της σιωπηρής
γνώσης και της σαφούς παιδαγωγικής»
Ross Prior, Principal Lecturer, Drama and Acting, University of Northampton, Ηνωμένο
Βασίλειο
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 2

Μεγάλο μέρος της αξίας του θεάτρου/δράματος προέρχεται από τις βιωματικές του
διαδικασίες, που οδηγούν σε ένα είδος σιωπηρής κατανόησης. Γνώση αποκτημένη κατ’ αυτό
τον τρόπο συχνά θεωρείται «χαλαρή» γνώση και υποτιμάται, σε αντίθεση με τη «σταθερή»
ή την τεκμηριωμένη γνώση. Ο Dewey, εντούτοις, υποστηρίζει ότι μόνο η ιδιαίτερη και
προσωπική εμπειρία αποκτά νόημα για το άτομο (1968 [1916]).
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τους Taylor και Warner (2006), μπορεί να
παρομοιαστεί με αυτόν του «διαχειριστή προβλημάτων», του οποίου καθήκον είναι «να
πειραματίζεται με διάφορες στρατηγικές και να βρίσκει δημιουργικούς τρόπους εφαρμογής
τους στη διαδικασία του εκπαιδευτικού δράματος» (σελ. 2). Δυστυχώς, πολλοί εμψυχωτές,
αν και έχουν τις καλύτερες προθέσεις, ωθούν κάποιες φορές τους μαθητές σε εμπειρίες που
στερούνται παιδαγωγικής συνάφειας ή δεν είναι οι κατάλληλες για να μεταδώσουν τη
σιωπηρή γνώση είτε στους μαθητές είτε σε οποιονδήποτε άλλον εκτός σχολικής τάξης.
Κάποιοι παιδαγωγοί κατηγόρησαν τη δουλειά των Dorothy Heathcote και Cecily O'Neill,
όταν οι δυο τους προσπάθησαν να κάνουν το θέατρο στη σχολική τάξη πιο αποδοτικό,
δίνοντας έμφαση στη διαδικασία αλλά και υποστηρίζοντας και θεωρητικά την προσέγγισή
τους. Αντιτάχθηκαν ισχυριζόμενοι ότι αυτό προκαλούσε απώλεια στον τομέα της αισθητικής
και ότι ακόμα και οι ψευδο-προσεγγίσεις από το χώρο της εκπαίδευσης των ηθοποιών ήταν
με κάποιο τρόπο πιο αξιόπιστες.
Παρ’ όλ’ αυτά, τα δυτικά μοντέλα και οι αντιλήψεις για την εκπαίδευση του ηθοποιού δεν
έχουν αποδειχθεί γενικά τόσο χρήσιμα στην τάξη όσο θεώρησαν στην αρχή κάποιοι
εμψυχωτές. Προκαλεί, ενδεχομένως έκπληξη το γεγονός πως ακόμα και για τους πιο
διακεκριμένους εκπαιδευτές ηθοποιών η κατανόηση αυτής της εκπαίδευσης παραμένει σε
μεγάλο βαθμό αδρανής ή σιωπηρή (Prior, 2004).

Εντούτοις, η εκπαίδευση επιτελεί μια

σημαντική στοχαστική λειτουργία.
Στην εισήγηση αυτή υποστηρίζεται ότι η παραστατική πράξη καθαυτή δεν μπορεί να
εγγυηθεί ότι το θέατρο/δράμα ως μάθημα θα ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα του
δημόσιου σχολείου. Το ισχυρότερο επιχείρημα για το θέατρο/δράμα ως σημαντικό
παιδαγωγικό μέσο βρίσκεται στο ότι μπορεί να τιθασεύσει τη σιωπηρή γνώση και
ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσει μια παραγωγική και αποτελεσματική παιδαγωγική. Γι’ αυτό
και μπορεί να συνυπάρξει με πιο παραδοσιακές μαθησιακές προσεγγίσεις. Υπάρχει η γνώση
για το θέατρο και η γνώση που αποκτάται μέσω της θεατρικής πράξης. Η γνώση
εξατομικεύεται και αποκτά προσωπική υπόσταση μόνο όταν οι συμμετέχοντες βιώνουν οι
ίδιοι καταστάσεις και θέτουν υπό αμφισβήτηση τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.
Στο θέατρο/δράμα οι διάφορες απόψεις για τη γνώση ενισχύονται ή και επηρεάζονται από
τον Στανισλάφσκι (1988 [1950]), ο οποίος υποστηρίζει ότι «στην τέχνη “ξέρω” σημαίνει
“είμαι σε θέση να” (σελ. 121)», γνώση που αντιπαραβάλλει με τη «γενική» γνώση, η οποία
στερείται συναισθήματος. Θεωρεί ότι αυτού του είδους η γνώση «είναι παντελώς άχρηστη
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σε έναν ηθοποιό, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και δημιουργικός καλλιτέχνης» (σελ. 121). Η
γνώση είναι για το Στανισλάβσκι το αποτέλεσμα της εμπειρίας, και η γνώση στην υποκριτική
είναι συνυφασμένη με το συναίσθημα, όπως και σε μια συναισθηματικά φορτισμένη
κατάσταση (Prior, 2004: 287). Με τον ίδιο τρόπο, όταν μη-ηθοποιοί μπαίνουν σε ρόλο,
μπορούν και αυτοί να παράγουν νοήματα με προσωπική σημασία για τον καθένα,
συνδεδεμένα με συναισθήματα.
Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν τέσσερις διαστάσεις του Θεάτρου στην Εκπαίδευση: η
διανοητική, η πρακτική, η προσωπική και η κοινωνική. Οι μέθοδοι του κάθε δασκάλου
θεάτρου επηρεάζονται στον ένα ή τον άλλο βαθμό από τη διάσταση στην οποία επιλέγει να
δώσει έμφαση. Οι διαστάσεις αυτές δεν είναι αντικρουόμενες. Είναι απλά διαφορετικοί
τρόποι να αποδώσουμε ένα νόημα. Έτσι, βλέποντάς τες ως αλληλοεξαρτώμενες πτυχές ενός
συνόλου, μπορούμε να δούμε και τη σχέση ανάμεσα στο διανοητικό και το πρακτικό, το
προσωπικό και το κοινωνικό. Υποστηρίζουμε πως οι παιδαγωγοί πρέπει αν έχουν επίγνωση
των τεσσάρων αυτών συγκειμενικών διαστάσεων, οι οποίες διαμορφώνουν την πρακτική
τους, προκειμένου να δημιουργήσουν μια καθαρή αντίληψη της παιδαγωγικής, αλλά και να
κατανοήσουν όλα εκείνα τα σιωπηρά νοήματα που κατακτώνται μέσα από την εμπειρία.
«Πόση θεωρία, πόσο βίωμα; Ζητήματα προτεραιοτήτων στην καλλιτεχνική
μετεκπαίδευση μέσα από ένα παράδειγμα της ειδικότητας μουσικής αγωγής»
Δημήτρης Σαρρής, εκπαιδευτικός μουσικής Ειδικού Σχολείου ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου,
υποψ. διδάκτορας Τμήματος ΕΜΕΠΟ, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 2

Η απεριόριστη προσβασιμότητα στη γνώση, η επιστροφή στην προφορικότητα, η ανάδειξη
της δια βίου μάθησης και αυτομάθησης δημιουργούν νέες συνθήκες, κατά πολλούς και
συνθήκες κρίσης, όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών,
ιδιαίτερα στο χώρο των τεχνών. Η σημασία του βιώματος και της θεωρίας στο χώρο της
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών -της μετεκπαίδευσης- θα μας απασχολήσει στην παρούσα
εισήγηση. Θα δούμε αρχικά τις δύο αυτές πρακτικές:
Το βίωμα. Η μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών που βασίζεται στη βιωματική μάθηση, τη
δραματοποίηση

και

τις

δραστηριότητες

προσελκύει

έντονα

το

ενδιαφέρον

των

επιμορφούμενων. Είναι συναρπαστική μορφή εκπαίδευσης, άμεσα αξιοποιήσιμη στην τάξη
και ενισχύει τη διαπροσωπική επικοινωνία. Σε αντιδιαστολή με τη θεωρητική διδασκαλία,
είναι εφαρμοσμένη και κυρίως πρακτική.
Η θεωρία. Η εισαγωγή και ανάπτυξη θεωρίας προϋποθέτει ιδιαίτερη συγκέντρωση και
προσοχή από τους συμμετέχοντες και στοχεύει στην παροχή ενός όγκου γνώσεων, χωρίς να
διασφαλίζεται πάντα το προαπαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο. Βασίζεται στην επιτυχή
εποπτεία, τις σημειώσεις και τον υψηλό βαθμό οργάνωσης. Οι γνώσεις θα πρέπει να
αφομοιωθούν σταδιακά στο μέλλον με δαπάνη χρόνου, προσέγγιση βιβλιογραφίας και
πρόσθετη προσωπική μελέτη.
Η μελέτη των αξιολογήσεων που έκαναν επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί μουσικής σε ένα
πρόγραμμα δια βίου μάθησης που παρακολούθησαν θα μας διαφωτίσει αρκετά για τη σχέση
βιώματος και θεωρίας στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών αισθητικής αγωγής.
Με βάση τη μελέτη αυτή θα επεξεργαστούμε ζητήματα προς την κατεύθυνση της θεωρίας ή
του βιώματος:
Οι σύγχρονες μαθησιακές ανάγκες. Απαιτούμενες δεξιότητες, όπως η μεταγνώση, η
κριτική προσπέλαση των δεδομένων, η διεπιστημονικότητα, η αυτομάθηση, η ικανότητα και
μεθοδολογία της έρευνας, η καινοτομία, οδηγούν σε ένα ποσοστό αναγκαίας υψηλής
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θεωρητικής κατάρτισης, με διαχρονικό και αναστοχαστικό χαρακτήρα. Η κατάρτιση αυτή
δημιουργεί τη «φιλοσοφία» που διέπει τις εφαρμογές των βιωματικών δραστηριοτήτων.
Η

μεθοδολογική

προσέγγιση.

Η

θεωρία

μέσα

από

την

ολοκληρωμένη-ολιστική

προσέγγιση των πραγμάτων οδηγεί όχι μόνο στο πλήρες ξεδίπλωμα των δυνατών δράσεων
αλλά και,

απαγωγικά, στην ανακάλυψη νέων. Η κατανόηση της θεωρίας ανοίγει με

συστηματικότητα πεδία ποιοτικής δημιουργίας, καινοτομίας και ανάπτυξης. Απ’ την άλλη, το
βίωμα αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει το «περιπτωσιολογικό παράδειγμα» που
θα ανοίξει, επαγωγικά, νέους ορίζοντες στις αναζητήσεις του επιμορφούμενου.
Οι ιδιαιτερότητες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Η ποικιλία των δρόμων που
ανοίγουν οι τέχνες για τη γνώση και την εμπειρία είναι μεγάλη. Δεν μπορούμε να
καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα για τη θεωρία και το βίωμα στην καλλιτεχνική
μετεκπαίδευση, αν δεν ελέγξουμε το αποτέλεσμα. Η Τέχνη, σε κάθε της μορφή, λειτουργεί
ως ένα μέσο, τις δυνατότητες του οποίου πρέπει γνωρίζουμε και να αξιοποιούμε.
Στόχος των συμπερασμάτων της εισήγησης είναι η αρωγή σε ζητήματα σχεδιασμού
διδακτικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων σχετικά με τις έννοιες του βιώματος
(δραματουργική δράση) και της θεωρίας (συστηματοποιημένη ανάπτυξη). Η έμφαση στη
θεωρία δε στοιχειοθετεί μια εκπαιδευτική διαδικασία αποκομμένη από τη στιγμιαία εμπειρία
και η έμφαση στο βίωμα δεν το αποκλείει από τη συστηματικότητα και την πληρότητα μιας
«φιλοσοφίας» που θα παρέχει η θεωρία. Τα συμπεράσματα αυτά αξιοποιούνται τόσο σε
επίπεδο σχεδιασμού πολιτικών εκπαίδευσης, όσο και στο επίπεδο της καθημερινής
διδακτικής πράξης.
«Αντικριστές εικόνες: Η επίδραση του Άλλου στην προσωπική μας εξέλιξη ως αρχή
της (καλλιτεχνικής) παιδείας»
Christine Schmalor, δασκάλα υποκριτικής, σκηνοθέτης, πρόεδρος της Επιτροπής
Εκπαίδευσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, Γερμανία
Εισήγηση στην Ημερίδα «Τέχνη και Παιδεία»

Η καλλιτεχνική παιδεία και η Τέχνη ως παιδαγωγικό εργαλείο, και πιο συγκεκριμένα το
Θέατρο, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν και να στηρίξουν αποτελεσματικά την εξέλιξη
και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου. Το μυαλό του καλλιτέχνη λειτουργεί
με διαφορετικό τρόπο. Ακόμα και αν δεν επιθυμούν όλοι να αποκαλούνται καλλιτέχνες,
υπάρχει όμως αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε καλλιτεχνική σκέψη. Και είναι στη
φύση όλων μας. Τι είναι όμως στην πραγματικότητα καλλιτεχνική σκέψη και πώς μπορούμε
να την αφυπνίσουμε;
Σκηνοθέτες με παιδαγωγική αντίληψη του επαγγέλματός τους, που τοποθετούν τον ηθοποιό
στο κέντρο της προσοχής, συχνά υποστηρίζουν ότι ο ρόλος τους είναι να πάψουν να είναι
απαραίτητοι. Με άλλα λόγια, περιορίζονται στο να καθοδηγούν τον ηθοποιό να ανακαλύψει
ο ίδιος τις δυνατότητές του, ώστε να γίνει ο δημιουργός-καλλιτέχνης στη σκηνή. Η ύψιστη
μορφή δημιουργίας είναι να προκαλέσει κανείς τη δημιουργία. Σήμερα όμως αυτό δεν
αποτελεί τη συνήθη πρακτική στο θέατρο. Οι ηθοποιοί πολύ συχνά γίνονται τα όργανα του
δημιουργικού μυαλού ενός μόνον ανθρώπου.
Μπορεί εύκολα κανείς να παραλληλίσει την πρακτική αυτή με την καθημερινότητα. Στις
περίπλοκες δομές της σύγχρονης κοινωνίας, μέσα στο βασίλειο της προσομοίωσης και την
«υπερπραγματικότητα», δεν είναι εύκολο για το άτομο να ορίσει τον εαυτό του και να γίνει
ο κύριος του δικού του αυτοσχεδιασμού στη ζωή. Είμαι εγώ υπεύθυνος αυτού του
αυτοσχεδιασμού; Και αν όχι, γνωρίζω τουλάχιστον το σκηνοθέτη μου;
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Όταν ασχολήθηκα με αυτά τα ερωτήματα στην πράξη, τότε άρχισα να αντιλαμβάνομαι τη
σημασία της «συνάντησης» με άλλες γλώσσες και άλλες κουλτούρες. Η συνάντηση με τον
Άλλο, η παρατήρηση του πώς διαχειρίζονται οι άνθρωποι τη ζωή τους, η άντληση έμπνευσης
από αυτούς και η δυνατότητα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης κάτω από διαφορετικούς
κανόνες, η αποδοχή διαφορετικών εικόνων και αντιλήψεων, η δράση και η αντίδραση στο
πλαίσιο

ενός

διαφορετικού

συστήματος

λογικής,

όλα

αυτά

μαζί

με

βοήθησαν

να

αποστασιοποιηθώ από τον εαυτό μου και να μπορέσω να τον δω με χιουμοριστική ματιά.
Μου έδωσαν, δηλαδή, τα βασικά συστατικά για να αυτοσχεδιάσω στη ζωή.
«Ποιος είσαι, δάσκαλε θεάτρου; Δελτίο ταυτότητας χωρίς ταυτότητα»
Shifra Schonmann, Professor, Εργαστήριο Έρευνας Θεατρικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Haifa, Ισραήλ
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 1

Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που καθιστούν τη διδασκαλία επάγγελμα: ένα αναλυτικό
πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, τα σχολικά εγχειρίδια και η ύλη του
αναλυτικού προγράμματος, και ένα επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Αυτές
είναι οι αναγκαίες και a priori προϋποθέσεις. Είναι όμως και ικανές να ορίσουν την
«ταυτότητα» του δασκάλου θεάτρου/δράματος; Σε αυτή τη διαλεκτική σχέση μεταξύ του
«αναγκαίου» και του «ικανού», θεωρώ ότι η κατανόηση και η διασαφήνιση της
επαγγελματικής ταυτότητας του δασκάλου θεάτρου/δράματος υπερβαίνει τις παραπάνω
επίσημες προγραμματικές προϋποθέσεις. Ακόμα περισσότερο, η έννοια της επαγγελματικής
ταυτότητας πρέπει να υποστηρίζεται και από μια βάσιμη φιλοσοφική-θεωρητική τοποθέτηση
που αφορά τη γνώση των βασικών εκείνων δομών που πλαισιώνουν τον τομέα του
θεάτρου/δράματος. Αυτές οι δομές ακόμα δεν έχουν οριστεί με σαφήνεια και χωρίς αυτές θα
συνεχίσουμε να φέρουμε ένα δελτίο ταυτότητας χωρίς ταυτότητα.
«Ο κινηματογράφος ως μέσο διαθεματικής διδασκαλίας: Μια εφαρμογή στα
πλαίσια του προγράμματος της ευέλικτης ζώνης»
Αλιβίζος Σοφός, επίκουρος καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μαρία Κλαδάκη, διδάσκουσα Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δέσποινα Γεωργιάδου, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 2

Η προκείμενη εργασία στηρίζεται σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε με βάση
τις αρχές της έρευνας δράσης και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης στην
ευρύτερη θεματική της διδακτικής των παραστατικών τεχνών, κατά το σχολικό έτος 20062007. Το πρόγραμμα αυτό διήρκεσε ένα έτος και συμμετείχαν οι είκοσι οχτώ μαθητές της Ε’
τάξης δημοτικού, δύο ερευνητές και ένας εκπαιδευτικός. Στόχος του προγράμματος ήταν η
διερεύνηση των δυνατοτήτων του κινηματογράφου ως μέσου για την προώθηση της
διαθεματικής εργασίας στο σχολείο. Συγκεκριμένα τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι:
1) Στόχοι που αφορούσαν την εκπαίδευση στα νέα μέσα, π.χ. γνώση της γλώσσας του
κινηματογράφου, ανάλυση των τεχνικών διαμόρφωσης, όπως η προοπτική λήψης της
κάμερας, η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εργαλείου για τη διεκπεραίωση
εργασιών κ.ά.
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2) Διαθεματικοί στόχοι, π.χ. στήριξη της γραπτής έκφρασης (μάθημα γλώσσας), σωστή
εκφορά του λόγου (θεατρική αγωγή), υπολογισμοί σχετικά με το γύρισμα της ταινίας
(μαθηματικά)
3) Κοινωνικοί στόχοι, π.χ. εργασία σε ομάδες, τόνωση των σχέσεων των μαθητών στις
επιμέρους ομάδες εργασίας
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές, αφού
κατανόησαν βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον κινηματογράφο και τη «γραμματική»
του, παρήγαγαν αυτόνομα μια ταινία, ενσωματώνοντας στη διαδικασία αυτή γνώσεις που
σχετίζονταν με άλλα μαθήματα. Επίσης, βελτιώθηκε το κλίμα επικοινωνίας στην τάξη, ενώ οι
«αδύνατοι» μαθητές συνεργάσθηκαν με περισσότερη αυτοπεποίθηση και βελτίωσαν την
εικόνα που είχαν για τον εαυτό τους. Στην προκείμενη εργασία γίνεται αναφορά και στη
διδακτική εφαρμογή του προγράμματος.
«Εκπαιδευτικό δράμα και δημοκρατία: προσεγγίζοντας τις δυνατότητες του
εκπαιδευτικού δράματος ως εργαλείου μάθησης για την αναπτυξιακή εκπαίδευση»
Tríona Stokes, Lecturer in Drama Education, Froebel College of Education, Ιρλανδία
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 3

Αυτή η παρουσίαση επιχειρεί να συνοψίσει τις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στο
εκπαιδευτικό δράμα και την αναπτυξιακή εκπαίδευση όσον αφορά βασικές αρχές πρακτικής
αλλά

και

μεθοδολογικές

προσεγγίσεις.

Θα

συζητηθούν

και

θα

αξιολογηθούν

τα

αποτελέσματα που έχουμε όταν συνδυάζουμε θέματα αναπτυξιακής εκπαίδευσης με το
εκπαιδευτικό δράμα. Η ανάλυση βασίζεται σε ένα εργαστήριο εκπαιδευτικού δράματος με
περιεχόμενο σχετικό με την αναπτυξιακή εκπαίδευση, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο

της

Εισαγωγικής

Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικών

σε

προπτυχιακό

πρόγραμμα

Παιδαγωγικής. Το εργαστήριο αυτό αντιμετωπίζεται ως μελέτη περίπτωσης, ως ένα
παράδειγμα πρακτικής που μας δίνει τη δυνατότητα για προβληματισμό και περαιτέρω
συζήτηση για ζητήματα πρακτικής. Οι διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αρχές της
αναπτυξιακής εκπαίδευσης, σε μεγάλο βαθμό κοινές με αυτές του εκπαιδευτικού δράματος,
αποτυπώνονται στη δομή αυτού του εργαστηρίου. Σε ποιο βαθμό η εμψύχωση ακολουθεί
αυτές τις αρχές και την πρακτική είναι στοιχείο που εξετάζεται.
Σύμφωνα με τις αξίες της δημοκρατικής διδασκαλίας και μάθησης, όπως υποστηρίχτηκαν
από τον παιδαγωγό Paulo Freire, η μάθηση θεωρείται μια διαρκής, ατέρμονη διαδικασία με
ιδιαίτερα σημαντική την περιέργεια και την κριτική σκέψη στη μαθησιακή διαδικασία. Οι
αρχές και η πρακτική της δημοκρατικής σχολικής τάξης της Ira Shor δομήθηκαν πάνω στη
φιλοσοφία του Freire και καταδεικνύουν ποιο είναι το πλαίσιο μιας σχολικής τάξης, μέσα στο
οποίο μπορούν να εφαρμοστούν οι κατάλληλες μεθοδολογίες μάθησης. Η προσέγγιση του
Augusto Boal συνδέεται με αυτές τις δημοκρατικές αρχές και μεθοδολογίες μάθησης, τις
οποίες μεταφέρει στον κόσμο του δράματος και του θεάτρου. Οι συσχετισμοί των παραπάνω
θεωριών παρέχουν σαφή οδηγό για ανάλυση του εργαστηρίου εκπαιδευτικού δράματος
αρχικής εκπαίδευσης, στο οποίο αναφερόμαστε. Ο συνδυασμός των θεωρητικών που
αναφέρθηκαν, εξασφαλίζει το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο για μελέτη και έρευνα και
παρέχει τα καίρια ερωτήματα που σχετίζονται με τα επίπεδα δημοκρατικής συμμετοχής, τα
οποία μπορούμε να εξετάσουμε και να παρουσιάσουμε. Θα παρουσιαστούν επιπλέον
προβληματισμοί της εμψυχώτριας για το εργαστήριο.
Το εργαστήριο ασχολείται με το πολύπλοκο ζήτημα της παιδικής εργασίας. Η προηγούμενη
γνώση ή έρευνα για το θέμα χρησιμοποιεί ποικίλες πηγές για την αναπτυξιακή εκπαίδευση,
όπως τα βιβλία και οι διαδικτυακοί τόποι. Το εκπαιδευτικό δράμα συνήθως πραγματεύεται
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ένα γενικό θέμα που σχετίζεται με την ανθρώπινη εμπειρία, όπως η παιδική εργασία, και
κατόπιν προτείνει ένα ειδικότερο πλαίσιο συνθηκών που επιλέγονται για διερεύνηση. Και η
προ του εργαστηρίου έρευνα που έκανε η εμψυχώτρια καθώς και οι πηγές που επέλεξε θα
επηρεάσουν τη φύση των συνθηκών που θα παρουσιαστούν, στόχος των οποίων είναι να
μας δώσουν μια όσο το δυνατόν πιο αυθεντική εμπειρία μέσα σε ένα πλασματικό πλαίσιο. Η
προ-επιλογή του θέματος αλλά και η φύση της παρουσίασης των «γεγονότων» ως
δευτερευουσών

πηγών

που

συνθέτουν

τους

πλασματικούς

φακούς

του

δράματος

περιορίζουν τη δυνατότητα για δημοκρατία που έχει το εργαστήριο, ως προς την οικείωση
των συμμετεχόντων με το υλικό μάθησης.
Λόγω της φύσης του θέματος, η προηγούμενη γνώση και οι ιδέες των συμμετεχόντων πάνω
στο θέμα μπορεί να επηρεάσουν το βαθμό στον οποίο αυτοί μπορούν να λειτουργούν
αποστασιοποιημένα ως προς τις επιλογές που κάνουν στο εργαστήριο και το κατά πόσο αυτό
που προκύπτει είναι δικό τους δημιούργημα. Η δομή του δράματος, επίσης, εξετάζεται ως μη
ολοκληρωμένη αλλά ανοικτή σε εναλλακτικές εξελίξεις. Η ανατροφοδότηση από τους
φοιτητές αποτελεί μέρος της ανάλυσης με σκοπό τον προβληματισμό, γιατί αποτελεί την
ουσιαστική φωνή των συμμετεχόντων αλλά και τη βασική οπτική γωνία υπό την οποία
εξετάζεται η δημοκρατική ή μη φύση του εργαστηρίου εκπαιδευτικού δράματος.
«Το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο διαχείρισης των συγκρούσεων στη σχολική τάξη»
Αστέριος Τσιάρας, επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 2

Το θέμα της ανακοίνωσης σχετίζεται με μία ερευνητική μελέτη, η οποία επικεντρώθηκε στις
τεχνικές διαχείρισης των δασκαλο-μαθητικών και των δια-μαθητικών συγκρούσεων στη
σχολική τάξη, μέσα από τη χρήση προσχεδιασμένων δραστηριοτήτων θεατρικού παιχνιδιού.
Το

πρώτο

μέρος

της

ανακοίνωσης

αναφέρεται

στις

προβληματικές

καταστάσεις

διαπροσωπικής επικοινωνίας που δημιουργούνται στη σχολική τάξη τόσο μεταξύ των
μαθητών όσο και ανάμεσα στο δάσκαλο και τους μαθητές. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στο
πρόβλημα της διαχείρισης των δια-μαθητικών και των δασκαλο-μαθητικών συγκρούσεων
στο μάθημα της θεατρικής αγωγής αλλά και στα υπόλοιπα μαθήματα του σχολικού
ωρολογίου προγράμματος. Το υπό διερεύνηση θέμα εντοπίζεται από τη μια στο ζήτημα της
πειθαρχίας των παιδιών στα ερεθίσματα που παρέχει ο δάσκαλος-εμψυχωτής και από την
άλλη στο περιθώριο του ατομικού αυτοσχεδιασμού και της αυθόρμητης υλοποίησης των
εκφωνούμενων οδηγιών. Στη συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί η σχέση
επιρροής ανάμεσα στην αυθόρμητη έκφραση και την ευχαρίστηση που βιώνουν τα παιδιά
στο θεατρικό παιχνίδι, σε συνάφεια με τους χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς και με το
περιεχόμενο των θεατρικών δραστηριοτήτων. Παρουσιάζονται οι συνέπειες της παράβασης
των οδηγιών του δασκάλου-εμψυχωτή στη διαπροσωπική αλληλεπίδραση στο θεατρικό
παιχνίδι και περιγράφονται οι μαθητικές συμπεριφορές που οδηγούν σε σύγκρουση τα μέλη
της σχολικής τάξης.
Στο δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης αναλύονται οι διάφοροι τρόποι παρέμβασης στη
διαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική τάξη και αναφέρονται συγκεκριμένες μέθοδοι που
εμφανίζονται πολύ συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα που αναμένονται
από αυτές σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών στη
σχολική τάξη. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που είχαν αυτές οι μέθοδοι
παρέμβασης στις συγκεκριμένες σχολικές τάξεις στις οποίες διενεργήθηκε η έρευνα.
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Στο τρίτο μέρος της ανακοίνωσης αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο
βασίστηκε η συγκρότηση των δραστηριοτήτων παρέμβασης της έρευνας και αναλύεται το
περιεχόμενό τους σε σχέση με τη διαχείριση των συγκεκριμένων συγκρούσεων που
εμφανίζονταν στο μάθημα της θεατρικής αγωγής.
Στο τελευταίο μέρος της ανακοίνωσης περιγράφεται ο σκοπός, το δείγμα και τα μέσα
συλλογής των δεδομένων της έρευνας. Επίσης, γνωστοποιείται ο τρόπος διεξαγωγής της
έρευνας, οι πειραματικές ομάδες και το χρονικό διάστημα διενέργειάς της. Αναλύεται η
ερευνητική υπόθεση, προσδιορίζονται οι ερευνητικές μεταβλητές και παρουσιάζεται η
διαδικασία συλλογής των ερευνητικών δεδομένων. Επιπλέον, περιγράφεται η χρονική
διάρκεια της πειραματικής παρέμβασης με εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού και ο τρόπος
υλοποίησής τους, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της θεατρικής αγωγής στο
δημοτικό σχολείο. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της
έρευνας με βάση τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων.
Γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας των ερευνητικών συμπερασμάτων και επισημαίνονται οι
αστάθμητοι

ερευνητικοί

παράγοντες.

Τέλος,

παρουσιάζεται

μια

εμπεριστατωμένη

αιτιολόγηση των θετικών ευρημάτων της έρευνας στην προοπτική ενσωμάτωσής τους στη
μέθοδο διδασκαλίας του μαθήματος της θεατρικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
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ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008, 20.30-21.15
O Hellequin και η Dame Luque – οι γάμοι του Αρλεκίνου
Ηθοποιοί: Mario Gallo και Rosalba Battaglia
Μουσική: Leon Panterei
Το σημερινό σενάριο (canovaccio) του έργου O Hellequin και η Dame Luque – Οι γάμοι του
Αρλεκίνου έχει βασιστεί σε γαλλικό παραμύθι του 18ου αιώνα σχετικό με το τελετουργικό
του γάμου, με θέμα το γάμο του Αρλεκίνου με τη κακιά γριά μάγισσα Dame Luque.
Μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς τον ηθοποιών, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου canovaccio,
επιχειρείται η αναβίωση της παράδοσης, της ποίησης και του μαγικού στοιχείου που
περιέχονται στο θεατρικό έργο Jeu de la feuillèe του Adam de le Hale, ποιητή, παλιάτσου
και μουσικού. Το έργο αυτό γράφτηκε το 1276 πιθανόν με αφορμή το Calendimaggio,
εορτασμό για τον ερχομό της άνοιξης, ή κάποια άλλη εκδήλωση με εξαγνιστικό χαρακτήρα,
που γιόρταζε τον κύκλο των εποχών.
Το έργο αναφέρεται σε ένα μεγάλο επίσημο δείπνο ξωτικών, σε ένα πράσινο κιόσκι,
χαρακτηριστικό της παράδοσης της Βρετάνης.

Ξαφνικά, ακούγονται καμπάνες που

αναγγέλλουν την άφιξη της ορχήστρας του Αρλεκίνου, και όλοι οι χαρακτήρες του έργου
θέλουν να φύγουν τρέχοντας απ’ το φόβο τους. Φτάνει ο Croquesot, ο παλιάτσοςκουβαλητής (πρώτος υπηρέτης του βασιλιά Αρλεκίνου), και μετά το ξωτικό Morgana με τη
συνοδεία άλλων δύο ξωτικών, της καλοπροαίρετης Arsilla και της κακιάς και πονηρής
Malgoria. Ο Croquesot φέρνει στη βασίλισσα των ξωτικών ερωτικό μήνυμα από το βασιλιά
Αρλεκίνο και εκείνη απαντά στο βασιλιά: κατά τη διάρκεια αυτής της προφητικής νύχτας, η
συνάντηση θα γίνει στον κάτω κόσμο και από αυτήν την ένωση όλη η κοινότητα θα
εξασφαλίσει αφθονία στις σοδειές της και καλοτυχία.
Το θέμα και η εξέλιξη της ιστορίας απομακρύνονται από την παράδοση, γιατί στόχος μας
είναι να ανασυνθέσουμε μια ειρωνική «μελέτη» των ερωτικών σχέσεων, που δεν τις
θεωρούμε μόνο ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο δαιμονικές μάσκες, αλλά και μια αιώνια
διαμάχη άρρηκτα συνδεδεμένη με τα δύο φύλα. Τα παιχνίδια των αντιθέσεων, της γοητείας,
της υποχώρησης, της κακίας και της βρομιάς γεννούν αυτή την αταβιστική διαμάχη,
απαραίτητη για την επιβίωση της ατομικότητας του καθενός μας.
Η ανάμειξη των γλωσσών με τις οποίες διαλεγόμαστε πάνω στη σκηνή εναλλάσσονται με τη
σιωπή και το θόρυβο. Και αυτό είναι στοιχείο που καθορίζει τη συνεχή έρευνα και τον
πειραματισμό της ομάδας πάνω σε εκείνες τις μορφές και το περιεχόμενο που θεωρούμε πως
έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με την εξέλιξη και την καινοτομία της σύγχρονης κομέντια
ντελ’ άρτε.
Σάββατο 29 Μαρτίου 2008, 13.00-14.00
Σοφοκλέους Αντιγόνη
Παράσταση βασισμένη στην αρχαία μετρική
Ηθοποιός: Άρης Μπινιάρης-Παντελέων
Μουσικός: Σμαρώ Χ. Γρηγοριάδου
Μετάφραση: Κ. Χ. Μύρης
Μουσική έρευνα, σύνθεση, διδασκαλία: Σμαρώ Χ. Γρηγοριάδου
Θεατρική ανάπτυξη: Άρης Μπινιάρης-Παντελέων
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Π. Μπινιάρης
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Η έρευνα
Η Θεατρική Εταιρεία «Αντίλαλοι» παρουσιάζει την Αντιγόνη του Σοφοκλή στο πρωτότυπο
κείμενο. Πρόκειται για παράσταση βασισμένη στην αρχαία μετρική. Είναι το καλλιτεχνικό
απόσταγμα μιας έρευνας, που εδώ και αρκετά χρόνια πραγματοποιεί η θεατρική εταιρεία
«Αντίλαλοι» και η μουσικός Σμαρώ Χ. Γρηγοριάδου, σχετικά με τη σημαντική συμβολή της
μουσικής σκέψης στις τραγωδίες του Σοφοκλή. Η έρευνα αυτή βασίζεται στη ρυθμική και
μετρική ανάλυση του πρωτότυπου ποιητικού κειμένου, εστιάζοντας στη μουσική του
εκφορά, και αναδεικνύει τη θαυμαστή, όσο και ξεχασμένη, μουσικότητα του αρχαίου
ποιητικού λόγου.
Η παράσταση
Αν και πλούσια σε κίνηση και σύγχρονες θεατρικές τεχνικές, η παράσταση αποτελεί
πρωτίστως ένα μουσικό δρώμενο, όπου ο ήχος, ο ρυθμός, η μουσικότητα του αρχαίου
ποιητικού λόγου και η τέχνη της αρχαίας μετρικής γίνονται το όχημα του θεατή-ακροατή για
την κατανόηση της τραγωδίας και την εσωτερική πρόσληψη των νοημάτων της. Η μέθοδος
αυτή αξιοποιεί τις φυσικές δυνατότητες του ηθοποιού, κυρίως την αναπνοή, τη φωνή με τα
πολλαπλά της ηχεία και την κίνηση και προσφέρει ένα καινοτόμο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα,
όσο και αφάνταστα απαιτητικό ως προς την ακρίβεια της εκτέλεσής του. Υλικό για τη
θεατρική δράση αντλήθηκε και από το δημοτικό τραγούδι, καθώς αυτό είναι που φυγάδευσε
με το πέρασμα των αιώνων τα απομεινάρια της αρχαίας ελληνικής μετρικής νοοτροπίας.
Η παράσταση ακούγεται στο πρωτότυπο αρχαίο κείμενο, με επιλεγμένα μέρη στα νέα
ελληνικά, που αποκαλύπτουν τις γέφυρες επικοινωνίας του αρχαίου ελληνικού λόγου και
της σύγχρονης εκφοράς του στα νέα ελληνικά (μετάφραση: Κ. Χ. Μύρη). Όλοι οι ρόλοι
ερμηνεύονται στη σκηνή από έναν ηθοποιό (Άρης Μπινιάρης), που ανέλαβε τη θεατρική
ανάπτυξη, και μία μουσικό (Σμαρώ Χ. Γρηγοριάδου), που εκπόνησε τη μουσική έρευνα, τη
σύνθεση και τη διδασκαλία. Την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Γιώργος Π. Μπινιάρης.
Σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, με αφορμή
την παράσταση της Αντιγόνης του Σοφοκλή, η Θεατρική Εταιρεία «Αντίλαλοι» υλοποιεί
θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα στα ελληνικά σχολεία με τίτλο «Όταν δεν πάει ο
μαθητής στο Σοφοκλή».
Θεατρική Εταιρεία «Αντίλαλοι»
Η Θεατρική Εταιρεία «Αντίλαλοι» ιδρύθηκε το Μάιο του 2006 και αποτελεί συνέχεια της
πλούσιας σε καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό έργο θεατρικής εταιρείας «Μυθολογία», της
οποίας ιδρυτής υπήρξε το 1994 ο σκηνοθέτης, ηθοποιός και παιδαγωγός θεάτρου Γιώργος
Μπινιάρης. Η ταυτότητά της καθορίζεται από την επιστροφή σε αρχαίες μορφές δράματος
και από την αξιοποίηση μορφών επικοινωνίας παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η μουσική, ο
ρυθμός και η σωματική έκφραση. Εξερευνά την «τελετουργική» διάσταση της τέχνης και
την απήχησή της στον κόσμο του σήμερα, ανεξάρτητα από περιορισμούς φυλής, γλώσσας,
ηλικίας, μορφωτικού-βιοτικού επιπέδου, φύλου και κοινωνικών πεποιθήσεων. Ενσωματώνει
παραδοσιακές και νεώτερες θεατρικές τεχνικές σε απαιτητικές ως προς την ακρίβεια της
εκτέλεσής τους και καινοτόμες παραστάσεις.
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Σάββατο 29 Μαρτίου 2008, 18.00-18.30
Παλίρροια
Θεατρική ομάδα Tanztheater Lysistrate του Goethe Gymnasium, Φρανκφούρτη, Γερμανία
Χορευτές: Marie Brombach, Llloya Brunson, Annika Dimitrov, Marthe Dörffel, Carolin
Gutke, Anja Hülse, Vivien Janner, Isabell Jeske, Theresa Knarren, Theresa Nehl, AnneKathrin Penk, Marcel Schubbe, Tanja Temez
Συντονιστής: Silke Gerhardt
Τεχνικός: Stephanie Srock
Παλίρροια – η πλημμυρίδα και η άμπωτη
Η παλίρροια είναι το σύμβολο της αλλαγής στην ανθρώπινη ζωή: από την ηρεμία στην
κίνηση, από την άνοδο στην πτώση. Το νερό έχει κυρίαρχο ρόλο. Βρίσκεται σε μόνιμη
κίνηση, η κίνηση είναι η βασική μορφή έκφρασης του χοροθεάτρου. Η θεματική του νερού
εξάλλου δημιουργεί συσχετισμούς, συνειρμούς και ιστορίες που μπορούν να γίνουν η
αφετηρία στη θεατρική παραγωγή της ομάδας Tanztheater Lysistrate.
Κατά τη διάρκεια αυτού του χορευτικού κολάζ, η ομάδα θα ασχοληθεί με το θέμα του νερού
ως τροφής και με θέματα όπως το νερό στην καθημερινότητά μας, η λειψυδρία, η
καταστροφική του επίδραση όταν υπερχειλίζει.
Ταυτόχρονα θα εξετάσει και τη συμβολική του διάσταση. Όπως στην πλημμυρίδα και την
άμπωτη, έτσι και στην παράσταση οι ήρεμες στιγμές θα εναλλάσσονται με δυνατές και
εκρηκτικές στιγμές, ανάλογες της δυναμικής του νερού. Το αποτέλεσμα θα είναι να
προκαλέσουμε το ακροατήριο όχι μόνο εγκεφαλικά.
Λόγω της ιδιαίτερης άποψης που έχουμε για το χώρο, θα καταργήσουμε το δεδομένο
διαχωρισμό σκηνής και ακροατηρίου. Έτσι, το κοινό θα αποτελεί συνεχώς μέρος της
παράστασης. Και αφού οι θεατές ασχοληθούν με το περιεχόμενο της παράστασης, θα τους
ζητηθεί να αναζητήσουν ξανά και ξανά νέες θέσεις από όπου θα παρατηρούν τα δρώμενα.
Tanztheater Lysistrate
Η

θεατρική

ομάδα

Tanztheater

Lysistrate

του

Γυμνασίου

«Goethe»

(σχολείο

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ιδρύθηκε το 1991. Η δραστηριότητα αυτή συχνά εντασσόταν
στο πλαίσιο ενός προγράμματος δραστηριοτήτων και ήταν προαιρετική εξωδιδακτική
επιλογή για όποιον μαθητή ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική και την αισθητική αγωγή.
Πρόσφατα προστέθηκαν είκοσι νέα μέλη ηλικίας 14 έως 19 ετών.
Η πρακτική μας βασίζεται στο συνδυασμό βασικών αρχών της υποκριτικής και σε ασκήσεις
σωματικού θεάτρου.
Οι μαθητές συχνά παρακολουθούν πρόβες δύο έως τεσσάρων ωρών την εβδομάδα και
παρουσιάζουν αρκετές παραγωγές κάθε χρόνο.
Η ομαδική εργασία έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στους μαθητές. Μέσα από τη συνεχή
εξάσκηση, το χορό και τα στοιχεία θεωρίας στις συναντήσεις μας, τα παιδιά έχουν την
ευκαιρία να ασχοληθούν με θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους. Στις συναντήσεις που
γίνονται

τα

σαββατοκύριακα,

δοκιμάζουμε

διαφορετικές

θεατρικές

τεχνικές

και

ασχολούμαστε και με στοιχεία δραματουργίας. Τέλος, μια φορά το χρόνο οργανώνουμε μια
συνάντηση διάρκειας μιας ολόκληρης εβδομάδας.
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Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση οργανώνει, στο πλαίσιο της 6ης
Διεθνούς Συνδιάσκεψης για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, σειρά θεατρικών εργαστηρίων

MASTER WORKSHOPS
Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης
1. «Διαδικαστικό δράμα, ο μανδύας του ειδικού, κυλιόμενος ρόλος, θέατρο
δωματίου»
Dorothy Heathcote, Ηνωμένο Βασίλειο
Αθήνα, Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Μαρτίου 2008
Στο εργαστήριο θα ασχοληθούμε με τους παρακάτω τέσσερις τρόπους διδασκαλίας με
θεατρικές μεθόδους.
1) Διαδικαστικό/εκπαιδευτικό δράμα (Process Drama)
Οι μαθητές διερευνούν πώς λογοτεχνικά κείμενα μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία
της θεατρικής διερεύνησης. Βοηθά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να δουν πώς
μπορούν να συνδυάζονται και να αλληλοσυμπληρώνονται το θέατρο και η λογοτεχνία
προς όφελος και των δύο.
2) Ο μανδύας του ειδικού (Mantle of the Expert)
Αυτό το σύστημα αλλάζει τη σχέση δάσκαλος/καθοδηγητής-μαθητής. Δάσκαλος και
μαθητής δουλεύουν μαζί ως διαχειριστές μιας επιχείρησης/ενός φορέα, ο οποίος
επιλέγεται κάθε φορά από το δάσκαλο, με στόχο να καλυφθεί συγκεκριμένη διδακτέα
ύλη.
3) Κυλιόμενοι ρόλοι (Rolling Role)*
Ένας χρήσιμος τρόπος να δουλέψουν οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια του καθημερινού
τους ωρολόγιου προγράμματος και του εκάστοτε αντικειμένου που έχουν να διδάξουν,
ενώ παράλληλα συνεργάζονται σε ομάδες με ένα κοινό πλαίσιο/θέμα και χρησιμοποιούν
θεατρικές μεθόδους. Μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε σχολεία στα οποία
υπάρχει δυσκολία αλλαγής του ωρολογίου προγράμματος και της διδακτέας ύλης.
4) Θέατρο δωματίου (Chamber Theatre)
Δίνει τη δυνατότητα σε βάθος ανάλυσης και εξερεύνησης λογοτεχνικών κειμένων.
Μελετάμε το γραπτό κείμενο για να αναδείξουμε τη δράση στο «εδώ και τώρα» του
θεάτρου και του θεάτρου/δράματος. Μαθητές χωρίς εμπειρία στο θέατρο μπορούν να
ανταποκριθούν στη δράση, χωρίς να υποστούν την αμηχανία, την οποία ίσως προκαλεί
σε κάποιους η υποκριτική.
Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να φέρουν ένα μικρό κείμενο το οποίο θα ήθελαν να
χρησιμοποιήσουν στην τάξη στο σχολείο τους. Το κείμενο μπορεί να προέρχεται από κάποιο
βιβλίο, να είναι μια μικρή ιστορία, ένα ποίημα, ένα τραγούδι ή μια μπαλάντα, παλιά ή
σύγχρονη. Θεατρικό κείμενο δε θα είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο εργαστήριο.
* ταυτόχρονη εφαρμογή του μανδύα του ειδικού σε περισσότερες από μια τάξεις ενός
σχολείου με συνεργασία των εκπαιδευτικών.
2. «Η μεταμόρφωση μέσα από το χορό, τις προσωπικές και τις συλλογικές
αφηγήσεις»
Manoela Souza, εκπαιδευτικός θεάτρου, χορού, Βραζιλία
Πάτρα, Κυριακή 23 Μαρτίου 2008
Σε αυτές τις τρεις συναντήσεις θα παρουσιαστούν τεχνικές αφήγησης και μυθοπλασίας μέσω
της κίνησης, με στόχο να αποκαλυφθεί η δύναμη και συμβολή του χορού στη δημιουργία
προσωπικής ταυτότητας και διαπολιτισμικών κοινοτήτων. Θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από
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την capoeira, τη samba και αφροβραζιλιάνικους χορούς, στοιχεία που μπορούν να βρουν
εφαρμογή τόσο στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση όσο και στις κοινότητες.
Πώς μπορεί η αφήγηση μέσω της κίνησης να ενδυναμώσει την αυτοπεποίθηση των νέων και
να τους διδάξει τις δεξιότητες της συμβίωσης και της επικοινωνίας σε διαπολιτισμικές
κοινότητες; Πώς μπορεί η μνήμη του σώματος και η φαντασία μας να αποκαλυφθούν μέσω
του χορού και να αποτελέσουν έναυσμα για μια παιδαγωγική αυτοπροσδιορισμού; Πώς οι
«χοροί της αλληλεγγύης» και η «ομαδική χορογραφία» δίνουν τη δυνατότητα στα σχολεία
και τις κοινότητες να περάσουν από την αφήγηση στη δημιουργία ιστοριών, με στόχο να
εδραιώσουν ένα ανθρώπινο και βιώσιμο μέλλον;
Τα παραπάνω ερωτήματα-κλειδιά οριοθετούν τους τρεις στόχους και τα βασικά σημεία του
εργαστηρίου: Α) να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να πειραματιστούν με
τεχνικές αφήγησης μέσω του χορού Β) να καταδειχθεί η συμβολή των τεχνικών αυτών στη
δημιουργία «συλλογικών γλυπτών» και παραστάσεων στο πλαίσιο της τυπικής και μη
τυπικής εκπαίδευσης καθώς και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των παιδαγωγών, των
παιδαγωγών της τέχνης και των πολιτισμικών ακτιβιστών Γ) να τεθούν προς συζήτηση οι
δυσκολίες που ανακύπτουν από την πρακτική εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών από τους
θεωρητικούς και τους ανθρώπους της πράξης και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής τους.
3. «Μεταμόρφωση μέσα από το θέατρο: από το φόβο και τον ανταγωνισμό στη
συνεργασία και την αυτοδιάθεση"
Dan Baron-Cohen, πρόεδρος του IDEA, πρόεδρος του World Alliance for Arts Education,
μέλος του World Social Forum, Ουαλία/Βραζιλία
Πάτρα, Κυριακή 23 Μαρτίου 2008
Θεμελιώδης αρχή του σεμιναρίου αυτού είναι μια παιδαγωγική αντίληψη, η οποία προτείνει
τη διαλογική, δημιουργική και συνεργατική μάθηση μέσω των παραστατικών τεχνών, ως τη
βάση της εκπαίδευσης των νέων και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για μια
δυναμική και πανηγυρική απάντηση στην κυρίαρχη κουλτούρα του ανταγωνισμού και του
ατομικισμού, που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς ως βίαιη καθημερινή
εμπειρία που απειλεί όχι μόνο τον καθένα ξεχωριστά αλλά και το μέλλον μας συνολικά ως
ανθρωπότητα.
Το σεμινάριο αυτό καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η συλλογική αφήγηση ιστοριών, η
χρήση μάσκας και φωνής, ο αφηγηματικός χορός και το αυτοσχεδιαστικό σωματικό θέατρο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεχνικές πολιτισμικού γραμματισμού, με στόχο μια
παιδαγωγική, η οποία στηρίζεται στην κοινότητα ή την εκάστοτε κοινωνική ομάδα και
επιδιώκει την ατομική και τη συλλογική μεταμόρφωση.
Η συγκεκριμένη παιδαγωγική, αποτέλεσμα συνεργασιών σε πολλά μέρη του κόσμου και
δοκιμασμένη

σε

βιωματικά

σεμινάρια

και

πολιτιστικά-εκπαιδευτικά

προγράμματα,

εφαρμόστηκε σε κοινότητες που υπέφεραν από πείνα, στέρηση δικαιωμάτων, αποκλεισμό
και

ανταγωνιστικό

πνεύμα,

με

σκοπό

να

αναπτύξουν

τα

μέλη

τους

δεξιότητες

διαπολιτισμικής συνεργασίας, για να ασκήσουν και να ασκηθούν στην πολυπολιτισμική
δημοκρατία.
Οι συμμετέχοντες θα πειραματιστούν με τεχνικές που μπορούν να προσαρμοστούν σε
διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και να αξιοποιηθούν στο σχολείο, στην εκπαίδευση
παιδαγωγών, εκπαιδευτικών τέχνης, ηθοποιών, δημιουργών θεατρικών έργων, πολιτισμικών
ακτιβιστών και πολιτικών ηγετών. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να το αξιολογούν, να συνειδητοποιούν και να μοιράζονται τις γνώσεις
τους και να αντιληφθούν πώς η μεταμόρφωση μέσω της παράστασης (transformance) δίνει
συστηματικά τη δυνατότητα στους νέους να συντονίζουν δράσεις, στους ενηλίκους (και
στους παιδαγωγούς) να καινοτομούν και στα διάφορα πολιτιστικά προγράμματα να γίνονται
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ζωντανά θέατρα της κοινότητας, όπου θα συντελείται η συμμετοχική μεταμόρφωση ως
συνειδητή επιλογή των ανθρώπων.
4. «Εκπαιδευτικό δράμα και παράσταση»
John Somers, Honorary Fellow, School of Performing Arts, Exeter University, Ηνωμένο
Βασίλειο
Ηράκλειο Κρήτης, Τετάρτη 26 & Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008
Στα σχολεία παρουσιάζεται συχνά μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις προσεγγίσεις του
εκπαιδευτικού δράματος στη σχολική τάξη και στην ανάγκη να γίνονται μαθητικές θεατρικές
παραστάσεις, με στόχο να βιώσουν οι μαθητές αυτή την εμπειρία και να προβάλει το σχολείο
την εικόνα του προς τους γονείς, τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ευρύτερη
κοινότητα. Πολλοί εκπαιδευτικοί, που χρησιμοποιούν προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού
δράματος, οι οποίες μάλιστα θεωρούνται από πολλούς ιδιαίτερα ωφέλιμες για την
προσωπική ανάπτυξη των μαθητών, συχνά αντιδρούν στην ιδέα της θεατρικής παράστασης
επειδή θεωρούν ότι είναι ελιτιστική και ότι υπονομεύει τις αρχές στις οποίες βασίζεται το
«αυτοσχεδιαστικό» εκπαιδευτικό δράμα. Άλλοι αναγκάζονται να παραμελήσουν βασικές
αρχές της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού δράματος, όπως το να ανήκει η δημιουργία του
στους μαθητές, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δημιουργία ενός αξιοπρεπούς θεατρικού
σεναρίου.
Στο εργαστήριο αυτό θα διερευνήσουμε τρόπους με τους οποίους το εκπαιδευτικό δράμα
μπορεί να αποτελέσει γόνιμο έδαφος για να παραχθεί υλικό για παράσταση, με τρόπους που
σέβονται τις πρωτότυπες ιδέες των μαθητών και τις βασικές αρχές του εκπαιδευτικού
δράματος και διασφαλίζουν ότι το υλικό που θα παρουσιαστεί δεν παύει να είναι
δημιούργημα των μαθητών. Μέσα στο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο του εργαστηρίου, θα
διερευνήσουμε διαφορετικά σημεία εκκίνησης και διαδικασίες που μπορούν να οδηγήσουν
σε παράσταση και θα αναπτύξουμε πολλές εμβρυακές «παραγωγές».
Πριν από το εργαστήριο οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν μελετήσει το ελληνικό
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, για να βρουν ποιες δυνατότητες παρέχει για συνεργασία
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του θεάτρου/δράματος και στους εκπαιδευτικούς άλλων
ειδικοτήτων. Θα τους σταλεί επίσης ένα σχετικό άρθρο του John Somers μεταφρασμένο στα
ελληνικά.
5. «Θέατρο και δικαιώματα του παιδιού: προσωπική ταυτότητα και ελευθερία για
μια παιδαγωγική με στόχο τη μεταμόρφωση »
David Pammenter, Principal Lecturer, School of Community & Performing Arts,
Winchester University, Ηνωμένο Βασίλειο
Alex Mavrocordatos, Senior Lecturer, Winchester University, Ηνωμένο Βασίλειο
Ηλιούπολη, 31 Μαρτίου, 1, 2 Απριλίου 2008
Σε αυτό το τριήμερο εντατικό εργαστήριο θα αναλύσουμε το θεωρητικό πλαίσιο και θα
αξιοποιήσουμε τις πρακτικές εφαρμογές του θεάτρου ως εργαλείου με το οποίο μπορούμε
να διερευνήσουμε και να αναπτύξουμε την παιδαγωγική μας, τη δημιουργικότητα, την
κριτική ικανότητα και τη δυνατότητα του καθενός μας να πετύχει την πολιτισμική
μεταμόρφωση. Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί σήμερα έρχονται αντιμέτωποι με τεράστιες
αλλαγές

εξαιτίας

μιας

εξελισσόμενης

οικονομικής,

πολιτικής

και

πολιτισμικής

πραγματικότητας, που επηρεάζεται και μεταμορφώνεται από διαδικασίες που επιβάλλει η
παγκοσμιοποίηση.
Το εργαστήριο αυτό έχει στόχο να προτείνει μια νέα διδακτική πρακτική που σχετίζεται με τη
σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και την επίδρασή της στη ζωή των παιδιών και στη
σχολική τάξη. Εισηγείται διευρυμένο ρόλο για το δάσκαλο ως παιδαγωγό και έχει ως
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αφετηρία την ταυτότητα και την προσωπική εμπειρία των μαθητών προκειμένου να
αναπτυχθεί η δημιουργικότητα, η φαντασία και η κριτική τους σκέψη. Αυτή η μέθοδος θα
βοηθήσει τους μαθητές να δομήσουν τον κόσμο τους έτσι όπως οι ίδιοι τον αντιλαμβάνονται
και τον ονοματίζουν.
Στο εργαστήριο θα αξιοποιήσουμε το θέατρο για να εξετάσουμε ερωτήματα, αντιλήψεις και
αλήθειες, σχετικά με τη δική μας ταυτότητα και την ταυτότητα των άλλων. Θα εξετάσουμε
τις παιδαγωγικές εφαρμογές του θεάτρου και τις δυνατότητες που προσφέρει στην τάξη ως
καλλιτεχνική πρακτική που βασίζεται στο διάλογο και τις κοινές προθέσεις καθηγητών και
μαθητών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εμπειρίες των μαθητών θα βρίσκονται στο κέντρο της
μαθησιακής διαδικασίας και θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε από κοινού τη σχέση τους
με τη σύγχρονη πραγματικότητα.
6. «Ποιο είναι τo ηθικό δίδαγμα;»
Joe Winston, Associate Professor (Reader), Θέατρο στην Εκπαίδευση, Institute of
Education, University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο
Αθήνα, Δευτέρα 31 Μαρτίου, Τρίτη 1 & Τετάρτη 2 Απριλίου 2008
Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το University of Warwick.
Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στη θεατρική εξερεύνηση τριών ιστοριών από διαφορετικές
πολιτισμικές πηγές. Το θέατρο προσφέρεται ως μέσο αμφισβήτησης των αξιών που
προβάλλονται μέσα από τις ιστορίες. Επίσης είναι ένας τρόπος να μοιραστούμε τις
προσωπικές αντιδράσεις μέσα από συλλογικές πρακτικές. Η ίδια η πορεία της δουλειάς μας
θα έχει άμεση σχέση με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
7. «Δημιουργία θεατρικών σκηνών, υποκριτική και σκηνοθεσία»
Andrea Copeliovitch, PhD, Federal University of Rio Grande do Norte, Βραζιλία
Αθήνα, Δευτέρα 31 Μαρτίου & Τρίτη 1 Απριλίου 2008
Βασιζόμενοι στo Ανθρωπολογικό Θέατρο του Eugenio Barba και σε θεατρικά παιχνίδια, θα
δημιουργήσουμε μια ακριβή ακολουθία θεατρικών και φωνητικών δράσεων. Θα δουλέψουμε
ταυτόχρονα πάνω σε όλες αυτές τις δράσεις, με στόχο να δημιουργήσουμε σκηνές στις
οποίες η κάθε λεπτομέρεια θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Στην κίνηση θα ερευνήσουμε την
ακρίβεια εκείνη που θα μας επιτρέπει να αλλάζουμε το ρυθμό, το μέγεθος, την ένταση, την
κατεύθυνση, το βάρος κ.λπ., χωρίς να αλλάζει η αρχική πρόταση. Στην αρχή, κάθε σκηνή
θα σκηνοθετείται από όλη την ομάδα των συμμετεχόντων. Έπειτα θα σχηματίσουμε μικρές
ομάδες και θα δουλέψουμε τις σκηνές καθεμία χωριστά. Θα προσθέσουμε κείμενο, είτε
μονόλογο είτε διάλογο, και θα παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα. Στο εργαστήριο θα
περιλαμβάνεται και θεωρητική προσέγγιση του Ανθρωπολογικού Θεάτρου αλλά και της
πορείας του εργαστηρίου.
Θα ασχοληθούμε με την υποκριτική, τη σκηνοθεσία, την ακρίβεια, την παρατήρηση, την
ακρίβεια στην κίνηση, την ομαδική δουλειά, τη δημιουργία σκηνών, την ανάπτυξη του
αισθητικού μας κριτηρίου, τη επαφή με το σώμα και την έκφραση μέσα από αυτό.
Το εργαστήριο απαιτεί από τους συμμετέχοντες σωματική διαθεσιμότητα και συντονισμό
στην

κίνηση. Απευθύνεται

σε σκηνοθέτες,

χορογράφους, ηθοποιούς, χορευτές

και

γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των δημιουργικών τους ικανοτήτων
μέσω του σώματός τους.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να φορούν άνετα ρούχα.
8. «Διαχείριση συγκρούσεων και σχολικής βίας μέσω του θεάτρου»
John O' Toole, Professor, Arts Education, University of Melbourne, Αυστραλία
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Αθήνα, Δευτέρα 31 Μαρτίου & Τρίτη 1 Απριλίου 2008
Στο εργαστήριο θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Εξομαλύνοντας τις Συγκρούσεις (Cooling
Conflict), το οποίο βασίζεται στο συνδυασμό προσεκτικά δομημένων θεατρικών τεχνικών και
αλληλοδιδακτικής και στη συμμετοχή όλου του σχολείου. Στόχος του είναι να δώσει στα
παιδιά τα «εργαλεία» εκείνα που θα τα βοηθήσουν να διαχειριστούν μόνα τους τις
συγκρούσεις και τα φαινόμενα σχολικής βίας και να καταφέρουν να αλλάξουν σταδιακά το
ήθος και την ισορροπία δυνάμεων στο σχολείο. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη σε
περισσότερα από εκατό σχολεία στην Αυστραλία και ο σχεδιασμός του είναι αποτέλεσμα
δέκα χρόνων έρευνας δράσης σε δύο πολιτείες της Αυστραλίας σε συνεργασία με
συναδέλφους από τη Σουηδία και τη Μαλαισία. Στους συμμετέχοντες θα παρουσιαστεί
λεπτομερώς το πρόγραμμα και θα δοθεί η δυνατότητα να δοκιμάσουν στο εργαστήριο τις
βασικές θεατρικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν.
9. «Πίσω από τη μάσκα»
Marigold Ashwell, Σύμβουλος Τεχνών (Θέατρο/Δράμα), Ηνωμένο Βασίλειο
Πειραιάς, Δευτέρα 31 Μαρτίου & Τρίτη 1 Απριλίου 2008
Το εργαστήριο βασίζεται στη δουλειά δύο επαγγελματικών θιάσων που χρησιμοποιούν το
σωματικό θέατρο και τη μάσκα. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς χωρίς προηγούμενη
εμπειρία αλλά και σε εκπαιδευτικούς με μεγαλύτερη εμπειρία που θα ήθελαν να εμβαθύνουν
στο στάδιο της προεργασίας στη δουλειά με τη μάσκα. Θα χρησιμοποιήσουμε θεατρικά
παιχνίδια και ομαδικές δραστηριότητες για ζέσταμα και θα διερευνήσουμε πρακτικά
«καταστάσεις έντασης» και «αρχέτυπα» - στοιχεία απαραίτητα για την ιδιαίτερη αυτή
δουλειά με τη μάσκα. Η δουλειά μας θα εξελιχθεί σε θέατρο της επινόησης (devised drama).
Στο εργαστήριο θα προσεγγίσουμε πρακτικά τη δημιουργική έκφραση, θα διασκεδάσουμε
και θα ασχοληθούμε με δραστηριότητες που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν με νέους
σε διάφορους χώρους.
Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο παρακαλούνται, αν είναι δυνατόν, να φέρουν ένα
αγαπημένο τους μουσικό κομμάτι (σε cd) και ένα ή δύο ρούχα ή αξεσουάρ, όπως καπέλο,
φουλάρι ή παπούτσια (όσο ασυνήθιστα ή συνηθισμένα θέλουν!).
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ΠΡΟ-ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πάτρα, Θεσσαλονίκη
ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Πάτρα 22, 23 Μαρτίου 2008
Οργάνωση:
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Γραφείο Αχαΐας
Σε συνεργασία με το
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε), Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης
και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η) του Πανεπιστημίου Πατρών
Οι εισηγήσεις, τα εργαστήρια και τα καλλιτεχνικά δρώμενα θα πραγματοποιηθούν σε
χώρους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών,
του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και στο
θεατράκι του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Χώρος: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
09.00-09.30: Προσέλευση-εγγραφές (κεντρική αίθουσα Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών)
09.30-09.45 Χαιρετισμοί
09.45-10.30 Κεντρικές εισηγήσεις
•

Διονυσία Ασπρογέρακα, εκπαιδευτικός, συντονίστρια του Γραφείου Αχαΐας του

Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
«Οι δράσεις του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση: μια
πολύμορφη παρέμβαση στην εκπαιδευτική πραγματικότητα»
•

Κλειώ Φανουράκη, θεατρολόγος, διδάσκουσα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών,

Πανεπιστήμιο Πατρών
«Το Θέατρο στo σχολείο και ο εκπαιδευτικός: o δάσκαλος, ο καθηγητής και οι
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων…»
10.30-10.45 Διάλειμμα
10.45-11.45 Κεντρικές εισηγήσεις
• Μάρω Γαλάνη, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Παιδαγωγικού Τμήματος, Πανεπιστήμιο Πατρών
«Πρωτόγονη έκφραση/χοροθεραπεία και η θέση της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση»
• Τζωρτζίνα Κακουδάκη, θεατρολόγος, ηθοποιός
«Κατασκευάζοντας έναν ρόλο για την κούκλα: ο πνευματικός αντίπαλος του δασκάλου και ο
εμψυχωτής της τάξης»
11.45-12.15 Συζήτηση
17.00-20.00 Παράλληλα Εργαστήρια
•

Γιάννης Βλάχος, εμψυχωτής θεάτρου, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

Διεύθυνση Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας
«Γνωρίζω και γνωρίζομαι με τη μάσκα μου με μέσο το θεατρικό παιχνίδι»
•

Γιούλη Δούβου, Ζωή Λυμπεροπούλου, θεατρολόγοι
«Η ιστορία μιας εικόνας»
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•

Κλειώ Φανουράκη, θεατρολόγος, διδάσκουσα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών,

Πανεπιστήμιο Πατρών
«Όταν το θέατρο πηγαίνει σχολείο, πού πάω εγώ…»
20.00-21.00: Δρώμενα
Ούτε εγώ ήμουν εκεί, ούτε εσείς να το πιστέψετε
Ομάδα Υπόκρουσις
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σιούντας
Μουσική σύνθεση: Γιώργος Ταμπάκης
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
10.00-11.00 Κεντρική εισήγηση
«Το θέατρο στο κέντρο της σκηνής: αντιπαραθέσεις, προκλήσεις, προσκλήσεις!»
Dan Baron Cohen, πρόεδρος του IDEA, πρόεδρος του World Alliance for Arts Education,
μέλος του World Social Forum
11.00-11.30 Διάλειμμα
11.30-14.30 & 17.00-20.00 Παράλληλα εργαστήρια
•

Dan Baron-Cohen, πρόεδρος του IDEA, πρόεδρος του World Alliance for Arts
Education, μέλος του World Social Forum
«Μεταμόρφωση μέσα από το θέατρο: από το φόβο και τον ανταγωνισμό στη
συνεργασία και την αυτοδιάθεση»

•

Manoela Souza, εκπαιδευτικός θεάτρου, χορού, Βραζιλία
«Η μεταμόρφωση μέσα από το χορό, τις προσωπικές και τις συλλογικές αφηγήσεις»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
«Γνωρίζω και γνωρίζομαι με τη μάσκα μου με μέσο το θεατρικό παιχνίδι»
Γιάννης Βλάχος, εμψυχωτής θεάτρου, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Διεύθυνση Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας
Βοηθός εμψυχωτή: Χαρά Βλάχου, φοιτήτρια Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου
Πανεπιστημίου
Πώς εννοούμε την έννοια μάσκα ή προσωπείο; Πώς αισθάνεται κάποιος όταν τη φορά;
Κρύβεται από κάτι, από κάποιον, από τον εαυτό του; Αλλάζει η συμπεριφορά του με ή
χωρίς αυτήν; Υπάρχει διαφορά στην «έκφραση» του σώματος; Τι μας προκαλεί; Γέλιο,
απέχθεια, τρόμο, χαρά, λύπη, κάτι άλλο; Το εργαστήριο μάσκας μπορεί να αποτελέσει
αφετηρία για την απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα με εργαλείο τη μέθοδο του
θεατρικού παιχνιδιού και τις τεχνικές του, κύριο παράγοντα της παιδευτικής θεατρικής
έκφρασης, με το οποίο είναι απόλυτα συνυφασμένη η έννοια της μάσκας. Η αντιμετώπιση
δεν είναι και δεν πρέπει να είναι κατασκευαστική, ούτε εκθεματική αλλά ολιστική
(πρόσωπο-σώμα-κίνηση-έκφραση-αίσθηση). Η μάσκα, ως πρόσωπο ή προσωπείο, είναι
αντικείμενο παιχνιδιού και δράσης. Είναι ερέθισμα για τη δημιουργία ρόλου σύμφωνα με
την παρακάτω ακολουθία: παίζω με το σώμα μου, παίζω με το πρόσωπο/προσωπείο
εξωτερικά,

για

να

το

αναγνωρίσω

και

να

το

γνωρίσω,

αλλάζω

σιγά-σιγά

το

πρόσωπο/προσωπείο, ταυτίζομαι με το νέο πρόσωπο (κίνηση-αίσθηση), αλλάζω όλο το
σώμα και δημιουργώ ρόλο. Το εργαστήριο περιλαμβάνει παιχνίδια έκφρασης, μιμικής,
κίνησης (σώμα και πρόσωπο), παντομίμα προσώπου, όπου συνυπάρχουν κίνηση-έκφρασηαίσθηση, μακιγιάζ-μεταμφίεση με σημείο αναφοράς το κεφάλι και το σώμα, παιχνίδια
απομόνωσης των μερών του σώματος μέχρι να φτάσουμε στο πρόσωπο και να παίξουμε με
τα μέρη του, παιχνίδια παρατήρησης προσώπων καθώς και εικόνων και φωτογραφιών με
διάφορα είδη μάσκας και εικαστική έκφραση. Τέλος, η αναπαραγωγή ρόλων και θεμάτων θα
οδηγήσουν στη «σκηνική» διάσταση του παιχνιδιού των ρόλων. Στο εργαστήριο αυτό οι
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συμμετέχοντες πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και να φέρουν την καλή διάθεσή τους για
παιχνίδι.
«Η ιστορία μιας εικόνας»
Γιούλη Δούβου, Ζωή Λυμπεροπούλου, θεατρολόγοι
Ένα βιωματικό εργαστήριο που έχει στόχο την ανάπτυξη της φαντασίας μέσα από οπτικά και
άλλα ερεθίσματα. Ξεκινώντας με παιχνίδι και έχοντας σκοπό την ένωση και την
ενεργοποίηση της ομάδας, οδηγούμαστε στη σταδιακή αντίληψη του σώματός μας ως
κύριου εκφραστικού μέσου. Ιδιαίτερα εξετάζουμε τη δυναμική της ακινησίας και τις
πολλαπλές ενεργειακές εντάσεις του σώματός μας. Η αλληλεπίδραση των σωματικών
ενεργειών δημιουργεί μια δυναμική εικόνα, η οποία λειτουργεί ως εφαλτήριο για τη
δραματοποίηση μιας ιστορίας με ερέθισμα μια φωτογραφία, μια ανάμνηση ή ένα γεγονός.
Αυτοσχεδιάζουμε,

αξιοποιούμε

τα

εκφραστικά

μας

μέσα,

συνεργαζόμαστε

και

επικοινωνούμε. Το μόνο που χρειάζεται να έχετε για την παρακολούθηση αυτού του
εργαστηρίου είναι άνετα ρούχα και φαντασία. Οι συμμετέχοντες δε χρειάζεται να έχουν
προηγούμενη θεατρική εμπειρία.
«Όταν το θέατρο πηγαίνει σχολείο, πού πάω εγώ…»
Κλειώ Φανουράκη, θεατρολόγος, διδάσκουσα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πατρών
Στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο θα ερευνήσουμε στην πράξη ποικίλους ρόλους,
που έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει ο πρόθυμος εκπαιδευτικός που κάνει θέατρο στο
σχολείο: στην τάξη, στο μάθημα, στη θεατρική σχολική ομάδα, στην οποιαδήποτε σχολική
ομάδα. Εντός ή εκτός σχολικής τάξης. Εντός ή εκτός σχολικού χώρου. Προϋπόθεση
συμμετοχής: «Το πιο αγαπημένο μου πράγμα είναι να πηγαίνω εκεί που δεν έχω πάει ποτέ».
MASTER WORKSHOP-«Μεταμόρφωση μέσα από το θέατρο: από το φόβο και τον
ανταγωνισμό στη συνεργασία και την αυτοδιάθεση»
Dan Baron-Cohen, πρόεδρος του IDEA, πρόεδρος του World Alliance for Arts Education,
μέλος του World Social Forum
MASTER WORKSHOP-«Η μεταμόρφωση μέσα από το χορό, τις προσωπικές και τις
συλλογικές αφηγήσεις»
Manoela Souza, εκπαιδευτικός θεάτρου, χορού, Βραζιλία
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
«Πρωτόγονη έκφραση/χοροθεραπεία και η θέση της στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση»
Μάρω Γαλάνη, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Παιδαγωγικού Τμήματος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Η πρωτόγονη έκφραση υιοθετεί τη σημασία της ομάδας, τη δυναμικότητα του ρυθμού, τη
σχέση

με

το

έδαφος,

την

απλότητα

των

κινήσεων,

την

επανάληψη,

τη

χρήση

κωδικοποιημένων κινήσεων, τη χρήση της φωνής, τη δυαδικότητα, την εμπειρία της
μεταρσίωσης. Πληροί εκείνα τα κριτήρια με τα οποία η έκφραση μετατρέπεται σε
ευχαρίστηση και ταυτόχρονα είναι ικανή να παράγει παιδευτικά, προληπτικά ή θεραπευτικά
αποτελέσματα.

Ανάγεται

σε

κοινωνική,

ευχάριστη,

έξυπνη,

ευαίσθητη

και

χρήσιμη

δραστηριότητα. Έχει θέση στο σχολικό πρόγραμμα και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο στα
χέρια του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού του θεάτρου.
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«Κατασκευάζοντας έναν ρόλο για την κούκλα: Ο πνευματικός αντίπαλος του
δασκάλου και ο εμψυχωτής της τάξης»
Τζωρτζίνα Κακουδάκη, θεατρολόγος, ηθοποιός
Η εισήγηση έχει στόχο να παρουσιάσει διδακτικές προσεγγίσεις με τη βοήθεια της κούκλας
και του κουκλοθεάτρου για το νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου.
«Το Θέατρο στo σχολείο και ο εκπαιδευτικός: Ο δάσκαλος, ο καθηγητής και οι
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων…»
Κλειώ Φανουράκη, θεατρολόγος, διδάσκουσα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πατρών
Η εισήγηση αυτή αφορά το ρόλο και τη θέση του εκπαιδευτικού όταν το Θέατρο
εφαρμόζεται στην Εκπαίδευση: ποιους ρόλους καλείται να υποδυθεί ο εκπαιδευτικός; Πώς οι
ρόλοι αυτοί αλλάζουν ανάλογα με τις μορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση; Τι συμβαίνει
όταν το θέατρο στην εκπαίδευση δε συνεπάγεται και την ένταξη εκπαιδευτικών σχετικών
ειδικοτήτων; Ποιες ανάγκες και ελλείψεις καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δάσκαλοι και οι
καθηγητές που εφαρμόζουν το θέατρο στο σχολείο; Πώς, εντέλει, εφαρμόζονται οι
διαθεματικές ασκήσεις που αφορούν το θέατρο από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν καμία
σχετική εμπειρία; Ποιοι οφείλουν να ερωτηθούν;
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ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Θεατρικές τεχνικές στο μάθημα των γαλλικών»
Θεσσαλονίκη, 4, 5 Απριλίου 2008
Οργάνωση:
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση-Γραφείο Βορ. Ελλάδας
Σε συνεργασία με
το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου
το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Η διημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο των προ/μετα-συνεδριακών εκδηλώσεων της 6ης
Διεθνούς Συνδιάσκεψης για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, απευθύνεται σε καθηγητές
γαλλικών και περιλαμβάνει τρία διαφορετικά θεατρικά εργαστήρια. Εμψυχώνουν οι
Patrick

Charrière,

καθηγητής

γαλλικής

γλώσσας

&

λογοτεχνίας,

δάσκαλος

αυτοσχεδιασμού, Γιάννα Μαμακούκα, θεατρολόγος, Jean-Jacques Tesson, ηθοποιός,
σκηνοθέτης, δάσκαλος θεάτρου
Γλώσσα εργασίας: γαλλικά
Χώρος: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 4 Απριλίου 2008
16.00 – 16.15 Προσέλευση, χαιρετισμοί, χωρισμός ομάδων
16.15 – 17.45 1ο Εργαστήριο
17.45 – 18.00 Διάλειμμα
18.00 – 19.30 1ο Εργαστήριο (συνέχεια)
19.30 – 20.00 Διάλειμμα
20.00 – 21.30 2ο Εργαστήριο
Σάββατο 5 Απριλίου 2008
09.00 – 10.30

2ο Εργαστήριο (συνέχεια)

10.30 – 11.00

Διάλειμμα

11.00 – 12.30

3ο Εργαστήριο

12.30 – 12.45

Διάλειμμα

12.45 – 14.00

3ο Εργαστήριο (συνέχεια)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
«Ο αυτοσχεδιασμός στις ξένες γλώσσες»
Patrick

Charrière,

καθηγητής

γαλλικής

γλώσσας

και

λογοτεχνίας,

δάσκαλος

αυτοσχεδιασμού
Ο αυτοσχεδιασμός και οι διαγωνισμοί αυτοσχεδιασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ
αποτελεσματικά στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, γιατί συνοψίζουν τις δεξιότητές μας να
ανταποκρινόμαστε άμεσα σε «επείγουσες» επικοινωνιακές καταστάσεις. Η εκμάθηση μιας
ξένης γλώσσας είναι μια βουτιά στο άγνωστο, είναι η έκθεση στον κίνδυνο και, μερικές
φορές, το ίδιο το ένστικτο της επιβίωσης, που απαιτεί να αναζητήσουμε βαθιά μέσα μας τον
τρόπο να ανταποκρινόμαστε γλωσσικά άμεσα σε διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις.
Η πρακτική του αυτοσχεδιασμού σε μια τάξη ξένων γλωσσών είναι ο τελευταίος κρίκος μιας
αλυσίδας ασκήσεων με θεατρικές τεχνικές, που ξεκινούν με τη δραματοποίηση και
συνεχίζονται με την «προσομοίωση» σε επικοινωνιακό περιβάλλον και με το παιχνίδι ρόλων.
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Όλες αυτές οι δραστηριότητες ασκούν τη δημιουργικότητα και ευνοούν μια παιδαγωγική της
ελεύθερης σκέψης και της ανακάλυψης. Έμφαση δίνεται στην αυθεντική ομιλία παρά στην
αναπαραγωγή γλωσσικών μοτίβων που έχουμε αποστηθίσει.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα πειραματιστούμε με τις παρακάτω τεχνικές: κίνηση
παρότρυνσης σε επικοινωνία, έναυσμα για συνομιλία, αρχή συνομιλίας, παύση, διακοπές
στη συνομιλία, ισορροπία σε αυτοσχεδιασμούς/εναλλαγή αντίθετων μεταξύ τους ρόλων,
έναρξη νέας επικοινωνιακής κατάστασης.
Όλες αυτές οι ασκήσεις ενισχύουν την αυτοκυριαρχία των μαθητών και τη δημιουργικότητα
και βελτιώνουν την ικανότητα της κατανόησης. Αντιμέτωποι οι μαθητές με τα διάφορα
προβλήματα που έχουν σχέση με το λόγο, την κίνηση και το χώρο, αναγκάζονται να
αναλάβουν προσωπικά την ευθύνη της επικοινωνίας. Σε αυτό το στάδιο πια η κατανόηση
ξεπερνά τα παραδοσιακά σχολικά κριτήρια. Έτσι, καλλιεργείται σε βάθος η ικανότητά μας να
κατανοήσουμε τον άλλον και να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητά του. Και όλα αυτά στο
πλαίσιο της συνεργασίας. Η τάξη γίνεται ένας ζωντανός οργανισμός, όπου οι μαθητές
συνειδητοποιούν τους περιορισμούς που επιβάλλονται από το περιβάλλον, καταφέρνουν
όμως να τους ξεπεράσουν χάρη στις δεξιότητες που εξάσκησαν.
«Το θεατρικό παιχνίδι μαθαίνει γαλλικά»
Γιάννα Μαμακούκα, θεατρολόγος
Θα ξεκινήσουμε με εισαγωγή στο θεατρικό παιχνίδι ως πρακτική εξοικείωσης των μαθητών
με την ξένη γλώσσα. Θα συνεχίσουμε με ασκήσεις-παιχνίδια μιμήσεων ομαδικά, με
προστάγματα, αφήγηση από τον εμψυχωτή στα γαλλικά (με στόχο την κατανόηση της
γλώσσας). Θα ακολουθήσουν αυτοσχεδιασμοί και παρουσιάσεις σε ζευγάρια και ολιγάριθμες
ομάδες με βάση το θέατρο της εικόνας, χρήση των γαλλικών σε τίτλους, λεζάντες, λέξεις,
προτάσεις

όπως

στις

διαφημίσεις,

στα

σκίτσα,

στα

κόμικς…

Θα

ασχοληθούμε

με

«παραστάσεις» βασισμένες σε περιστάσεις από την καθημερινή ζωή (ο Έλληνας στο γαλλικό
ρεστοράν, ο Γάλλος στην ελληνική ταβέρνα…)
«Εκπαίδευση και θεατρικές τεχνικές»
Jean-Jacques Tesson, ηθοποιός, σκηνοθέτης, δάσκαλος θεάτρου
Στο σεμινάριο θα προσεγγίσουμε χωρίς πίεση και χωρίς φόβο τη θεατρική τεχνική, για να
διευκολύνουμε αρχικά τον εκπαιδευόμενο στο έργο του και εκείνος με τη σειρά του το
μαθητή. Θα μπορεί, για παράδειγμα, ο καθένας μας να σηκωθεί, να καθίσει, να περπατήσει,
να

μάθει

να

χρησιμοποιεί

αντικείμενα

–μπουκάλια,

σκούπες,

μαξιλάρια

κ.λπ.–

αυτοσχεδιάζοντας με δικά του λόγια, προσεγγίζοντας κείμενα και απλές καταστάσεις. Με μια
λέξη, θα ανακαλύψει την ευχαρίστηση του παιχνιδιού και της επικοινωνίας νιώθοντας
όμορφα μέσα στο σώμα του.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να έρθουν με άνετα ρούχα, ώστε να μπορούν να
κινούνται ελεύθερα.
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Η Σοφία Αγγελίδου είναι απόφοιτη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη διπλωματική της εργασία ασχολήθηκε με τη μουσική
εικονογραφία,

με

επιβλέπουσα

την

καθηγήτρια

Αλεξάνδρα

Γουλάκη-Βουτυρά.

Παρακολούθησε μαθήματα μουσικολογίας και διεύθυνσης χορωδίας στην Μουσική Ακαδημία
Pantso Bladigerov της Σόφιας. Ανήκει στην ερευνητική ομάδα του αρχείου Μουσικής
Εικονογραφίας του ΑΠΘ και στην ομάδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου της
Τράπεζας Πειραιώς για την επανέκθεση του Μουσείου Ελληνικών Μουσικών Οργάνων. Από
το 2003 εργάζεται ως μουσικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ είναι και διευθύντρια
χορωδιών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε μουσικοπαιδαγωγικά και μουσικολογικά περιοδικά.
Είναι

πρόεδρος

του

Συλλόγου

Αποφοίτων

του

Τμήματος

Μουσικών

Σπουδών

του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Ένωσης για την Μουσική Εκπαίδευση. Μιλάει αγγλικά, ιταλικά και βουλγαρικά.
Σήμερα είναι υποψήφια διδάκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με επιβλέποντα τον καθηγητή
Χάρη Ξανθουδάκη. Επίσης παρακολουθεί μαθήματα και στο προπτυχιακό τμήμα του Ε.Α.Π.
στον τομέα του Ελληνικού Πολιτισμού.
Ο H. Ömer Adıgüzel είναι απόφοιτος της Σχολής Παιδαγωγικών Επιστημών, Τμήμα
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Διδακτικής του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Το 1993
ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές με την εργασία «Το παιχνίδι και η σχέση του με
το δημιουργικό θέατρο» υπό την επίβλεψη του Καθηγητή İnci San. Το 2000 κατέθεσε τη
διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Η καλλιτεχνική παιδεία ως πεδίο υψηλής επίδοσης στις
παιδαγωγικές επιστήμες» στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Εκπαίδευσης μέσω
των Τεχνών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Εκπαιδεύτηκε για έξι μήνες στο Rudolf Steiner
Schools του Überlingen της Γερμανίας σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης μέσω των
τεχνών για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Από το 1990 έως το 1999 εργάστηκε στη Σχολή
Παιδαγωγικών Επιστημών, Τμήμα Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών του Πανεπιστημίου της
Άγκυρας.

Από

το

1999

εργάζεται

στη

Σχολή

Παιδαγωγικών

Επιστημών,

Τμήμα

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Το 2000-2001 του ανατέθηκε
η διδασκαλία του αντικειμένου «Δημιουργικό Θέατρο» στην Ακαδημία Poliçe. Από το 1990
έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και συζητήσεις και έχει δώσει διαλέξεις σε όλη την
Τουρκία, κυρίως όμως στην Άγκυρα, για το δημιουργικό θέατρο, το θέμα «εκπαίδευση και
μουσείο» και για τα παιδικά μουσεία. Έχει αναλάβει συνολικά πάνω από εκατό παιδαγωγικά
προγράμματα

με

μαθητές

προσχολικής

ηλικίας,

πρωτοβάθμιας,

δευτεροβάθμιας

και

ανώτατης εκπαίδευσης. Έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις, έχει συμμετάσχει σε εθνικά και
διεθνή φεστιβάλ, έχει λάβει μέρος σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα και έχει
εμψυχώσει πολλά βιωματικά εργαστήρια.
Η Κατερίνα Αλεξιάδη είναι πτυχιούχος του Τομέα Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών
Σπουδών

της

Φιλοσοφικής

Σχολής

του

Πανεπιστημίου

Κρήτης.

Παρακολούθησε

μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα αντικείμενα της
Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής και της Κοινωνιολογίας. Είναι απόφοιτη του διετούς
επαγγελματικού κύκλου σπουδών Μουσικοκινητικής Αγωγής C. ORFF της Σχολής Μωραΐτη
και πτυχιούχος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών

του

Εθνικού

και

Θεατρολογίας-Μουσικολογίας.

Καποδιστριακού
Έχει

Πανεπιστημίου

παρακολουθήσει

μαθήματα

Αθηνών,

κατεύθυνση

κλασικού

τραγουδιού,

αρμονίας της μουσικής και κλασικού και σύγχρονου χορού. Έχει συμμετάσχει σε
παραστάσεις εμπνευσμένες από τις τραγωδίες του Ευριπίδη Τρωάδες, Βάκχες, Μήδεια, με
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την ομάδα Θεάτρου «Οψ» της Κατερίνας Παπαϊακώβου («Εύμαρος», «Ιλεάνα Τούντα»,
Άδειος Χώρος του Εθνικού Θεάτρου, 10η Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος
στους Δελφούς, 1ο Φεστιβάλ Τρίπολης). Έχει εργαστεί με θεατρικές ομάδες παιδιών και έχει
διοργανώσει παραστάσεις. Εργάζεται ως φιλόλογος στο Μουσικό Πειραματικό Γυμνάσιο
Παλλήνης. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού εκπαίδευση & θέατρο και
της Ομάδας Εκδόσεων του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Η Άλκηστις Κοντογιάννη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Δραματικής Τέχνης στην
Εκπαίδευση

στο

Παιδαγωγικό

Τμήμα

Προσχολικής

Εκπαίδευσης

του

Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής (Φ.Π.Ψ) του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ανωτέρας Σχολής Νηπιαγωγών, του St. Nicholas College
(Montessori), της Μετεκπαίδευσης (ΜΔΔΕ Ειδική Αγωγή), του Universitá di Firenze και της
Σχολής Δημοσιογραφίας «Όμηρος». Η διατριβή της με θέμα «Δραματική Τέχνη στην
Εκπαίδευση και κοινωνικότητα μαθητών με νοητική υστέρηση» έγινε στο Τμήμα Ψυχολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π. Αθηνών. Έχει διδάξει στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και
Μουσειοπαιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Τμήμα Νηπιαγωγών και στο
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π. Αθηνών. Έχει συγγράψει τριάντα εννέα βιβλία για
παιδιά και για εκπαιδευτικούς. Συμμετέχει σε ερευνητικές ομάδες του εξωτερικού (European
Network of Affective Education, Dynamic Pedagogy) και έχει διδάξει σε άλλες χώρες
(Αγγλία, Ιταλία, Ιαπωνία).
Ο Δαβίδ Άντζελ, ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός, γεννήθηκε το 1979 στη Θεσσαλονίκη και
είναι πτυχιούχος της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Εφαρμοσμένο Δράμα στο Πανεπιστήμιο του
Exeter στην Αγγλία. Έχει εργαστεί στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως
παιδαγωγός δράματος. Συνεργάζεται με φορείς σκηνοθετώντας παραστάσεις επινοητικού
θεάτρου. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Stimulus που ασχολείται αποκλειστικά με το
θέατρο και το δράμα στην εκπαίδευση και το θέατρο ως εργαλείο κοινωνικής παρέμβασης.
Σχεδιάζει και εμψυχώνει προγράμματα για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως κωφά άτομα με
μαθησιακές δυσκολίες, ανήλικους παραβάτες, παιδιά με συναισθηματικά προβλήματα κ.ά.
Έχει εμψυχώσει τα θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα σε σχεδιασμό Π. Σέξτου «88
βελανιδιές και μύριες ανεμώνες» (Κ.Θ.Β.Ε.), «Μυρωδιά από κακάο» (Π.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης).
Συμμετείχε

στο

μουντζουρωμένα

σχεδιασμό
απογεύματα»

των

θεατροπαιδαγωγικών

(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Κομοτηνής),

προγραμμάτων

«Πέντε

«The

wallet»

missing

(Πανεπιστήμιο του Exeter). Εμψυχώνει σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και θεατρολόγους.
Έχει παρακολουθήσει εργαστήρια κινησιολογίας, σωματικού θεάτρου, παντομίμας και
νοηματικής, καθώς επίσης και μαθήματα κρουστών στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης επί
σειρά ετών. Είναι μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Η Αταλάντη Απέργη είναι κοινωνιολόγος, θεατρολόγος και δραματοθεραπεύτρια. Έχει
ασχοληθεί με τη μετάφραση, την επιμέλεια εκδόσεων και την οργάνωση συνεδρίων.
Συνεργάστηκε ως ερευνήτρια στην

έκθεση-αφιέρωμα στο έργο του αρχιτέκτονα και

πολεοδόμου Κ. Α. Δοξιάδη, Η Οικιστική του Κωνσταντίνου Δοξιάδη και η Αρχιτεκτονική της
Εντοπίας, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 2006-2007· Κωνσταντίνος Δοξιάδης: Ζωή και Έργα,
Ίκαρος, Αθήνα, 2006. Στο θέατρο έχει δουλέψει στο Λονδίνο και την Αθήνα ως βοηθός
σκηνοθέτη, βοηθός επιμελητή σκηνής και θεατρολόγος, καθώς και στην παραγωγή
θεατρικών παραστάσεων. Στον τομέα της ψυχικής υγείας έχει εργαστεί ατομικά και ομαδικά
με εφήβους και ενήλικες, έχει συντονίσει ομάδες δραματοθεραπείας με ηλικιωμένους, άτομα
με νοητική στέρηση, μετανάστες, κακοποιημένες γυναίκες, ψυχικά ασθενείς και ομάδες
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εξαρτημένων. Στην παρούσα φάση, εργάζεται ως δραματοθεραπεύτρια στο Κέντρο Ημέρας
Ανέλιξη του φορέα «Ξένιος Ζευς», στην ψυχιατρική κλινική «Γαλήνειο Μέλαθρον» και στην
Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Ενηλίκων στην Καστέλλα. Είναι μέλος του
Πανελλήνιου

Συλλόγου

Δραματοθεραπευτών

και

Παιγνιοθεραπευτών,

του

British

Association of Dramatherapists (ΒΑDth) και του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση.
Η Μαρία Αργυρίου υπηρετεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία δωδεκαετία ως
μουσικός. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πατρών με ειδίκευση στον Ελληνικό Πολιτισμό. Από το 2004 είναι αποσπασμένη στη θέση
της

υπευθύνου

Αγωγής

Υγείας

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

Πειραιά

με

έντονη

δραστηριότητα στο χώρο των Καινοτόμων Δράσεων. Είναι πρόεδρος του Διεθνούς
Εργαστηρίου για τη Μουσική Εκπαίδευση και Έρευνα (International Culture Federation 21st
Century) και πρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Έχει την ευθύνη και την επιμέλεια των παιδαγωγικών εκδόσεων της
Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε., καθώς και περιοδικών εκδόσεων προγραμμάτων τοπικής και εθνικής
εμβέλειας για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την υγεία. Συμμετέχει σε συνέδρια και
συμπόσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα,
παρουσιάζοντας ποικίλο συγγραφικό έργο.
Η Διονυσία Ασπρογέρακα γεννήθηκε στην Πάτρα και αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάζεται ως
καθηγήτρια φιλόλογος από το 1988. Συμμετείχε σε παραστάσεις της «Εταιρείας Θεάτρου και
Τέχνης», θεατρικής ερασιτεχνικής ομάδας της Πάτρας. Ασχολείται ιδιαιτέρως με τη θεατρική
διασκευή σύγχρονων νεανικών μυθιστορημάτων και την παρουσίασή τους από θεατρικές
ομάδες μαθητών. Έχει παρακολουθήσει και οργανώσει σεμινάρια θεατρικής παιδείας και
είναι συντονίστρια του Γραφείου Αχαΐας του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση.
Η Marigold Ashwell τα τελευταία εννέα χρόνια εργάζεται ως ανεξάρτητη σκηνοθέτης σε
μικρή εταιρεία για τις τέχνες στην εκπαίδευση, την «Hands On». Σ’ αυτό το πλαίσιο
εντάσσεται η δουλειά της ως επιμορφώτριας σε θέματα θεάτρου, τεχνών και εκπαίδευσης
και ως συμβούλου κυβερνητικών οργανισμών τόσο στην Αγγλία όσο και στο εξωτερικό.
Είναι μέλος της Ομάδας του Προγράμματος «Artsmark» για τα σχολεία της Αγγλίας,
αξιολογήτρια

για

λογαριασμό

του

Βρετανικού

Συμβουλίου

Τεχνών

και

μέλος

της

Συμβουλευτικής Επιτροπής του καινοτόμου προγράμματος «Arts Award». Στα προγράμματα
με τα οποία ασχολήθηκε το 2007 συγκαταλέγονται τα: «Στρατηγικές Τεχνών για παιδιά και
νέους-Express» (Children and Young People’s Arts Strategy-“Express”) στο Brighton και το
Hove, «Δημιουργικές Συμπράξεις» (Creative Partnerships), η διαμόρφωση της στρατηγικής
του Artsmark και η συγγραφή του θεατρικού εκπαιδευτικού υλικού για την ιστοσελίδα
Creative Generation. Έχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, διετέλεσε
διευθύντρια σε δημόσιο σχολείο και υποδιευθύντρια σε σχολείο για παιδιά με προβλήματα
συμπεριφοράς. Εργάστηκε ως Σύμβουλος/Επιθεωρήτρια για το Θέατρο/Δράμα στο Ηνωμένο
Βασίλειο επί οκτώ χρόνια και δίδαξε Θέατρο/Δράμα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (PGCE)
στο Πανεπιστήμιο του Reading. Στην αρχή της καριέρας της εργάστηκε ως διευθύντρια
σκηνής στο επαγγελματικό θέατρο και δίδαξε στο London Contemporary Dance Centre. Για
τέσσερα χρόνια εργάστηκε επίσης ως σύμβουλος νέων στο πρώτο Community College στη
νοτιοανατολική Αγγλία. Συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου Progression in Secondary
Drama,

Heinemann,

2000.

Είναι

υπεύθυνη

μαζί

με

άλλους

συγγραφείς

για

την
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αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου Drama in Schools: Second Edition, που εκδόθηκε
από το Βρετανικό Συμβούλιο Τεχνών το 2003. Θεωρεί τιμή τη συμμετοχή της ως επίτιμο
μέλος στο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, την πορεία και εξέλιξη του
οποίου παρακολουθεί από το 1999. Επίσης είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του
περιοδικού εκπαίδευση & θέατρο, που αυτό εκδίδει.
Η Άβρα Αυδή είναι φιλόλογος με δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Αρχαίο Θέατρο,
εκπαιδευτικός του δράματος και υπηρετεί ως Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων και
Καλλιτεχνικών

Αγώνων

στη

Διεύθυνση

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

Ανατολικής

Θεσσαλονίκης. Από το 1982, που διορίστηκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ασχολήθηκε
κυρίως με τη γλωσσική διδασκαλία. Συμμετείχε στη συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων
Έκφραση-Έκθεση για το λύκειο και στην αναθεωρημένη έκδοσή τους, στη σύνταξη
Προγράμματος Σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία κ.ά. Επίσης ασχολήθηκε με τα
ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό δράμα/θέατρο, στο πλαίσιο
διδακτορικής της διατριβής, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκόμισε από
σχετικές σπουδές (Δραματική Σχολή της Ρ. Πατεράκη, τριετές πρόγραμμα Θεατρικής
Παιδείας της Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, θερινά τμήματα για το Εκπαιδευτικό Δράμα στο
U.C.E., σχετικά σεμινάρια και συνέδρια). Δίδαξε επί τρία χρόνια το αντικείμενο «Γλωσσικές
ασκήσεις» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
ασχολήθηκε

με

την

επιμόρφωση

των

εκπαιδευτικών

σε

θέματα

γλώσσας

και

ο

δράματος/θεάτρου διδάσκοντας στο 1 Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και σε διάφορα
σχετικά σεμινάρια. Από το 2001 και εξής διδάσκει Δραματοποίηση και Θέατρο στο σχολείο
στο Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρα της έχουν
δημοσιευτεί στα περιοδικά Φιλόλογος, Λόγος και Πράξη, Επίλογος και σε πρακτικά
συνεδρίων. Συνέγραψε με τη Μελίνα Χατζηγεωργίου το βιβλίο Η τέχνη του Δράματος στην
εκπαίδευση. 48 Προτάσεις για εργαστήρια θεατρικής αγωγής, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2007. Είναι
ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Δράματος και ενεργό μέλος του
Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Ο Χρήστος Αυτσίδης έχει παρακολουθήσει μαθήματα κλασικής κιθάρας στο Ελληνικό
Ωδείο Νέας Χαλκηδόνας, ετήσιο σεμινάριο κουκλοθέατρου στο Ευρωπαϊκό Κολέγιο Αθηνών,
ετήσιο σεμινάριο στο «Θέατρο Κούκλας» του Τάκη Σαρρή και διετές σεμινάριο παντομίμας
και μιμικής στο Εργαστήριο Μιμικής και Έκφρασης της Μαρίας Κατταροπούλου. Από το 1991
στο εργαστήριο του θιάσου «ΧΑΡΧΟΥΤ» διδάσκει σε ετήσιους κύκλους σεμιναρίων
κουκλοθέατρου, οι οποίοι ολοκληρώνονται με παραστάσεις των μαθητών. Μέχρι σήμερα
έχουν φοιτήσει τουλάχιστον εκατόν εβδομήντα εκπαιδευτικοί. Πολλοί από αυτούς στη
συνέχεια ασχολήθηκαν επαγγελματικά με το κουκλοθέατρο. Παράλληλα διδάσκει σε
σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και γενικότερα δραστηριότητες σχετικές με το
κουκλοθέατρο, όπως στο «Θέατρο Κούκλας», στο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου
Νταού Πεντέλης, στην Ελληνική Εταιρεία Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων Ατόμων με ειδικές
ανάγκες, στην Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ, στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα
Θηλέων Παπάγου, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, στην UNIMA Hellas (Ένωση Κουκλοπαιχτών), σε σεμινάρια που διοργανώνει
η Ν.Ε.Λ.Ε., σε ετήσια σεμινάρια της Ο.Μ.Ε.Ρ. κ.ά. Ο Θίασος «ΧΑΡΧΟΥΤ», από την ίδρυση
του το 1989 μέχρι σήμερα, έχει ανεβάσει τα εξής έργα: ΧΑΡΧΟΥΤ, ο τρελός του δάσους, Το
φάντασμα του Μέρμηγκα, Ο χορός των λουλουδιών, Ο καπετάνιος τ' ουρανού, Κούκλες,
πρόβες, κατσαρόλες και ...λουλούδια, Νεράιδες, δράκοι, ξωτικά, ξύλινα όνειρα μέσα μας
κρυφά, Ήλιε... ήλιε... δώσ’ μου μια αχτίδα, στη χώρα της Σκιάς μήπως χαθώ, Τραγούδι
μικρό μου αν θες να πεις να ‘ναι ζεστό, να ‘ναι βαθύ και να κυλάει... σα δάκρυ, Παιχνίδι σε
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κάστρο, ανέμου χάδι, Φεγγάρια, πειρατές φλόγες και όνειρα, Νερόμυλε… για σένα,
Σιγοψιθυρίζοντας παραμύθια με λουλουδόπτερα και γρύλους, Χάδι σταγόνας, παιχνίδι με
νότες, Χορός με σένα βροχή. Τα έργα αυτά παρουσιάζονται σε δήμους, κοινότητες, σχολεία,
συλλόγους, σωματεία και κάθε είδους εκδηλώσεις.
Η Patrice Baldwin είναι πρόεδρος του National Drama της Μ. Βρετανίας και Σύμβουλος
στην τοπική αυτοδιοίκηση για την Ανάπτυξη των Τεχνών στην Εκπαίδευση στην περιοχή
Norfolk στην Αγγλία. Δουλεύει με εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς του θεάτρου σε όλο τον
κόσμο για την αξιοποίηση του δράματος στη σχολική τάξη, με στόχο τη βελτίωση της
μάθησης και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας. Έχει διατελέσει διευθύντρια σχολείου
και έχει εργαστεί στο BBC ως σεναριογράφος και σύμβουλος στο Εκπαιδευτικό Τμήμα. Το
συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα βιβλία With Drama in Mind και
Teaching Literacy Through Drama. Έχει εργαστεί και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην
Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου East Anglia.
Ο Αντώνης Βάος σπούδασε εικαστικές τέχνες στη Ρώμη και εκπόνησε διδακτορική διατριβή
στο

Πάντειο

Πανεπιστήμιο. Είναι

επίκουρος καθηγητής στο

Τμήμα

Επιστημών της

Εκπαίδευσης και της Αγωγής της Προσχολική Ηλικίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου
διδάσκει Διδακτική της Τέχνης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τη
Διδακτική των Τεχνών και τα εκπαιδευτικά προγράμματα Εικαστικών Τεχνών. Το 2000
εκδόθηκε το βιβλίο του Εικαστική Αγωγή στην Ελληνική Εκπαίδευση από τις εκδόσεις
Ελληνικά Γράμματα. Εργάζεται επίσης ως εικαστικός καλλιτέχνης και έχει πραγματοποιήσει
εκθέσεις στην Ελλάδα και την Ιταλία.
O Dan Baron-Cohen είναι θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης θεάτρου της κοινότητας,
παιδαγωγός παραστατικών τεχνών και πολιτισμικός ακτιβιστής. Σήμερα ζει και εργάζεται στη
Βραζιλία. Σπούδασε Αγγλική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου εκπόνησε
και τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Το θέατρο ως εκλαϊκευμένη εκπαίδευση» υπό την
εποπτεία των Terry Eagleton και Raymond Williams. Οι συνεργασίες του στην αρχή της
καριέρας του με τους θεατρικούς συγγραφείς Edward Bond από την Αγγλία και Ngugi Wa
Thiong’o από την Κένυα τον ενέπνευσαν να ερευνήσει μεθόδους πολιτισμικής δράσης για τη
δικαιοσύνη, βασισμένες στην κοινότητα. Ως συνιδρυτής του «Frontline: Πολιτισμός και
Εκπαίδευση» στο Μάντσεστερ και στο Ντέρρυ (Βόρεια Ιρλανδία), μέσα από τη συνεργασία
του με ειδικές ομάδες πληθυσμού, οδηγήθηκε σταδιακά στο σχεδιασμό μιας πολιτισμικής
μεθόδου με στόχο την αυτοδιάθεση. Το 1994 δέχτηκε τη θέση του Senior Lecturer στον
τομέα του Θεάτρου στην Εκπαίδευση ως μέσου για την Ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο του
Wales. Το 1999 παραιτήθηκε από τη θέση λόγω μακρόχρονης συνεργασίας στη Βραζιλία. Οι
συνεργασίες του τα τελευταία εννέα χρόνια με ακτήμονες, ιθαγενείς και κινήματα
συνδικαλιστικών και πανεπιστημιακών οργανώσεων στη Βραζιλία συντέλεσαν στο να
εξελιχθεί η μέθοδός του σε μία παιδαγωγική πολιτισμικού γραμματισμού και στην ανάπτυξη
της ποιητικής της μεταμόρφωσης, η οποία έκτοτε βελτιώνεται μέσα από το διάλογο με
καλλιτέχνες και κοινότητες στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Είναι πρόεδρος
του Διεθνούς Οργανισμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA), πρόεδρος του World
Alliance for Arts Education (Παγκόσμια Συμμαχία για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση) και μέλος
του World Social Forum (Διεθνής Επιτροπή του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ). Μεταξύ
άλλων έχει γράψει τα βιβλία Theatre of Self Determination, Guildhall Press, Derry, 2001·
Cultural Literacy: the intimate struggle for a new humanity, Alfarrabio Press, São Paulo,
2004.

101

Η Rosalba Battaglia γεννήθηκε στη Σικελία το 1978. Σπούδασε υποκριτική στο Διεθνές
Εργαστήριο Παραστατικών Τεχνών «Off Stage» και στην Ακαδημία Δραματικών Τεχνών
Pietro Scharoff στη Ρώμη. Το 2004 άρχισε τη συνεργασία της με την ομάδα Teatro Ricerche
με την παράσταση Arlecchino... e madre fame, την οποία η ομάδα παρουσίασε στην
Ελλάδα. Επίσης έχει εμφανιστεί στο θέατρο και την τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια έχει
κερδίσει βραβεία καλύτερης ηθοποιού.
Ο Στέλιος Βγαγκές είναι δάσκαλος και εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού. Είναι απόφοιτος
της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, κάτοχος μετεκπαιδευτικού τίτλου του ΜΔΔΕ και
απόφοιτος του τριετούς Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού του
«Θεάτρου της Ημέρας». Έχει παρακολουθήσει προγράμματα εργαστηρίων ρυθμικής και
κινητικής αγωγής, μουσικοκινητικής αγωγής και δραματοσοφίας. Υπηρετεί στο 15ο Δημ. Σχ.
Καλλιθέας και εφαρμόζει το θεατρικό παιχνίδι στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία
εντάσσοντάς το στο αναλυτικό πρόγραμμα. Συμμετέχει ως επιμορφωτής σε σεμινάρια και
ημερίδες που οργανώνουν πανεπιστήμια, σχολικοί σύμβουλοι, σύλλογοι εκπαιδευτικών,
Π.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, δημοτικοί και πολιτιστικοί φορείς. Υπήρξε συνεργάτης στην
επιμόρφωση δασκάλων καθώς και στο σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων στο πλαίσιο
εφαρμογής του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση» (19952003). Είναι μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και
συμμετέχει ως εισηγητής και εμψυχωτής σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια που
οργανώνει ο παραπάνω φορέας. Ως μέλος της ομάδας των βασικών συνεργατών του Λάκη
Κουρετζή, δίδαξε επί σειρά ετών στο τριετές Εργαστήρι Παιδαγωγικής Θεάτρου και
Θεατρικού Παιχνιδιού του «Θεάτρου της Ημέρας» το αντικείμενο σπουδών «Το θεατρικό
παιχνίδι

στην

εκπαιδευτική

διαδικασία». Έχει

συγγραφικό

έργο

με

συμμετοχές

σε

εκπαιδευτικά περιοδικά και βιβλία εκπαιδευτικού υλικού. Είναι ιδρυτικό στέλεχος του
Κέντρου Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «Παιδίων Δράσεις», στο οποίο
εμψυχώνει ομάδες έκφρασης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και συνεχίζει να διδάσκει το
παραπάνω αντικείμενο.
Ο Γιάννης Βλάχος είναι γεωλόγος και Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. Σπούδασε Γεωλογία στο Πανεπιστήμιο
Πατρών και παρακολούθησε το Τμήμα Παιδαγωγικής Θεάτρου-Θεατρικού Παιχνιδιού στην
Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κατάρτιση Αθηνών με δάσκαλο το Λάκη Κουρετζή. Υπηρέτησε ως
καθηγητής φυσικών επιστημών σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης (1991-97), στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας (1997-03) και ήταν αναπληρωτής (1998-2000)
και Υπεύθυνος του Κέντρου την τριετία 2000-2003. Την τριετία 2003-2006 διετέλεσε
Υπεύθυνος

Πολιτιστικών

Θεμάτων

και

Καλλιτεχνικών

Αγώνων

στη

Διεύθυνση

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. Από το 1986 ως σήμερα, συμμετείχε σε πλήθος
συνεδρίων και σεμιναρίων θεατρικής παιδείας-αισθητικής αγωγής που διοργάνωσαν
διάφοροι κρατικοί και μη φορείς, με σημαντικούς δασκάλους του θεάτρου και των
παραστατικών

τεχνών.

Έχει

εμπειρία

από

τη

λειτουργία

Κέντρων

Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετείχε σε εκδόσεις και συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για τη Θεατρική Αγωγή σε συνδυασμό με την Περιβαλλοντική Αγωγή.
Δίδαξε θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, αγωγή λόγου-ορθοφωνία και εμψύχωση ομάδων
σε επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και νέων καλλιτεχνών
και σε πλήθος σεμιναρίων και εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς και άλλες κοινωνικές ομάδες
σε θέματα θεατρικής και περιβαλλοντικής αγωγής. Επίσης υλοποίησε σχολικά προγράμματα
στα παραπάνω θεματικά πεδία. Συμμετείχε με ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και το
εξωτερικό σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού. Είναι συντονιστής και βασικός

102

εμψυχωτής του πρωτοποριακού δικτύου «Η θεατρική αγωγή ως μέσο και εργαλείο για την
περιβαλλοντική αγωγή» για δημοτικά σχολεία του νομού Αχαΐας (2002-2005). Εργάζεται ως
εμψυχωτής και συντονιστής σε θεατρικά εργαστήρια μαθητών, εκπαιδευτικών και ενηλίκων
ενώ οργανώνει και παίρνει μέρος ως ηθοποιός και σκηνοθέτης σε παραστάσεις με διάφορες
ομάδες της περιοχής της Πάτρας και του Αιγίου. Είναι μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για
το Θέατρο στην Εκπαίδευση και της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Η Ρίκα Βλάχου εργάζεται στο Τμήμα Παιδείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συμμετοχής της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Η Μάρω Γαλάνη αποφοίτησε από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών το 1985. Την περίοδο 1986-1987 συμμετείχε στο ετήσιο εργαστήριο
έρευνας του χορού «The performing space», με επίβλεψη του Maurice Bejart, στο Βέλγιο.
Το 1993 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην πρωτόγονη έκφραση/χοροθεραπεία με την
France Schott Billman (Paris V) στο Εργαστήρι Χορός, κίνηση, έκφραση στην Αθήνα. Στο
πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής με θέμα «Rhythmic and Theatrical games», την
οποία

ολοκλήρωσε

το

2003,

παρακολούθησε

μαθήματα

υποκριτικής,

παντομίμας,

χοροθεάτρου, χορογραφίας καθώς και ρυθμικής στην Εθνική Ακαδημία Θεατρικής και
Κινηματογραφικής Τέχνης και την Εθνική Αθλητική Ακαδημία της Σόφιας στη Βουλγαρία.
Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια χορού και θεάτρου. Δίδαξε Ρυθμική στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Νηπιαγωγών για δύο χρόνια (1987-1989). Εργάστηκε ως επισκέπτρια καθηγήτρια
στη σχολή Academy for TV, Cinema and Internet Communications στη Σόφια της
Βουλγαρίας (2005), στην Pädagogische Akademie des Bundes in Wien (1998), στο New
Bulgarian University στη Σόφια της Βουλγαρίας, (2006). Δίδαξε στο μεταπτυχιακό τμήμα
του Theatre Department of New Bulgarian University μάθημα με τίτλο «Expressive
movement and rhythm in theatrical action» (2002-2003), σε Intensive Programme ICP-98ERASMUS στο Manchester Metropolitan University (1998), σε προγράμματα επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας. Υπήρξε υπεύθυνη του προγράμματος «Όταν οι
Τέχνες συνεργούν» (1995 -1996). Από το 1992 μέχρι και σήμερα διδάσκει κίνηση, χορό και
θεατρικό παιχνίδι στο Π.Τ.Δ.Ε. και από 2003 έως και σήμερα διδάσκει και στο Τμήμα
Νηπιαγωγών του Πανεπιστήμιου Πατρών. Χόρεψε με την Sing Dance Company- Belgian,
την Drouzba International Dance Company-Bulgaria, της οποίας ήταν σταθερό μέλος μέχρι
το 1998, την ομάδα χορού Εύτρωτον Σώμα και studio ekfrasis, a dance theatre ensemble
στην Ελλάδα. Είναι μέλος του επαγγελματικού θεατρικού σχήματος dreamtheatre-Bulgaria.
Έχει χορογραφήσει για παραστάσεις θεάτρου και χοροθεάτρου στην Πάτρα, τις Βρυξέλες,
την Bruges, την Αθήνα, την Τήνο, το Manchester, τη Ζάκυνθο, τη Σόφια όπως και για το
γαλλογερμανικό κανάλι για τον πολιτισμό «Αrte».
Η Μίρκα Γεμεντζάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε το Αμερικανικό Κολέγιο (Pierce
College) και συνέχισε τις σπουδές της στη Γερμανία με υποτροφία του Ινστιτούτου Goethe.
Σπούδασε μονωδία, Liedbegleidung, Opergestaltung κ.λπ. Φεύγοντας από τo χώρο της
όπερας, εργάστηκε στο Berliner Konzert Chor της Φιλαρμονικής του Βερολίνου (19741983). Διεύθυνε τέσσερις παιδικές χορωδίες, τέσσερις χορωδίες νέων και, ως δασκάλα
φωνητικής, τη Χορωδία Φιλαρμονικής του Βερολίνου στα ορατόρια. Το 1983 επέστρεψε
στην Ελλάδα για προσωπικούς λόγους. Την περίοδο 1977-1983 εργάστηκε ως Professor
Δραματικής Τέχνης και Μονωδίας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Από το 1985 μέχρι
σήμερα ως Gast Professor Δραματικής Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης.
Συνεργάστηκε με τον Peter Stein στη Schaubühne, τον Michael Grube, τον Bob Wilson, τον
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Peter Brook, τον Peter Oskarson (1985) στο Gävle και στη Στοκχόλμη (Stora Vreden,
Hamled, Drömmernas Barn), τον Σπύρο Βραχωρίτη στο Βόλο, στη Γυναίκα της Ζάκυθος
του Διονύσιου Σολωμού κ.ά. Εργάστηκε στη χορογραφία και τη μουσική -που ήταν ήχοιστην Ορέστεια του Αισχύλου σε σκηνοθεσία του Peter Stein. Έκανε τη φωνητική
διαμόρφωση κειμένου και φωνής στον Ερρίκο τον Δ’ του Σαίξπηρ και στον Φάουστ σε
σκηνοθεσία Peter Stein (EXPO 2000 Anovero). Έπαιξε την Τροφό στη Μήδεια του Ευριπίδη
και τον Μουσικό στον Κύκλο με τη κιμωλία του Μπρεχτ, και τα δύο σε σκηνοθεσία Μίνου
Βολανάκη. Συμμετείχε στο Χορό της Ορέστειας στο Καράκας, στη Βαρσοβία και την Αθήνα.
Σκηνοθέτησε το Wahlfischbauch του Jens Gross (Μόναχο), τους Πέρσες του Αισχύλου στα
αρχαία ελληνικά (σουηδική παραγωγή - Gävle, Στοκχόλμη, Αθήνα), τη Φόνισσα του
Παπαδιαμάντη ως ορατόριο με πρότυπο τον J.S.Bach, το Dibbuk – έργο με 23 πρόσωπα, το
έργο αυτό ανέβηκε με δύο ηθοποιούς με χρήση της αρχαίας ηχητικής μάσκας (Στοκχόλμη),
τις Ευτυχισμένες Μέρες του Μπέκετ με την Άννα Κοκκίνου και τέλος τη Φεύγουσα Κόρη από
την «Ψυχή» του Παπαδιαμάντη εμπλουτισμένο με παραμύθια και τραγούδια της Ηπείρου
(2006) και την Ξένη από το musical του Georg Kreissler Σήμερα το βράδυ: Lola Blau
(2008). Συμμετείχε στη σκηνοθεσία του έργου Μορφές του Βιζυηνού με ηθοποιό την Αννα
Κοκκίνου.
Ο Φωκίων Γεωργιάδης σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου, στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστραικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός από το 1988. Από το 1991 εργάστηκε
για εννέα συνεχή χρόνια σε πολυπολιτισμικά/διαπολιτισμικά σχολεία της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Από το 2000 μέχρι το 2005 αποσπάστηκε στη Μ. Βρετανία όπου εργάστηκε
στα τμήματα μητρικής γλώσσας και στο ελληνικό δημοτικό σχολείο του Λονδίνου.
Συμμετείχε

ως

εισηγητής

σε

επιμορφωτικά

σεμινάρια

και

συνέδρια

με

θέμα
ο

διαπολιτισμική αγωγή και την εκπαίδευση αλλόφωνων μαθητών. Δίδαξε στο 2

τη

Π.Ε.Κ.

Αθήνας την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τάξεις με αλλόφωνους αλλογενείς
μαθητές. Συμμετείχε στην παραγωγή διαπολιτισμικού διδακτικού υλικού για το μάθημα της
Ιστορίας στο πλαίσιο του προγράμματος του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και στο πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών» του Πανεπιστημίου
Κρήτης. Το 2005 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Institute of Education στο
Λονδίνο με θέμα «Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική
Αγωγή)».

Σήμερα

είναι

υποψήφιος

διδάκτορας

του

Institute

of

Education

του

Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο διδακτορικό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση. Τα
ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τη διαχείριση της ετερότητας και τα
ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση. Είναι μέλος του International Association of
Intercultural Education (IAIE), του Society of Intercultural Education, Training and
Research (SIETAR Europa), του British Association for International & Comparative
Education (BAICE), του National Association for Multicultural Education (NAME) και της
Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας.
Η Δέσποινα Γεωργιάδου είναι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει
παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων και έχει συμμετάσχει ως μέλος στην οργανωτική
επιτροπή του διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αρχαίας Ολυμπίας για παιδιά και νέους.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 είναι μετεκπαιδευόμενη δασκάλα στο διδασκαλείο του
Παιδαγωγικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Patrick Charrière είναι καθηγητής γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας σε λύκεια και
πανεπιστήμια. Συντονίζει παράλληλα θεατρικές ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών. Είναι
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κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Επικοινωνία και τις Τέχνες. Ενθουσιώδης οπαδός
του αυτοσχεδιασμού και των διαγωνισμών αυτοσχεδιασμού, ασχολήθηκε μ’ αυτόν ως
ηθοποιός, ως παίκτης σε διαγωνισμό, ως αρχηγός ομάδας και ως δάσκαλος αυτοσχεδιασμού.
Μεταξύ

1985-2005

διετέλεσε

μορφωτικός

ακόλουθος

της

Γαλλικής

Πρεσβείας

στη

Θεσσαλονίκη (1987-1993), το Σαν Φρανσίσκο (1996-2000) και την Κωνσταντινούπολη
(2000-2005). Κατά την περίοδο αυτή, έδωσε διαλέξεις και δίδαξε σε επιμορφωτικά
σεμινάρια για καθηγητές γαλλικών, χρησιμοποιώντας τεχνικές δημιουργικού θεάτρου, όπως
το

παιχνίδι

ρόλων,

την

προσομοίωση

και

τον

αυτοσχεδιασμό.

Στα

άρθρα

του

συμπεριλαμβάνονται: Montaigne on trial-θεατρική προσομοίωση της δίκης του Montaigne
για μαθητές γαλλικών, One can not not improvise-αφιέρωμα στον Paul Watzlawick, Surf
and survival-προσομοίωση πλοήγησης στο διαδίκτυο. Πρόσφατα αποσύρθηκε από τη
διδασκαλία, αλλά εξακολουθεί να συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών της
γαλλικής γλώσσας.
Ο Steven Clark διδάσκει αγγλικά και θέατρο σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών, και σε κολέγιο επιμόρφωσης καθηγητών στη Γαλλία,
χρησιμοποιώντας το θέατρο και την εκπαίδευση μέσω των τεχνών ως εργαλεία για τη
διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Επειδή ανατράφηκε σε δίγλωσση οικογένεια
(με μητέρα Γαλλίδα και πατέρα Αμερικανό), άρχισε να ερευνά νέους τρόπους για να
επισημάνει

τα

θετικά

σημεία

των

διαπολιτισμικών

ανταλλαγών

και

της

πολυπολιτισμικότητας. Εδώ και δύο δεκαετίες ειδικεύεται στο σχεδιασμό προγραμμάτων
ανταλλαγής

μαθητών

που

βασίζονται

σε

ερευνητικά

προγράμματα

θεάτρου

στην

εκπαίδευση, καθώς και με επιμορφωτικά μαθήματα και εργαστήρια για Βρετανούς και
Γάλλους καθηγητές Θεατρικής Αγωγής και για καλλιτέχνες του θεάτρου. Τα τελευταία οκτώ
χρόνια συμμετέχει όλο και πιο ενεργά σε διεθνή συνέδρια σε όλη την Ευρώπη με θέμα την
εκπαίδευση μέσω των τεχνών (Ιταλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ελλάδα)
τόσο ως βασικός ομιλητής όσο και ως εμψυχωτής εργαστηρίων. Επίσης, έχει διδάξει σε
βιωματικά εργαστήρια θεάτρου στη γαλλόφωνη Αφρική (Σενεγάλη και Γουϊνέα), το Χονγκ
Κονγκ, το Μακάου και την Ταϊβάν.
Η Andrea Copeliovitch είναι καθηγήτρια Θεάτρου στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του
Rio Grande do Norte-UFRN, συντονίζει το Εργαστήριο Δράσης, Γλώσσας και Κίνησης (ALMA)
και διευθύνει το Gaya Contemporary Dance Company. Η διδακτορική της διατριβή έγινε
στην Ποιητική-UFRJ στο Paris VIII. Η διατριβή της «Ο ηθοποιός-πολεμιστής αντιμέτωπος με
την άβυσσο» είναι μια έρευνα για το ουσιώδες στην τέχνη και εστιάζει στον ηθοποιό, τη
δράση του και τη γλώσσα που προκύπτει από αυτή τη δράση. Με μεταπτυχιακό στην
Πρακτική του Θεάτρου από το USP, έχει ασχοληθεί ερευνητικά από το 1991 με την
πρακτική άσκηση του ηθοποιού. Εστιάζοντας στις προ-εκφραστικές διαδικασίες, στην
εργασία της ανέπτυξε το θέμα «Χτίζοντας ένα χαρακτήρα μέσω της ιεροτελεστίας: μια
πρόταση μαθητείας για ηθοποιούς». Έχει εμψυχώσει εργαστήρια και έχει παρουσιάσει
εισηγήσεις σε συνέδρια στη Βραζιλία και σε πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο, όπως στο Irvine
των Η.Π.Α., στο Πανεπιστήμιο του Exeter στην Αγγλία, στην Αθήνα και το Παρίσι.
Η Αργυρώ Γιαλαμπρίνου είναι θεατρολόγος, απόφοιτη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
στη Διοίκηση Τέχνης και την Πολιτιστική Διαχείριση από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «Βιωματικό
Σχολείο».

Έχει

διατελέσει

πρόεδρος

του

Πανελληνίου

Επιστημονικού

Συλλόγου

Θεατρολόγων για το διάστημα 2006-2008 και είναι μέλος του Ελληνικού Κέντρου του
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Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Έχει εργαστεί ως θεατρολόγος-εμψυχώτρια με διάφορες
ομάδες παιδιών δημοτικού και γυμνασίου. Επίσης, έχει εργαστεί ως υπεύθυνη θεάτρου στο
Θέατρο Ελυζέ και στο Θέατρο Αμόρε. Με την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων
έχει συνεργαστεί στο Πρόγραμμα της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας «Άνοιξη του Σύγχρονου
Ελληνικού Θεατρικού Έργου». Στο Λονδίνο εργάστηκε στο Literary Department του Soho
Theatre Writers’ Centre και συμμετείχε στη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου
για το αγγλικό τμήμα του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφική
ομάδα του λευκώματος 1917-1997: 80 χρόνια Σ.Ε.Η. και του καταλόγου λευκώματος της
έκθεσης Έλληνες σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι και αρχαίο δράμα, που είχε διοργανωθεί από
το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Αθήνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν
μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Α’ Θεατρολογικού Συνεδρίου με τίτλο «Το Θέατρο
στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα: από το θέατρο των ιδεών στο μεταμοντέρνο», που διοργάνωσε
ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων το Δεκέμβριο του 2005.
Η Μπέττυ Γιαννούλη είναι κοινωνιολόγος, διορισμένη από το 1989 στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακά σεμινάρια στην εγκληματολογία και τα
οικονομικά και έχει εργαστεί εθελοντικά στο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης των Δήμων
Γλυφάδας, Αλίμου, Ελληνικού και Αργυρούπολης, όπου ασχολήθηκε με θέματα πρόληψης
στην κοινότητα. Από το 1998 παρακολουθεί συστηματικά επιμορφωτικούς κύκλους
σπουδών για το θέατρο στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει οργανώσει και
εμψυχώσει μαθητικές θεατρικές ομάδες και έχει λάβει μέρος σε εργαστήρια, ημερίδες,
διεθνείς συνδιασκέψεις ως εισηγήτρια και ως μέλος οργανωτικών επιτροπών. Είναι ιδρυτικό
μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και συμμετέχει στο
σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρθρα της
για το θέατρο στην εκπαίδευση έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά. Εκπονεί
διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πεδίο «Θεατρική τέχνη και παιδαγωγική
πράξη».
Η Γεωργία Γκανά είναι

μουσικός, μουσικοπαιδαγωγός και

εμψυχώτρια

θεατρικού

παιχνιδιού. Είναι υπεύθυνη του Εργαστηρίου Τέχνης και Δημιουργίας «Ανεμόσκαλα».
Εργάζεται με ομάδες παιδιών και ενηλίκων και με άτομα με ειδικές ανάγκες εφαρμόζοντας
προγράμματα μουσικής και θεατρικού παιχνιδιού. Οργανώνει μουσικοθεατρικές παραστάσεις
με παιδιά. Συμμετέχει ως εισηγήτρια και εμψυχώτρια σε συνέδρια και σεμινάρια. Δίδαξε
Μουσική και Μουσικοκινητική στο Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Είναι
ιδρυτικό μέλος της Καλλιτεχνικής Παιδαγωγικής Ομάδας «Ελάτε να παίξουμε», μέλος της
μπάντας δρόμου του «Κρουστόφωνου» και μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση. Έχει εκδώσει: Γκανά Γ., Ζησοπούλου Ε., Θεοδωρίδης Ν., Καραχάλιου Κ.,
Κοκκίδου Μ., Χατζηκαμάρη Π., Το σχολείο εργαστήρι Τέχνης και Δημιουργίας, Α.Π.Θ.,
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, 1994·
Γκανά Γ., Ζησοπούλου Ε., Θεοδωρίδης Ν., Καραχάλιου Κ., Κοκκίδου Μ., Χατζηκαμάρη Π.,
Δέκα δημιουργικά βήματα για μια σχολική παράσταση, Καστανιώτης, Αθήνα, 1998.
Ο Νίκος Γκόβας σπούδασε μαθηματικά, θέατρο και παιδαγωγικά στην Ελλάδα, την Αγγλία
και την Αυστραλία και έχει συνεργαστεί ως ηθοποιός, μουσικός, σκηνοθέτης και εμψυχωτής
νεανικών θεατρικών εργαστηρίων με δημοτικά θέατρα, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., πανεπιστήμια και
ανεξάρτητες ομάδες. Το 1994 ιδρύει στο Λονδίνο το Theatre Lab Company (Hellenic
Foundation Award 1997) και σκηνοθετεί τις παραστάσεις του μέχρι το 1998 (European
Festival of Theatre in Camden London, Διεθνές Φεστιβάλ «Θεατρική Άνοιξη» στη
Θεσσαλονίκη, κ.ά.). Είναι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1982,
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συντονιστής πολιτιστικών προγραμμάτων στην Ανατολική Αττική από το 1998 και έχει
συνεργαστεί σε επιμορφωτικά και πιλοτικά προγράμματα για το θέατρο στην εκπαίδευση με
Π.Ε.Κ., το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Central School of Speech
and Drama, το Winchester University στην Αγγλία, το πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ-Τέχνη και
Πολιτισμός στην Εκπαίδευση», δημοτικά θέατρα, επαγγελματικές ενώσεις κ.ά. Έχει
επιμεληθεί βιβλία και άρθρα για το θέατρο και την εκπαίδευση, είναι εκδότης του περιοδικού
εκπαίδευση & θέατρο και ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Έχει τιμηθεί με το διεθνές βραβείο «Grozdanin Kikot» (2002) για τη συμβολή
του στην ανάπτυξη του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση, είναι μέλος της Επιτροπής
Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEAInternational Drama/Theatre & Education Association) και μέλος της Συντονιστικής
Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA Europe) (20062007). Το 2002 κυκλοφόρησε το βιβλίο Για ένα δημιουργικό νεανικό θέατρο: ασκήσεις,
παιχνίδια, τεχνικές από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.
Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1975. Συνέχισε τις
μεταπτυχιακές σπουδές του στο Παρίσι στο Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre και την École
Pratique des Hautes Études όπου το 1976 έλαβε τον τίτλο D.E.A. και το 1979 το Doctorat
de 3e cycle με θέμα διδακτορικής διατριβής «La notion de Liberté chez Nikos Kazantzakis».
Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αθηνών στην ειδικότητα «Νεοελληνικό Θέατρο και Πολιτισμός» και διδάσκει
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα όπως: Νεοελληνικό Θέατρο και
Κοινωνία, Θέατρο για Παιδιά και Νέους, Θέατρο και Εκπαίδευση, Ιστορία του Νεοελληνικού
Θεάτρου, Συγκριτική Θεατρολογία, Κοινωνιολογία και Σημειολογία του Θεάτρου, τα οποία
αποτελούν αντικείμενα των ερευνητικών ενδιαφερόντων του. Έχει πάρει μέρος σε
πολυάριθμα πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και συμπόσια με ανακοινώσεις σε
θέματα της ειδικότητάς του. Είναι μέλος σε επιστημονικές εταιρείες και ερευνητικά κέντρα
της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου του
Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε., μέλος του American Bibliography Institute,
κάτοχος του βραβείου «Νίκος Καζαντζάκης» (1991). Έχει πλούσιο και πολύπλευρο
δημοσιευμένο έργο σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε πρακτικά πανελλήνιων και διεθνών
συνεδρίων.
Η Σμαρώ Χ. Γρηγοριάδου σπούδασε κλασική κιθάρα με το Γιώργο Κερτσόπουλο και
μουσική σύνθεση με το Γιώργο Σιωρά στην Αθήνα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές μουσικές
σπουδές της στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου με τιμητική υποτροφία του Κολεγίου.
Παρακολούθησε ενεργά κύκλους σεμιναρίων με μουσικές αυθεντίες της εποχής μας, όπως ο
μαέστρος - πιανίστας Γιώργος Χατζηνίκος, η διδασκαλία του οποίου αποτελεί γι' αυτήν
μόνιμη έμπνευση ουσίας. Έχει τιμηθεί με πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή βραβεία
ερμηνείας και σύνθεσης και έχει παρουσιάσει την εργασία της στην Ελλάδα, τις
περισσότερες χώρες της Ευρώπης, την Τουρκία, τον Καναδά και τις Η.Π.Α. Εστιάζει την
εργασία αυτή σε τρεις τομείς: στην ερμηνεία έργων για κλασική κιθάρα μέσα από
ανανεωμένους

τρόπους

σύλληψης

και

αισθητικής

προσέγγισης

του

κιθαριστικού

ρεπερτορίου, στη σύνθεση νέων έργων και την ευρεία τους παρουσίαση στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, στην έρευνα «ερμητικών» γνωστικών πεδίων, όπως η μουσικότητα της
ελληνικής γλώσσας, ο μουσικός σχεδιασμός του αρχαίου δράματος και η ουσία της μουσικής
ερμηνείας. Είναι ιδρυτικό μέλος της θεατρικής εταιρείας «Αντίλαλοι», με πρώτη παραγωγή
Σοφοκλέους Αντιγόνη, παράσταση βασισμένη στην αρχαία μετρική (2007-2008).
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Ο János Deme είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Pécs, Doctoral School in Literary
Sciences Program in Cultural Sciences και του Πανεπιστημίου Eötvös Lóránd, Doctoral
School of Sociology στην Ουγγαρία. Εργάζεται ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Pécs, στο
Τμήμα Επικοινωνίας και Επιστημών των Μέσων, και ως παιδαγωγός στο Κολέγιο Martineum
στη Mánfa. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στη «Népszava» (2004-2007) και ως
κοινωνικός λειτουργός στο Υπουργείο Πρόνοιας σε καταφύγια αστέγων (1995-1996). Έχει
δημοσιεύσει: «Merging in words. Verbalism and writing, as theoretical intersection in
cultural anthropological gipsy research» (σ. 285-305), στο Gipsies in Europe, Csaba Prónai,
Nyitott Könyv, Βουδαπέστη, 2006· Power, evoked creatively. Pressure and creativity in the
performativity theory of Judith Butler. The history of the ego. The history in the
reminiscence of the migrant Hungarians (3) 1:206-214 (2006), (2007).
Η Ζωή Διονυσίου είναι λέκτορας Μουσικής Παιδαγωγικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σπούδασε Παιδαγωγική στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μουσική (πιάνο, ανώτερα θεωρητικά και
βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική). Έχει μεταπτυχιακό τίτλο (MA) και διδακτορικό δίπλωμα
στη Μουσική Παιδαγωγική από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
Ο Sead Djulic γεννήθηκε το 1950 στο Στόλακ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Αποφοίτησε από
το Στούντιο Δραματικής Τέχνης στο Σαράγιεβο. Από την ίδρυση του Θεάτρου Νέων στο
Μόσταρ το 1974, του οποίου είναι καλλιτεχνικός διευθυντής, ασχολείται με το θέατρο στην
εκπαίδευση

και

με

παραστάσεις. Από

τη
τον

σκηνοθεσία.
Οκτώβριο

Έχει

σκηνοθετήσει

του 1975

είναι

ο

περισσότερες

από

σαράντα

καλλιτεχνικός διευθυντής

της

«Εναλλακτικής Ακαδημίας» (Alternative Academy), ενός χώρου επιμόρφωσης, μέσα από
εντατικά εργαστήρια, καλλιτεχνών που ασχολούνται με το θέατρο στην εκπαίδευση. Είναι
πρόεδρος του Κέντρου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το οποίο
είναι μέλος του IDEA. Έχει διδάξει σε πολλά θεατρικά εργαστήρια στη χώρα του και στο
εξωτερικό (Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ιταλία, Σιγκαπούρη,
Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Χονγκ-Κονγκ). Είναι ο αρχισυντάκτης του περιοδικού
«TMAČAART» για το θέατρο και τη θεατρική παιδεία και τακτικός συνεργάτης του Τμήματος
Θεάτρου της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Džemal Bijedič στο
Μόσταρ.
Η Γιούλη Δούβου γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης ως
υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Το 2006 δημιούργησε μαζί με τη Ζωή
Λυμπεροπούλου

το

χώρο

έκφρασης

«επί

δράσει»,

στον

οποίο

πραγματοποιούνται

καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες αισθητικής αγωγής, με έμφαση στο θέατρο
για παιδιά και ενήλικες. Διδάσκει από το 2004 σε ολοήμερα δημοτικά σχολεία το μάθημα της
θεατρικής αγωγής. Συνεργάστηκε με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για τις παραστάσεις Όπερα της
πεντάρας του Μπρεχτ σε σκηνοθεσία Θ. Μουμουλίδη και Το τέλος του καρναβαλιού του
Γκολντόνι

σε σκηνοθεσία

ερασιτεχνικών

ομάδων.

Β. Παπαβασιλείου. Συμμετείχε σε θεατρικές

Έχει

παρακολουθήσει

σεμινάρια

θεάτρου

στη

παραστάσεις
εκπαίδευση,

υποκριτικής, σκηνοθεσίας και ψυχοδράματος. Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του
Συλλόγου Αποφοίτων Θεατρολόγων Πατρών και του Γραφείου Αχαΐας του Πανελληνίου
Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
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O Stig A. Eriksson είναι Associate Professor Θεάτρου/Δράματος στο Bergen University
College της Νορβηγίας. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του IDEA και υπεύθυνος
Προγραμμάτων στο πλαίσιο του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του IDEA στο Bergen. Ήταν
κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο του IDEA στο Χονγκ Κονγκ το 2007. Έχει ασχοληθεί με το
αναλυτικό πρόγραμμα και την εισαγωγή του θεάτρου/δράματος στα σχολεία και στα
ανώτερα

εκπαιδευτικά

ιδρύματα.

Είναι

έμπειρος

δάσκαλος

θεάτρου/δράματος

και

παιδαγωγός και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις και εργαστήρια σε πολλά εθνικά και
διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την ιστορία της εξέλιξης του
θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση, το πολιτικό θέατρο και το εκπαιδευτικό δράμα. Το
2003

του απονεμήθηκε

στο

Μόσταρ

της

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

το

διεθνές βραβείο

«Grozdanin Kikot» για τη συνεισφορά του στην ίδρυση του IDEA και ειδικότερα του ταμείου
αλληλεγγύης του IDEA. Το τελευταίο διάστημα ασχολείται με ένα ερευνητικό πρόγραμμα
στον τομέα της Αισθητικής Αγωγής με θέμα «Αποστασιοποίηση και Παιδαγωγική του
Θεάτρου/Δράματος».
Ο Mario Gallo, ειδικός της Commedia dell'Arte, είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης θεάτρου,
παιδαγωγός και συγγραφέας. Δραστηριοποιείται τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό.
Έχει σπουδάσει στο Cantiere Internazionale d'arte of Montepulciano, Centro di Pedagogia
Teatrale “G. Craig” στη Φλωρεντία και στο Instituto di Scienze dello Spettacolo e Sociologia
della Comunicazione (Ινστιτούτο Επιστημών του Θεάματος και Κοινωνιολογίας της
Επικοινωνίας) στο Πανεπιστήμιο του Urbino. Ορόσημα για την πορεία του θεωρεί τις
συναντήσεις του με τους Jan Ferslev (Odin Theatre), Sosta Palmizi, Marcel Marceau, Hal
Yamanouchi, Phil Radice (Σχολή J. Lecoq, Παρίσι), Kassim Bayatly.
Ο İsmail Güven αποφοίτησε το 1989 από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, Σχολή
Παιδαγωγικών

Επιστημών,

Τμήμα

Διδακτικής

και

Αναλυτικών

Προγραμμάτων,

στην

Τουρκία. Πήρε τον πρώτο μεταπτυχιακό του τίτλο το 1992 και ολοκλήρωσε τη διδακτορική
του διατριβή το 1998 στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της
Άγκυρας. Από το 1990 εργάζεται στη Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της
Άγκυρας. Τα κύρια επιστημονικά του αντικείμενα είναι η Ιστορία της Εκπαίδευσης, η
Επιμόρφωση Καθηγητών και το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια
για την εφαρμογή του δημιουργικού θεάτρου στην τάξη και έχει εμψυχώσει πολλά
εργαστήρια με αυτό το θέμα. Έχει σχεδιάσει προγράμματα με θέμα τη χρήση του
δημιουργικού θεάτρου στις κοινωνικές επιστήμες, τα οποία υλοποιήθηκαν από επιστημονικές
ενώσεις δημιουργικού θεάτρου. Εργάζεται ως Associate Professor στο Τμήμα Διδασκαλίας
Κοινωνικών Σπουδών, Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας.
Η Dorothy Heathcote γεννήθηκε το 1926. Παρακολούθησε μαθήματα στο σχολείο της
περιοχής

της

μέχρι

τα

14

και

μέχρι

τα

19

της

εργάστηκε

ως

υφάντρια

σε

κλωστοϋφαντουργείο. Από τα 19 μέχρι τα 21 της παρακολούθησε μαθήματα σκηνοθεσίας
θεάτρου, χορού και εκπαιδευτικού δράματος στο Northern Theatre School. Έγινε μέλος του
διδακτικού προσωπικού και δίδαξε για δύο χρόνια εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες από το
χώρο των επιχειρήσεων. Στα 24 της διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο του Durham, όπου δίδαξε
σε εκπαιδευτικούς τις μεθόδους Froebel και ανέπτυξε πλέον το δικό της σύστημα
διδασκαλίας και μάθησης, που έγινε γνωστό ως «ο μανδύας του ειδικού». Το σύστημα
βασίζεται στην αρχή ότι οι μαθητές δουλεύουν σε περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν την
καλλιέργεια των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και το πραγματικό ενδιαφέρον τους για τη
μελέτη και τη μάθηση των αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος. Η δουλειά της σε
αυτό το σύστημα συνεχίστηκε στο Πανεπιστήμιο του Newcastle upon Tyne μέχρι το 1986,
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οπότε επισήμως συνταξιοδοτήθηκε και σταμάτησε να διδάσκει σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο. Από τότε εμψυχώνει εργαστήρια σε συνέδρια, μουσεία, πινακοθήκες
και σχολεία και ασχολείται με μαθητές όλων των ηλικιών και δεξιοτήτων, από τη βαθμίδα
του νηπιαγωγείου μέχρι επαγγελματίες από διάφορους χώρους, όπως η ιατρική και η
αστυνομία, αλλά και εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Από το 1950 δημοσιεύει
τακτικά σε εκπαιδευτικά περιοδικά άρθρα για τις μεθόδους της διδασκαλίας και λεπτομερείς
μελέτες για την εφαρμογή του συστήματός της στην πράξη. Η δουλειά της στα σχολεία και
οι επιμορφωτικές της συναντήσεις με εκπαιδευτικούς έχουν καταγραφεί σε βίντεο και DVD.
Είναι επίτιμη διδάκτορας των Πανεπιστημίων Newcastle upon Tyne και Derby. Έχει κερδίσει
εύφημη μνεία από τη Διεθνή Ένωση για τις Παραστατικές Τέχνες (International Society for
the Performing Arts) και το βραβείο Lifetime Achievement της Αμερικανικής Ένωσης για το
Θέατρο στην Εκπαίδευση (American Alliance for Theatre in Education). Οι ταινίες του BBC
που παρουσιάζουν τη δουλειά της έχουν κερδίσει διάφορες διακρίσεις. Η ταινία για τη ζωή
και το έργο της Three Looms Waiting έχει κερδίσει το βραβείο «Blue Ribbon» του
Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών. Έχει εκδώσει βιβλία για τη μέθοδο διδασκαλίας
της και αυτόν τον καιρό ετοιμάζονται δύο βιογραφίες της.
H Κωνσταντίνα Ζηροπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτη του Τμήματος
Ελληνικής Φιλολογία, κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές
σπουδές στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Essex της Μ. Βρετανίας με
ειδίκευση στο Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Θέατρο (ΜΑ) και στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του
Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών με έμφαση στο Νεοελληνικό Θέατρο (MPhil). Yπήρξε ερασμιακή
υπότροφος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Paris III, Sorbonne
Nouvelle της Γαλλίας. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου εκπόνησε διατριβή στο γνωστικό πεδίο του Ελληνικού
Μεταπολεμικού Θεάτρου με υποτροφία του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Εργάστηκε στο Κέντρο
Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου-Θεατρικό Μουσείο σε θέση επιμελήτριας και
υπεύθυνης

εκπαιδευτικών

διαφημιστικού

ομίλου

προγραμμάτων

εταιρειών.

Έχει

και

δώσει

στο

τμήμα

διαλέξεις

και

χορηγιών
σεμινάρια

πολυεθνικού
για

διάφορα

θεατρολογικά θέματα, έλαβε μέρος σε συνέδρια και έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα της σε
συλλογικούς

τόμους,

θεατρικά

προγράμματα,

εφημερίδες

και

περιοδικά.

Διδάσκει

δραματολογία και ιστορία θεάτρου στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών (2000σήμερα) και Ιστορία Θεάτρου στο Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (2007-2008). Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού
Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου από το 2004.
Ο Απόστολος Ζήσιμος φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας και ολοκλήρωσε το
πρόγραμμα εξομοίωσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην

εκπαίδευση εργάζεται

από το

1985.

Συμμετείχε ως εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Παρακολούθησε σεμινάρια επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ.) και συνέδρια σχετικά με τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση. Από το 1999 μέχρι το 2004 αποσπάστηκε στα σχολεία της Μ.
Βρετανίας όπου και συνεργάστηκε με το Ε.ΔΙΑ.Μ.Μ.Ε. στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
στο πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών». Το 2004 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές
στο Brunel University στο Λονδίνο, στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σήμερα
είναι υποψήφιος διδάκτορας του Π.Τ.Δ.Ε. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Είναι μέλος της International Association of Intercultural Education (IAIE) και της
Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας.
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H Ελένη Ζησοπούλου (M.Ed) είναι νηπιαγωγός και εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού. Έχει
ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολήθηκε με τη συμβολή
του παιδαγωγικά ανασχεδιασμένου χώρου στην εμφάνιση και ανάπτυξη συνεργατικών
μορφών διδασκαλίας και μάθησης. Διδάσκει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συμμετέχει ως
εισηγήτρια

σε

σεμινάρια

και

συνέδρια

με

θέμα

την

αισθητική

αγωγή.

Εφαρμόζει

προγράμματα αισθητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού σε ομάδες παιδιών και ενηλίκων.
Συμμετέχει σε ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα. Είναι ιδρυτικό μέλος της
Καλλιτεχνικής Παιδαγωγικής Ομάδας «Ελάτε να παίξουμε».
Η Τζωρτζίνα Κακουδάκη (ΒΑ, Μphil) είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών Αθήνας. Έχει σπουδάσει υποκριτική στο τριετές εργαστήριο του Θεάτρου Στοά και
θεατρική αγωγή σε πλήθος σεμιναρίων. Έχει διδάξει τα μαθήματα Διδακτική του ΘεάτρουΘεωρία και Πρακτική στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (20042007) και Εμψύχωση Κούκλας στο Νηπιαγωγείο στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2007-08). Έχει διδάξει θεατρική αγωγή στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο/Λύκειο Γέρακα (από το 2006),
θεατρικό παιχνίδι σε δημόσια ΙΕΚ και σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών (Μαιρηβή, Επί
δράσει κ.λπ.), Ιστορία/Δραματουργία Θεάτρου στη δραματική σχολή «Εμπρός- Εργαστήριο»
και στην Ακαδημία Τεχνών «Ακμή». Έχει διευθύνει βιωματικά θεατρικά εργαστήρια σε
πανεπιστημιακά φεστιβάλ θεάτρου στο Βέλγιο, τη Λιθουανία, τη Λευκορωσία, την Πολωνία,
τη Γερμανία, την Αίγυπτο κ.α., στο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση κ.α.
Εργάστηκε ως υπεύθυνη της βιβλιοθήκης και του αρχείου του Εθνικού Θεάτρου (19972004). Είναι συγγραφέας του βιβλίου Θέατρο-Θεατρική Αγωγή του ΙΔΕΚΕ (2007). Έχει
παίξει στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Έχει συνεργαστεί ως δραματουργός σε
παραστάσεις χορού με τις ομάδες Yelp, Quasi Stellar, Αερίτες.
H Μαίρη Καλδή είναι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1983 και
σήμερα εργάζεται στο 3ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Σπούδασε Παιδαγωγικά στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνεργάστηκε, παίζοντας πιάνο σε συναυλίες, με το
συγκρότημα

«Εναπομείναντες»

του

Νικόλα

Άσιμου

(1983-1986).

Παρακολούθησε

επιμορφωτικά σεμινάρια ιστορίας της τέχνης, σημειολογίας του θεάτρου και θεάτρου στην
εκπαίδευση. Συνεργάστηκε με μαθητικές θεατρικές ομάδες και έχει λάβει μέρος σε διεθνείς
συνδιασκέψεις, ημερίδες και σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ως μέλος οργανωτικής
επιτροπής. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση, υπεύθυνη της Ομάδας Εκδόσεων και μέλος της συντακτικής ομάδας του
περιοδικού εκπαίδευση & θέατρο.
Η Πολυξένη Καραβίτη είναι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σπούδασε
Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θέατρο στο
City Lit Institute του Λονδίνου και στο University of Essex της Μ. Βρετανίας (μεταπτυχιακές
σπουδές στη Σύγχρονη Θεατρική Πρακτική). Είναι υποψήφια διδάκτορας στο Royal
Holloway University of London με αντικείμενο της έρευνάς της το αρχαίο ελληνικό θέατρο
στην εκπαίδευση. Έχει δουλέψει με νεανικές θεατρικές ομάδες στην Ελλάδα και στη Μ.
Βρετανία και έχει διδάξει σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε ζητήματα θεατρικής
πρακτικής. Συνεργάζεται μεταξύ άλλων με την Ομάδα Καλλιτεχνών Ούγκα Κλάρα στις
παραγωγές και στα επιμορφωτικά της προγράμματα. Συμμετείχε στην ομάδα συγγραφής
του

βιβλίου

Το

Πορτοκάλι

με

την

Περόνη-Θεατρικές

ασκήσεις

και

δημιουργικές
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δραστηριότητες, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 2005.
Συνεργάζεται

με

εκδοτικούς

οίκους

ως

μεταφράστρια.

Από

το

2006

είναι

αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Η Tintti Karppinen είναι δασκάλα θεάτρου/δράματος, ειδικευμένη στο κοινωνικό δράμα,
τις επικοινωνιακές δεξιότητες και το Θέατρο για την Εκπαίδευση για την Ειρήνη.
Επιμορφώνει εκπαιδευτικούς, νοσοκόμες, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά. στην Ακαδημία
Θεάτρου στη Νορβηγία και διδάσκει σε εργαστήρια που απευθύνονται σε διαφορετικές
ομάδες ανθρώπων. Έχει διατελέσει πρόεδρος του FIDEA (Φιλανδικός Οργανισμός για το
Θέατρο/Δράμα στην Εκπαίδευση) τον οποίο εκπροσωπεί στον IDEA από το 2002. Είναι
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και αντιπρόεδρος του IDEA από το 1995, αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Γενικής Συνέλευσης και της Οικονομικής Επιτροπής (2007) καθώς και
συντονίστρια του IDEA Europe (2007). Υπήρξε σύνεδρος και εισηγήτρια σε συνέδρια των
AITA/IATA, ASSITEJ, EU, IDEA, ITI, InSEA, UNESCO και κύριος οργανωτής των συνεδρίων
«European

Arts

in

Education

-

Cooperation

over

Borders

2003»

(οργάνωση

FIDEA/IDEA/UNESCO) και «UNESCO World Congress» στη Λισαβόνα το 2006. Στις εκδόσεις
και τις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται: Drama and games as a method of teaching
Finnish to foreigners (2003), Theatre as a method in teacher training (UNESCO 2003), If I
Were in Your Shoes” - Drama, Arts and Peace Education (UNESCO 2005), Käpylä-peli,
environmental board games (Tintti Karppinen 1983 and 2004). Για το βιβλίο αυτό της
απονεμήθηκε το βραβείο UNICEF το 1983 με σχόλια όπως «δημιουργικό, καινοτόμο και
εύκολα εφαρμόσιμο».
Ο Andy Kempe είναι Senior Lecturer Θεάτρου στην Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Reading
στην Αγγλία, όπου και διευθύνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης καθηγητών για το μάθημα του
Θεάτρου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (PGCE). Το 2004 του απονεμήθηκε το Βραβείο
Διδακτικής Αριστείας του Πανεπιστημίου του Reading. Έχει μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία
του θεάτρου σε μαθητές όλων των ηλικιών και δεξιοτήτων και παρέχει, εδώ και πολλά
χρόνια, συνεχή επιμόρφωση στους καθηγητές των αγγλικών και του θεάτρου στην Αγγλία
και το εξωτερικό. Υπήρξε Σύμβουλος της αγγλικής κυβέρνησης για τη διδασκαλία του
Θεάτρου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό των εξετάσεων
στο μάθημα του Θεάτρου για μαθητές ηλικίας 16-19 ετών. Έχει γράψει πολυάριθμα άρθρα
και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων που καλύπτουν ευρύ φάσμα ζητημάτων για το
θέατρο. Τα βιβλία του αποτελούν διδακτικά εγχειρίδια σε πολλά σχολεία και επιμορφωτικά
προγράμματα. Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν τα GCSE Drama Bitesize
Revision Guide για το BBC, Progression in Secondary Drama (με την Marigold Ashwell),
Learning to Teach Drama 11-18, 2nd Edition (με την Dr Helen Nicholson) και το The GCSE
Drama Coursebook, 3rd Edition.
Η Μαρία Κλαδάκη είναι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διδάσκει Θεατρική
Αγωγή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Δ.
407/80). Έχει διδάξει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών
Παιδαγωγική Κατάρτιση και Διδακτική του Θεάτρου, και στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού
Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιστορία του Θεάτρου.
Είναι διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα
διδακτορικής

διατριβής

τις

διαφυλικές

σχέσεις

στη

Θεατρική

Αγωγή.

Έχει

λάβει

μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master) από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όπου
εκπόνησε διπλωματική εργασία με θέμα «Το Θεατρικό Παιχνίδι». Είναι αναπληρωματικό

112

μέλος

του

διοικητικού

συμβουλίου

του

Δημοτικού

Περιφερειακού

Θεάτρου

Ρόδου

(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρόδου) και μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Η Μαίη Κοκκίδου (PhD, M.Ed.) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και υπηρετεί στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Κοζάνης. Παράλληλα διδάσκει ως ειδική επιστήμονας
στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σπούδασε κλασική κιθάρα, ανώτερα
θεωρητικά

και

Θεσσαλονίκης

μουσική
και

του

παιδαγωγική.
Παιδαγωγικού

Είναι

πτυχιούχος

Τμήματος

της

Σχολής

Νηπιαγωγών

του

Νηπιαγωγών
Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών («Γλώσσα-ΙστορίαΠολιτισμός», αριστούχος, υπότροφος του Ι.Κ.Υ.) και διδάκτορας της Συγκριτικής Μουσικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει διασκευάσει και γράψει δέκα
έργα για παιδικό θέατρο και έχει συνεργαστεί με θεατρικές ομάδες αναλαμβάνοντας τη
σκηνοθεσία και τη μουσική. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Καλλιτεχνικής
Παιδαγωγικής Ομάδας «Ελάτε να παίξουμε», με την οποία έχει συγγράψει και εκδώσει:
Γκανά Γ., Ζησοπούλου Ε., Θεοδωρίδης Ν., Καραχάλιου Κ., Κοκκίδου Μ., Χατζηκαμάρη Π.,
Το σχολείο εργαστήρι Τέχνης και Δημιουργίας, Α.Π.Θ., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών,
Ίδρυμα

Μανόλη

Τριανταφυλλίδη,

Θεσσαλονίκη,

1994·

Γκανά

Γ.,

Ζησοπούλου

Ε.,

Θεοδωρίδης Ν., Καραχάλιου Κ., Κοκκίδου Μ., Χατζηκαμάρη Π., Δέκα δημιουργικά βήματα
για μια σχολική παράσταση, Καστανιώτης, Αθήνα, 1998. Έχει εκπονήσει πρόγραμμα
μουσικής και θεατρικής αγωγής για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έχει συμμετάσχει σε
πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια, σε ημερίδες και σεμινάρια ως εισηγήτρια και
εμψυχώτρια σε θέματα πρώτης ανάγνωσης και γραφής, αισθητικής αγωγής και μουσικής
παιδαγωγικής.
Η

Παναγιώτα

Κοταρίνου

σπούδασε

Μαθηματικά

στο

Εθνικό

και

Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό τμήμα Διδακτικής και Μεθοδολογίας
των Μαθηματικών του ίδιου πανεπιστημίου. Εργάζεται ως καθηγήτρια στο 2ο Γενικό Λύκειο
Ιλίου. Συμμετείχε ως επιμορφώτρια σε σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Σχολικές βιβλιοθήκες και εκπαιδευτικό έργο».
Η Αριάν Κότση σπούδασε Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Duke University και Σκηνοθεσία
Κινηματογράφου και Θεάτρου, με τριετή υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, στο
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Ως ελεύθερη επαγγελματίας σκηνοθέτης έχει στο
ενεργητικό της πάνω από είκοσι έργα, τηλεταινίες, ντοκιμαντέρ, αυτοτελή επεισόδια και
μικρού μήκους ταινίες, σε συνεργασία με κρατικά και ιδιωτικά κανάλια. Έχει συνεργαστεί
τέσσερις φορές ως διευθύντρια παραγωγής σε ταινίες και σειρές του ΒΒC και του CHANNEL
4 της Αγγλίας. Στο θέατρο έχει σκηνοθετήσει γύρω στις δεκαπέντε παραστάσεις μεταξύ των
οποίων και κάποιες μαθητικές. Όλες όσες συμμετείχαν σε Περιφερειακούς Αγώνες έχουν
βραβευτεί με πρώτο βραβείο. Ζει εδώ και οκτώ χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου διδάσκει
σενάριο, υποκριτική, σκηνοθεσία κ.λπ., γράφει και δίνει διαλέξεις. Εργάζεται ως υπεύθυνη
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Με αυτή
της την ιδιότητα συντονίζει τα υπάρχοντα προγράμματα, προτείνει και επιμελείται την
υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. Είναι υπεύθυνη για την
επιμέλεια των εκπαιδευτικών εντύπων, για την ενημέρωση, καθώς και για την προώθηση
των προγραμμάτων. Υπήρξε

ιδρυτικό μέλος του «Στούντιο Εντροπία» Θεσσαλονίκης,

σχολής θεάτρου και κινηματογράφου, και διετέλεσε υπεύθυνη του τμήματος θεάτρου για
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επτά χρόνια. Ίδρυσε και διηύθυνε τον παιδικό θίασο «5η Εποχή» στη Θεσσαλονίκη για δύο
χρόνια.
Ο Λάκης Κουρετζής είναι παιδαγωγός, σκηνοθέτης, συγγραφέας. Ως παιδαγωγός
ασχολήθηκε με θέματα αισθητικής παιδείας, παιδευτικής θεατρικής έκφρασης, οργάνωσης
και λειτουργίας κέντρων προσχολικής και σχολικής αγωγής εκπαιδευτηρίων και πολιτιστικών
ομάδων. Είναι ο δημιουργός της μεθόδου του θεατρικού παιχνιδιού στην Ελλάδα, το οποίο
άρχισε να παρουσιάζει από το 1976. Διδάσκει στο Μαράσλειο Δ.Λ.Ε. του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ., στο Εργαστήρι
Παιδαγωγικής Θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού του «Θεάτρου της Ημέρας» του οποίου
είναι και διευθυντής σπουδών και βασικός εμψυχωτής. Επίσης διδάσκει στα εργαστήρια
μακρόχρονης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ως εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού στη Λάρισα
(από το 1988), το Ηράκλειο Κρήτης (από το 1993) και την Πάτρα. Σε διάφορα Π.Ε.Κ., σε
σεμινάρια που οργανώνονται από Σχολικούς Συμβούλους, συλλόγους δασκάλων και
νηπιαγωγών, καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
(«Θεατρική Παιδεία-Θεατρικό Παιχνίδι»). Έχει διευθύνει ερευνητικά σεμινάρια της Εταιρείας
Σπουδών Σχολής Μωραΐτη και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Τμήμα Φ.Π.Ψ.), θεατρικά παιχνίδια στη Γαλλία για Γάλλους ηθοποιούς-εμψυχωτές,
θεατρικό παιχνίδι για παιδιά γαλλικών σχολείων, στο Θέατρο AINU της Βαλλανσιέν, στο
Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών, καθώς και στην Κύπρο. Συνεργάτης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, μέλος ομάδων σύνταξης αναλυτικών προγραμμάτων και της κεντρικής
συντονιστικής

επιτροπής

του

προγράμματος

«ΜΕΛΙΝΑ-Τέχνη

και

Πολιτισμός

στην

Εκπαίδευση». Έχει συνεργαστεί ως εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού στα σχολεία: Σχολή
Χιλ, Αμερικανικό Κολλέγιο Ψυχικού, Εκπαιδευτήρια «Ο Κοραής» (Ηράκλειο Κρήτης),
Εκπαιδευτήρια

«Ο

Πλάτων»,

Σχολή

Δούκα

και

σε

πλήθος

δημόσιων

σχολείων,

νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Τέχνης «Πάροδος»
και

του

Ελληνικού

Κέντρου

Θεάτρου

για

Παιδιά

της

ASSITEJ

μαζί

με

την

Ξ.

Καλογεροπούλου, την Άλκη Ζέη, τη Ζωρζ Σαρρή και το Δημήτρη Ποταμίτη. Ως σκηνοθέτης
έχει ανεβάσει περισσότερα από ογδόντα έργα του ελληνικού και του παγκόσμιου
δραματολογίου συνεργαζόμενος με διάφορους επαγγελματικούς θιάσους, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και
κυρίως με την Ομάδα Τέχνης «Πάροδος» και το «Θέατρο της Ημέρας». Έχει τιμηθεί με το
βραβείο «Δημ. Ροντήρης». Έχει γράψει θεατρικά έργα για διάφορους θιάσους στην Ελλάδα
(Στοά κ.ά.) καθώς και στο εξωτερικό, βιβλία για παιδιά από τις εκδόσεις Γνώση, Θεατρικό
Παιχνίδι, Το θέατρο για παιδιά στην Ελλάδα, Καστανιώτης· Θεατρική αγωγή Ι-βιβλίο για το
δάσκαλο από το ΥΠ.ΕΕ.ΠΕ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ο.Ε.Δ.Β.· Στην αρχή ένα γραμμ…
μόνο, Το θεατρικό παιχνίδι και οι διαστάσεις του, Ταξιδευτής κ.ά.
Η Δέσποινα Κουτλή σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επί
σειρά ετών εργάστηκε ως καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από το 2000 είναι
υπεύθυνη λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης του 2ου Γενικού Λυκείου Ιλίου. Από τη θέση
αυτή συμμετείχε στην εκπόνηση διαφόρων projects που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο.
Συμμετείχε ως επιμορφώτρια σε σεμινάρια του Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Σχολικές βιβλιοθήκες και εκπαιδευτικό έργο».
Η Sanja Krsmanović-Tasić είναι χορεύτρια και ηθοποιός. Βασικό μέλος του Θεάτρου DAH
στο Βελιγράδι της Σερβία από το 1993 και ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Ερευνών του
Θεάτρου

DAH.

Είναι

πτυχιούχος

του

Τμήματος

Φιλολογίας

του

Πανεπιστήμιο

του

Βελιγραδίου, καθώς και του τμήματος Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στο σύγχρονο χορό και
την jazz. Από το 1982 έως το 1990 αποτελεί μία από τις βασικές χορεύτριες στην Ομάδα

114

Σύγχρονου Χορού στο Βελιγράδι. Επίσης συμμετέχει στις περιοδείες του Θεάτρου DAH και
εμψυχώνει εργαστήρια για ηθοποιούς και χορευτές σε όλο τον κόσμο. Από το 1984
εργάζεται ως παιδαγωγός χορού και θεάτρου/δράματος και ως χορογράφος. Έχει σχεδιάσει
πολλά προγράμματα για τη συμβολή της τέχνης στην κοινωνική αλλαγή, για την ένταξη των
παιδιών Roma κ.λπ. («Παιχνίδια εναντίον της βίας-Θέατρο DAH, AKAVA SEM AMEN/Αυτή
είναι η ταυτότητά μας...»). Έχει ενεργό δράση στο Διεθνή Οργανισμό για το Δράμα/Θέατρο
στην Εκπαίδευση (International Drama/Theatre and Education Association-IDEA) και στο
Σερβικό Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νέους (Association Internationale du Théâtre pour
l' Enfant et la Jeunesse -ASSITEJ).
Ο Γιώργος Κυριακίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του Θεατρικού Εργαστηρίου
Θεατρικής Αγωγής του Δήμου Σταυρούπολης. Εργάζεται ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Είναι μέλος της θεατρικής ομάδας Θεατρικό Εργοτάξιο και έχει συμμετάσχει ως
ηθοποιός σε πολλές θεατρικές παραγωγές της ίδιας ομάδας. Τελευταία συμμετείχε στην
παράσταση

Περί

συμποσιασμού,

σε

σκηνοθεσία

Ισαβέλλας

Μαρτζοπούλου,

που

παρουσιάστηκε στην Bienalle Σύγχρονης Τέχνης με θέμα τις «Ετεροτοπίες». Είναι μέλος του
Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και έχει ασχοληθεί με το Δράμα στην
εκπαίδευση

διοργανώνοντας

θεατρικές

παραστάσεις,

ποιητικές

ημερίδες,

μουσικές

εκδηλώσεις και αφιερώματα στα σχολεία όπου εργάστηκε.
Η Σοφία Λαμπρίδου, θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός (ΜΑ), γεννήθηκε το 1977 στη
Θεσσαλονίκη και είναι πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεάτρου, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές
στο Εφαρμοσμένο Δράμα στο Πανεπιστήμιο του Exeter στην Αγγλία. Εργάζεται στην
πρωτοβάθμια

εκπαίδευση

ως

παιδαγωγός

δράματος

και

συνεργάζεται

με

φορείς

σκηνοθετώντας παραστάσεις επινοητικού θεάτρου. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας
Stimulus που ασχολείται αποκλειστικά με το θέατρο και το δράμα στην εκπαίδευση και με το
θέατρο ως εργαλείο κοινωνικής παρέμβασης. Σχεδιάζει και εμψυχώνει προγράμματα για
ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως κωφά άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, ανήλικους
παραβάτες,

παιδιά

θεατροπαιδαγωγικά

με

συναισθηματικά

προγράμματα

«88

προβλήματα

βελανιδιές και

κ.ά.

Έχει

εμψυχώσει

μύριες ανεμώνες»

τα

(Κ.Θ.Β.Ε.),

«Μυρωδιά από κακάο» (Π.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης), σε σχεδιασμό της Πην. Σέξτου.
Συμμετείχε

στο

σχεδιασμό

των

θεατροπαιδαγωγικών

προγραμμάτων

«Πέντε

μουντζουρωμένα απογεύματα» (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής), «My Mind is blank» (Πανεπιστήμιο
του

Exeter).

Εμψυχώνει

σεμινάρια

για

εκπαιδευτικούς

και

θεατρολόγους.

Έχει

παρακολουθήσει εργαστήρια κινησιολογίας, σωματικού θεάτρου, παντομίμας, νοηματικής
και μαθήματα βιολιού στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών. Είναι μέλος του
Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Η Χριστίνα Λαναρά είναι καθηγήτρια γαλλικών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Από το 1984 διδάσκει στην ιδιωτική και αργότερα στη δημόσια εκπαίδευση γαλλικά και
θεατρολογία. Παρακολούθησε σεμινάρια για το θέατρο και την ιστορία της τέχνης στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετέχει από το 1998 στο πρόγραμμα «εκπαίδευση & θέατρο»
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Είναι μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Από το
2003 είναι υπεύθυνη του προγράμματος «εκπαίδευση και μουσείο» στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.
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Ο Tadeusz Lewicki (SDB, PhD) γεννήθηκε το 1957 στην Πολωνία. Είναι μέλος της
θρησκευτικής συναγωγής Don Bosco's Salesians. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη
Φιλοσοφία στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Lublin, στην Πολωνία, το 1986 (μεταπτυχιακός
τίτλος στη Θεολογία με ειδίκευση στην Εκκλησιαστική Ιστορία). Έχει εργαστεί ως καθηγητής
θεολογίας και ιερέας του Πανεπιστημίου στο Łódź. Οι περαιτέρω σπουδές του στην
εκπαίδευση έγιναν στο Pontifical Salesian University στη Ρώμη το 1990 (μεταπτυχιακός
τίτλος στην Εκπαίδευση με ειδίκευση στην Ιστορία και Θεωρία της Εκπαίδευσης).
Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Θέατρο/Δράμα στην Εκπαίδευση στο
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Πολωνία: μια ιστορική και συγκριτική ανάλυση» στο
Πανεπιστήμιο του Durham, School of Education, το 1995, με επιβλέποντα καθηγητή τον
καθηγητή Michael Fleming. Είναι ιδρυτικό μέλος της Σχολής Επιστημών Κοινωνικής
Επικοινωνίας (1987-1988). Το διάστημα 2004-2007 διετέλεσε κοσμήτορας της Σχολής.
Είναι Senior Lecturer με αντικείμενο τη Θεωρία και Ιστορία του Θεάτρου και της Γενικής
Σημειολογίας. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος θεάτρου σε κέντρα θεάτρου/δράματος στην
Ιταλία και την Πολωνία. Είναι μέλος ενώσεων για το θέατρο στην εκπαίδευση και
σύμβουλος του Ιταλικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης FORMEZ-RIPAM.
Ο Μάριος Λιάγκης σπούδασε Θεολογία και Ελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αντίστοιχα. Έχει
μεταπτυχιακό τίτλο στην Παιδαγωγική. Είναι από το 2003 εκπαιδευτικός στη δημόσια
εκπαίδευση και από τον Οκτώβριο του 2007 σύμβουλος υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχει εργαστεί
ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έχει παρακολουθήσει
επιμορφωτικούς κύκλους για το θέατρο στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό και
υπήρξε εμψυχωτής θεατρικών ομάδων μαθητών και σπουδαστών Ι.Ε.Κ. Το 2006-07
υλοποίησε το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Πέντε μουντζουρωμένα απογεύματα» των
θεατροπαιδαγωγών Δαβίδ Άντζελ, Σοφία Λαμπρίδου και του ίδιου, σε σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη συνεργασία της Γ.Γ.Ν.Γ., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και του
Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Διεξάγει έρευνα και εκπονεί τη
διδακτορική

του

διατριβή

στο

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης

με

θέμα

«Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και θρησκευτική ετερότητα».
Η Μάρω Λιάτσου είναι θεατρολόγος και θεατροπαιδαγωγός. Έχει σπουδάσει στο Τμήμα
Θεατρικών

Σπουδών

της

Φιλοσοφικής

Σχολής

του

Εθνικού

και

Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Drama in Education στο
University of Central England στο Birmingham. Έχει παρακολουθήσει ποικίλα σεμινάρια
Δράματος, υποκριτικής, φωνητικής, κινηματογραφικού σεναρίου, γραφής θεατρικού έργου
κ.ά. και μαθήματα κλασικού, μοντέρνου, ballroom και παραδοσιακού χορού. Υπήρξε
εμψυχώτρια θεατρικών εργαστηριών για εκπαιδευτικούς για το Πανελλήνιο Δίκτυο για το
Θέατρο στην Εκπαίδευση και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτικού Δράματος. Από το
1997 διδάσκει θέατρο σε ολοήμερα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, δραματικές σχολές και
θεατρικά εργαστήρια δήμων για παιδιά, έφηβους και ερασιτεχνικές ομάδες ενηλίκων. Είναι
εργαστηριακή συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Αθηνών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. Είναι,
επίσης, υπεύθυνη προγράμματος και διδάσκει θέατρο στο Παιδικό και Εφηβικό Θεατρικό
Εργαστήρι του Δήμου Γαλατσίου καθώς και στα 1ο και 6ο Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
Γαλατσίου. Έχει ανεβάσει πάνω από είκοσι θεατρικές παραστάσεις με παιδιά, έφηβους και
ενήλικες. Γράφει θεατρική κριτική και έχει διασκευάσει παραμύθια και κλασικά θεατρικά
κείμενα για παιδιά. Είναι ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικού
Δράματος, μέλος του Πανελληνίου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων και του
Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
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Ο Στάθης Λιβαθινός γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής
του Πέλου Κατσέλη και της Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως
ηθοποιός με το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο του Μάνου Κατράκη (1981-83). Σπούδασε
σκηνοθεσία στο Κρατικό Ινστιτούτο Θεάτρου της Μόσχας (1984-1990). Βραβεύτηκε με το
Βραβείο Κριτικών Μόσχας για τη διπλωματική του παράσταση Οι Ρόζενγκραντς και
Γκίλντενστερν πέθαναν στο Θέατρο Μαγιακόφσκι, το 1990. Έχει σκηνοθετήσει τις
παραστάσεις: Πεθαίνω σα Χώρα του Δ. Δημητριάδη, Μικρές Τραγωδίες του Πούσκιν,
Καζανόβα της Μ. Τσβετάγιεβα (συμμετοχή στο παγκόσμιο φεστιβάλ Πόντιουμ της Μόσχας,
Απρίλιος 1997), Ελεωνόρα Ντούζε-Τελευταία νύχτα του Τ. Δε Τσιάρα με την Ασπασία
Παπαθανασίου, Το νησί των σκλάβων του Μαριβώ, Το Κτήνος στο φεγγάρι του Ρ.
Καλινόσκι, Δωδέκατη Νύχτα του Σαίξπηρ, Πριν την αποχώρηση του Τόμας Μπέρνχαρντ,
Φρεναπάτη του Τόνι Κούσνερ (Βραβείο Νέου Δημιουργού από την Ένωση Κριτικών
Θεάτρου), Οι ρομαντικοί του Εντμόντ Ροστάν, Η νοσταλγός του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη,
Μια πιθανή συνάντηση του Πάουλ Μπαρτς, Οικόπεδα με θέα του Ντ. Μάμετ, Αγάπης Αγώνας
Άγονος του Σαίξπηρ, Αυτό που δεν τελειώνει-ελληνική ποίηση του 20ου αιώνα, Μήδεια του
Ευριπίδη, ο Ηλίθιος του Ντοστογιέβσκι. Για τις σκηνοθετικές του δουλειές τιμήθηκε με το
βραβείο «Φώτος Πολίτης» (2001-2003). Δίδαξε το μάθημα της σκηνοθεσίας στο Τμήμα
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (1997-1999). Διδάσκει Υποκριτική και
Σκηνοθεσία στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ηθοποιών του Harvard University (American
Repertory Theatre). Από το 2001-2007 υπήρξε υπεύθυνος της Πειραματικής Σκηνής του
Εθνικού Θεάτρου.
Ο Ηρακλής Δ. Λογοθέτης γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1952. Θεατρικός κριτικός στο
περιοδικό Αθηνόραμα (1988-2004) και στην εφημερίδα Βραδινή (1997-1998). Εισηγητής
δραματουργικής ανάλυσης, θεωρίας και ιστορίας του θεάτρου σε 120 περίπου πανελλαδικά
θεατρικά σεμινάρια της Γενικής Γραμματείας Επιμόρφωσης Ενηλίκων του Υπουργείου
Παιδείας (1996-2004) και καθηγητής στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Πρόβα»
(2003-2006). Επιμελητής και παρουσιαστής της θεατρικής τηλεοπτικής εκπομπής Φώτα
Σκηνής στο κανάλι SEVEN (2005-2006). Είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου,
του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου και της Ένωσης Ελλήνων
Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. Υπήρξε μέλος των κριτικών επιτροπών: του Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, της Ευρωπαϊκής Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών, των
Θεατρικών Επάθλων του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου (Θεατρικό
Μουσείο), των Κρατικών Βραβείων του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συγγραφή θεατρικού
έργου και των Βραβείων Κριτικών Μουσικής και Θεάτρου. Διετέλεσε πρόεδρος της
Γνωμοδοτικής

Επιτροπής

Θεάτρου

του

Υπουργείου

Πολιτισμού

(Δεκέμβριος

2006-

Ιανουάριος 2008). Σήμερα είναι Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού.
Η Γεωργία Λουκοπούλου σπούδασε κοινωνιολογία, παιδαγωγικά και κινηματογράφο. Έχει
συνεργαστεί με τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Αθηνών στην παραγωγή οπτικοακουστικού
υλικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Συμμετείχε στην οργάνωση δραστηριοτήτων και
πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη στήριξη και κοινωνική ένταξη των μαθητικών μειονοτήτων.
Από το 1999 έως το 2001 συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού και το
Πανεπιστήμιο Οδησσού, στην Οδησσό, στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση του
ελληνικού πολιτισμού στην Ουκρανία. Είναι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και από το 2001 έως το 2004 εργάστηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής οργανώνοντας και συντονίζοντας προσπάθειες προσέγγισης του χώρου
της οπτικοακουστικής έκφρασης. Υπήρξε μέλος των οργανωτικών επιτροπών των Διεθνών
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Συνδιασκέψεων για το Θέατρο στην Εκπαίδευση το 2003, 2004 και 2006. Από το 2005 ως
το 2007 εργάστηκε ως καθηγήτρια στο Γενικό Λύκειο Καπανδριτίου και παράλληλα
συντόνισε μαθητικές ομάδες με στόχο την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού. Δύο ταινίες,
δημιουργίες

των

μαθητών

του

Λυκείου,

συμμετέχουν

στο

Διεθνές

Φεστιβάλ

Κινηματογράφου για παιδιά και νέους της Ολυμπίας 2007.
Η Ζωή Λυμπεροπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος
Θεατρικών

Σπουδών

του

Πανεπιστημίου

Πατρών.

Είναι

διπλωματούχος πιάνου

και

πτυχιούχος ανώτερων θεωρητικών της μουσικής. Εργάστηκε ως accompanist πιάνου σε
μαθήματα φωνητικής και χορού. Από το 2006 διδάσκει σε δημοτικά σχολεία το μάθημα της
θεατρικής αγωγής (θεατρικό παιχνίδι). Το 2006 δημιούργησε μαζί με τη Γιούλη Δούβου το
χώρο

έκφρασης

«επί

δράσει»,

στον

οποίο

πραγματοποιούνται

καλλιτεχνικές

και

εκπαιδευτικές δραστηριότητες αισθητικής αγωγής, με έμφαση στο θέατρο για παιδιά και
ενήλικες. Συνεργάστηκε με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για τις παραστάσεις Όπερα της πεντάρας
του Μπρεχτ σε σκηνοθεσία Θ. Μουμουλίδη και Το τέλος του καρναβαλιού του Γκολντόνι σε
σκηνοθεσία Β. Παπαβασιλείου. Το 2007 συνεργάστηκε με το Δημοτικό Ωδείο Πατρών στις
παραστάσεις Ορχήστρα Ποντικάτα και Καρναβάλι των ζώων. Συμμετείχε σε ερασιτεχνικές
θεατρικές ομάδες. Συμμετείχε σε σεμινάρια υποκριτικής, σκηνοθεσίας, εκπαιδευτικού
δράματος, σε συνέδρια και μουσικά σεμινάρια πιάνου και μουσικοκινητικής. Συμμετείχε σε
παραστάσεις

θεάτρου

και

χοροθεάτρου

ερασιτεχνικών

ομάδων.

Είναι

μέλος

της

συντονιστικής επιτροπής του Γραφείου Αχαΐας του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση.
Η Ελένη Μακρογιάννη σπούδασε μουσική στο Εθνικό Ωδείο και επαγγελματική μετάφραση
στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φ.Π.Ψ., κατεύθυνση
Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και έχει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας. Το 1996
ειδικεύτηκε στη δραματοθεραπεία (Dramatherapy) από το Κέντρο Ψυχοθεραπείας μέσω
Θεάτρου

«ΑΙΩΝ».

Τοξικομανών «18
θεατρικά

δρώμενα

Από

το

1998

εργάζεται

ως

δραματοθεραπεύτρια

στη

Μονάδα

ΑΝΩ» του Ψ.Ν.Α., πραγματοποιώντας θεραπευτικές συναντήσεις,
και

παραστάσεις.

Άρθρα

της

έχουν

δημοσιευτεί

στο

περιοδικό

Θεατρογραφίες και στα Τετράδια Ψυχιατρικής. Έχει συντονίσει βιωματικά εργαστήρια στο
πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων με καθηγητές φυσικής αγωγής (σεμινάριο Εκπαίδευσης
Ολυμπιακών Δασκάλων-2002) και με καθηγητές του Υπουργείου Παιδείας που διδάσκουν
στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας του «18 ΑΝΩ», στο τμήμα «Σχολείο». Από το 2005
έως σήμερα εργάζεται στο τμήμα «Σχολείο» του «18 ΑΝΩ», με στόχο να συνδέσει το
θέατρο και την τέχνη με την εκπαίδευση τόσο ως εκπαιδευτική δραστηριότητα όσο και ως
διδακτική πρακτική.
Η Γιάννα Μαμακούκα είναι πτυχιούχος της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
με μεταπτυχιακές

θεατρικές σπουδές (Licence, Maîtrise, D.E.A.) στο Παρίσι (Université

Paris

παρακολουθήσει

III).

Έχει

πολλά

σεμινάρια

σωματικής

έκφρασης,

κλόουν,

κουκλοθέατρου, μιμικής, σκηνοθεσίας, μουσικού θεάτρου, φωνητικής, μοντέρνου χορού,
παντομίμας και δημιουργίας μάσκας στη Γαλλία, την Αγγλία, τη Σουηδία και την Ελλάδα.
Έχει εργασθεί ως βοηθός σκηνοθέτη στη Γαλλία και την Ελλάδα, ως σκηνοθέτης (Il faut de
l’ombre à la lumière, Théâtre National de la Colline, Παρίσι, με τις αφηγήτριες παραμυθιών
Α. Στρουμπούλη και Σ. Βούλγαρη στην Αθήνα), ως ηθοποιός (Απογραφή, στο Γαλλικό
Ινστιτούτο Αθηνών, Η πόλη των παρεκκλίσεων, Μασσαλία, Εμείς θα κάνουμε τον γύρο του
κόσμου, Μασσαλία), ως κουκλοπαίκτρια (Ο Αρλεκίνος και η σκιά του και Αποκάλυψη στο
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Διεθνές Φεστιβάλ Ύδρας, Δον Κιχώτης, Αθήνα, Μικρές ερωτικές ιστορίες με τα δάχτυλα,
Αθήνα). Έχει διευθύνει πολλά θεατρικά εργαστήρια για παιδιά

και ενηλίκους στη Γαλλία

(Παρίσι και Μασσαλία) και στην Ελλάδα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και έχει διδάξει θεατρικά
μαθήματα στη Γαλλία (Maison du Geste et de l’Image- Παρίσι, Lycée Colbert, Collège
Anatole France και Lycée Pierre Puget, Μασσαλία) και την Ελλάδα (Σχολή Μωραΐτη στην
Αθήνα

και

το

Ινστιτούτο

Θεατρικών

Σπουδών

του

Αριστοτέλειου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης). Δημιούργησε πρόσφατα ένα θέαμα για παιδιά με τίτλο Εμείς θα κάνουμε το
γύρο του κόσμου, βασισμένο στη μιμική, το κουκλοθέατρο, το χορό κ.λπ., όπου παίζει
όλους τους ρόλους η ίδια. Το έργο παρουσιάστηκε στη Γαλλία (Μασσαλία) και παίζεται τώρα
σε σχολεία και θέατρα στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρρες και Αθήνα).
Η

Μαρία

Μανθέλα

Αριστοτέλειο

σπούδασε

Πανεπιστήμιο

Φιλολογία,

Θεσσαλονίκης.

Θεατρολογία
Στο

θέατρο

και

Δραματική

εργάζεται

ως

Τέχνη

στο

ηθοποιός,

δραματολόγος και σκηνοθέτης. Είναι μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και του
Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Έχει ερμηνεύσει έργα των
(ενδεικτικά): Σοφοκλή, Αισχύλου, Αριστοφάνη, Σαίξπηρ, Μπρέχτ, Ντάριο Φο, Βέχτερ,
Θεοτοκά, Σινόπουλου, Μάτεσι, Μουρσελά, Μητροπούλου, Ποντίκα, Ξανθούλη. Σκηνοθετεί
παραστάσεις με παιδιά και νέους και επιμελείται δραματολογικά θεατρικές παραστάσεις και
ποιητικά αναλόγια. Έχει συγγράψει εργασίες για το θέατρο, την τέχνη, τον πολιτισμό.
Δημοσιεύει θεωρητικά κείμενα και κριτικές. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός και διδάσκει
φιλολογικά και θεατρολογικά μαθήματα. Εργάστηκε ιδιαίτερα στη δημιουργική απασχόληση
παιδιών και ως πολιτιστική εμψυχώτρια και εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού.
Η Βίκυ Μαντέλη είναι θεατρολόγος και φιλόλογος της αγγλικής με μεταπτυχιακούς τίτλους
στο Σύγχρονο Βρετανικό Θέατρο από το University of Kent at Canterbury και στο Ελληνικό
Θέατρο από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα

την αριστοφανική κωμωδία. Είναι

αναπληρώτρια γραμματέας του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου,
μέλος του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων και του Ελληνικού Κέντρου
Σημειολογίας, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας (1999). Έχει
διδάξει στη δημόσια εκπαίδευση ως φιλόλογος της αγγλικής, ενώ ως αποσπασμένη
καθηγήτρια διδάσκει στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεργάζεται ως αξιολογήτρια/εξετάστρια της
αγγλικής γλώσσας στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. και έχει συμμετάσχει σε πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια ως
φιλόλογος και ως θεατρολόγος. Έχει δημοσιεύσει εργασίες και άρθρα της σε επιστημονικά
περιοδικά και στον τύπο και έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις της σε πανελλήνια και διεθνή
συνέδρια. Επίσης έχει συνεργαστεί ως κριτικός θεάτρου με τα περιοδικά Highlights, Φουαγιέ
και Θεατρογραφίες.
Η

Angela

Marchese

γεννήθηκε

το

1976

στην

Ιταλία.

Σπούδασε

επιστήμες

της

επικοινωνίας και ειδικεύτηκε στον τομέα των μαζικών επικοινωνιών. Συνέχισε τις σπουδές
της στη Στατιστική και τη Μεθοδολογία της Έρευνας στα Μέσα και εξελέγη Assistant
Lecturer στη Σχολή Επιστημών της Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο La Sapienza, με
αντικείμενο τη Θεωρία και Ανάλυση των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και τη Γλώσσα της
Δημοσιογραφίας. Από το 2002 σχεδιάζει και πραγματοποιεί σεμινάρια και εργαστήρια
ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, δημοσιογραφίας και πληροφορίας και παράστασης στη
δημοσιογραφία. Εργάζεται ως σύμβουλος Μέσων στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε
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κυβερνητικούς τομείς, και συνεργάζεται με το Ιταλικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
FORMEZ-RIPAM.
Ο

Στάθης

Μαρκόπουλος

Εναλλακτικού

Θεάτρου

της

φοίτησε
Πράγας

στην
και

Κρατική

μαθήτευσε

Ακαδημία
στον

Κουκλοθεάτρου

ισπανικό

θίασο

και

κούκλας

«Marionetas del Matadero» και στην Ακαδημία Κουκλοθεάτρου της Πράγας. Από το 1992
ασκεί επαγγελματικά την τέχνη της θεατρικής κούκλας στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε
παραγωγές του «Κουκλοθέατρου Αγιούσαγια!» (έξι έργα για τον δρόμο και το θέατρο), του
οποίου είναι ιδρυτής, καθώς και σε συνεργασία με άλλους θιάσους (είκοσι δύο παραγωγές).
Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ, συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω
από

το

κουκλοθέατρο σε συνεργασία

με διάφορους φορείς. Στο

εργαστήριο

του

κουκλοθέατρου «Αγιούσαγια» οργανώνει ετήσιο κύκλο εκπαίδευσης πάνω στη θεατρική
μαριονέτα, τον οποίο έχουν παρακολουθήσει αρκετοί από τους νέους επαγγελματίες του
χώρου. Από το 1994 διευθύνει το περιοδικό «Νήμα». Έχει μεταφράσει και εκδώσει κείμενα
γνωστών κουκλοπαικτών στα ελληνικά. Από το 2001 είναι πρόεδρος του Ελληνικού
Κέντρου της Διεθνούς Ένωσης Κούκλας (UNIMA).
Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε βιολογία, υποκριτική και
θέατρο. Το 1983-4 ιδρύει το σχήμα Διπλούς Έρως εταιρεία Θεάτρου και αμέσως μετά την
πρώτη του παράσταση επιχορηγείται από το ΥΠ.ΠΟ. Μέσα από μια αδιάκοπη σειρά
εσωτερικών διαμορφώσεων και μεταμορφώσεων, το σχήμα μετονομάζεται πρόσφατα σε
Theseum Ensemble. Αξιοσημείωτες στιγμές της δουλειάς του ως σκηνοθέτης: Ευριπίδου
Μήδεια (τρεις εκδοχές) 1990, 1992, 1993 (Αθήνα, Άργος, Πάτρα, Αμβέρσα), Γ. Βέλτσου,
Camera

degli

sposi

-

ένα

ελληνικό

έργο,

1994

(Αθήνα),

Οδύσσεια-Κάφκα:

Οι

Μεταμορφώσεις-μια εγκατάσταση, 1996 (Αρχαίο θέατρο Άργους), Σοφοκλέους Ηλέκτρα
1998 (Επίδαυρος, Θεσσαλονίκη, Δίον, Φίλιπποι), Αισχύλου Αγαμέμνων, 2000 (Αθήνα,
Καράκας, Ζυρίχη, Τιφλίδα), H. Müller, Die Hamletmaschine (δύο εκδοχές), 1988, 1993
(Αθήνα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος), W.Shakespeare Άμλετ-Το δάγκωμα του φιδιού,
1998 (Αθήνα, Βελιγράδι), H. Müller, Medeamaterial (δύο εκδοχές), 1992, 2000 (Αθήνα,
Τιφλίδα, Μόσχα), Ιερά τραγούδια (μικρή όπερα), 2000 (Αθήνα, Μέγαρο Μουσικής),
Ρομαντισμός- μια παράσταση του Μιχαήλ Μαρμαρινού-H σκηνοθεσία ως δραματουργία,
1997 (Αθήνα), H. Müller, Zement (διεθνές εργαστήριο), 2001 (Βερολίνο), Εθνικός ύμνοςμια παράσταση του Μιχαήλ Μαρμαρινού- H σκηνοθεσία ως δραματουργία (τρεις διεθνείς
εκδοχές-Κέρκυρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ζυρίχη, Φλωρεντία, Τιφλίδα - Βραβείο κριτικών
καλύτερης παράστασης - καλύτερης σκηνοθεσίας 2002), W. Shakespeare, Ρομέο + Ιουλιέτα
- Η τρίτη μνήμη, 2003, 2004 (Φλωρεντία, Αθήνα, Γεωργία), 2004 Instructions manual-μία
παράσταση του Μιχαήλ Μαρμαρινού, 2005, Ευριπίδη Ικέτιδες (Ολλανδία, Αρχαίο Θέατρο
Επιδαύρου). Για πέντε χρόνια δίδαξε Θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και από το 2005
διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ναύπλιο) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Από το 1992 διευθύνει σεμινάρια με θέμα τη βιοενέργεια ως μέθοδο
εκπαίδευσης του ηθοποιού. Έχει προσκληθεί να συμμετάσχει με ανακοινώσεις ή να
διευθύνει εργαστήρια σε μεγάλο αριθμό συμποσίων, συνεδρίων και φεστιβάλ, στην Ελλάδα,
το Βέλγιο, την Ολλανδία, τους Δελφούς, τη Γεωργία, τη Γερμανία, τη Βενεζουέλα, την
Ελβετία, τη Δανία, τη Ρωσία, την Ισπανία, τη Γιουγκοσλαβία, τον Καναδά, τις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής, την Ιταλία, την Αίγυπτο κ.λπ. Είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου
Βιοενεργειακής Ανάλυσης και του International HEINER MÜLLER GESELLSCHAFT. Από το
1997 το Theseum Ensemble εργάζεται σε ένα νέο χώρο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας,
στο «θησείον, ένα θέατρο για τις τέχνες», μια παλιά αποθήκη διαμορφωμένη σε διεθνές
κέντρο για την παράσταση των Τεχνών, που έχει ήδη φιλοξενήσει διεθνείς συνεργασίες και
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παρουσιάσει σχήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη και αλλού. Από το
χειμώνα του 2005 είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου του
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.
Η Ειρήνη Μαρνά είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Σχολής, Τμήμα Νηπιαγωγών, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995-1999), Master of Arts στο Εφαρμοσμένο
Δράμα από το University of Exeter (2000-2001) και DEA στις Θεατρικές Σπουδές από το
Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle. Στο πλαίσιο των σπουδών της στην Αγγλία έχει
συμμετάσχει σε προγράμματα συμμετοχικού θεάτρου καθώς και στην οργάνωση και στην
παρουσίαση θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος. Παράλληλα έχει διδάξει θεατρική αγωγή
σε δημοτικά σχολεία διευρυμένου ωραρίου του Δήμου Νεάπολης, σε προγράμματα
δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Καλαμαριάς και έχει οργανώσει εκδηλώσεις για
παιδιά στο Παρίσι. Το 2006-2007 συμμετείχε στην παρουσίαση του θεατροπαιδαγωγικού
προγράμματος στο αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης «Πυλός, κοχύλια και όνειρα»
(σχεδιασμός-διδασκαλία Περσεφόνη Σέξτου) καθώς και στο θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα
«Πέντε μουτζουρωμένα απογεύματα», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής, του Πανελληνίου Δικτύου για το
Θέατρο στην Εκπαίδευση και παρουσιάστηκε σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των
νομών

Θεσσαλονίκης

και

Κομοτηνής

(σχεδιασμός-διδασκαλία

Δαβίδ

Άντζελ,

Σοφία

Λαμπρίδου). Από το Σεπτέμβριο του 2007 εργάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο
νομό Ρεθύμνης.
Η Ελένη Μάρρα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο και απέκτησε έναν μεταπτυχιακό τίτλο (Msc) στο Πανεπιστήμιο Southampton
της Αγγλίας. Έχει διδαχθεί σωματικό θέατρο στο Παρίσι και σπουδάζει υποκριτική, κλασικό
χορό και φωνητική. Συμμετείχε στη παράσταση της πειραματικής σκηνής του Εθνικού
Θεάτρου Human Beans ή τα φασόλια της ευφορίας του Βασίλη Ραΐση και στο Διάλογο του
Ιάκωβου Καμπανέλλη στο Θέατρο Επί Κολωνώ.
Ο Alex Mavrocordatos είναι Senior Lecturer στο Πανεπιστήμιο του Winchester.
Ειδικεύεται στο Θέατρο στην Κοινότητα και το Θέατρο για την Ανάπτυξη και ασχολείται με
το θέατρο στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Ερευνά τη χρήση ζωντανών και
βιντεοσκοπημένων

παραστάσεων

και

τον

αυτοσχεδιασμό,

με

σκοπό

να

βοηθήσει

περιθωριοποιημένες κοινότητες στην έκφραση και διατύπωση των προβλημάτων τους. Έχει
δουλέψει με παιδιά των δρόμων, εκπαιδευτικούς, λειτουργούς ανάπτυξης, αγρότες, καθώς
επίσης και με ηθοποιούς. Παράλληλα με τη δουλειά του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Το
Θέατρο και τα Μέσα για την Ανάπτυξη» (Theatre and Media for Development), εργάζεται σε
διεθνές επίπεδο είτε ως εκπαιδευτής είτε ως σύμβουλος με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα
στην Αφρική, την Ασία, τον Ειρηνικό και τη Μ. Βρετανία. Η δουλειά στο Θέατρο για την
Ανάπτυξη παρουσιάζεται στο ηλεκτρονικό βιβλίο The road to PPP στη διεύθυνση
www.cdcarts.org/ppp.
Ο Μάριος Μεβουλιώτης γεννήθηκε το 1976 στα Γιαννιτσά και είναι απόφοιτος της
δραματικής σχολής «Θεατρικό Εργαστήρι της Πειραματικής Σκηνής της Τέχνης, Κέντρο
Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης». Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια θεατρικής παιδείας με
τους Η. Λογοθέτη, Ε. Καραμπέσου, Κ. Φαρμασώνη, R. Vos, Δ. Κωνσταντινίδη και Ε.
Δρόσου. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός σε παραγωγές της Πειραματικής Σκηνής της Τέχνης,
του Κ.Θ.Β.Ε, της Ομάδας Καλλιτεχνών Ούγκα Κλάρα, της Λύκης Βυθού, της Σφαίρας και
της Angelus Novus, όπου συνεργάστηκε με τους παρακάτω σκηνοθέτες: Δ. Σακατζή, Έ.
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Βασιλικιώτη, Δ. Κωνσταντινίδη, Σ. Μιχαηλίδου, Ν. Παπανδρέου, Ν. Χουρμουζιάδη, Π.
Δανελάτο, Γ. Εμμανουήλ. Υπήρξε για επτά χρόνια εμψυχωτής και υπεύθυνος θεατρικής
αγωγής σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Η Αναστασία Μερκούρη είναι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση
στην Κλασική Φιλολογία. Εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο ίδιο τμήμα. Στο πλαίσιο
των μεταπτυχιακών της σπουδών, συνέχισε την έρευνά της στο Πανεπιστήμιο της
Γλασκόβης με το πρόγραμμα ERASMUS. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια και ως σύνεδρος
σε συνέδρια κλασικής φιλολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια θεωρίας της λογοτεχνίας, ιστορίας τέχνης, γλώσσας και λογοτεχνίας, τεχνολογιών
στην εκπαίδευση, θεάτρου στην εκπαίδευση και επιμέλειας κειμένων. Εργάζεται ως
φιλόλογος στην ιδιωτική εκπαίδευση και ασχολείται με διεθνή προγράμματα (MINERVA
project) και πολιτιστικά προγράμματα θεατρικής παιδείας. Είναι υπεύθυνη του Ομίλου
Σύγχρονου Θεάτρου των εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη». Είναι γενική γραμματέας του
Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του.
Η Dorothy Morrissey (B. Ed.; MA; Grad Dip in Drama in Education; Grad Dip in Dance;
Cert in Community Dance Leadership) εργάστηκε τα τελευταία έξι χρόνια ως Lecturer στο
Τμήμα Θεάτρου στην Εκπαίδευση στο Mary Immaculate College του Πανεπιστημίου του
Limerick στην Ιρλανδία. Έχει εμψυχώσει βιωματικά εργαστήρια και έχει δώσει διαλέξεις για
το θέατρο στην εκπαίδευση σε προγράμματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Επίσης, παραδίδει το προαιρετικό μάθημα του Χορού στην Εκπαίδευση σε τελειόφοιτους
φοιτητές. Έχει μακρόχρονη εμπειρία συνεργασίας με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης σε προγράμματα δια βίου επαγγελματικής εξέλιξης για το θέατρο και το χορό.
Έχει

διδάξει

σε

σεμινάρια

επιμόρφωσης

επιμορφωτών,

που

απευθύνονταν

σε

καθηγητές/επιμορφωτές θεάτρου στην εκπαίδευση και εκπαίδευσης μέσω των τεχνών, και
σε σεμινάρια για το θέατρο στην εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές, σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Προστασίας Κακοποιημένων Παιδιών στην Ιρλανδία. Ήταν μέλος
των πρώτων ομάδων επιμορφωτών του προγράμματος για τη στήριξη εκπαιδευτικών στο
ιρλανδικό αναλυτικό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο,
σχεδίασε και υλοποίησε προγράμματα επαγγελματικής εξέλιξης που απευθύνονταν σε
καθηγητές

αγγλικών

(και

θεάτρου

στην

εκπαίδευση),

εικαστικών

και

ενισχυτικής

διδασκαλίας. Η ίδια έχει εργαστεί δεκαέξι χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην
Ιρλανδία.
Ο Γιώργος Μόσχος είναι Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957 και σπούδασε Νομικά στην Αθήνα και Εγκληματολογία στο
Λονδίνο. Επιμορφώθηκε σε θέματα αυτογνωσίας, εκπαίδευσης ενηλίκων, εργασίας με νέους
και θεατρικής δουλειάς με παιδιά. Από το 1984 δούλεψε στην Ελλάδα για την υποστήριξη
των δικαιωμάτων των παιδιών, την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων, τη
νεανική εμψύχωση και επανένταξη, τη θεατρική έκφραση των παιδιών και την εκπαίδευση
ενηλίκων. Είναι συνιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική Οργάνωση
Υποστήριξης Νέων) και έχει δραστηριοποιηθεί σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και
δίκτυα. Το 2006 εκλέχθηκε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού.
Έχει γράψει βιβλία και άρθρα για τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων.
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Η Αλεξάνδρα Μουρίκη είναι πτυχιούχος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (1980) με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Φιλοσοφία
του Πολιτισμού και της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Paris Ι-Panthéon-Sorbonne (Doctorat στη
Φιλοσοφία της Τέχνης, 1989). Διδάσκει ως επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών
το μάθημα της Αισθητικής Θεωρίας και Αγωγής. Η επιστημονική και ερευνητική της
δραστηριότητα επικεντρώνεται στις περιοχές της φιλοσοφικής αισθητικής και θεωρίας της
τέχνης και της αισθητικής αγωγής. Έχει δημοσιεύσει μονογραφία με τίτλο Μεταμορφώσεις
της αισθητικής, Νεφέλη, Αθήνα, 2003, όπως επίσης και διάφορα άρθρα στους τομείς της
θεωρίας της τέχνης, της αισθητικής και της αισθητικής αγωγής. Έχει επίσης μεταφράσει
δοκίμια των Μωρίς Μερλώ-Ποντύ και Πωλ Ρικέρ.
Η Χαρά Μπακονικόλα γεννήθηκε στο Βόλο το 1948. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος
Κλασικής

Φιλολογίας

Καποδιστριακού

και

του

Πανεπιστημίου

Τμήματος
Αθηνών

και

Γαλλικής
κάτοχος

Φιλολογίας

του

διδακτορικού

Εθνικού

τίτλου

από

και
το

Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Πανεπιστήμιο Παρισιού ΙV). Δίδασκε στο Τμήμα Φιλοσοφίας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1975. Τα τελευταία χρόνια
διδάσκει, ως καθηγήτρια, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου τα
αντικείμενα Φιλοσοφία της Τραγωδίας, Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δραματουργία και
Θεωρία του Θεάτρου.
Ο Γιώργος Π. Μπινιάρης γεννήθηκε στην Αρχαία Κόρινθο. Θέατρο σπούδασε στη
Δραματική Σχολή του Λαϊκού Πειραματικού Θεάτρου και στην Κινηματογραφική Σχολή Ε.
Χατζίκου. Ως ηθοποιός συνεργάστηκε με το Λαϊκό Πειραματικό Θέατρο του Λεωνίδα Τριβιζά,
το Χοροθέατρο Ροές, το Θέατρο Σφενδόνη, και το Απλό Θέατρο. Ως σκηνοθέτης
συνεργάστηκε με τα Δημοτικά Θέατρα Λουτρακίου, Καστοριάς και Ναυπλίου και με το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Χίο. Σκηνοθέτησε τα έργα: Ερωτόκριτος του Β.
Κορνάρου, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σαίξπηρ, Ο ματωμένος γάμος του Φ. Γκ.
Λόρκα, Τα ρόδα της αυγής του Αλέξ. Παπαδιαμάντη, Των ερώτων τα θαύματα, θεατρική
σύνθεση, Ο Φιάκας του Δ. Μισιτζή, Η σονάτα του σεληνόφωτος του Γ. Ρίτσου κ.ά. Ως
εμψυχωτής και δάσκαλος θεάτρου συνεργάστηκε με καλλιτεχνικούς και εκπαιδευτικούς
οργανισμούς, όπως η Δραματική Σχολή «Μορφές-Εμπρός», το Μουσείο Ιστορίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, η Κουμαντάρειος Πινακοθήκη
Σπάρτης, το Παιδαγωγικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Λετονίας στη Ρίγα. Είναι μέλος του
Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και διδάσκει στα εκπαιδευτικά του
προγράμματα. Ίδρυσε την καλλιτεχνική εταιρεία «Μυθολογία» για το θέατρο, το μύθο και
τον ποιητικό λόγο (1994-1998). Είναι ιδρυτικό μέλος της θεατρικής εταιρείας «Αντίλαλοι»,
με πρώτη παραγωγή Σοφοκλέους Αντιγόνη, παράσταση βασισμένη στην αρχαία μετρική
(2007-2008).
Ο Άρης Μπινιάρης-Παντελέων γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Παρακολούθησε τριετές
σεμινάριο υποκριτικής στο θεατρικό εργαστήρι «Μυθολογία». Εργάστηκε ως ηθοποιός
μεταξύ άλλων στο θίασο «Παντούμ» για διάστημα τριών χρόνων για τη δημιουργία
θεατρικών παραστάσεων και θεαμάτων δρόμου και στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βορείου Αιγαίου για την
παράσταση Τα ρόδα της αυγής. Το 2007-2008 εργάστηκε στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βορείου Αιγαίου
και Πάτρας για την παράσταση Καραγκιόζης και Καταραμένος Δράκος του Δ. Αβδελιώδη.
Συνεργάστηκε ως εμψυχωτής-ηθοποιός με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση στο πλαίσιο σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, με κοινωνικούς φορείς (Άρσις,
Κέντρο Αποτοξίνωσης Παρέμβαση, Παιδικό Χωριό SOS) στο πλαίσιο προγραμμάτων για
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νέους και το εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης «Ευπαλίνος» στο πλαίσιο εκδηλώσεων
για παιδιά. Είναι ιδρυτικό μέλος της θεατρικής εταιρείας «Αντίλαλοι», με πρώτη παραγωγή
Σοφοκλέους Αντιγόνη, παράσταση βασισμένη στην αρχαία μετρική (2007-2008).
O Κωσταντίνος Μυλώνης είναι πτυχιούχος της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του
Υπουργείου Πολιτισμού με σπουδές χορού στην Κ.Σ.Ο.Τ. Έχει εργαστεί στο Εθνικό Θέατρο,
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και Ιωαννίνων, το Theatro
Ventidio Basso (Ascoli Piceno-Ιταλία), την Εθνική Λυρική Σκηνή (ως χορευτής), στο
ελεύθερο θέατρο (κλασικό ρεπερτόριο, αρχαίο δράμα, μιούζικαλ, θέατρο για παιδιά,
σύγχρονα έργα) καθώς και σε ομάδες χορού. Διδάσκει θεατρική αγωγή στα δημοτικά
σχολεία από το 2002. Το 2006 πήρε υποτροφία από το Ελληνικό Φεστιβάλ για να
παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων με θέμα «Τραγικό ακουστικό προσωπείο», όπου δίδαξαν
διακεκριμένες προσωπικότητες του θεάτρου.
Ο Jonothan Neelands είναι National Teaching Fellow και Professor στο Τμήμα Drama and
Theatre Education στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Warwick, όπου
διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΑ Drama and Theatre Education. Επίσης, έχει
εργαστεί ως Σύμβουλος για το Εκπαιδευτικό Δράμα. Είναι έμπειρος εκπαιδευτής και
εμψυχωτής με διεθνή φήμη για την προσφορά υψηλής ποιότητας επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και
φοιτητές, τα οποία έχουν επηρεάσει την εξέλιξη του δράματος τα τελευταία χρόνια. Μερικά
από αυτά είναι Structuring Drama Work, Beginning Drama 11-14 και Drama and Theatre
Studies at A/S and A level.
Η Helen Nicholson είναι Reader Δράματος και Θεάτρου στο Royal Holloway Πανεπιστήμιο
του Λονδίνου. Ειδικεύεται στο θέατρο στην εκπαίδευση και το εφαρμοσμένο θέατρο.
Συμμετέχει ως υπεύθυνη έκδοσης του περιοδικού Research in Drama Education. Στα βιβλία
της περιλαμβάνονται και τα: Applied Drama: The Gift of Theatre, Learning to Teach Drama
11-18 (σε συνεργασία με τον Andy Kempe), Continuum, Palgrave, 2005, 20072, Making a
Performance: Devising Histories and Contemporary Practices (με την Emma Govan και την
Katie Normington), Routledge, 2007.
Ο

Στέφανος

Νταλάσης,

σκηνοθέτης,

ηθοποιός,

εργάζεται

και

στον

τομέα

της

καλλιτεχνικής διεύθυνσης θεάτρου και κινηματογράφου. Είναι μέλος της Εταιρίας Ελλήνων
Σκηνοθετών, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς
Ινστιτούτου Θεάτρου. Έχει ερμηνεύσει έργα των (ενδεικτικά): Αριστοφάνη, Αισχύλου,
Σαίξπηρ, Λόρκα, Μπρεχτ, Ντάριο Φο, Μύλλερ, Όρτον, Βέχτερ, Θεοτοκά, Μάτεσι, Μουρσελά,
Μητροπούλου, Ποντίκα. Επιμελήθηκε θεατρικά-ποιητικά αναλόγια. Το 1997 τιμήθηκε από τη
«Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» με το Α' Βραβείο για την καλύτερη
ερμηνεία. Σπούδασε δραματική τέχνη, κοινωνιολογία, θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Συνέχισε
με μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως υποψήφιος
διδάκτορας με αντικείμενο έρευνας την Ελληνική Κινηματογραφική Τέχνη. Σήμερα συνεχίζει
με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Πολιτισμικών Οργανισμών. Έχει συγγράψει
εργασίες για την τέχνη, τον πολιτισμό και τη θρησκεία. Συμμετέχει, παρακολουθεί και
οργανώνει σεμινάρια-συνέδρια πολιτισμού, τέχνης και θεάτρου. Διδάσκει σε σεμινάρια για
εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς οργανισμούς με θέματα θεατρικά, πολιτιστικά και
κοινωνιολογικά. Αναπτύσσει ειδική συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα στον τομέα
της αγωγής του θεάτρου και του κινηματογράφου.

124

Ο Larry O' Farrell είναι πρόεδρος της UNESCO για τις Τέχνες και την Εκπαίδευση και
Professor Θεάτρου και Τεχνών στην Εκπαίδευση στο Queen's University του Καναδά. Έχει
πολλές δημοσιεύσεις σε διάφορους τομείς του επιστημονικού του πεδίου καθώς και
συμμετοχές ως βασικός ομιλητής και ως εμψυχωτής εργαστηρίων σε πολλά εθνικά και
διεθνή συνέδρια. Ως συντονιστής του προγράμματος για τη Δια Βίου Επιμόρφωση
Καθηγητών στο Queen's University έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό εξ
αποστάσεως μαθημάτων για καθηγητές. Είναι ο συντονιστής μιας ιδιαίτερα σημαντικής
πρωτοβουλίας στο Υπουργείο Παιδείας του Καναδά, που αφορά το σχεδιασμό του
αναλυτικού προγράμματος στην επαρχία του Ontario. Αυτόν τον καιρό ασχολείται με δύο
διεθνή ερευνητικά προγράμματα για το θέατρο στην εκπαίδευση, ένα με θέμα την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και ένα με θέμα τη δημιουργικότητα. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του
έχει τίτλο Issues in Arts Education in Latin America (από κοινού επιμέλεια με τη δρα Rachel
Mason).

Υπήρξε

πρόεδρος

του

IDEA

(International

Drama/Theatre

and

Education

Association) για έξι χρόνια. Με την ιδιότητα αυτή συντόνισε μια διεθνή ομάδα επιλεγμένων
ειδικών από το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο, που σκοπό είχε να υποστηρίξει τη δουλειά
των καθηγητών δράματος/θεάτρου και των παιδαγωγών των τεχνών σε όλη την υφήλιο.
Τώρα διανύει τη δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του IDEA. Με
την ιδιότητα του προέδρου της UNESCO για τις Τέχνες και την Εκπαίδευση, μοιράζεται
επίσης την προεδρία του Εθνικού Συμποσίου Τεχνών και Παιδείας και την προεδρία της
οργανωτικής επιτροπής του Τμήματος Εκπαίδευσης για το PS 2009, ένα εθνικό συνέδριο για
τη βιωσιμότητα της ειρήνης. Τέλος, είναι συντονιστής δύο διαδικτυακών συμποσίων.
Ο John O’ Toole είναι πρόεδρος του Τμήματος Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών στο
Πανεπιστήμιο

της

Μελβούρνης.

Υπήρξε

καθηγητής

Εφαρμοσμένου

Θεάτρου

στο

Πανεπιστήμιο Griffith του Brisbane. Περισσότερο από τριάντα χρόνια διδάσκει και ασχολείται
έμπρακτα με το θέατρο στην εκπαίδευση, το εφαρμοσμένο θέατρο και το θέατρο στην
κοινότητα. Δουλεύει με όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλες τις ηπείρους. Έχει γράψει και
έχει συνεργαστεί στη συγγραφή πολλών από τα πιο δημοφιλή και ευρέως χρησιμοποιούμενα
επιστημονικά βιβλία και διδακτικά εγχειρίδια σ’ αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένου και
του πρώτου βιβλίου Theatre in Education, 1977. Ακολουθούν τα Dramawise (με τον Brad
Haseman), 1987· The Process of Drama, 1992· Pretending to Learn (με την Julie Dunnκαλύτερο αυστραλέζικο διδακτικό εγχειρίδιο), 2002· Cooling Conflict (με τον Bruce Burton),
2005· Doing Drama Research, 2006. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα κινεζικά, τα
ιταλικά και τα δανέζικα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Drama Australia, του Drama
Queensland και του IDEA. Συνεργάστηκε στη διοργάνωση του δευτέρου παγκόσμιου
συνεδρίου του IDEA στο Brisbane (1995) και διετέλεσε διευθυντής εκδόσεων του IDEA
κατά το διάστημα 1995-2004. Το 2001 τιμήθηκε με το Βραβείο Δια Βίου Έρευνας (Lifetime
Research Award) της Αμερικανικής Ένωσης για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (American
Alliance for Theatre and Education-AATE). Είναι επίσης θεατρικός συγγραφέας και
σκηνοθέτης.
Ο Ali Özturk γεννήθηκε το 1960 στην Τουρκία. Είναι Associate Professor και διδάσκει στο
Πανεπιστήμιο Anadolu στην Τουρκία, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, και στα
μεταπτυχιακά προγράμματα για το Δημιουργικό Θέατρο. Έχει δημοσιεύσει άρθρα για το
δημιουργικό θέατρο και έχει συμβάλει στη διάδοσή του στην Τουρκία. Το 1984 αποφοίτησε
από τη Σχολή Atatürk, Τμήμα Μουσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου του Μαρμαρά. Το 1989
πήρε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα από τη Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεάτρου του
Πανεπιστημίου Mimar Sinan. Το 1998 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στη Σχολή
Παιδαγωγικών Επιστημών, Τμήμα Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών, στο Πανεπιστήμιο της
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Άγκυρας. Το 2003 ασχολήθηκε με μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Carl Orff του
Πανεπιστημίου Mozart στην Αυστρία με θέμα «Μεταπτυχιακές σπουδές στη μουσική και το
χορό μέσα από το σύστημα Orff».
Η Anna-Lena Østern από τη Φινλανδία είναι καθηγήτρια Αισθητικής Αγωγής στο
Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Επιστήμης του Trondheim, στη Νορβηγία. Η έρευνά της
εστιάζει στις μεταμορφώσεις που συντελούνται κατά τη διαδικασία μάθησης μέσω των
τεχνών. Συμμετέχει σε συγγραφική ομάδα που ασχολείται με την προσέγγιση και την
ενσωμάτωση των Τεχνών στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης των μικρών παιδιών.
Διευθύνει τη θεατρική ομάδα playback Theatre Momentum.
Ο Νίκος Παΐζης γεννήθηκε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από το Μαθηματικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Πατρών το 1981. Ερευνητής και ειδικός συνεργάτης στο Εργαστήριο
Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής του Προσώπου στο Μαθηματικό Τμήμα και στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (1983-1991). Συντονιστής της
Κεντρικής Επιτροπής Συντονισμού του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση & Πολιτισμός»
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ΥΠ.ΠΟ. (1994-2004). Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του
Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικών της Γ.Σ.Ε.Ε., υπεύθυνος στον τομέα των
ερευνών

(2004-σήμερα).

Εκπαιδευτικών

Λειτουργών

Δεύτερος
Ελλάδας

αντιπρόεδρος
(2006).

της

Μέλος

Ομοσπονδίας
της

Ιδιωτικών

Ελληνικής

Εταιρείας

Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής του Προσώπου. Ως εμπειρογνώμονας
στον Τομέα των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Πολιτισμού έχει εκπροσωπήσει από το
1996 τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού της χώρας σε διεθνείς και ευρωπαϊκές
συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, ενώ σε θέματα χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής για την
Πολιτισμική Αγωγή έχει μετάσχει σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Unesco, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δικτύων για την
Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.
Ο David Pammenter είναι Principal Lecturer στο Πανεπιστήμιο του Winchester. Είναι
επίσης

σκηνοθέτης,

επισκέπτης

λέκτορας,

εξεταστής

και

σύμβουλος

σε

διάφορα

πανεπιστήμια, εταιρείες και οργανισμούς στη Μ. Βρετανία και το εξωτερικό. Είναι ιδρυτικό
μέλος της θεατροπαιδαγωγικής ομάδας Belgrade του Coventry (Belgrade TIE Team
Coventry), της πρώτης ομάδας για την Θεατροπαιδαγωγική (Theatre-in-Education), η οποία
αποτέλεσε πρότυπο για αυτή την πρακτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και συνέβαλε
σημαντικά στην ανάπτυξη του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση (DIE, Drama in
Education). Έχει μεγάλη εμπειρία δουλειάς στην Αφρική και την Ασία και τα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο του Θεάτρου για την Ανάπτυξη (TfD-Theatre for
Development.)
Η Άννα Παπαγεωργίου έχει διδακτική εμπειρία δεκαοκτώ και πλέον ετών. Έχει διδάξει
κλασική αγγλική λογοτεχνία, αγγλικά ως ξένη γλώσσα και τεχνική ορολογία σε πολλές,
διαφορετικές μαθησιακές ομάδες, όπως ομάδες τσιγγνοπαίδων, ικάρους ιπταμένους και
μηχανικούς στην Ανωτάτη Στρατιωτική Σχολή Ικάρων, υπαξιωματικούς της Σ.Τ.Υ.Α, καθώς
και σε φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα
τελευταία τρία χρόνια είναι επιμορφώτρια νεοδιορίστων καθηγητών/-τριών δευτεροβάθμιας
και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πατρών. Εδώ
και τέσσερα χρόνια πειραματίζεται με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που παρακολουθούν
το αγγλόφωνο, βιωματικό εργαστήριό της, στη διδασκαλία αντιπροσωπευτικών έργων του
θεάτρου του παραλόγου και του Σαίξπηρ μέσω δημιουργικών δραματικών ασκήσεων και
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στην εναισθητική διδασκαλία. Είναι κάτοχος του τίτλου M.Ed. με ειδίκευση στην απόκτηση
γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω του Δράματος.
Η Αποστολία Παπαδαμάκη γεννήθηκε το 1967 στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από τα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Κρατική Σχολή
Ορχηστικής Τέχνης. Συνέχισε τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη με υποτροφίες του Ιδρύματος
Ωνάση, Ιδρύματος Γουλανδρή και Merce Cunningham (1993-95). Από το 1992 ως το 2002
υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ομάδας χορού sinequanon και καλλιτεχνική διευθύντρια από το
1996 έως το 2002. Στο διάστημα αυτό χορογράφησε επτά έργα (Transmutations, Jarden,
Buster Keaton, Έρως και Ψυχή κ.ά.), τα οποία παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα, τη Γαλλία, τη
Γερμανία, την Αγγλία, την Ιταλία, τη Φινλανδία, την Κύπρο και τη Δανία. Με στόχο την
πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, διοργάνωσε δυο ευρωπαϊκά
προγράμματα, το «Travelogue» (1997) και το «ΤαχυΔρόμιο» (1999). Καλεσμένη του
Βέλγου σκηνοθέτη-visual artist Jan Fabre συμμετείχε ως performer στα έργα I am Blood
(2001) και History of Tears (2005) στο Festival d' Avignon. Το καλοκαίρι του 2002
σκηνοθέτησε τη λυρική τραγωδία του Γιώργου Κουρουπού Ιοκάστη. Είναι μέλος της ΙΕΤΜ
(Informal European Τheater Meeting). Το Σεπτέμβρη του 2002 αποχώρησε από τη
sinequanon και ίδρυσε το χοροθέατρο quasi stellar με στόχο την έρευνα και τον
πειραματισμό πάνω στις νέες τεχνικές χορού και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με τη
μουσική, τα εικαστικά, τα νέα μέσα, τη θεατρική πράξη, τη διάδραση με το κοινό
(συμμετοχή στα φεστιβάλ Fabricca Ευρώπη, Julidans, Aerowaves, Nadine κ.ά.) Έχει
συνεργαστεί ως χορογράφος σε θεατρικές παραστάσεις και σε παραστάσεις όπερας με το
Εθνικό Θέατρο, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Αμφιθέατρο Σ.
Ευαγγελάτου, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Κ.Θ.Β.Ε., την Brooklyn Academy of Music, την
Opera of Ankara, το Tanec Praha, το Zodiak Center for New Dance, Ελσίνκι, το Lyon Opera
Amphitheater, το Centre Culturel Aragon, Παρίσι. Το Σεπτέμβρη του 2004 χορογράφησε
την τελετή έναρξης των 12ων Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Το Νοέμβριο του
2005 το Υπουργείο Πολιτισμού της ανέθεσε την προεδρία της Κρατικής Σχολής Χορού. Είναι
επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Αρχαίου Δράματος. Είναι μέλος του
Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και διδάσκει στα επιμορφωτικά του
προγράμματα.
Ο Σίμος Παπαδόπουλος σπούδασε επιστήμες της αγωγής και θέατρο στην εκπαίδευση.
Είναι διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών

(2004).

Είναι

παιδαγωγός-εμψυχωτής

θεάτρου

και

εκπαιδευτικός

στην

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διδάσκει Θεατρική Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Διδακτική
του Θεάτρου, Θεατρικό Παιχνίδι και Ψυχόδραμα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής
Εκπαίδευσης Π.Τ.Δ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε
σχολές θεάτρου. Η εργασία του επικεντρώνεται στη θεατρική εμψύχωση σε βιωματικά
θεατρικά εργαστήρια καθώς και στη θεατρική-παιδαγωγική έρευνα και συγγραφή. Αξιοποιεί
τη θεωρία της σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας, το θεατρικό παιχνίδι από το 1994 και
τη διερευνητική δραματοποίηση (Inquiry Drama) από το 1999 ως βασικές μεθόδους στη
θεατρική παιδεία και εμψύχωση των εκπαιδευτικών για την προσωπική και επαγγελματική
τους ανάπτυξη.
Η Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου (M.A., PhD, University of London, Institute of Education)
από το 1986 διδάσκει μουσική σε δημόσια δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια και σε μουσικά
σχολεία. Επί του παρόντος είναι σχολική Σύμβουλος εκπαιδευτικών μουσικής για την
Περιφέρεια

Θεσσαλίας

και

διδάσκει

Μουσική

Παιδαγωγική

στο

Παιδαγωγικό

Τμήμα
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Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ίδρυσε και εποπτεύει επιστημονικά
τη λειτουργία της ηλεκτρονικής επιστημονικής κοινότητας των εκπαιδευτικών μουσικής
«School Music» (http://clubs.pathfinder.gr/school_music). Είναι πρόεδρος της Ελληνικής
Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση η οποία είναι σύνδεσμος της Διεθνούς Ένωσης για τη
Μουσική Εκπαίδευση (ISME) στην Ελλάδα. Στα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
περιλαμβάνονται

οι

επιδράσεις

των

κοινωνικών

και

πολιτισμικών

παραγόντων

στη

διαμόρφωση μουσικών προτιμήσεων και οι εφαρμογές των αναλυτικών προγραμμάτων στα
ελληνικά σχολεία.
H Αφροδίτη Παρζακώνη είναι παιδαγωγός θεάτρου, σκηνοθέτης, εμψυχώτρια θεατρικού
παιχνιδιού. Είναι καθηγήτρια στο Εργαστήρι

Παιδαγωγικής Θεάτρου και Θεατρικού

Παιχνιδιού του «Θεάτρου της Ημέρας». Υπεύθυνη εργαστηρίων θεατρικού παιχνιδιού,
θεατρικής

αγωγής,

θεάτρου,

έκφρασης

και

επικοινωνίας

σε

δήμους,

πολιτιστικούς

συλλόγους, σχολικές μονάδες διαφόρων βαθμίδων, δημόσια Ι.Ε.Κ., ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
και φορείς, κ.ά. Έχει λάβει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια παιδείας και έκφρασης σε
συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γραφεία
Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα. Έχει
συνεργαστεί με το πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ-Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση», καθώς
και με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με θέμα γύρω από
την Τέχνη και την Επιστήμη.
Η Αντιγόνη Παρούση γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού
Tμήματος

Νηπιαγωγών

του

Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

και

έκανε

μετεκπαίδευση Μ.Δ.Δ.Ε. στην Ειδική Αγωγή, μεταπτυχιακές σπουδές στη σκηνοθεσία της
μαριονέτας και διδακτορική διατριβή στο Θέατρο της Κούκλας στη Θεατρική Ακαδημία της
Σόφιας. Από το 1976 ασχολείται με το κουκλοθέατρο, δούλεψε για δεκαπέντε χρόνια στο
κουκλοθέατρο Αθηνών «Ο Μπάρμπα-Μυτούσης» και συμμετείχε με παραστάσεις σε διεθνή
φεστιβάλ μαριονέτας. Οργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Μαριονέτας στην Ύδρα και διευθύνει
την ομάδα κουκλοθέατρου «Το Γκρι Κουτί». Από το 2003 είναι λέκτορας στο Τμήμα
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Åsa Peterson εργάζεται επίσημα ως θεατροπαιδαγωγός από το 1988. Από το 1993
εργάζεται στο πρόγραμμα «Art» στο Aranäs Gymnasiet, ένα σχολείο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στο Kungsbacka της Σουηδίας. Τα τελευταία επτά χρόνια είναι συντονίστρια
του προγράμματος «Dramatool», ενός διεθνούς

προγράμματος που στοχεύει

στην

ενδυνάμωση όλων όσοι ασχολούνται με το θέατρο/δράμα, μέσω της δικτύωσης. Στο διεθνές
συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού για το Θέατρο/Δράμα στην Εκπαίδευση (IDEA) το 2004
στην Οτάβα εξελέγη Υπεύθυνη Αλληλεγγύης και επανεξελέγη σ’ αυτή τη θέση για την
περίοδο 2007-2010.
Η Marcia Pompeo-Nogueira ασχολείται με το Θέατρο της Κοινότητας σε κοινότητες στη
νότια

Βραζιλία.

Διδάσκει

το

επιστημονικό

αυτό

αντικείμενο

σε

προπτυχιακό

και

μεταπτυχιακό επίπεδο στο κρατικό Πανεπιστήμιο της Santa Catarina. Πήρε τον πρώτο
μεταπτυχιακό της τίτλο (ΜΑ) από το κρατικό Πανεπιστήμιο του São Paulo με την εργασία με
τίτλο «Θέατρο με παιδιά του δρόμου: στα ίχνη του Ventoforte». Εκπόνησε τη διδακτορική
της διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Exeter με θέμα «Προς ένα ποιητικά ορθό Θέατρο για την
Ανάπτυξη: μια διαλεκτική προσέγγιση».
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Η Μπέττυ Πουρσανίδου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MA) στις
Παραστατικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Surrey της Μ. Βρετανίας. Έχει τελειώσει το
θεατροπαιδαγωγικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο του Warwick της Μ.
Βρετανίας (MA in Drama and Theatre Education). Είναι απόφοιτος της δραματικής σχολής
«Ίασμος» του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (ολοήμερα σχολεία) και συνεργάζεται με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς
φορείς

ως

σχεδιάστρια/εμψυχώτρια

προγραμμάτων.

Το

2006-2007

συμμετείχε

ως

ηθοποιός/εμψυχώτρια στην υλοποίηση του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος «Πέντε
μουντζουρωμένα απογεύματα» των Δαβίδ Άντζελ, Σοφίας Λαμπρίδου και Μάριου Λιάγκη.
Είναι μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Ο Ross Prior είναι Principal Lecturer του Θεάτρου και της Υποκριτικής στο Πανεπιστήμιο
του Northampton στη Μ. Βρετανία και υπεύθυνος για τις εξωτερικές σχέσεις της Σχολής
Καλών Τεχνών. Έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις και έχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης για πολλά χρόνια. Σπούδασε στην Αυστραλία και έχει πτυχίο στην Εκπαίδευση
από το Rusden (Deakin University) και Master στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο της
Μελβούρνης. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Centre for Public Culture &
Ideas του Πανεπιστημίου του Griffith. Το ερευνητικό του αντικείμενο ήταν η γνώση και η
πρακτική της διδασκαλίας στις αυστραλέζικες και βρετανικές σχολές θεάτρου. Ασχολείται
ιδιαίτερα με το θέατρο στην εκπαίδευση και στο πεδίο της έρευνας και της εφαρμογής.
Πρόσφατα τιμήθηκε με το βραβείο αριστείας «Teaching Fellow of The University» για το
διδακτικό του έργο.
Ο Βασίλης Ραΐσης είναι πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος και του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος
Msc και Phd στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών. Είναι εκπαιδευτικός, συγγραφέας
και εμψυχωτής θεατρικών ομάδων. Θεατρικά του έργα έχουν ανέβει σε διάφορες σκηνές τις
Αθήνας. Πιο πρόσφατες παραγωγές: Η Άννα εξαφανίζεται στο Booze σε σκηνοθεσία του
ίδιου, Ιστορίες για Γαμοφοβικούς στο Θέατρο Τέχνης, σε σκηνοθεσία Μ. Κάλμπαρη. Επίσης
έχει συνεργαστεί στη συγγραφή σεναρίου σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Ταινίες
μεγάλου μήκους: Είναι ο Θεός μάγειρας; σε σκηνοθεσία Σ. Νιζήρη, Ο γιος του φύλακα σε
σκηνοθεσία Δ. Κουτσιαμπασάκου, Διόρθωση σε σκηνοθεσία Θ. Αναστόπουλου (βραβείο
σεναρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 2007). Εργάζεται ως
φυσικός στη Σχολή Μωραΐτη και ως εμψυχωτής θεατρικών ομάδων μαθητών και αποφοίτων
στην ίδια σχολή. Έχει εκδώσει επίσης παραμύθια και παιδικές ιστορίες.
Η Γιάννα Ρακλά είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φ.Π.Ψ., κατεύθυνση Ψυχολογία, της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει
ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια σχολή. Από το 1999 ως το 2006 εργάστηκε
ως σύμβουλος σε ιδιωτικό κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού και στο συμβουλευτικό
κέντρο του δήμου Καλλιθέας. Έχει εργαστεί ως διοργανώτρια, συντονίστρια και εισηγήτρια
σε σεμινάρια εκπαίδευσης συμβούλων. Από το 2006 εργάζεται ως ειδική θεραπεύτρια,
σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού στη μονάδα τοξικομανών «18 ΑΝΩ» του
Ψ.Ν.Α. στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, στο τμήμα «Σχολείο», κάνοντας ατομικές
και ομαδικές συναντήσεις στο αντικείμενό της.
Ο Joachim Reiss εργάζεται ως δάσκαλος θεάτρου στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας εδώ
και εικοσιπέντε χρόνια. Είναι ο ιδρυτής και διευθυντής του «Στούντιο για το Σχολικό
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Θέατρο»

(Schultheater-Studio),

ένα

παιδαγωγικό

θεατρικό

κέντρο,

που

προσφέρει

επιμόρφωση εκπαιδευτικών, υποστήριξη στο μάθημα του θεάτρου σε σχολεία, κ.λπ. Είναι
πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης για το Θέατρο/Δράμα στην Εκπαίδευση (Bundesverband
Darstellendes Spiel-BVDS) και υποστηρικτής του ευρωπαϊκού τμήματος του Διεθνούς
Οργανισμού για το Δράμα/Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA Europe).
Ο Νίκος Ρεπούλιος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Σπούδασε Γραφιστική και Κινούμενο
Σχέδιο στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Από το 1986 εικονογραφεί για εκδοτικούς οίκους, διαφημιστικές
εταιρείες και εταιρίες παραγωγής. Σκηνοθετεί και σχεδιάζει 2D-3D animation, κόμικς και
πολιτική γελοιογραφία. Έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και ερευνητικά προγράμματα για την
εικονογράφηση και το animation στην ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς επίσης και
σε φεστιβάλ εκπαιδευτικών ταινιών και ταινιών για παιδιά και νέους. Διδάσκει Γραφιστική,
Computer Graphics, Γραφιστική Κινηματογράφου και Κινούμενο Σχέδιο στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας
ως εργαστηριακός συνεργάτης, καθώς και σε σεμινάρια ενηλίκων ως πιστοποιημένος
εκπαιδευτής. Συντονίζει και διδάσκει σε εργαστήρια δημιουργίας κινουμένου σχεδίου
(animation) με μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο Δημήτρης Σαρρής σπούδασε μουσική, Διοίκηση Επιχειρήσεων (BA), Επικοινωνία και
ΜΜΕ (BA), Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοινωνία (MA) και εκπονεί, ως υπότροφος
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, διατριβή για την πολιτισμική διάσταση του ήχου στην
εκπαίδευση, στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου
Αθηνών. Είναι δάσκαλος μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ειδικό Σχολείο
ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, υπεύθυνος Επιστημονικής Επικοινωνίας της Ένωσης Εκπαιδευτικών
Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συνεργάζεται με αντικείμενο τη Μουσική
με το Πολιτιστικό Εργαστήριο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του
Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2003 δίδαξε στην τριτοβάθμια τεχνολογική και
ανώτατη εκπαίδευση εστιάζοντας τις έρευνές του σε αντικείμενα μουσικής, τεχνολογίας και
πολιτισμού. Μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση των αντικειμένων αυτών μελέτησε
συγκεκριμένες εφαρμογές προς εκπαιδευτική αξιοποίηση για τη διδακτική της μουσικής
(όπως ορχήστρες ηχογόνων σωμάτων, ρυθμοκινητική, αυτοσχέδια οργανοκατασκευή,
διερεύνηση ηχοτοπίων), της τεχνολογίας (όπως ο «ψηφιακός άβακας», εκπαιδευτικά
ψηφιακά μουσεία, αναστοχασμός στην πληροφορική εκπαίδευση) και του πολιτισμού (όπως
κόμικς και εκπαίδευση, μουσειακή κουλτούρα και εκπαίδευση). Την πορεία της έρευνας
αυτής παρουσίασε με ανακοινώσεις, εργαστήρια και δημοσιεύσεις όπως αυτά καταγράφονται
στην

προσωπική

του

εργοσελίδα

(www.cmc.gr).

Έχει

διοργανώσει

συναυλίες

με

σπουδαστικές και επαγγελματικές ορχήστρες. Με την ομάδα μεταήχων-metasound group
project (www.metasound.gr) έχει δημιουργήσει τα παραστατικά έργα ConcertoPedia και
Edulations

με

μουσική

δημιουργημένη

από

αυτοσχέδια

όργανα,

ηχογόνα

σώματα,

περιβαλλοντικούς ήχους και ηχητικές εγκαταστάσεις.
Η Christine Schmalor σπούδασε Γερμανική Λογοτεχνία και Θεατρολογία στο Free
University του Βερολίνου και Σκηνοθεσία και Σχεδιασμό Φωτισμού στο Πανεπιστήμιο του
Τέξας στο Austin. Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής και ορθοφωνίας από κορυφαίους
δασκάλους και δούλεψε ως βοηθός σκηνοθέτη στη Νέα Υόρκη, στο Bayreuther Festspiele,
Θέατρο Basel κ.α. Από το 1985 δουλεύει ως ανεξάρτητη σκηνοθέτης. Μαζί με τον καθηγητή
Jurij Alschitz ίδρυσαν το 1995 το Διεθνές Κέντρο Θεάτρου AKT-ZENT στο Βερολίνο.
Διδάσκει στην «Ομάδα των καθηγητών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θεατρικού Πολιτισμού
(European Association for Theatre Culture-EATC) και σε διάφορες άλλες ακαδημίες.
Πρόσφατα ήταν προσκεκλημένη της UNESCO για ένα εργαστήριο στο Μπαγκλαντές. Ως
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διευθύντρια προγράμματος και σκηνοθέτης του AKT-ZENT/EATC, έχει συνεργαστεί με
ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, όπως η TransARTlantica, και έχει πάρει μέρος σε διάφορα
ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. Το Μάιο του 2006 η AKT-ZENT ορίστηκε Ερευνητικό
Κέντρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου
(ITI)-UNESCO. Ίδρυσε τον εκδοτικό οίκο ars incognita, ο οποίος εκδίδει εκπαιδευτικά βιβλία
του Jurij Alschitz, και συμμετείχε σε αρκετά διεθνή συνέδρια για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Το 2000 εξελέγη αντιπρόεδρος και το 2004 πρόεδρος της Επιτροπής
Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ITI).
Η Shifra Schonmann είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Έρευνας για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση, διευθύντρια του Τμήματος Θεραπείας μέσω των Τεχνών-Βιβλιοθεραπείας και
υπεύθυνη του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Παιδαγωγική Σχολή του
Πανεπιστημίου της Haifa στο Ισραήλ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στα πεδία
της αισθητικής και του θεάτρου στην εκπαίδευση, ένας συνδυασμός που βρίσκει εφαρμογή
σε θέματα όπως το αναλυτικό πρόγραμμα, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών και η αισθητική
αγωγή. Σε αυτό τα πλαίσιο έχει διεξαγάγει εκτεταμένες έρευνες για το θέατρο/δράμα στην
εκπαίδευση και έχει δημοσιεύσει πολλά σχετικά άρθρα. Έχει συγγράψει τα βιβλία Theatre of
the Classroom (στα εβραϊκά), Behind Closed Doors (στα αγγλικά σε συνεργασία με τον Ben
Peretz) και Theatre as a Medium for Children and Young People: Images and Observations
(στα αγγλικά). Είναι επιστημονική σύμβουλος για τη θεατρική αγωγή για νέους στο
ισραηλινό Υπουργείο Παιδείας. Πανεπιστημιακή καθηγήτρια, εκπαιδευτικός, επιστήμονας και
πρόσωπο του θεάτρου είναι προσκεκλημένη ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια και μέλος
συντακτικών επιτροπών σημαντικών περιοδικών. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της,
έχει διδάξει ως επισκέπτρια καθηγήτρια στα τμήματα των Πανεπιστημίων του Rochester, του
Stanford και της Νέας Υόρκης.
Η Περσεφόνη Σέξτου είναι πτυχιούχος Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει
μεταπτυχιακό τίτλο Master of Arts στη Σύγχρονη Θεατρική Πρακτική από το Lancaster
University και διδακτορικό τίτλο στο Δράμα και το Θέατρο στην Εκπαίδευση από το
Goldsmiths College, University of London. Διδάσκει στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας.

Γράφει

σενάρια,

σχεδιάζει

και

σκηνοθετεί

θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και για μουσεία,
συνεργάζεται με την Unesco, τη LEA, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, διεθνείς
πολιτιστικούς οργανισμούς, κ.ά. Έχει διδάξει θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, σχολικό
θέατρο, εμψύχωση, κουκλοθέατρο και θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα στα Παιδαγωγικά
Τμήματα Προσχολικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε
επιμορφώσεις εκπαιδευτικών (Π.Ε.Κ.), προγράμματα εξομοίωσης δασκάλων, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.,
στο μεταπτυχιακό Theatre in Education του Goldsmiths College University of London, στο
Ευρωπαϊκό Σχολείο ΙΙΙ στις Βρυξέλλες και αλλού. Είναι μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για
το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Πρακτικές Εφαρμογές Θεάτρου
στην

πρωτοβάθμια

Δραματοποίηση,

και

δευτεροβάθμια

Καστανιώτης,

Αθήνα,

εκπαίδευση,

20032·

Καστανιώτης,

Θεατροπαιδαγωγικά

Αθήνα,

2007·

προγράμματα

στα

σχολεία, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2005. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά, αμερικανικά και
ευρωπαϊκά περιοδικά.
O Γιάννης Σιδέρης είναι εκπαιδευτικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός στο 1ο Εσπερινό Τ.Ε.Ε.
Αχαρνών. Είναι μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και επί
δώδεκα έτη υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας του σχολείου με την οποία παρουσίαζαν κατά
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κύριο λόγο αρχαίο ελληνικό δράμα και με την οποία έχουν πάρει μέρος σε πανελλήνιους
σχολικούς θεατρικούς διαγωνισμούς. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο Central School of
Speech and Drama στο Λονδίνο και έχει υλοποιήσει προγράμματα με θέμα «Το θέατρο στο
σχολείο» με διάφορα ελληνικά σχολεία και το ισπανικό σχολείο «Leonardo da Vinci».
Ο John Somers είναι ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Παραστατικών Τεχνών του
Πανεπιστημίου του Exeter της Μ. Βρετανίας (School of Performance Arts, Exeter
University), ιδρυτής και αρχισυντάκτης του επιστημονικού περιοδικού Research in Drama
and Theatre in Education και συντονιστής του διεθνούς συνεδρίου «Researching Drama
and

Theatre

in

Education».

Σχεδίασε

το

μεταπτυχιακό

πρόγραμμα

«Εφαρμοσμένο

Δράμα/Θέατρο» (Applied Drama) στο Πανεπιστήμιο του Exeter. Είναι καλλιτεχνικός
διευθυντής της Extream Theatre Company, η οποία ειδικεύεται στο αλληλεπιδραστικό
θέατρο (Interactive Theatre) σε μη συμβατικούς θεατρικούς χώρους. Γράφει και σκηνοθετεί
πρωτότυπα θεατρικά έργα για την κοινότητα. Το θεατρικό του έργο On the Edge πήρε
πρόσφατα πολλά βραβεία για τη συνεισφορά του στη βαθύτερη κατανόηση ζητημάτων που
αφορούν την ψυχική υγεία. Έχει μεγάλη εμπειρία δουλειάς σε πολλές χώρες του κόσμου.
Πρόσφατα δούλεψε στη Φιλανδία, την Εσθονία, την Τουρκία, την Πολωνία και την Κίνα. Το
2003 κέρδισε το βραβείο Ειδικής Αναγνώρισης της Αμερικανικής Ένωσης για το Θέατρο και
την Εκπαίδευση (American Alliance of Theatre and Education). Έχει γράψει μεταξύ άλλων
Drama in the Curriculum, 1995· Drama and Theatre in Education: Current Research, 1996·
Drama as Social Intervention, 2006 και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα. Το ερευνητικό του
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο εφαρμοσμένο δράμα/θέατρο και στο ρόλο της θεωρίας της
αφήγησης στο θέατρο/δράμα.
Η Manoela Souza σπούδασε Θέατρο στην Εκπαίδευση στο State University of Santa
Catarina της Βραζιλίας. Είναι παιδαγωγός παραστατικών τεχνών και πολιτισμική ακτιβίστρια.
Έχει δουλέψει με ακτήμονες, ιθαγενείς, συνδικαλιστικές οργανώσεις και πανεπιστημιακές
κοινότητες στη Βραζιλία από το 1998. Μέσα από τη δουλειά αυτή και τις συνεργασίες της
έχει συμβάλει στην εξέλιξη της μεθόδου του πολιτισμικού γραμματισμού, μια παιδαγωγική
πρόταση με στόχο την προσωπική αυτοδιάθεση και την αυτοδιάθεση της κοινότητας.
Διερευνά τις δυνατότητες της μεθόδου αυτής μέσω της κίνησης και του χορού. Είναι
ιδρυτικό μέλος και συντονίστρια της Ένωσης Παιδαγωγών Παραστατικών Τεχνών Βραζιλίας
(ABRA-Brazilian Association of Arteducators) και συντονίστρια του Διεθνούς Συνεδρίου του
IDEA 2010.
Ο Αλιβίζος Σοφός σπούδασε παιδαγωγικές επιστήμες και κοινωνιολογία στην Ιταλία, την
Ελλάδα και τη Γερμανία και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Γερμανία (1996). Από το
1996 έως το 1998 δίδασκε με σύμβαση σε γερμανικά πανεπιστήμια (Frankfurt, Wiesbaden,
Landau-Koblenz). Από το 1998 έως το 2004 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο
Παιδαγωγικό Τμήμα του Johannes Gutenberg Πανεπιστημίου στο Mainz, στο επιστημονικό
πεδίο

της

Παιδαγωγικής

των

Νέων

Μέσων.

Στο

ίδιο

χρονικό

διάστημα

διετέλεσε

επιστημονικός υπεύθυνος προγραμμάτων σπουδών για την προστασία των νέων στο
διαδίκτυο. Αυτά τα προγράμματα βρίσκονται υπό την αιγίδα του οργανισμού της κεντρικής
διοίκησης

των

δεκαέξι

υπουργείων

Νεότητας

και

Κοινωνικών

Υποθέσεων

των

ομοσπονδιακών κρατιδίων της Γερμανίας. Από το 2004 είναι επίκουρος καθηγητής στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό
αντικείμενο την Παιδαγωγική, με έμφαση στην Παιδαγωγική των Μέσων. Από το 2007 είναι
μέλος Σ.Ε.Π. στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ε.Α.Π. στην ΕΚΠ 65.
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Η Ράνια Σταματάκη γεννήθηκε το 1977 στα Χανιά Κρήτης. Σπούδασε αρχικά παιδαγωγική
και

έπειτα

δραματοθεραπεία. Έχει

παρακολουθήσει

σεμινάρια θεατρικού παιχνιδιού,

θεατρικής κούκλας, παιγνιοθεραπείας. Ως παιδαγωγός έχει εργαστεί σε παιδικούς σταθμούς
αναλαμβάνοντας ομάδες θεατρικού παιχνιδιού. Στον τομέα της δραματοθεραπείας έχει
δουλέψει σε πνευματικά κέντρα με ηλικιωμένους, στο Δήμο Καισαριανής με άτομα με
νοητική υστέρηση, στο Δρομοκαΐτειο και στην ψυχιατρική κλινική «Κασταλία», σε
ψυχοθεραπευτικά κέντρα με παιδιά, εφήβους και ενήλικες είτε δουλεύοντας ατομικά είτε
συντονίζοντας ομάδες δραματοθεραπείας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο
θίασο «Αθηναϊκές Μαριονέτες» της Κάρμεν Ρουγγέρη ως μαριονετίστρια, με συμμετοχή στις
παιδικές θεατρικές παραστάσεις Λίμνη των Κύκνων, Οδύσσεια, Κοπέλλια.
Η Ευανθία Στιβανάκη γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε Φιλοσοφία και Ψυχολογία στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη
Θεατρολογία. Έχει εργαστεί ως καλλιτεχνικός σύμβουλος και σκηνοθέτης του Καλλιτεχνικού
Εργαστηρίου Δήμου Πάτρας (1979-1989) και του Θεάτρου «Αγορά» (1990 έως σήμερα).
Δίδαξε ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υπηρέτησε ως Υπεύθυνη
Πολιτιστικών Θεμάτων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκαπίδευσης Νομού Αχαΐας. Δίδαξε
επίσης Θέατρο στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Δασκάλων και Νηπιαγωγών). Σήμερα
υπηρετεί ως επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Tríona Stokes είναι Lecturer του Εκπαιδευτικού Δράματος στο Froebel College of
Education στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία. Τα τελευταία τρία χρόνια διδάσκει θέατρο/δράμα
στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Έχει εργαστεί
ως θεατροπαιδαγωγός σε δημοτικά σχολεία και εξακολουθεί να σχεδιάζει και να εμψυχώνει
εργαστήρια θεάτρου/δράματος σε σχολεία και στην κοινότητα, όπου αυτό είναι δυνατό. Τα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το χορό στην εκπαίδευση και την αναπτυξιακή
εκπαίδευση, καθώς και τις κοινές μαθησιακές αρχές και διαδικασίες που έχουν με το
εκπαιδευτικό δράμα. Είναι δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι κάτοχος Master’s
στο Εκπαιδευτικό Δράμα και Θέατρο από το Πανεπιστήμιο του Warwick και πρόσφατα
ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στο Χορό στο Πανεπιστήμιο του Limerick στην
Ιρλανδία.
Η Ewa Sundberg εργάζεται επίσημα ως θεατροοπαιδαγωγός από το 1984 σε διάφορους
εκπαιδευτικούς χώρους. Χρησιμοποιεί ποικιλία θεατρικών μεθόδων και δουλεύει κυρίως με
εφήβους αλλά και με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παράλληλα εργάζεται ως εκπαιδεύτρια
εκπαιδευτικών και διδάσκει ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Gothenburg. Από
το

1993

εργάζεται

στο

πρόγραμμα

«Art»

στο

Aranäs

Gymnasiet,

ένα

σχολείο

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Kungsbacka της Σουηδίας.
Ο Gábor Takács είναι απόφοιτος της Σχολής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Eötvös Lóránd της Ουγγαρίας, ηθοποιός-θεατροπαιδαγωγός και διευθυντής
της Πολιτιστικής Ομάδας KÁVA (KÁVA Kulturális Műhely). Η KÁVA είναι η πρώτη
επαγγελματική θεατροπαιδαγωγική ομάδα στη Βουδαπέστη και ασχολείται με προγράμματα
θεατροπαιδαγωγικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Βασική δραστηριότητά της είναι να
σχεδιάζει και να παρουσιάζει θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα για ομάδες μαθητών, κυρίως
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και να σχεδιάζει προγράμματα
θεάτρου/δράματος που θα εφαρμόζονται μακροπρόθεσμα. Από το 1997, χρονιά ίδρυσης της
KÁVA, ο Gábor Takács εργάζεται ως ηθοποιός-θεατροπαιδαγωγός και διευθυντής της
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ομάδας. Την τελευταία δεκαετία συμμετείχε στο σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή
πολλών θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων (TIE και DIE) για παιδιά και νέους. Έχει
παρουσιάσει τη δουλειά του και έχει εμψυχώσει εργαστήρια ενηλίκων σε πανεπιστήμια της
Ουγγαρίας αλλά και σε διάφορους άλλους χώρους. Επίσης, έχει εκδώσει επιστημονικές
εργασίες από την παιδαγωγική και επαγγελματική του εμπειρία από τα θεατροπαιδαγωγικά
προγράμματα.
Jean-Jacques Tesson, ηθοποιός, σκηνοθέτης, δάσκαλος θεάτρου
O Τάκης Τζαμαργιάς γεννήθηκε στον Πειραιά το 1959. Σπούδασε Θέατρο και Παιδαγωγικά
στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και Διδασκαλείο, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι πτυχιούχος
της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του Πειραϊκού Συνδέσμου. Εκπαιδευτικός,
σκηνοθέτης,

κάτοχος

μεταπτυχιακού

διπλώματος

του

Εθνικού

και

Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση «Θέατρο στην Εκπαίδευση», υποψήφιος διδάκτορας
του Παιδαγωγικού Τμήματος του ίδιου πανεπιστημίου και μέλος του ίδιου τμήματος ως
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π) στο αντικείμενο Θέατρο στην Εκπαίδευση. Διδάσκει
στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και από το 2004, με ανάθεση εντολής
διδασκαλίας, στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Ε.Κ.Π.
Αθηνών τα μαθήματα «Θέατρο στην Εκπαίδευση-Θεωρία και πράξη» και «Εισαγωγή στους
κώδικες του Θεάτρου-Θεωρία και πράξη». Επί εικοσαετίας δάσκαλος στη δημόσια
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχει διδάξει τεχνικές θεάτρου σε επιμορφωτικά σεμινάρια
εκπαιδευτικών
Πανελλήνιο

της

Δίκτυο

Ανθρωπιστικών

πρωτοβάθμιας
για

Σπουδών

το

και

Θέατρο

του

δευτεροβάθμιας

στην

Π.Τ.Δ.Ε.,

Εκπαίδευση,
στον

εκπαίδευσης,
στα

Πανελλήνιο

κυρίως

εργαστήρια

για

του

Επιστημονικό

το

Τομέα

Σύλλογο

Θεατρολόγων, στις φυλακές ανηλίκων Κορυδαλλού, υποκριτική στη Δραματική Σχολή του
Πειραϊκού Συνδέσμου, καθώς και σε ποικίλα εργαστήρια δήμων και κοινοτήτων. Δίδαξε,
επίσης, για τρία συνεχή χρόνια, στο Πρόγραμμα εξομοίωσης των δασκάλων. Διευθύνει εδώ
και δεκατέσσερα χρόνια το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κερατσινίου. Έχει ανεβάσει έργα
ελληνικού κυρίως ρεπερτορίου είτε ως υπεύθυνος του Θεατρικής Σκηνής του Δήμου
Κερατσινίου και της εταιρείας «Δυτικά της Πόλης», που προέκυψε από αυτήν, είτε
συνεργαζόμενος με ελεύθερους θιάσους και το Εθνικό Θέατρο. Επίσης έχει λάβει μέρος σε
συνέδρια και ημερίδες σχεδόν αποκλειστικά για το θέατρο στο σχολείο και έχει γράψει
άρθρα για αυτό το θέμα. Έχει συνεργαστεί στη συγγραφή του βιβλίου Στοιχεία
Θεατρολογίας της Α’ Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1998· Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Σχολείο,
Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ατραπός, Αθήνα, 2004. Είναι αναπληρωματικό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση.
O

Τριαντάφυλλος

Τρανός

γεννήθηκε

το

1960.

Αποφοίτησε

από

το

Εργαστήριο

Ζωγραφικής του Β. Δημητρέα της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης με άριστα. Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ
και του Ιδρύματος Αβραμίδη. Έχει διδάξει ζωγραφική και σχέδιο σε παιδιά σχολικής και
προσχολικής ηλικίας καθώς και σε σπουδαστές σε σχολές κοσμήματος στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη. Από το 1995 υπηρετεί ως καθηγητής καλλιτεχνικών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, ενώ τα τελευταία έξι χρόνια διδάσκει οπτικό γραμματισμό στο Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Συμμετείχε με ανακοινώσεις σε πολλά
σεμινάρια και συνέδρια. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στην Ειδική Διδακτική της Τέχνης στο
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Α.Π.Θ. Εκθέτει τακτικά τη δουλειά του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι εκλεγμένος
στο διοικητικό συμβούλιο της Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.
Ο Βασίλης Τσελφές είναι αναπληρωτής καθηγητής της Φυσικής και της Διδακτικής της
στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει δημοσιεύσει, μόνος και σε συνεργασία, κείμενα στην περιοχή της φυσικής στερεού
σώματος και στη διδακτική των φυσικών επιστημών. Μερικοί τίτλοι από τις πιο πρόσφατες
δουλειές του είναι: Δοκιμή και πλάνη. Το εργαστήριο στη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών, Νήσος, Αθήνα, 2002· Science Education in the Knowledge Based Society (coed), Kluwer, 2003· «An epistemological analysis of the evolution of didactical activities in
teaching-learning

sequences»,

International

Journal

in

Science

Education,

2004·

Knowledge in the new technologies (co-ed), Peter Lang, 2005.
Η Νάντια Τσενέ είναι φιλόλογος με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΑ) στη Θεωρία και
Πράξη της Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης από τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση από το
University

of

Central

England.

Έχει

παρακολουθήσει

συστηματικά

σεμινάρια

και

επιμορφωτικούς κύκλους σπουδών για το θέατρο και το θέατρο στην εκπαίδευση ειδικότερα
(υποκριτική, δημιουργική κίνηση, δραματοθεραπεία, θέατρο forum, θεατροπαιδαγωγική,
θέατρο για την ανάπτυξη κ.ά.). Από το 1990 είναι διορισμένη ως φιλόλογος στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διδάσκει στο γυμνάσιο, όπου και έχει εμψυχώσει θεατρικά
εργαστήρια με μαθητές. Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας του νέου σχολικού βιβλίου
Ευριπίδη Ελένη, που διδάσκεται στη γ’ γυμνασίου, και της συντακτικής επιτροπής του
περιοδικού εκπαίδευση & θέατρο, που εκδίδεται από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση.
Ο Αστέριος Τσιάρας έχει σπουδάσει παιδαγωγικές και κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα
και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «Η
συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση». Συμμετείχε ως εισηγητής σε σεμινάρια επιμόρφωσης φοιτητών
και εκπαιδευτικών με θέμα το θεατρικό παιχνίδι και βραβεύτηκε για το ερευνητικό του έργο.
Εργάστηκε ως δάσκαλος ειδικότητας στη διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής στο δημοτικό
σχολείο. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει με σύμβαση έργου στο Τμήμα
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει σημαντικό ερευνητικό έργο
στην Παιδαγωγική του Θεάτρου σε θέματα που αφορούν τη συμβολή του θεατρικού
παιχνιδιού στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, την ενίσχυση της παιδικής
αυτοαντίληψης και τη διαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική τάξη. Τέλος, έχει
δημοσιεύσει έξι βιβλία και πολλά άρθρα σε σχέση με το θεατρικό παιχνίδι και το
εκπαιδευτικό δράμα.
Η Άννα Τσίχλη-Μπουασσοννά είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις
Παραστατικές Σπουδές του Central School of Speech and Drama. Εκπονεί τη διδακτορική
της διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σκηνοθέτησε θεατρικές παραστάσεις, video
art και happenings. Υπήρξε βοηθός του Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη, του Γιάννη Χουβαρδά,
του Marc von Henning και του Richard Gough. Συμμετείχε σε φεστιβάλ και συνέδρια στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου
Θεατρολόγων

και

δραματολόγος

της

ομάδας

Κινητήρας.

Δίδαξε

στο

μεταπτυχιακό
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πρόγραμμα του Central School of Speech and Drama, σε δραματικές σχολές, σε κέντρα
θεραπείας και απεξάρτησης, σε θεατρικά εργαστήρια και σε σχολεία στην Ελλάδα και στην
Αγγλία. Έχει εκλεγεί σε θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου όπου διδάσκει Σκηνοθεσία και Θεατρική Πρακτική.
Η Ντίνα Τσολάκη είναι πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας και εργάζεται ως εκπαιδευτικός
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1987. Στo πλαίσιo της Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
παρακολούθησε διετές πρόγραμμα θεατρικής παιδείας και συνέχισε την εκπαίδευση της στο
στούντιο «Παράθλαση», σε σεμινάρια της Ν.Ε.Λ.Ε., του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και αργότερα του
Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Είναι μέλος της ερασιτεχνικής
θεατρικής ομάδας Εξ αμάξης από το 1993. Υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας του Γυμνασίου
Γαλάτιστας Χαλκιδικής από το 1995, συμμετείχε στο φεστιβάλ γαλλόφωνου σχολικού
θεάτρου, το οποίο οργανώθηκε από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, και σε αντίστοιχο
φεστιβάλ στο Παρίσι. Με τη θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Γαλάτιστας συμμετείχε επίσης
στους Περιφερειακούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. από το 1998. Συντονίστρια
περιβαλλοντικών

προγραμμάτων

του

Πανεπιστημίου

Αιγαίου,

υπεύθυνη

Ευρωπαϊκού

Προγράμματος Comenius και Κινητικότητας. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του
Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής και εμψυχώτρια σε σεμινάρια και συνέδρια για τη διδακτική
της γλώσσας με τη χρήση θεατρικών τεχνικών στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Από το 2003
έως το 2006 ως Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής έχει οργανώσει βιωματικά σεμινάρια
θεατρικής παιδείας. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πανελληνίου Δικτύου για
το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Ο Henning Fangauf είναι αναπληρωτής διευθυντής του Θεατρικού Κέντρου Παιδιών και
Νέων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Σπούδασε γερμανική λογοτεχνία και
ιστορία στο Αμβούργο. Από το 1981 ως το 1989 εργάστηκε ως δραματουργός στα δημοτικά
θέατρα στο Coburg, το Osnabrück και τη Βρέμη. Τελευταία ασχολείται με την προώθηση
νέων θεατρικών συγγραφέων και με διεθνείς ανταλλαγές στο πλαίσιο του παιδικού και
νεανικού θεάτρου. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του World Interplay (Παγκόσμια
Αλληλεπίδραση)

καθώς

επίσης

και

πρόεδρος

του

Interplay

Europe

(Ευρωπαϊκή

Αλληλεπίδραση), ενός οργανισμού για την προώθηση των νέων ευρωπαίων δραματουργών.
Επιπλέον, έχει εκδώσει βιβλία για το παιδικό και νεανικό θέατρο και τη λογοτεχνία. Είναι
επίσης

συντάκτης

της

σειράς

«Θεατρική

Παιδαγωγική

Βιβλιοθήκη»

των

εκδόσεων

Heinrichshofen Bücher και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής για την προώθηση του
ανεξάρτητου θεάτρου στην πολιτεία του Hesse. Στα βιβλία που εξέδωσε ή επιμελήθηκε
συμπεριλαμβάνονται τα Schreibwerkstatt Kindertheater, Beiträge und Gespräche zur
zeitgenössischen Dramatik. Medien und Theater, Band 6. Hildesheim, 1996· Blickwechsel.
Fünf Stücke für ein Theater der Generationen Wilhelmshaven, 1997· Dramatik aus Polen.
Stücke von Liliana Bardijewska, Krystyna Choloniewska, Radoslaw Figura und Piotr
Tomaszuk Wilhelmshaven, 2001· Jugendtheaterstücke. Ein kleiner Schauspielführer,
Assitej Γερμανίας, 2003· Transfer. German Plays for Young Audiences in Translation,
Assitej Γερμανίας, 2002· Jugendtheater im Deutschunterricht, Φρανκφούρτη, 2007.
Η Κλειώ Φανουράκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι απόφοιτη του Τμήματος
Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Μεταπτυχιακού Τμήματος του Πανεπιστημίου του Ηull (Master of Arts) στο αντικείμενο
«Θέατρο και Σύγχρονη Πρακτική» και της Δραματικής Σχολής Νέου Ελληνικού Θεάτρου του
Γιώργου Αρμένη. Είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του
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Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει παρακολουθήσει ποικίλα επιμορφωτικά σεμινάρια θεατρικής
πρακτικής, αγωγής και οργάνωσης. Στο φεστιβάλ March Hares στο Πανεπιστήμιο του Ηull
παρουσίασε το κείμενο του Μπέκετ Οld Earth και απόσπασμα από τον Άμλετ σε live, video
και

sound

performance

projects.

Στο

ενδέκατο

Διεθνές

Θεατρικό

Φεστιβάλ

Sibiu

παρουσίασε το 30λεπτο video-performance From Yorkshire to Crete. Έχει διδάξει στο
«Θέατρο

των Αλλαγών»

αυτοσχεδιασμό

και

σκηνοθεσία

(«Δημιουργία

παράστασης-

Performing Athens»). Συμμετείχε ως βοηθός παραγωγής στην τηλεοπτική σειρά Τα Παιδιά
της Νιόβης σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη και στο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ του
Λευτέρη Χαρωνίτη Αγώνες Κρητικής Ελευθερίας 1770-1843. Δραματοποίησε το παραμύθι
της Μάρως Θεοδωράκη Η Σερενάτα για το Κανταδοχώρι καθώς και μια βιογραφία της
Ωραίας Ελένης μέσα από έργα Κρητών ποιητών (Η Ελένη στην Κρήτη, επιμέλεια Τασούλα
Μαρκομιχελάκη, Τόνια Μαρμαρέλη). Συμμετείχε ως casting manager στο ντοκιμαντέρ του
Λευτέρη Χαρωνίτη Νίκος Καζαντζάκης και στο ντοκιμαντέρ των Νίκο Νταγιαντά και Christian
Bauer Τα μυστικά του Λαβυρίνθου. Έχει διδάξει το μάθημα της Θεατρικής Παιδείας στα ΚΕΕ
Ηρακλείου.

Διδάσκει

Διδακτική

του

Θεάτρου

στο

Τμήμα

Θεατρικών

Σπουδών

του

Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο Κώστας Φιλίππογλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Ξεκίνησε τις θεατρικές του
σπουδές στην Αθήνα και συνέχισε την εκπαίδευσή του με ηθοποιούς δασκάλους από τον
Πίτερ Μπρουκ την Αριάν Μνουσκίν και την Theatre Complicite. Από το 1985 εργάζεται στην
Ελλάδα ως ηθοποιός έχοντας συμμετάσχει σε αρκετές παραγωγές. Έχει δουλέψει στο
θέατρο Τεχνοχώρος, με την ομάδα Θέαμα του Γιάννη Κακλέα, στο θέατρο Αμόρε, με το
Θέατρο του Νότου και σε πολλά άλλα. Τα τελευταία οκτώ χρόνια δουλεύει κυρίως στο
εξωτερικό με την θεατρική ομάδα Complicite και παίρνει μέρος στις παραστάσεις και τα
εργαστήρια που δίνει η ομάδα στην Αγγλία, την Ευρώπη και τις Η.Π.Α. Έχει παίξει στο έργο
mnemonic, που ξεκίνησε να παίζεται το 1999 και συνεχίστηκε μέχρι το 2003. Με αυτό το
έργο έπαιξε στο National Theatre του Λονδίνου και σε θέατρα της Αγγλίας, της Ευρώπης και
της Ν. Υόρκης. Από το 2004 έως το 2006 έπαιζε στο έργο του Σαίξπηρ Measure for measure
για το National Τheatre του Λονδίνου καθώς και σε θέατρα της Ευρώπης και της Ινδίας.
Έχει επίσης συμμετάσχει σε ερευνητικά workshops της ομάδας για άλλες της παραγωγές. Το
2005 έπαιξε στην παράσταση Beauty and the Beast, σε σκηνοθεσία John Wright, στον
καθεδρικό ναό του Κόβεντρυ. Από το 1997 εργάζεται και ως δάσκαλος θεάτρου. Με αυτήν
την ιδιότητα στην Ελλάδα έχει διδάξει ως επίκουρος καθηγητής στο Θεατρικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Πατρών, στη δραματική σχολή «Αρχή» της Ν. Καρά, στα σεμινάρια του
Υπουργείου Παιδείας για το θέατρο στα σχολεία, καθώς και σε οργανωμένα εργαστήρια με
συμμετέχοντες ηθοποιούς ή σπουδαστές. Στο εξωτερικό έχει διδάξει θέατρο στο Λονδίνο σε
σχολεία, δραματικές σχολές και στα εργαστήρια που διοργανώνει η Complicite. Στο Ισραήλ
δίδαξε στο ΜΑΤΑΝ, ειδικό σχολείο Καλών Τεχνών. Στη Νέα Υόρκη έχει διδάξει στο Lee
Strasberg Institute, στο Actor's Studio και στο Actor's Center καθώς και στο ανοιχτό
εργαστήρι που διοργάνωσε η Complicite την άνοιξη του 2001. Στον κινηματογράφο έχει
συμμετάσχει ως ηθοποιός στην ταινία Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι και παράλληλα
επιμελήθηκε την κίνηση στις σκηνές του πλήθους. Το 2003 σκηνοθέτησε για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Καλαμάτας την Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων και το 2006 τον Οδυσσεβάχ για το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.
Η Μελίνα Χατζηγεωργίου είναι δασκάλα με πτυχίο Πρωτοσχολικής και Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης από το New York University, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δραματική Τέχνη
στην Εκπαίδευση και στις Διεθνείς Σχέσεις. Έχει συμμετάσχει σε ετήσια σεμινάρια
κουκλοθέατρου, παντομίμας, κίνησης και μουσικοκινητικής και σε ποικίλα άλλα σχετικά με
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το θέατρο, το εκπαιδευτικό δράμα και το συμμετοχικό θέατρο (Theatre in Education). Από
το 1993 έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός δράματος σε θεατρικά εργαστήρια για παιδιά, σε
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων και στο Παιδικό Στέκι του Εθνικού
Θεάτρου. Παράλληλα δίδαξε σε επιμορφωτικά σεμινάρια για το εκπαιδευτικό δράμα σε
νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές. Από το 2005 έως το 2007 συνεργάστηκε με το
Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης αναλαμβάνοντας την επιμόρφωση στο εκπαιδευτικό
δράμα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2001 και εξής διδάσκει Δραματοποίηση και Θέατρο στο
Σχολείο στο Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέγραψε
με την Άβρα Αυδή το βιβλίο Η τέχνη του Δράματος στην εκπαίδευση. 48 Προτάσεις για
εργαστήρια θεατρικής αγωγής, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2007. Είναι ιδρυτικό μέλος του
Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Δράματος και ενεργό μέλος του Πανελλήνιου
Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Η Παναγιώτα Χατζηκαμάρη είναι εκπαιδευτικός και εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού.
Διδάσκει

στη

δευτεροβάθμια

εκπαιδευτικούς φορείς στην

εκπαίδευση
εκπόνηση

(υπεύθυνη

ΓραΣΕΠ)

και

προγραμμάτων αισθητικής

συνεργάζεται

με

αγωγής. Διδάσκει

Θεατρικό Παιχνίδι στην Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας, στα Π.Ε.Κ., σε σεμινάρια και
επιμορφωτικά προγράμματα. Είναι ιδρυτικό μέλος της Καλλιτεχνικής Παιδαγωγικής Ομάδας
«Ελάτε να παίξουμε» και μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Η Νάσια Χολέβα σπούδασε Θεατρολογία και Υποκριτική στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής
Καλών Τεχνών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει ΜΑ στο Εφαρμοσμένο
Δράμα (Το Θέατρο στην Εκπαίδευση, το Θέατρο ως εργαλείο κοινωνικής παρέμβασης). Έχει
εργαστεί ως εμψυχώτρια σε πολιτιστικά σωματεία, δήμους, ειδικά σχολεία, κατασκηνώσεις.
Εργάζεται ως εκπαιδευτικός θεάτρου σε νηπιαγωγεία, ολοήμερα δημοτικά σχολεία και σε
σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Έχει συνεργαστεί ως επιμορφώτρια με διάφορους φορείς, σε
σειρά βιωματικών εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς, με θέμα το θέατρο/δράμα και την
εκπαίδευση. Αυτόν τον καιρό συντονίζει ένα πρόγραμμα μαθητικής θεατρικής δημιουργίας
σε συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου Νέας Μάκρης, για λογαριασμό του Πανελληνίου
Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του
Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων) και
μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού εκπαίδευση & θέατρο.
Συμμετέχει στην ομάδα Διεθνών Σχέσεων του IDEA.
Η Βάσια Χριστοδούλου είναι απόφοιτη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενεργό μέλος της θεατρικής ομάδας Chorus και
του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων. Κατά καιρούς διδάσκει σε
σεμινάρια θεάτρου και πολιτισμού. Εργάζεται σε θεατρική σκηνή της Αθήνας και έχει λάβει
μέρος σε πλήθος παραστάσεων ως σκηνογράφος, ενδυματολόγος και υπεύθυνη δημοσίων
σχέσεων. Έχει λάβει μέρος στο Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο και την ημερίδα με θέμα
«Η θέση του θεατρολόγου στη νεοελληνική πραγματικότητα» στην Αθήνα. Επίσης έλαβε
μέρος στο Performing Arts Summer School 2004 και 2005 ως διοργανώτρια και διδάσκουσα
θεάτρου, ενώ έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια σχετικά με την
τέχνη του θεάτρου (υποκριτική, σκηνογραφία-ενδυματολογία, δραματολογία κ.λπ.).
Η Νατάσσα Χρυσανθάκη-Αποστολοπούλου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του
Εθνικού

και

Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου

Αθηνών.

Έχει

ολοκληρώσει

στο

ίδιο

πανεπιστήμιο τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του
Εκπαιδευτικού Έργου και έχει φοιτήσει και στη Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης
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Εκπαίδευσης. Συμμετείχε ως επιμορφώτρια σε σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και
του Ινστιτούτου Ειμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Σχολικές
βιβλιοθήκες και εκπαιδευτικό έργο». Εργάζεται ως καθηγήτρια στο 2ο Γενικό Λύκειο Ιλίου.
Ο Joe Winston είναι Associate Professor (Reader) του Θεάτρου στην Εκπαίδευση στο
Institute of Education του Πανεπιστημίου του Warwick, όπου συντονίζει το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα για το Θέατρο/Δράμα στην Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα παρακολουθούν πολλοί
φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από την Ελλάδα και την
Κύπρο. Συμμετέχει στην εκδοτική ομάδα του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Research
in Drama Education. Στις δημοσιεύσεις του συγκαταλέγονται τα Drama, Narrative and Moral
Education, Routledge Falmer, 1998, και πιο πρόσφατα το Drama and English at the Heart
of the Curriculum, David Fulton, 2004.
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