
 

 

Δρ ΜΠΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,  

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2016 

 
 

 

  Θεατρικές τεχνικές στην Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

      Θεατρική Αγωγή, τυπική ανάπτυξη & ΑμεΑ  
     

      Διεθνής Πρακτική 
      

      Θεατρ. Αγωγή & Δημ. Ειδ. Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 
          

      Θεατρικό Εργαστήρι 
      

      Προτάσεις 



Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΟΗΘΑ ΤΟΣΟ ΑΤΟΜΑ ΤΥΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ - 
ΑΛΚΗΣΤΙΣ, 1993) 

 να ανακαλύψουν και να εκφράσουν τις δημιουργι-
κές τους ικανότητες 

      

 να καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν τις σχέσεις 
τους με το κοινωνικό περιβάλλον 

      

 να αναπτύξουν ελευθερία έκφρασης πρωτοβουλία 
και αίσθημα ευθύνης 

  

 να καλλιεργηθούν αισθητικά και πολιτιστικά κατά-
νοώντας το ρόλο της τέχνης του θεάτρου 



 να ενθαρρυνθούν στην παρατήρηση και στην αυτό-
συγκέντρωση 

     

 να εφευρίσκουν προσωπικές λύσεις 
     

 να βελτιώσουν το λεξιλόγιό τους 
      

 να ενδιαφερθούν δημιουργικά για τα μαθήματα 

 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΟΗΘΑ ΤΟΣΟ ΑΤΟΜΑ ΤΥΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ - 
ΑΛΚΗΣΤΙΣ, 1993) 



 να εκφράσουν ενδόμυχες καταστάσεις και προ- 
βλήματα που τα απασχολούν 

    

 να εκτονωθούν με την κίνηση και το λόγο 
    

 να αποδέχονται όρια και περιορισμούς που τους 
θέτει η ομάδα και να ανακαλύπτουν την ανάγκη 
ύπαρξης και τήρησης κανόνων 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΟΗΘΑ ΤΟΣΟ ΑΤΟΜΑ ΤΥΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ - 
ΑΛΚΗΣΤΙΣ, 1993) 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΜΕ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ  

 
 Ο Μόσχος (2002) μέσω του θεάτρου σε έρευνες σε 

αναμορφωτήρια βοήθησε ανθρώπους να αποκτήσουν 
μια καινούρια αίσθηση για την αξία τους, για την εικόνα 
του εαυτού τους. 
 

 Η Koldas (2002) εφάρμοσε ένα πρόγραμμα θεατρικής 
παρέμβασης σε τραυματισμένα και φοβισμένα παιδιά 
μετά από σεισμό. Απελευθέρωση δημιουργικότητας και 
απόκτηση αυτοπεποίθησης.  
 
 

 



 
 Ο Sommers (2003) σε θεατρικά εργαστήρια με ψυχικά 

ασθενείς, με τροφίμους γηροκομείων, ευάλωτες γυναίκες 
απέδειξε ότι η θεατρική εμπειρία είναι θεραπευτική και 
μέσο για να αλλάξουν οι στάσεις ζωής και οι 
συμπεριφορές. 
 

 Η Παυλίδη (2001) χρησιμοποίησε τεχνικές θεάτρου για 
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Έδωσε την δυνατότητα 
στα άτομα μπαίνοντας στη θέση του κλόουν να 
αποδεχτούν και την δική τους αδύναμη πλευρά.   
 
 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΜΕ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ  



 
 
 Οι Αυδή & Χατζηγεωργίου (2003), έδειξαν ότι η 

δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορους ρόλους δίνει στο 
άτομο αυτοπεποίθηση και συμβάλλει στην ωρίμανση και 
την ολόπλευρη ανάπτυξή του. 
 

 Η Al-Yamani Rashed (2003) το θέατρο γίνεται μέσο 
προσωπικής ανάπτυξης με την ανάληψη ρόλων. Βελτίωση 
της αυτοαντίληψης, της αυτοεκτίμησης, της 
προσαρμοστικής ικανότητας και του θάρρους. 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΜΕ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ  



 
 

 Ο Τσιάρας (2006) χρησιμοποίησε το Θεατρικό Παιχνίδι 
και βελτίωσε την αυτοαντίληψη, την αυτοεικόνα των 
μαθητών. Έδειξε ότι το Θεατρικό Παιχνίδι βοηθά στην 
ανάπτυξη της αυτονομίας και της αίσθησης του εαυτού. 
 

 Ο Βιντζηλαίος (2006) χρησιμοποίησε το Θεατρικό 
Παιχνίδι για να διερευνήσει πολύπλευρα την εικόνα του 
εαυτού με διαφορετικούς τρόπους. Έδωσε την δυνατότητα 
να ανακαλύψει το άτομο πτυχές κρυμμένες και να 
επανασυνθέσει επιτυχώς την εικόνα του. 
 
 
 

Σημαντικές έρευνες σχετικές με Θεατρική Αγωγή, 
με  τεχνικές θεάτρου  



 
 Ο Σαρρής (2002) χρησιμοποίησε το Θεατρικό Παιχνίδι 

ως «επικοινωνιακό διάμεσο» για παιδιά με προβλήματα 
ακοής. Βελτιώθηκε η επικοινωνία μεταξύ των μελών της 
ομάδας. 
 

 Οι Schnapp & Olsen (2003) με στρατηγικές θεάτρου 
βοήθησαν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να αναπτύ-
ξουν κοινωνικές δεξιότητες. Βελτίωση αυτοεκτίμησης και 
ικανότητας αυτοϋποστήριξης.  
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΜΕ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ  



 
 

 Οι Ζαφειριάδης & Παταπάτη (2007) χρησιμοποίησαν 
την δραματοποίηση σε ένα πρόγραμμα για μαθητές με 
νοητική καθυστέρηση. Απόκτηση θετικής αυτοαντίληψης.  
 

 Η Παρδάλη (2009) με Θεατρικό Παιχνίδι σε παιδιά με 
σύνδρομο Down βελτίωσε τη δημιουργικότητα, την αυτο-
αντίληψη και την κατανόηση εννοιών σε σχέση με το χώρο 
& το χρόνο. 

Σημαντικές έρευνες σχετικές με Θεατρική Αγωγή, 
με  τεχνικές θεάτρου  



Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΦΕΛΕΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

 νοητική καθυστέρηση 
    

 προβλήματα όρασης (τύφλωση / αμβλύωπες) 
    

 προβλήματα ακοής 
    

 κινητικές αναπηρίες 
    

 συναισθηματικές διαταραχές  
  

 προβλήματα συμπεριφοράς 
 

 Άτομα με: 



Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΦΕΛΕΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

 στερημένο κοινωνικό περιβάλλον 
 

 παιδιά παλιννοστούντων, μεταναστών & ειδικών πλη-
θυσμιακών μειονοτικών ομάδων 

   

 διαταραχές του αυτιστικού φάσματος 
    

 υψηλό δείκτη νοημοσύνης 
                                                                 κ.λπ. 

 Άτομα με: 



Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΞΟΝΕΣ:  

 

 Διδασκαλία στοιχείων θεατρολογίας όπου οι 
μαθητές αποκτούν γνώσεις για την ιστορία του 
θεάτρου και έρχονται σε επαφή με θεατρικά 
κείμενα.  

 

 

 



 

 Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπου η 
Θεατρική Αγωγή χρησιμοποιείται ως μέσο ενίσχυ-
σης της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης των 
μαθητών.  

 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΞΟΝΕΣ:  



 Δρώμενα & ανέβασμα παραστάσεων για τις 
σχολικές γιορτές με όλους τους μαθητές  για να 
συνειδητοποιήσουν τις προσωπικές τους δυνάμεις, 
να δυναμώσουν την αυτοπεποίθησή τους, να 
βελτιώσουν τις σχέσεις με τους άλλους και να 
μειωθούν οι προκαταλήψεις των άλλων προς τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΞΟΝΕΣ:  



 Ανέβασμα παραστάσεων με την Θεατρική Ομάδα 
των Καθηγητών, του Ειδικού Επιστημονικού 
Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού του σχολείου με στόχο το μορφωτικό 
και ψυχοπαιδαγωγικό όφελος για τους μαθητές.  

 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΞΟΝΕΣ:  



Δρώμενα και παραστάσεις με την ομάδα Καθηγητών 

 

Α. Δραματοποίησε 18 κανόνες συμπεριφοράς 
καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία. Οι 
18 αυτοί κανόνες περιέχονται στον σύντομο οδηγό 
στην Ελληνική γλώσσα που εκδόθηκε το 2008 από τη 
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης που ανταποκρίθηκε στο αίτημα της έδρας 
της Unesco του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 



Δρώμενα και παραστάσεις με την ομάδα Καθηγητών 

 

Β. Ανέβασε τις παρακάτω παραστάσεις: 

 ΝΟΕ 2015: “Το δώρο της Παπλωματούς” του 
Μπριμπό 

 ΙΑΝ 2016: “Ο κατά φαντασίαν ασθενής” του 
Μολιέρου 

 ΦΕΒ 2016: “Ο αρχοντοχωριάτης” του Μολιέρου 

 ΜΑΡ 2016: “Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι” του 
Σαίξπηρ 

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 



 

 Drama in Education, χρήση θεατρικών τεχνικών ως 
εκπαιδευτικών εργαλείων και συνεργασία της 
θεατρολόγου με τους καθηγητές όλων των 
ειδικοτήτων του σχολείου με στόχο η διδασκαλία 
και άλλων μαθημάτων να γίνει πιο ψυχαγωγική και 
να υποβοηθηθεί η μαθησιακή διαδικασία στο ειδικό 
σχολείο.   

  

 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΞΟΝΕΣ:  



 

 Science Theatre, Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από 
το Θέατρο / όπου το Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο 
βραβεύτηκε για την παρουσίαση «Ο Τζέηκ στη 
Θάλασσα» (Ν. Νεράντζης ΠΕ04.01 και Δρ. Μπάκα 
ΠΕ32.50).  

 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΞΟΝΕΣ:  



 Φεβρουάριος:  παράσταση “Ο Τζέικ στη θάλασσα” 
έργο  του Σομέι σε διασκευή της θεατρολόγου Δρ. 
Μπάκα για πρόγραμμα περιβάλλοντος με υπεύθυνο 
τον κ. Ν. Νεράντζη ΠΕ04.01. (Τιμητικό Βραβείο) 

 

 Απρίλιος:  παράσταση για την διαφορετικότητα 
“Μαμά γιατί δεν είμαι σαν τα άλλα παιδάκια”, 
θεατρικό έργο της Ελευθερίας Μπάκα. 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 



 Απρίλιος:  Παράσταση για την στοματική υγιεινή και 
την σωστή διατροφή “Η Μάγισσα Κακοσμία και το 
μυστικό του σεντουκιού” θεατρικό έργο της 
Ελευθερίας Μπάκα στο πλαίσιο προγράμματος 
Αγωγής Υγείας (υπεύθ. την Δρ. Μπάκα). 

 

 Μάιος: Εργαστήρι Κουκλοθεάτρου / Αστρονομία 
μέσω θεατρικών τεχνικών, το πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος «Space Awareness» (Ν. 
Νεράντζης ΠΕ04.01, Δρ Μπάκα ΠΕ32.50)  

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 



 Δεν απαιτείται επιπλέον δουλειά στο σπίτι.  

 Δίνεται έμφαση στην ψυχοσωματική έκφραση μέσα 
από θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια κίνησης, 
φαντασίας, λόγου, αυτοσχεδιασμούς, παντομίμες… 

 Επιτυγχάνεται ανάπτυξη της γλωσσικής και 
εκφραστικής ικανότητας μέσω του αυτοσχέδιου 
διαλόγου και της επεξεργασίας λογοτεχνικών 
κειμένων, ανάπτυξη επικοινωνιακών κωδικών, 
ανάπτυξη προφορικού λόγου με αφηγηματικές 
τεχνικές μέσω θεατρικής παραγωγής 
(Κουκλοθεάτρου).  

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  



 Οι μαθητές διδάσκονται δραματουργικές τεχνικές 
και σε εργαστήρια γραφής δημιουργούν τα δικά 
τους κείμενα.  

 Με δραματοποίηση κειμένων οι μαθητές ξεπερνούν 
τον κόσμο τους κι έτσι ξεπερνούν και τις 
προσωπικές τους δυσκολίες.  

 Διευρύνονται τα συναισθήματα, το 
αυτοσυναίσθημα, η αίσθηση της ζωής και το νόημα 
που αυτή αποκτά.  

 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  



Στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι απαραίτητη η 
Θεατρική Αγωγή μιας και … 

 ενεργοποιείται η φαντασία του μαθητή,  

 οξύνεται η κρίση του,  

 μαθαίνει να δημιουργεί συλλογικά,  

 διευρύνεται η ευαισθησία του σώματος του, η 
προθυμία για προσπάθεια, η υπευθυνότητά του, η 
αυτοπεποίθησή του και η αυτογνωσία του.  

 Ο μαθητής μαθαίνει να ενεργεί δημιουργικά στην 
πορεία της όλης ανάπτυξης και εξέλιξης του 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

 Χώρος δράσης : ευχάριστη ατμόσφαιρα, ασφάλεια 
     

 Υλικά : πολύχρωμα υφάσματα, καπέλα, διάφορα είδη 
ζωγραφισμένου καμβά 

     

 Μουσική : CD με μουσική τσίρκου, με τραγούδια από 
ταινίες της Disney, μουσικά όργανα όπως τύμπανα, 
ντέφια, κ.α. 

     

 Χρονική διάρκεια : 2 ώρες 
    

 Ο ρόλος του εμψυχωτή : χωρίς διδαχές, με συμφωνία 
για βασικούς κανόνες με τα παιδιά 
 



 Ασκήσεις σωματικής έκφρασης 

 Αυτοσχεδιασμοί 

 Παντομίμα 

 Δραματοποίηση 

 Παιχνίδι ρόλων 

 Ρόλος θεατρικού έργου 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 



 Δημιουργία κατάλληλου ψυχολογικού κλίματος 
δεκτικότητας: Περπατάμε σε κύκλο και τα παπούτσια 
μας αλλάζουν γίνονται μπότες, πατίνια, 
βατραχοπέδιλα, παντόφλες, πουέντ, αθλητικά κ.λπ. 

 
 Παιχνίδι ρόλων: Συνεντεύξεις. Ένα παιδί είναι 

δημοσιογράφος, άλλο διάσημος ηθοποιός, αρχηγός 
κόμματος, ποδοσφαιριστής, εφευρέτης, συγγραφέας, 
αστροναύτης κ.λπ. 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  



 
 Δραματοποίηση: Διαφημίσεις- Αντιδιαφημίσεις. Τα 

παιδιά πρέπει να φτιάξουν τη δική τους τηλεοπτική 
διαφήμιση και να αποφασίσουν αν θα παρουσιάσουν 
τις θετικές ή τις αρνητικές επιπτώσεις των προϊόντων 
τους  
 

 Παντομίμα: Εμπόδια – Κίνδυνοι. 1. Προσπαθούμε να 
κατέβουμε από τις σκάλες της πυροσβεστικής για να 
σωθούμε από την πυρκαγιά. 2. Περπατάμε στο στενό 
πεζούλι ενός ουρανοξύστη. 3. Γινόμαστε μια μύγα, που 
πιάστηκε από μια αράχνη και προσπαθούμε να 
ξεφύγουμε απ’ τον ιστό της. 4. Είμαστε ένα πουλί 
λαβωμένο και προσπαθούμε να πετάξουμε. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  



 
 

 
 Ρόλος από θεατρικό έργο  Τα παιδιά θα πρέπει ανά δύο 

να μας παρουσιάσουν μια σκηνή από έργο που έχουμε 
δουλέψει και έχουν επιλέξει. 

 
 Αυτοσχεδιασμοί: Παιδιά ανά ζευγάρια μιλούν στο 
τηλέφωνο. 1. Ένα ζευγάρι καυγαδίζει. 2. Τηλεφώνημα 
στην αστυνομία. Κάποιος κλέφτης έχει μπει στο σπίτι. 
Το ένα παιδί είναι αστυνομικός και το άλλο ο ιδιοκτήτης 
του σπιτιού.  3. Κάποιος μιλάει ακατάπαυστα, ενώ ο 
άλλος προσπαθεί να τον διακόψει. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  



 
 

Η Θεατρική Αγωγή… 
   

• να προσφέρεται σε όλους τους μαθητές (τυπικής 
ανάπτυξης και σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες).  
     

• να ενταχθεί το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής στο 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα και των ΣΜΕΑΕ (όπως το Ειδικό 
Γυμνάσιο Θεσ/νικης) και να λειτουργεί στους 
παραπάνω άξονες που αναφέραμε. 
     

• συνεργασία με άλλες ειδικότητες σε προγράμματα, 
βιωματικές Δράσεις κ.λπ. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


