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Διαπιστώσεις που μας προβλημάτισαν… 
Οι νέες τεχνολογίες και η παγκοσμιοποίηση επέφεραν και συνεχίζουν να επιφέρουν σοβαρές αλλαγές στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή. Νέα επαγγέλματα δημιουργούνται, για τα οποία απαιτούνται   νέες δεξιότητες. Πολλές από τις σημερινές 
χρήσιμες γνώσεις ίσως θα είναι άχρηστες αύριο, ενώ άλλες θα πρέπει να μετασχηματιστούν ώστε να γίνουν χρηστικές. Επο-
μένως ο αυριανός άνθρωπος έχει ανάγκη από ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης για να μπορεί να ζει και να εργάζεται στο κοι-
νωνικό και οικονομικό περιβάλλον του μέλλοντος. 
 Είναι ιδιαίτερα σημαντικός λοιπόν ο ρόλος της σύγχρονης εκπαίδευσης, αφού καλείται να προετοιμάσει τους  μαθητές για 
μια πραγματικότητα που αλλάζει διαρκώς και μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς. Βασικός στόχος της δεν μπορεί να είναι πλέον 
η στείρα απομνημόνευση γνώσεων, οι οποίες άλλωστε είναι πια προσιτές στον καθένα μέσω των νέων τεχνολογιών, αλλά η 
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, με τις οποίες το άτομο θα μπορεί αφενός να μετασχηματίζει τις γνώσεις που ήδη έχει και 
αφετέρου να δημιουργεί νέες γνώσεις και να αποκτά νέες δεξιότητες. Έτσι θα μπορεί να προσαρμόζεται στις εξελίξεις και τις 
συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά. 
Ο σημερινός άνθρωπος πρέπει μεταξύ άλλων δεξιοτήτων: 

 να ξέρει πώς να μαθαίνει διαρκώς 

 να είναι σε θέση να επιλύει προβλήματα που προκύπτουν ξαφνικά και να αντιμετωπίζει ποικίλες καταστάσεις με ευελιξί-

α και προσαρμοστικότητα 

 να εργάζεται ομαδικά με ισχυρή αίσθηση ευθύνης, για την επίτευξη κοινών στόχων 

Είναι λοιπόν απαραίτητη η χρήση διδακτικών μεθόδων και τεχνικών που δίδουν έμφαση: 

 στην κριτική και δημιουργική σκέψη 

 στις  ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές 

 στη βιωματική και επικοινωνιακή διάσταση της διδασκαλίας 

 στις  στρατηγικές που στηρίζονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής 

Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζεται και η ανθρωπιστική διάσταση της διδακτικής εργασίας. Ανησυχητικά φαινόμενα 

όπως η βία, ο πολιτικός και θρησκευτικός φανατισμός, η απάνθρωπη, χωρίς όρια και ηθικούς φραγμούς εκμετάλλευση των 

αδυνάτων υποβαθμίζουν τη ζωή μας και δείχνουν ότι βασικός στόχος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι όχι μόνο ο άνθρωπος 

που αποκτά γνώσεις αλλά και ο  άνθρωπος – μέλος της κοινωνίας. 

 ο άνθρωπος που είναι σε θέση να συμβιώνει αρμονικά με τους συνανθρώπους του με αμοιβαίο σεβασμό, αλληλεγγύη, 

ανεκτικότητα στο διαφορετικό 

 ο άνθρωπος που συμμετέχει ενεργά στα κοινά, με δημοκρατικά φρονήματα και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης 

…και μας οδήγησαν σε δράση… 
Εκπαιδευτικοί του 4ου Γ/σίου Πετρούπολης συμμετέχουν σε δράση ΚΑ1 του Erasmus+, που υλοποιείται με την υποστήρι-

ξη του ΙΚΥ και τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε., παρακολουθώντας τρεις κύκλους σεμιναρίων που άπτονται των νέων τεχνολο-

γιών και της ανάγκης σύγχρονης, συνεργατικής αντιμετώπισης του αναγκών που προκύπτουν για το σχολείο του 21ου αιώ-

να.  

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ μπορεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες πολλές ευκαιρίες για  επιμόρφωση. Σε 

ό,τι αφορά τη Σχολική Εκπαίδευση, διαθέτει δύο δράσεις: 

●Τη βασική δράση ΚΑ1 η οποία προσφέρει σε στελέχη σχολικών μονάδων και σε προσωπικό τοπικών ή περιφερειακών 

σχολικών αρχών που είναι επικεφαλής Εθνικής Κοινοπραξίας την ευκαιρία να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη 

χώρα. 

●Τη βασική δράση ΚΑ2 η οποία αφορά στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Ο τίτλος του σχεδίου μας: 
“Νοιάζομαι, σέβομαι, συνεργάζομαι, συμμετέχω στις εξελίξεις”: Μαθήματα ζωής στο σχολείο “του αύριο” με στόχο τη 

διαμόρφωση του ενεργού πολίτη της Ευρώπης. 

        “Respect, care, cooperate, participate in European developments”: Life lessons in “tomorrow’s” school in order to 

build the conscious citizen of Europe. 

Ο στόχος μας: 
Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για καινοτόμους μεθόδους με αποδεδειγμένα μαθησιακά αποτελέσματα, οι οποίες ε-

νεργοποιούν τους μαθητές, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητά τους, ενδυναμώνουν την προσωπικότητά τους και εφοδιάζουν 

τις ευαίσθητες ψυχές τους με ανθρωπιστικές αξίες και δημοκρατικό ήθος. 
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Οι τρεις κινητικότητες: 
Στη Σεβίλλη από 27/1/2020 έως 31/1/2020 δύο εκπαιδευτικοί μας παρακολούθησαν δομημένο σεμινάριο με τίτ-

λο  “Techniques of drama and self expression in education” και θέμα τη χρήση δραματικών τεχνικών στη διδακτική πράξη. 

Στη Φλωρεντία η Διευθύντρια του σχολείου κ. Αναστασία Μπότσαρη συμμετείχε σε σεμινάριο από 17/2/2020 έως 

22/2/2020  με τίτλο “Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach” και θέμα την εφαρμογή των πρακτικών της Ενσυνει-

δητότητας/Mindfulness στη σχολική πραγματικότητα. 

Στη Φλωρεντία από 17/2/2020 έως 22/2/2020 δύο εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάριο με τίτλο “Flipped Class-

room” και ενημερώθηκαν για τη μέθοδο διδασκαλίας της “ανεστραμμένης τάξης” και τα αντίστοιχα διαδικτυακά εργαλεία. 

Τα σεμινάρια αποτέλεσαν μια ξεχωριστή, αξιόλογη εμπειρία για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: 

Ενημερώθηκαν για καινοτόμους εκπαιδευτικές μεθόδους που εφοδιάζουν τα παιδιά, τους μελλοντικούς Ευρωπαίους πο-

λίτες, με δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα, δημοκρατικό ήθος και σεβασμό για τη διαφορετικότητα. 

Εξοικειώθηκαν με εργαλεία που ανανεώνουν τη διδακτική πράξη και εξασκήθηκαν σε τεχνικές διαχείρισης ομά-
δων και καλές πρακτικές που: 
● αναπτύσσουν τις συναισθηματικές, επικοινωνιακές και μαθησιακές ικανότητες των παιδιών. 
● κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα. 
● ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη δημιουργικότητα. 
● ενδυναμώνουν την προσωπικότητα των μαθητών εμπλουτίζοντάς την με ανθεκτικότητα και αισιοδοξία. 
● ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους διευρύνοντας την χρήση της ΤΠΕ. 
● δημιουργούν ομαδοσυνεργατικό κλίμα στην τάξη με αποτέλεσμα να υποστηρίζεται η προσπάθεια όλων των 
μαθητών. 
Συνεργάστηκαν με Ευρωπαίους συναδέλφους τους και αντάλλαξαν μαζί τους εμπειρίες, σκέψεις, απόψεις για το 
παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. 

Ενδοσχολική ημερίδα παρουσίασης του Σχεδίου  Erasmus+ 

Σε  ενδοσχολική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 

11/9/2020  στον χώρο της βιβλιοθήκης, παρουσιάστηκαν οι τρεις 

κινητικότητες του προγράμματος ERASMUS+ KA1  που υλοποιεί το 

σχολείο μας: εμπειρίες, γνώσεις, καινοτόμοι μέθοδοι και εργαλεία, 

εφαρμογή τους στη σχολική πραγματικότητα.  

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου, στην 

οποία διευκρινίστηκαν περισσότερο ορισμένες πτυχές των καινοτό-

μων εκπαιδευτικών μεθόδων και έγινε λεπτομερέστερη αναφορά σε 

επιμέρους θέματα αναφορικά με αυτές. Επίσης προγραμματίστηκαν 

νέες δράσεις για την πληρέστερη διάχυση  των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος, οπωσδήποτε μέσα στο πλαίσιο των περιορισμών που 

επέφερε η πανδημία του Covid 19. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην  ιστοσελίδα του 

προγράμματος : https://4gypeterasmuska1.etsouknaki.sites.sch.gr/ 

https://4gypeterasmuska1.etsouknaki.sites.sch.gr/
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Κινητικότητα 1 

Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach  Φλωρεντία 17/2/20-22/2/20 
Το Μindfulness/ Ενσυνειδητότητα, είναι η ικανότητα  να συνειδητοποιούμε κάθε στιγμή τις σκέψεις, τα συναισθήματα, 

τις σωματικές αισθήσεις μας και το περιβάλλον. Είναι  επίσης, η  αποδοχή, που σημαίνει ότι δίνουμε προσοχή στις σκέψεις 

και τα συναισθήματά μας χωρίς να τα κρίνουμε. Χωρίς να πιστεύουμε  ότι υπάρχει ένας “σωστός” ή “λάθος” τρόπος σκέψης 

ή αίσθησης σε μια δεδομένη στιγμή. 

  Όταν εξασκούμε το Μindfulness, οι σκέψεις μας συντονίζονται σε αυτό που αισθανόμαστε στην παρούσα στιγμή παρά 

στην αναμάσηση του παρελθόντος ή στο να φανταζόμαστε το μέλλον. Η ζωή  μπορεί γρήγορα να μας προσπεράσει, όταν 

δεν είμαστε επικεντρωμένοι σε ό,τι έχει σημασία, όταν συνηθίζουμε  να τονίζουμε το αρνητικό και να παραβλέπουμε το 

θετικό. Το Μindfulness μπορεί να βοηθήσει. Είναι μια κατάσταση ενεργητικής, ανοικτής προσοχής στο παρόν. Σε αυτή την 

κατάσταση παρατηρούμε προσεκτικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, χωρίς να τα κρίνουμε ως καλά ή κακά. Μπορεί 

να είναι ένας υγιής τρόπος για τον εντοπισμό και τη διαχείριση κρυφών συναισθημάτων, που  προκαλούν προβλήματα στις 

προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις μας. Σημαίνει ότι ζούμε τη στιγμή προσηλωμένοι στην τρέχουσα εμπειρία, αντί να 

μιλάμε για το παρελθόν ή να περιμένουμε το μέλλον. Χρησιμοποιείται συχνά στον  διαλογισμό και σε ορισμένα είδη θερα-

πείας. Έχει πολλά θετικά οφέλη, όπως  μείωση των επιπέδων άγχους, βελτίωση της συνολικής υγείας μας και  προστασία 

από την κατάθλιψη και το άγχος. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν καλύτερα την απόρριψη 

και την κοινωνική απομόνωση. 

  Αν και έχει τις ρίζες του στον βουδιστικό διαλογισμό, μια κοσμική πρακτική του  έχει εισέλθει στην Αμερική  τα τελευ-

ταία χρόνια, κυρίως  μέσω του έργου του Jon Kabat-Zinn και του προγράμματος Μείωσης του Στρες (MBSR) που ξεκίνησε 

στο Πανεπιστήμιο της Ιατρικής Σχολής της Μασαχουσέτης το 1979. Από τότε, χιλιάδες μελέτες έχουν τεκμηριώσει τα οφέλη 

σωματικής και ψυχικής υγείας του Mindfulness  εν γένει και ειδικότερα του MBSR, εμπνέοντας αμέτρητα προγράμματα 

προσαρμογής του μοντέλου MBSR σε σχολεία, φυλακές, νοσοκομεία και αλλού. 

   Η κλινική ψυχολογία και η ψυχιατρική από τη δεκαετία του ’70 έχουν αναπτύξει μια σειρά θεραπευτικών εφαρμογών, 

που βασίζονται στο Μindfulness, για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που βιώνουν μια ποικιλία ψυχολογικών προβλημά-

των. Η πρακτική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για να μειώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης, το στρες, το άγχος ακόμη και για 

τη θεραπεία του εθισμού στα ναρκωτικά. Προγράμματα βασισμένα σε μοντέλα Kabat-Zinn και παρόμοια έχουν υιοθετηθεί 

σε σχολεία, φυλακές, νοσοκομεία, κέντρα βετεράνων και σε άλλα περιβάλλοντα, ενώ έχουν εφαρμοστεί προγράμματα 

Μindfulness για επιπρόσθετα αποτελέσματα, όπως για την υγιή γήρανση, τη διαχείριση βάρους, την αθλητική επίδοση, την 

παροχή βοήθειας στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και ως παρέμβαση κατά την περιγεννητική περίοδο (πριν και μετά τη γέν-

νηση). Οι ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει σταθερά μια θετική σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών του Μindfulness και της 

ψυχικής υγείας. Η πρακτική του  φαίνεται να παρέχει θεραπευτικά οφέλη σε άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές, συμπερι-

λαμβανομένων εκείνων με ψύχωση. Περαιτέρω, μπορεί να είναι μια προληπτική στρατηγική, για να σταματήσει η ανάπτυξη 

προβλημάτων ψυχικής υγείας. 

 Mindfulness & Εκπαίδευση 

 

  Οι πρακτικές Μindfulness γίνονται όλο και πιο κοινές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συ-

μπεριλαμβανομένων τόσο των σχολείων πρωτοβάθμιας όσο και αυτών της δευτεροβάθ-

μιας. Οι εφαρμογές του στα σχολεία στοχεύουν στην ηρεμία και χαλάρωση των μαθη-

τών, στη μείωση του άγχους και του στρες μαθητών και εκπαιδευτικών καθώς και στην 

εξάσκησή τους στο  χτίσιμο συμπόνιας και ενσυναίσθησης για τους άλλους. Η εφαρμογή 

της πρακτικής του Μindfulness ενισχύει τους στόχους της εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα, 

που περιλαμβάνει την προσαρμογή σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και τη δυνα-

τότητα να γίνουμε ευαίσθητοι και  αφοσιωμένοι πολίτες. Μέσα στα εκπαιδευτικά συ-

στήματα, η εφαρμογή  αυτών των πρακτικών βελτιώνει την προσοχή και εστίαση των 

μαθητών, συντελεί  στη συναισθηματική ρύθμιση, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. 

 Η διαθέσιμη έρευνα αποκαλύπτει μια σχέση μεταξύ Mindfulness και προσοχής. Οι Semple,Lee,Rosa & Miller,(2010), 

υποστηρίζουν ότι «το άγχος μπορεί να βλάψει την προσοχή και να προωθήσει συναισθηματικά αντιδραστικές συμπεριφο-

ρές που εμποδίζουν την ανάπτυξη καλών δεξιοτήτων μελέτης, έτσι, φαίνεται  λογικό ότι η αυξημένη ενσυνειδητότητα θα 

συνδέεται με λιγότερο άγχος». 
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2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ MINDFULNESS ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
 Ένα από τα τρία σεμινάρια που παρακολουθήσαμε φέτος στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, είχε ως θέμα του 

την Ενσυνειδητότητα/Μindfulness. Ο όρος Ενσυνειδητότητα αναφέρεται σε έναν ιδιαίτερο τρόπο να βλέπουμε τα πράγματα 

και τη ζωή. Είναι η ικανότητα να παρατηρούμε με ευαισθησία τον εαυτό μας και το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμαστε 

και τις σχέσεις που διαμορφώνουμε. Κοιτάζοντας ‘’ενσυνείδητα’’ γύρω μας και τον εαυτό μας, μπορούμε να βλέπουμε θετικά 

τις εμπειρίες μας και ν’ αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε με επιδεξιότητα τις δυσκολίες που αναπόφευκτα θα εμφανιστούν. 

Έτσι, θα απολαμβάνουμε περισσότερο τις καθημερινές μας εμπειρίες. Συνειδητοποιούμε κάθε στιγμή τις σκέψεις, τα συναι-

σθήματα, τις σωματικές αισθήσεις μας και το περιβάλλον και τους δίνουμε προσοχή χωρίς να τα κρίνουμε. Μοιάζει απλό, 

αλλά έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να κάνουμε συνέχεια κριτική και συχνά να κατηγορούμε τον εαυτό μας και τους άλλους 

γύρω μας που, όταν αποφασίσουμε να ν’ αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι 

δύσκολο. 

Γυρίζοντας από το σεμινάριο στη Φλωρεντία, αντιμετώπισα μαζί με όλους τη δίμηνη καραντίνα που επηρέασε τις σχέσεις 
μας, μας γέμισε θυμό, φόβο και ανασφάλεια για το κοινωνικό μας περιβάλλον κι έκανε το άγχος μας ακόμη μεγαλύτερο. Γρή-
γορα καταλάβαμε όλοι  οι εκπαιδευτικοί την ανάγκη να στηρίξουμε τα παιδιά και να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν τι είναι 
αυτό που συμβαίνει και πώς μπορούν να αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία και θάρρος τις δύσκολες καταστάσεις. Με το άνοιγμα 
των σχολείων τον Μάιο, είχα την ευκαιρία να εφαρμόσω στην πράξη τις γνώσεις από το σεμινάριο. Χρησιμοποιώντας παρου-
σίαση power point, προσπάθησα να δείξω στα παιδιά τι είναι η Ενσυνειδητότητα και πώς μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν 
για να ενισχύσουν τη συγκέντρωση της προσοχής τους, να διαχειρίζονται το θυμό τους και να καταπολεμούν το άγχος τους. 
Χρησιμοποιήθηκαν οι ήρωες της ταινίας INSIDE OUT / ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ  για να εκφράσουν πέντε  συναισθήματα, 
λύπη, θυμό, φόβο, οργή, χαρά, αηδία. Τα παιδιά έμαθαν ν’ αναγνωρίζουν τα συναισθήματά  τους, να τα ονομάζουν, να τα 
αποδέχονται. Ζωγραφίσαμε στον πίνακα σχηματικά ανθρωπάκια, ένα για κάθε μαθητή, με το όνομά του και σημειώσαμε πά-
νω σε αυτά, πάνω στο όργανο, π.χ. καρδιά, που θεωρούσαν τα παιδιά ότι επηρεαζόταν, τα συναισθήματα του καθενός, σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. τεσσάρων ωρών. Με  αυτόν τον τρόπο κατάλαβαν πόσο επιβαρύνει τον οργανισμό μας 
ένα δυσάρεστο συναίσθημα και πώς -τις περισσότερες φορές- θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. 

Το Mindfulness στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών 
 

  Το Mindfulness μπορεί να περιγραφεί ως «προσοχή στην παρούσα στιγμή, χωρίς κριτική», (Κebat- Zinn, 1994). Οι ρίζες 

του εντοπίζονται στη διαλογιστική βουδιστική παράδοση αλλά τα τελευταία χρόνια διδάσκεται με κοσμική χροιά. Η συγκεκρι-

μένη διαδικασία έχει βρεθεί πως ενεργοποιεί τις εγκεφαλικές περιοχές, που είναι υπεύθυνες για «τη ρύθμιση της προσοχής 

και των θετικών συναισθηματικών καταστάσεων συμπεριλαμβανομένης και της ενσυναίσθησης», Davidson et al., Lutz, Greis-

char, Rawlings, Richard, 2004. Αν λάβουμε υπόψη μας, πως τα συναισθήματα και η προσοχή αποτελούν «ευμετάβλητες διαδι-

κασίες, που μπορούν να κατανοηθούν και να μελετηθούν ως δεξιότητες», τότε μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για 

διδάξιμες δεξιότητες. 

  Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται από έντονο άγχος. Αυτό μπορεί να  οδηγήσει σε  μειωμένη αποτελε-

σματικότητα των εκπαιδευτικών τόσο στη διδακτική διαδικασία όσο και στην 

ικανότητά τους για διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών ή 

γονέων, αλλά και στη δυσκολία αντιμετώπισης των προκλήσεων που δέχο-

νται από συναδέλφους και ανωτέρους. Όπως ισχυρίστηκε  ο Farber (1991), η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλαπλών κοστών, (κοινωνικά, προσω-

πικά, οικονομικά), που προκύπτουν από την Εργασιακή Εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή των ίδιων. Το 

Mindfulness μπορεί να προσφέρει στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πολ-

λούς από τους απαραίτητους πόρους, ώστε να αυξήσουν το αίσθημα αυτοα-

ποτελεσματικότητάς τους, μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες διαχείρισης των πιέσεων που δέχονται, ενώ  μπορεί να λειτουρ-

γήσει ευεργετικά στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί βιώνουν και διαχειρίζονται το άγχος. Οι απαιτήσεις των σημερινών σχολι-

κών τάξεων μεταβάλλονται συνεχώς, καθιστώντας επιτακτική την ευελιξία και προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών. Το 

Mindfulness μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην οικοδόμηση και ισχυροποίηση της συγκεκριμένης απαιτούμενης δεξιότη-

τας, αφού εκπαιδεύει το άτομο στο να επικεντρώνει την προσοχή και το ενδιαφέρον του στις παρούσες διαδικασίες και συ-

ναισθηματικές διεργασίες (Bishop et al., 2004). To Μindfulness Based Stress Reduction (MBSR, Kebat- Zinn, 1990) είναι μία 

φόρμα, που, όπως αποδεικνύεται μέσα από μελέτες, προκαλεί μείωση του στρες, της κατάθλιψης ,του άγχους (Hofmann, 

Sawyer, Witt & Oh, 2010) και προβλημάτων  ψυχικής υγείας που πολύ συχνά αναφέρονται στους εκπαιδευτικούς (Κυριάκου, 

2001). 

https://www.youtube.com/watch?v=B1ZL4KJAm7E&feature=emb_logo
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Δεν περιοριστήκαμε όμως στη συζήτηση. Μάθαμε συγκεκριμένες τεχνικές, που μπορούμε να εφαρμόζουμε στον χώρο 

μας, για να συνηθίσουμε να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα που νιώθουμε κάθε φορά και να τ’ αποδεχόμαστε. 

Ξεκινήσανε με Body scan,ένα σκανάρισμα  του σώματος, μέσα από το οποίο ενισχύεται η ικανότητα αυτοπαρατήρησης. 

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, τα παιδιά παρατηρούσαν και κατονόμαζαν τις αισθήσεις του σώματός τους, τις σκέψεις τους, 

τα συναισθήματά τους. 

Δοκιμάσαμε επίσης, ασκήσεις αναπνοής, που είναι ένας 

καλός τρόπος για συγκέντρωση στο παρόν, στο εδώ και 

στο τώρα, καθώς αφοσιωνόμαστε σε ρυθμικές αναπνοές, 

προσπαθώντας να καταλάβουμε ποια μέρη του σώματός 

μας συμμετέχουν, εισπνέοντας και εκπνέοντας βαθιά και 

αργά. 

Στη συνέχεια τα παιδιά έγιναν «Μικροί εξερευνητές»! 

Τους ζητήθηκε να περπατήσουν από το σχολείο ως το 

σπίτι με Ενσυνειδητότητα. Δηλαδή, να προχωρούν αργά 

και να παρατηρούν πράγματα που δεν είχαν προσέξει 

μέχρι τότε, π.χ. τις γλάστρες στο σπίτι  απέναντι από το 

σχολείο, να μυρίζουν, να ακούν κι όταν φτάσουν  σπίτι, 

να καταγράψουν την εμπειρία τους και να τη μοιραστούν 

την επόμενη ημέρα με τους συμμαθητές τους. 

Είχαμε και μια γευστική εμπειρία στις δύο βδομάδες που κράτησαν οι συναντήσεις μας: τρώω με Ενσυνειδητότητα. Στόχος 

ήταν τα  παιδιά  να μάθουν να απολαμβάνουν πραγματικά αυτό που τρώνε ή πίνουν εστιάζοντας αποκλειστικά και μόνο σε 

αυτό και απομακρύνοντας οποιαδήποτε άλλη σκέψη. Διάλεξαν το αγαπημένο τους γλυκό. Καθώς το έτρωγαν , έπρεπε, χωρίς 

να μιλούν, να παρατηρήσουν τη γεύση, τη θερμοκρασία, την υφή, το χρώμα  και να προσπαθήσουν να καταλάβουν από τι 

υλικά ήταν φτιαγμένο. Δυσκολεύτηκαν πολύ. Ήταν αδύνατο κατά τη διάρκεια της άσκησης να μη μιλάνε! Φαίνεται ότι η από-

λαυση από το γλυκό και η διάθεση να μοιραστούν την ευχαρίστησή τους ήταν πιο ισχυρή από την οδηγία να συγκεντρωθούν 

στην εμπειρία την ίδια! Δεν πειράζει όμως, είναι κι αυτό μέρος της αλλαγής μας και το αποδεχόμαστε. 

Στην τελευταία μας συνάντηση, δοκιμάσαμε μια άσκηση αναπνοής για έλεγχο του θυμού και διαχείριση του άγχους. Είναι 

τόσο απλό, δεν χρειάζεται υλικά, μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε κατάσταση για να μας προφυλάξει 

από  δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτό που έχουμε  να κάνουμε είναι, λίγο πριν «εκραγούμε», να εισπνεύσουμε αργά μετρώ-

ντας ως το 4 και να εκπνεύσουμε μετρώντας ως το 6. Δέκα δευτερόλεπτα για να μην πούμε ή κάνουμε κάτι που θα μετανιώ-

σουμε ή θα μας φέρει σε σύγκρουση με το περιβάλλον μας, δέκα δευτερόλεπτα για να νιώσουμε καλύτερα, να σκεφτούμε 

πιο λογικά και ν’ αποφασίσουμε πιο ψύχραιμα. 

Στη διάρκεια των δύο εβδομάδων οι μαθητές κρατούσαν ημερολόγιο σε καθημερινή βάση και επίσης χρησιμοποίησαν και 

το ημερολόγιο συναισθημάτων που φτιάξαμε με τους ήρωες του inside out για να καταγράφουν τα συναισθήματα και τις σκέ-

ψεις τους και να τα μοιράζονται κατόπιν   με την ολομέλεια. 

Τέλος, με αυτοαξιολόγηση και συζήτηση μέσα στην τάξη έγινε η αποτίμηση της όλης παρέμβασης. Οι μαθητές είπαν  ότι 

τους άρεσε πάρα πολύ και ότι απόλαυσαν τη νέα εμπειρία. Επίσης, οι γονείς των παιδιών σχολίασαν θετικά την όλη παρέμβα-

ση και όλοι ,μαθητές και γονείς, ζήτησαν να συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά. Αυτή η ανατροφοδότηση, μας έδωσε  

την ιδέα για την υλοποίηση ενός Πολιτιστικού Προγράμματος με θέμα «Όταν η Ενσυνειδητότητα συνάντησε τον Σχολικό Εκ-

φοβισμό» για τη σχολική χρονιά που διανύουμε, με την ελπίδα να δώσουμε στα παιδιά εργαλεία για να αντιμετωπίζουν αρ-

νητικές, γεμάτες στρες καταστάσεις.  

Παιδιά και μεγάλοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουμε υποχρεωθεί να ζούμε περιορισμένοι, τώρα περισσότερο από ποτέ 

κι όχι μεταφορικά αλλά κυριολεκτικά. Χρειάζεται όλοι μας να είμαστε ενεργητικοί, να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω 

μας, να προσέχουμε τον εαυτό μας. Σ’ αυτό, οι τεχνικές της Ενσυνειδητότητας μπορούν να μας βοηθήσουν για να εστιάζουμε 

στα σημαντικά, να προσέχουμε  τους άλλους γύρω μας και να περιορίσουμε το άγχος μας.  

  

Αναστασία  Μπότσαρη 
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Σεβίλλη : Η γοητευτική πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας 

Με ιστορία που φτάνει πίσω στον άνθρωπο του Νεάτερνταλ, η Sevilla, Σεβίλλη, κόσμημα και πρωτεύουσα της Ανδαλουσί-

ας, χτίστηκε στην ανατολική όχθη του Guadalquivir, ενώ Φοίνικες, Έλληνες, Καρχηδόνιοι, Ρωμαίοι, Βησιγότθοι την κατοίκη-

σαν, οι Αραβες ωστόσο ήταν εκείνοι που την ανέδειξαν σε μεγάλο πολιτιστικό κέντρο. Η κυριαρχία των Μαυριτανών της χά-

ρισε μερικά από τα ωραιότερα μνημεία της, με χαρακτηριστικό τον πανύψηλο μιναρέ του παλιού τζαμιού (Giralda/Χιράλντα) 

– σημερινό καμπαναριό του καθεδρικού ναού – με την πανοραμική θέα στην πόλη. 

Έμπνευση για συγγραφείς, ποιητές, συνθέτες, ζωγράφους, αφετηρία των Μεγάλων Ανακαλύψεων, με 

τον Κολόμβο να ξεκινάει απ’ το λιμάνι της με τις καραβέλλες του, μια πόλη ανθηρή σήμερα, πολύ τουρι-

στική αλλά διατηρώντας ατόφιο το χαρακτήρα της και τη γοητεία του παρελθόντος μαζί με μια πολύ-

βουη δραστηριότητα που κορυφώνεται στις παρέες και τ’ αναρίθμητα tapas bar, μ’ ένα ποτήρι κρασί κι 

εκλεκτούς μεζέδες. Μια πόλη κομψή, μ’ εντυπωσιακά κτίρια, είτε πρόκειται για τα μνημεία της όπως o Torre del Oro, ο Καθε-

δρικός Ναός της πόλης, το ανακτορικό σύμπλεγμα Reales Alcázares, το Αρχείο των Ινδιών, η αρένα Real Cuerpo de Maestran-

za de Caballería de Sevilla, η απίστευτη Plaza de España, είτε πρόκειται για τις γειτονιές της, δύο μόνο ν’ αναφέρουμε που τις 

περπατήσαμε εξαντλητικά, την μεσαιωνική εβραϊκή συνοικία της Santa Cruz και την Triana, με τα πολύχρωμα σπίτια της και 

την εξωτική γοητεία των gitanos που την κατοίκησαν κι έδωσαν στη μουσική το μυστηριακό flamenco! Κι αλησμόνητες όλες 

οι πλατείες της με πανύψηλους περιποιημένους φίκους κι αγάλματα μουσικών, τραγουδιστών, χορευτριών και ταυρομάχων 

όπως και τα patios, οι  εσωτερικές αυλές όπου οι Σεβιλλιάνοι σ’ αφήνουν να κρυφοκοιτάξεις και να εξερευνήσεις τα χρώμα-

τα και τα περίτεχνα σχέδια των azulejos, των υπέροχων γυαλιστερών πλακιδίων, που  σα να συμπυκνώνουν στην τέχνη τους 

όλη την ομορφιά της Σεβίλλης που μας φιλοξένησε για μια εβδομάδα. Για πάντα ποθητή, είθε να επιστρέψουμε! 

Το Patio de Naranjas και τμήμα της πόλης, όπως φαί-

νονται από τη Giralda 

Ο μεγάλος ποταμός Guadalquivir.                            

Η πόλη χτίστηκε στην αριστερή του όχθη κι έγινε 

πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας με τον πλούτο που 

έφτανε εδώ από τις αποικίες. 

Της Santa Cruz, παλιάς Εβραϊκής 

συνοικίας, τα γραφικά δρομάκια... 

Η εξωτική γειτονιά 

της Triana, όπου οι 

gitanos ξεκίνησαν να 

τραγουδούν τα πάθη 

τους και να χορεύουν 

το flamenco... 
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Azulejos, μια τέχνη που 

κοσμεί όλη την πόλη με 

τη μαγεία των Αράβων! 

Las Setas, Τα μανιτάρια, μια φουτουριστική κα-

τασκευή που ακουμπά στα κλασικά κτίρια 

Reales Alcázares, ένα σύμπλεγμα περίτεχνων ανακτό-

ρων με ιστορία 10 αιώνων! 

Η Plaza de España υμνεί την Ισπανία, περιφέρειες, 

σπουδαίες πόλεις, μεγάλες στιγμές της Ιστορίας! 

Η αρένα Real Cuerpo de Maestranza de Caballería de 

Sevilla, έτος κατασκευής 1670, χωρητικότητα 14.000 θεα-

τές [αν και το άθλημα δεν μας βρίσκει σύμφωνες-ους...] 

Ο Καθεδρικός Ναός και η 

Giralda, σημερινό καμπανα-

ριό, μοναδικό απομεινάρι 

του μεσαιωνικού μουσουλ-

μανικού τεμένους 

Τα περίφημα zapatos 

του flamenco! 

Σεβίλλη 

Καλλιτέχνης δρόμου στην 

κεντρική Avenida de la 

Constitución 
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Φλωρεντία 

Το Ponte Vecchio ("Παλαιό Γεφύρι") είναι 
ένα μεσαιωνικό πέτρινο κλειστό μονότοξο γεφύρι 

πάνω από τον Ποταμό Άρνο 

Duomo Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε, ο Καθεδρικός Ναός 
της Φλωρεντίας 

Το Palazzo Pitti νότια του ποταμού Άρνου 
και κοντά στο Ponte Vecchio  

Μαγευτική θέα της παλιάς Φλωρεντίας από το ύψος 

του Piazzale Michelangelo   

Σάντα Κρότσε (Basilica di Santa Croce di Firenze 

Νυχτερινή βόλτα στα σοκάκια της Φλωρεντίας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Φλωρεντία :Εκεί που χτυπά η καρδιά της              

Αναγέννησης  

Κυριακή 16/2 αξημέρωτα, από το Ελευθέριος Βενιζέλος πτήση 
για Ρώμη. 

Περπατήσαμε και περπατήσαμε από νωρίς το πρωί μέχρι το 
απόγευμα στη Ρώμη συναντώντας ανθρώπους απ’ όλο τον 
κόσμο να στριμώχνονται σε συντριβάνια και πλατείες..., μια 
εικόνα που ένα χρόνο μετά γεννάει γλυκόπικρες αναμνήσεις.  
Ας όψεται ο/η Covid. 

Φτάσαμε στη Φλωρεντία νύχτα κι αρχίσαμε να περπατάμε 
ξανά από το σταθμό του τρένου για να βρούμε το ξενοδοχείο, 
να ξεκουράσουμε σώμα και μυαλό. Ήταν σκαρφαλωμένο στον 
4ο όροφο μιας πολυκατοικίας...καθαρό, σχετικά άνετο και με 
πλούσιο πρωινό.  

Κάθε πρωί σεμινάριο κι από το μεσημέρι και μετά, εξορμή-
σεις για να γνωρίσουμε την πόλη, λες και ήταν δυνατόν σε 
τόσο λίγο χρόνο. Προσπαθήσαμε! 

Η Φλωρεντία, η πρωτεύουσα της γαλήνιας Τοσκάνης, συνέδε-
σε το όνομά της με την Αναγέννηση, τους καλλιτέχνες και 

τους ηγεμόνες αυτής της τόσο σημαντικής και  μοναδικής 
εποχής. Η αναγεννησιακή Φλωρεντία μέχρι σήμερα εντυπω-
σιάζει και σαστίζει τον επισκέπτη με τους λαμπρούς της θη-
σαυρούς. Το κέντρο της είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. 

Santa Maria del Fiore( η Παναγία των λουλουδιών), ο Καθε-
δρικός Ναός, το Duomo με τον γιγαντιαίο τρούλο (600 χρό-
νων) του Brunelleschi, το Βαπτιστήριο και το πανύψηλο κα-
μπαναριό του Giotto. Ανάβαση και ξανά ανάβαση κι η θέα της 
πόλης από ψηλά, αποθεωτική! Galleria degli Uffizi, από τα 
σπουδαιότερα μουσεία στον κόσμο με έργα των Da Vinci, 
Michelangelo, Botticelli, Caravaggio και άλλων, ων ουκ έστιν 
αριθμός. Ponte Vecchio, Pallazzo Pitti, πλατείες και δρόμοι και 
δρομάκια γεμάτα μικρούς, μεγάλους και τεράστιους θησαυ-
ρούς που δεν προλαβαίνεις να ανακαλύψεις. Και παντού, η 
σκιά των Μεδίκων που το όνομά τους είναι αξεχώριστο από 
την πόλη. 

Δεν είδαμε ούτε τα μισά, για να μπορούμε να γυρίσουμε ξανά 
σ’ αυτή την πόλη, που αιχμαλωτίζει καρδιά και νου και δεν 
μπορείς να λησμονήσεις! 

Galleria degli Uffizi  

Η Γέννηση της Αφροδίτης , Μποτιτσέλι 

Piazza degla Signoria με τα 
αγάλματα του Michelange-
lo  «Δαυίδ» ) και του Benve-
nuto Cellini «Ο Περσέας με 
το κεφάλι της Μέδουσας»  

Η Πιετά   από τον Μιχαήλ 
Άγγελο 

«Ο Βάκχος»Caravaggio  

Το Ουφίτσι είναι ανάκτορο της Φλωρεντίας, που στε-
γάζει ένα από τα παλαιότερα μουσεία - πινακοθήκες 

στον κόσμο, την Galleria degli Uffizi 
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 Κινητικότητα 2:  Flipped classroom  Φλωρεντία  17/2/20-22/2/20 

Το μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης (Flipped classroom) 

 Μια εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας, για τον καιρό της τηλεκπαίδευσης 

    Στην εκπαιδευτική διαδικασία επιχειρείται η αναζήτηση και εξεύρεση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας που να είναι 

κοντά στα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των μαθητών. 

Το πρόβλημα της σωστής διαχείρισης του χρόνου και η έλλειψη 

αρκετής διαθέσιμης διδακτικής ώρας είναι ένα θέμα που πάντα 

απασχολούσε τους εκπαιδευτικούς στην παραδοσιακή διδασκαλία 

καθώς και η δημιουργία κλίματος που να ευνοεί την εμπλοκή των 

μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η 

μετάβαση από το παραδοσιακό-δασκαλοκεντρικό σε πιο σύγχρονα- 

μαθητοκεντρικά μοντέλα διδασκαλίας, που να προάγουν την ενερ-

γητική μάθηση, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του μα-

θητή, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η απόκτηση γνώσης. 

Με την στρατηγική της Ανεστραμμένης Τάξης, τα προβλήματα αυτά μπορoύν να αντιμετωπιστούν φέρνοντας στο προ-

σκήνιο τους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, διατηρώντας καθένας 

τον δικό του προσωπικό ρυθμό.  

Σύμφωνα με το μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης, η «παράδοση» του μαθήματος γίνεται αρχικά στο σπίτι, με τους μα-

θητές να μελετούν διδακτικό υλικό (π.χ. βίντεο) που τους έχει κοινοποιήσει ο εκπαιδευτικός, ενώ στη συνέχεια αξιοποιούν 

το χρόνο στην τάξη για συνεργατικές δραστηριότητες εξάσκησης και εμπέδωσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο παραδοσιακός 

ρόλος του δασκάλου περνάει  από την μονοδιάστατη διάλεξη στην εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση του κάθε 

μαθητή. 

Έτσι, λοιπόν, οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν τις πληροφορίες και να αλληλοεπιδράσουν με αυτές όπως και με 

τους συμμαθητές τους μέσα στην τάξη με τους κατάλληλους τρόπους. Αποδεικνύουν έτσι ότι έχουν αφομοιώσει το  διδακτι-

κό υλικό, με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες και την αλληλεπίδραση μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων. Στην τάξη, ο 

εκπαιδευτικός χωρίζει τις ομάδες και βοηθάει ξεχωριστά κάθε μαθητή, ανάλογα με τις ανάγκες του. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η εξατομίκευση της μάθησης, με τον δάσκαλο να γίνεται καθοδηγητής και τους μαθητές να γίνονται ενεργοί 

χρήστες των πληροφοριών. Άλλωστε, οι μαθητές χρειάζονται τον δάσκαλο καθοδηγητή για επίλυση αποριών ή παροχή βοή-

θειας κατά τη διεκπεραίωση εργασιών.  

Τέσσερα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου της Ανεστραμμένης Διδασκαλίας. Για την ακρίβεια η λέξη “FLIP” 

είναι το ακρωνύμιο των (αγγλικών) λέξεων που αφορούν σε αυτά τα χαρακτηριστικά:  

1. Ευέλικτο περιβάλλον (Flexible environment): Απαραίτητη προϋπόθε-

ση αποτελεί η ευελιξία του περιβάλλοντος όπου διεξάγεται η εκπαιδευτι-

κή διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναδιοργανώσει το περιβάλ-

λον, ώστε να περιοριστεί ο ίδιος σε ρόλο καθοδηγητή και εμψυχωτή και 

να ενθαρρύνει τις δραστηριότητες μάθησης.  

2. Μαθησιακή κουλτούρα (Learning culture): Αντίθετα με την παραδο-

σιακή εκπαιδευτική μέθοδο, στο μοντέλο αυτό ο μαθητής πρέπει να μά-

θει να είναι ενεργός, δηλαδή να θέτει τους στόχους του, να αναγνωρίζει 

τις πηγές, να αξιολογεί το εκπαιδευτικό υλικό και αλληλοεπιδρώντας με 

τους υπόλοιπους να κατακτήσει τη γνώση.  

3. Στοχευμένο περιεχόμενο (Intentional content): Το εκπαιδευτικό υλικό 

που παρέχεται από  τον εκπαιδευτικό  προς μελέτη στο σπίτι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και σχετικό με το θέμα της 

εκάστοτε εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  

4. Εκπαιδευτικοί επαγγελματίες (Professional educator): Ο εκπαιδευτικός που καλείται να εφαρμόσει το συγκεκριμένο 

μοντέλο μάθησης θα πρέπει αρχικά να είναι εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες και τον χειρισμό τους. Θα πρέπει να εί-

ναι σε θέση να αξιοποιεί σωστά τον χρόνο που έχει μαζί με τους μαθητές μέσα στην τάξη, σχεδιάζοντας τις δραστηριότητες 

με τέτοιο τρόπο που αφενός θα πετύχουν το στόχο τους (εμπέδωση γνώσης) και αφετέρου θα φροντίσει η παρουσία του να 

είναι διακριτική και καθόλου παρεμβατική (απλή καθοδήγηση, υποστήριξη). 
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Το μοντέλο της Αντεστραμμένης Τάξης, περιλαμβάνει τρία στάδια προετοιμασίας και εφαρμογής: 

1ο στάδιο: «Πριν την τάξη» : ο μαθητής  λαμβάνει (συνήθως μέσω κάποιας πλατφόρμας) το εκπαιδευτικό υλικό προς 

μελέτη. Είναι σημαντικό το πλεονέκτημα ότι από τον δικό του χώρο και σε χρόνο που ο ίδιος ορίζει, μπορεί να παρακολου-

θήσει το υλικό, όσες φορές θέλει και μελετώντας το, σύμφωνα πάντα με τους 

δικούς του ρυθμούς, να εστιάσει περισσότερο ή λιγότερο στα σημεία που επι-

θυμεί. Οι μαθητές – καθοδηγούμενοι ουσιαστικά από τον τρόπο που έχει δο-

μήσει ο δάσκαλος το εκπαιδευτικό υλικό- ερευνούν και ανακαλύπτουν την 

γνώση, γεγονός που διατηρεί το ενδιαφέρον τους αμείωτο. Το πρωτοποριακό 

στοιχείο αυτής της διαδικασίας είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται 

μια μοναδική διαβάθμιση ως προς την αλληλεπίδραση των μαθητών με το εκπαιδευτικό υλικό, κάτι που δεν συμβαίνει κα-

τά την παράδοση διαλέξεων στην τάξη.  

 2ο στάδιο «Μέσα στην τάξη»:  μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες στις οποίες ο μαθητής καλείται να έχει ενεργό συμ-

μετοχή διαπιστώνεται κατά πόσο έχει μελετήσει, κατανοήσει και αφομοιώσει το διδακτικό υλικό. Προσέρχεται στην τάξη 

προετοιμασμένος και ο σχολικός χρόνος αξιοποιείται με δραστηριότητες για την επίλυση προβλημάτων και με διεκπεραίω-

ση ομαδικών εργασιών. που διεξάγονται πάντα υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτι-

κός που καθοδηγεί και βοηθά, έχει την ευκαιρία να αντιληφθεί τις δυσκολίες που έχουν πιθανώς οι μαθητές, το κατά πόσο 

αφομοίωσαν την διδακτέα ύλη και τα σημεία όπου υπάρχουν κενά. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η ανάθεση εργασιών 

σχετικών με το αντικείμενο που έχουν μελετήσει διατηρεί την προσοχή τους και ενισχύει τα κίνητρά τους. 

 3ο στάδιο «Μετά την τάξη»: οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει μετά τα δυο πρώ-

τα στάδια. Αφού εφάρμοσαν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν από την μελέτη του διδακτικού υλικού στις εκπαιδευ-

τικές δραστηριότητες που ακολούθησαν, ανατρέχοντας εκ νέου στο υλικό αυτό είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα αποτελέ-

σματα αυτής της διαδικασίας. Με άλλα λόγια, μπορούν πια να αντιληφθούν ποια σημεία του υλικού αντιλήφθηκαν επαρ-

κώς και ποια όχι και να επισημάνουν την πρόοδό τους . 

Ερευνητικά δεδομένα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή και την αξιολόγηση της Ανεστραμμένης Τάξης σε διαφο-

ρετικά επίπεδα σπουδών και γνωστικά αντικείμενα δείχνουν ότι οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά στη μεθοδολογία αυτή, 

εκφράζουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από το μάθημα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η διδακτική διαδικασία συνοδεύεται 

από βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα και υψηλότερες βαθμολογικές επιδόσεις, συγκριτικά με την παραδοσιακή διδα-

σκαλία. Η μέθοδος αυτή σε αρκετές περιπτώσεις έχει βοηθήσει επίσης μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι σε 

μαθήματα που αρχικά θεωρούσαν δύσκολα.  

Θετική αντιμετώπιση συναντάμε και από τους γονείς. Πολλοί μαθητές δήλωσαν πως οι γονείς τους έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για το νέο μέσο, που το είδαν σαν κάτι καινοτόμο και διαφορετικό.  

Σημαντική συμβολή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης παρατηρείται και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελε-

σμάτων, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην έκφραση της δημιουργικότητας των μαθητών. 

Για τον εκπαιδευτικό, το μοντέλο βοηθάει στην αλλαγή των αντιλήψεων για τη διαδικασία της μάθησης, από την άλλη 

όμως απαιτεί και αρκετό χρόνο προετοιμασίας. 

Μία ακόμα πρόκληση που συναντάται κάποιες φορές είναι οι προ υπάρχουσες στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών, 

που χρειάζεται κάποιος χρόνος για να αλλάξουν. 

Με λίγα λόγια, διασταυρώνοντας την εμπειρία μας με συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και γνωρίζοντας το 

μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου στη Φλωρεντία, διαπιστώσαμε την κοινή ανάγκη, παι-

διά και εκπαιδευτικοί να ανανεώσουν τον τρόπο που βλέπουν τη μάθηση, να διαχειριστούν διαφορετικά το χρόνο τους, να 

συνεργαστούν περισσότερο, να αναρωτηθούν, να δεχτούν και να δώσουν βοήθεια. Ανακαλύπτοντας τη γνώση - με τη βοή-

θεια και των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων -και παρεμβαίνοντας με τις απορίες τους στην τάξη, τα παιδιά αποκτούν 

περισσότερη αυτοπεποίθηση καθώς η μέθοδος ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσωπικές μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθη-

τή. Σιγά σιγά χτίζουν τις γνώσεις τους αλλά συμμετέχουν και πιο δυναμικά στις ομάδες. Αναμένουμε έτσι να αναλάβουν 

ενεργητικό ρόλο και σε άλλα πεδία της ζωής τους και το ενδιαφέρον τους για μάθηση να παραμένει ζωηρό. 

Μια τελευταία σημείωση: ο φετινός χρόνος που σημαδεύεται από την πανδημία του Covid 19 και τα υγιειονομικά  μέτρα 

που περιόρισαν τη φυσική επαφή με τους μαθητές μας ανέδειξαν την ανάγκη εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων και 

εργαλείων διδασκαλίας προκειμένου να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις της τηλεκπαίδευσης. Το μοντέλο της Ανεστραμ-

μένης Τάξης προσφέρει σημαντική βοήθεια στους εκπαιδευτικούς, φιλοδοξώντας να μπορέσει να κινητοποιήσει τα παιδιά 

να ενδιαφερθούν για τη μάθηση σ’ αυτές τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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Εργαλεία για την εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης 

Πρόγραμμα επεξεργασίας 

βίντεο 

Πρόγραμμα κατα-

γραφής  οθόνης 

Πλατφόρμα για οργάνωση εργασιών  

Οι κλίμακες διαβαθμισμένων 

κριτηρίων 

 Jigsaw classroom 

Ευαγγελία Τσουκνάκη  

Αρετή Φλώρου 

  

Ψηφιακά κουίζ 

Είναι μία μέθοδος συνεργατικής μάθη-
σης που σχεδιάστηκε από τον Elliot 
Aronson (1978) και τροποποιήθηκε 
από τον Robert Slavin (1990). Όπως 
ακριβώς συμβαίνει και στο puzzle κά-
θε κομμάτι-μαθητής είναι αναγκαίο 
και απαραίτητο για την επιτυχή συ-
μπλήρωση και το σχηματισμό της συ-
νολικής εικόνας (επίλυσης προβλήμα-
τος ή ολοκλήρωσης του έργου).  

Πρόκειται για μία στρατηγική που επι-
τρέπει σε κάθε ομάδα να γνωρίσει σε 
βάθος μία πτυχή ενός θέματος, μιας 
έννοιας ή μίας ενότητας. Οι μαθητές 
βρίσκονται σε πλήρη αλληλεξάρτηση 
για την ολοκλήρωση του έργου ή την 
επίλυση του προβλήματος. Το θέμα 
διαιρείται σε υποθέματα και ο κάθε 

μαθητής διερευνά ένα από αυτά, δη-
λαδή ένα μόνο μέρος του υλικού προς 
μάθηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 
μαθητές να γίνονται ειδήμονες 
(experts) μιας υποενότητας και κατό-
πιν να τη διδάσκουν στα άλλα μέλη 
της ομάδας τους προκειμένου να ολο-
κληρωθεί το μαθησιακό έργο. Το χα-
ρακτηριστικό αυτού του μοντέλου εί-
ναι η αλληλεξάρτηση των μελών της 
κάθε ομάδας καθώς ο καθένας διδά-
σκει και διδάσκεται από τους άλλους 
ενώ υποχρεώνεται να δείξει ιδιαίτερη 
προσοχή αφού στο τέλος θα εξεταστεί 
σε όλες τις υποενότητες. 
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Δραματικές τεχνικές και γραφή (παραδείγματα)  
Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για τη ζωή μας η ικα-
νότητα να εκφραζόμαστε σωστά μέσα από τον γραπτό λόγο.  
Με τα κείμενά μας εκθέτουμε στην κριτική των άλλων ένα 
πολύ σημαντικό κομμάτι του εαυτού μας, την ίδια την ψυχή 
μας. Τα κείμενά μας αποτελούν προέκταση του εαυτού μας, 
επομένως η αποδοχή τους από τους άλλους είναι πολύ ση-
μαντική για τα συναισθήματα και την αυτοεκτίμησή μας. 
Γι΄αυτό άλλωστε η ανάπτυξη των λεκτικών και συγγραφικών 
δεξιοτήτων των μαθητών είναι ένας από τους κυριότερους 
στόχους του σχολείου . Πολύτιμος βοηθός του εκπαιδευτικού 
στην επίτευξη αυτού του στόχου μπορούν να αποδειχτούν οι 
δραματικές τεχνικές. Αποτελούν ένα σημαντικό εκπαιδευτι-
κό εργαλείο, το οποίο οπωσδήποτε δεν υποκαθιστά την τυπι-

κή διδασκαλία, όμως μέσω της βιωματικότητας και της συναι-
σθηματικής εμπλοκής δίνει στα παιδιά τα κατάλληλα ερεθί-
σματα, ώστε να  προετοιμαστούν επαρκώς  για την παραγω-
γή λόγου και να ξεπεράσουν τα συνήθη εμπόδια: «δεν ξέρω τι 
να γράψω, δεν έχω ιδέες, δεν ξέρω πώς να αρχίσω…» 

Ας εξετάσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: 

Τα παιδιά καλούνται να γράψουν ένα γράμμα σε έναν φίλο 
που σκοπεύει να εγκαταλείψει το σχολείο, για να του  εξη-
γήσουν ότι η απόφασή του είναι λανθασμένη και να προ-
σπαθήσουν  να του αλλάξουν γνώμη. 

Υπάρχουν λεπτομέρειες που θα πρέπει να διερευνηθούν, 
προκειμένου να αποφασιστεί τόσο το περιεχόμενο όσο και το 
ύφος του κειμένου: 

Κινητικότητα 3 : Techniques of Drama and Self-Expression in 

Education Σεβίλλη   27/1/2020-31/1/2020 

Δραματικές τεχνικές: Ένα σημαντικό εργαλείο στα 
χέρια του εκπαιδευτικού 

Tο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας επιδιώξαμε καταρ-
χάς να φέρουμε στην επιφάνεια  στο σεμινάριο «Techniques 
of Drama and Self-Expression in Education», αφού ο εκπαι-
δευτικός που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει  τεχνικές Δράματος 
πρέπει πρώτα από όλα να θυμηθεί  τα χαρακτηριστικά της 
παιδικής ψυχής: την διάθεση για παιχνίδι, τον αυθορμητι-
σμό, την επεξεργασία των εμπειριών με βάση το συναίσθημα, 
την ανάγκη για απομυθοποίηση των φόβων… Έχοντας αυτά 
υπ όψιν, θα επιτύχουμε αποτελεσματικότερη επικοινωνία με 
τους μαθητές μας. 

Δραματικές τεχνικές στην Εκπαίδευση 
Όταν  οι δραματικές τεχνικές  εφαρμόζονται στο σχολείο, 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες της τάξης, μπορούν να εξυ-
πηρετήσουν αποτελεσματικά  μαθησιακούς και παιδαγωγι-
κούς στόχους. Μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο 
στα χέρια του εκπαιδευτικού, διευρύνοντας την καθημερινή 
εκπαιδευτική πράξη, ενεργοποιώντας τα παιδιά και ωθώντας 
τα σε δημιουργική συμμετοχή. 

Mέσα από τη δράση και το παιχνίδι η γνώση έρχεται αβί-
αστα, φυσιολογικά, ευχάριστα. Οι μαθητές δεν μαθαίνουν 
απλώς, βιώνουν καταστάσεις από τις οποίες παράγουν γνώ-
σεις. 

Παράλληλα εκπληρώνεται η επιθυμία τους για κίνηση,  η 
οποία τους είναι τόσο απαραίτητη. 

Όταν εφαρμόζουμε αυτές τις τεχνικές δεν υπάρχει επιτυχί-
α ή αποτυχία, δεν υπάρχει ανταγωνιστική διάθεση, υπάρχει 
μόνο ουσιαστική επικοινωνία μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης. 
Αρκεί να σεβόμαστε τον θεμελιώδη κανόνα: όχι αρνητική 
κριτική. 

Οι μαθητές της τάξης γίνονται ομάδα με ισότιμα μέλη και 
όλοι αποδέχονται τους κοινούς κανόνες λειτουργίας της. Μά-
λιστα τα ίδια τα παιδιά είναι ιδιαίτερα αυστηρά απέναντι σε 
όσους δεν τους τηρούν. 

Μοιράζονται τα συναισθήματά τους και το καθένα μαθαί-
νει να τα αντιμετωπίζει με τη συμπαράστασή της ομάδας και 
να τα κατανοεί όταν τα βλέπει στους άλλους.  

Οι συναισθηματικές εντάσεις εκτονώνονται. Τα παιδιά 
αποφορτίζονται, χαλαρώνουν, οι δημιουργικές δυνάμεις 
τους απελευθερώνονται. 

Τα πιο ντροπαλά ενθαρρύνονται να εκφράζουν ελεύθερα 
τις σκέψεις τους, αφού νιώθουν την αποδοχή  της υπόλοιπης 

ομάδας. 

Όλα εξασκούνται στην παραγωγή προφορικού και γρα-
πτού λόγου και μαθαίνουν να αναλύουν χαρακτήρες και 
καταστάσεις. 

Προκειμένου να επιλύσουν φανταστικά προβλήμα-
τα  αναπτύσσουν αληθινές δεξιότητες, χρήσιμες για τη ζωή 
τους.  

Ας δούμε ένα παράδειγμα:  Στην  υποθετική κατάσταση (και 
είναι τόσες πολλές αυτές που συναντάμε στη λογοτεχνία) 
«Είμαστε  αποκλεισμένοι σε ένα καταφύγιο από χιονοθύελ-
λα.  Πώς  θα  επιβιώσουμε;»  το κάθε παιδί μπορεί να προτεί-
νει  τρόπους  για  να αντιμετωπιστεί η δύσκολη συγκυρί-
α,  ενώ  παράλληλα ακούει  και  τις  ιδέες  των άλλων  παι-
διών.   

Ας σκεφτούμε πόσες δεξιότητες αποκτούν: Μαθαίνουν να 
συνεργάζονται, να επιδιώκουν ομαδικούς στόχους, να συζη-
τούν, να διαφωνούν με κόσμιο τρόπο. Επίσης να διαπραγμα-
τεύονται, να διεκδικούν, να σέβονται τις απόψεις των άλλων, 
να επιλύουν με δημιουργικό τρόπο προβλήματα, να παρου-
σιάζουν τις ιδέες τους με αυτοπεποίθηση. Ακόμη να κατανο-
ούν τη γλώσσα του σώματος και να βλέπουν τα πράγματα 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μέσα από τις φανταστικές, 

επεξεργάζονται τις πραγματικές εμπειρίες και μαθαίνουν. 
Επίσης το δράμα μας αγγίζει συναισθηματικά (πόσοι δεν 

έχουμε κλάψει παρακολουθώντας κάποια κινηματογραφική 
ταινία, παρόλο που ξέρουμε ότι η υπόθεση δεν είναι αληθι-
νή;) Αφυπνίζει το συναίσθημα και το εμπλέκει στη μαθησια-
κή διαδικασία επιτυγχάνοντας την εμπέδωση των γνώσεων. 

Με τις δραματικές τεχνικές συνδυάζονται διαφορετικά 
είδη σκέψης: κριτική και δημιουργική, ατομική και συλλογι-
κή. Σώμα, μυαλό, συναίσθημα, φωνή  συντονίζονται και 
παράγουν σκέψη και δράση,  επιτυγχάνοντας την ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και μάλιστα με 
έναν τόσο συναρπαστικό και διασκεδαστικό τρόπο! 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή δραματικών 
τεχνικών είναι η δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας, 
αφού για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να εκφραστούν και 
να λειτουργήσουν αποτελεσματικά χρειάζονται  αίσθηση α-
σφάλειας ( να εμπιστεύονται τον χώρο και τους ανθρώπους 
γύρω τους ) και κίνηση (βασικό στοιχείο της εφηβικής φύ-
σης). 

 «Όποιος κινεί το σώμα, κινεί την καρδιά. Όποιος κινεί 
την καρδιά, κινεί τα συναισθήματα. Όποιος είναι ικανός να 
ενθουσιάζεται και να κινείται, έχει βρει το κλειδί του μυστη-
ρίου-θαύματος της Εκπαίδευσης.»     

Carlos Pons (δάσκαλος) 
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Γιατί ο φίλος μου θέλει να εγκαταλείψει το σχολείο; Μήπως 
του συνέβη κάτι; 

Τι σκοπεύει να κάνει στη συνέχεια; 

Πόσο στενή είναι η φιλία μου με εκείνον; 

Πόσο σημαντική είναι για εκείνον η γνώμη μου; 

Γιατί του γράφω επιστολή αντί να του τηλεφωνήσω; 

Αυτά τα ερωτήματα και άλλα ακόμα που θα προκύψουν κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής των δραματικών τεχνικών, μπο-
ρούν να διερευνηθούν με παιχνίδι ρόλων: Δύο παιδιά θα πα-
ραστήσουν τους δύο φίλους και θα μιλήσουν «τηλεφωνικώς» 
για το θέμα που τους απασχολεί. Ο διάλογός τους θα δώσει 
απαντήσεις σε απορίες και θα τροφοδοτήσει την ομάδα με 
πολλές ιδέες, οι οποίες στη συνέχεια θα αξιοποιηθούν, όταν 
οι μαθητές θα προχωρήσουν στη σύνταξη των κειμένων (ή 
του κειμένου τους, αν πρόκειται για συνεργατική γραφή). 

Ας υποθέσουμε ότι τα παιδιά καλούνται να συντάξουν έναν 
απλό τουριστικό οδηγό που θα περιέχει τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της πόλης τους. Για να διερευνηθούν τα ερωτή-
ματα που προκύπτουν μπορούμε να «στήσουμε» έναν διάλο-
γο (παιχνίδι ρόλων) ανάμεσα σε έναν υπάλληλο που δίνει 
τουριστικές πληροφορίες και έναν επισκέπτη από το εξωτερι-

κό, ο οποίος δεν γνωρίζει πολλά για τον τόπο μας. Εναλλακτι-
κά η διερεύνηση μπορεί να γίνει με συνέντευξη: κάποιος από 
την ομάδα (πιθανόν ο καθηγητής) θα υποδυθεί τον υπάλληλο  
και οι υπόλοιποι θα του θέτουν ερωτήσεις. 

Η αποτελεσματικότητα των θεατρικών τεχνικών 

Έχει αποδειχτεί με επιστημονικές έρευνες ότι οι τεχνικές του 
δράματος παρέχουν σημαντική βοήθεια σε όλα τα παιδιά που 
προσπαθούν να βελτιώσουν τα γραπτά τους. Μάλιστα η συμ-
βολή τους γίνεται καταλυτική στην περίπτωση των παιδιών 
που δεν έχουν εμπιστοσύνη στις συγγραφικές τους ικανότη-
τες και φοβούνται την αποτυχία. Τα παιδιά αυτά επωφελού-
νται όχι μόνο από τις ιδέες που παράγονται αλλά και από τις 
λέξεις που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του θεατρικού 
παιχνιδιού, εμπλουτίζοντας με αυτές το λεξιλόγιό τους. Αν 
αποφασίσουμε μάλιστα ότι η σύνταξη του κειμένου θα είναι 
συνεργατική, τότε τα παιδιά αυτά θα απαλλαγούν από το 
άγχος τους, αφού η ευθύνη για την ποιότητα του γραπτού 
θα είναι συλλογική. Μέσα από την ασφάλεια της ομάδας, 
και την αλληλεπίδραση των μελών της απελευθερώνεται η 
δημιουργικότητα του κάθε μαθητή και χρησιμοποιείται για 
τον κοινό σκοπό: το κείμενό τους.  

ΘΕΑΤΡΟ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ  
Ο καθένας µας µπορεί να σκεφτεί µια δυσάρεστη στιγµή της 
ζωής του, όταν  έζησε µια κατάσταση ανυπόφορης αδικίας για 
την οποία θα ήθελε να κάνει κάτι πολύ παραπάνω από το να 
σιωπήσει, αλλά δεν τα κατάφερε, είτε γιατί δεν ήξερε πώς να 
αντιδράσει είτε γιατί φοβήθηκε ότι δεν είχε τα απαραίτητα 
προσόντα ή τη δύναμη. Εδώ ακριβώς  έρχεται το Θέατρο του 
Καταπιεσμένου να «εκπαιδεύσει» τους πολίτες, ώστε να απο-
κτήσουν μιλιά. 

Το Θέατρο του Καταπιεσμένου δημιουργήθηκε από τον σκη-
νοθέτη και θεωρητικό του θεάτρου,  Αουγκούστο  
Μποάλ (1931-2009) και διαδόθηκε γρήγορα στη Βραζιλία και 
σε όλη τη Λατινική Αµερική, ως αντίδραση στα καταπιεστικά 
και δικτατορικά καθεστώτα. Σύντομα δημιουργήθηκαν θεα-
τρικές ομάδες σ΄ όλο τον κόσμο. 

Το συγκεκριμένο θεατρικό σύστημα έχει τις ρίζες του στο παι-
δαγωγικό μοντέλο « Η Παιδαγωγική του Καταπιεσμένου» 
που ανέπτυξε o βραζιλιάνος παιδαγωγός Πάουλο Φρέι-
ρε (1921 – 1997), ο οποίος πίστευε στην ισότιμη διαλογική 
σχέση δασκάλου-μαθητή. Με την ίδια λογική ο Boal 
προσπάθησε να µετατρέψει το «µονόλογο» της σκηνής προς 
την πλατεία, σ’ έναν ισότιμο «διάλογο» µεταξύ του κοινού 
και των ηθοποιών, σε µια σχέση αλληλεπίδρασης. Ο θεατής 
δεν είναι παθητικός δέκτης και έτσι η θεατρική πρακτική με-
τατρέπεται σε αποτελεσματικό εργαλείο για την κατανόηση 
κοινωνικών και προσωπικών προβλημάτων, καθώς και για την 
αναζήτηση λύσεων. 

Η βάση του ΘτΚ είναι το Θέατρο Φόρουμ ή Θέατρο Αγορά, 
μία θεατρική παράσταση που παρουσιάζεται είτε σε θέατρα, 
είτε σε δημόσιους χώρους (πλατείες, δρόμοι, σχολεία), ώστε 
να μπορεί ο καθένας  να συμμετέχει.  

Ας δούμε αναλυτικότερα τι συμβαίνει σε μία παράσταση Θεά-
τρου Φόρουμ. 

Η ομάδα των ηθοποιών (επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, δεν 
έχει σημασία) παρουσιάζει μία σύντομη αδιέξοδη ιστορία 
σύγκρουσης-καταπίεσης. Η ιστορία αυτή προέρχεται από 
κοινές εμπειρίες  των συμμετεχόντων και θίγει ζητήματα που 
ενδιαφέρουν: τη θέση της γυναίκας, τη ρατσιστική συμπερι-
φορά, την εκμετάλλευση ενός εργαζομένου, τις σχέσεις των 

δύο φύλων, τον εκφοβισμό  (θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα 
τα σχολεία) κλπ. Οι  θεατές προβληματίζονται. Ποιος καταπιέ-
ζεται; Ποιος ευθύνεται;  Γιατί δεν κατάφερε ο καταπιεσμένος 
να αλλάξει την κατάστασή του; Στη συνέχεια ξαναπαίζεται η 
ιστορία και όποιος θέλει μπορεί να φωνάξει “Στοπ!” στο 
σημείο όπου θεωρεί πως μπορεί να αποτραπεί η καταπίεση. 
Στη συνέχεια μπορεί να ανέβει στη σκηνή και να αντικαταστή-
σει τον ηθοποιό στο ρόλο του καταπιεσμένου, δίνοντας μια 
άλλη τροπή στην ιστορία, η οποία παίζεται ξανά και ξανά, 
καθώς οι θεατές  μετατρέπονται σε ηθοποιούς , προτείνο-
ντας διαφορετικές εκδοχές της. Αν κάποιοι θεατές παραμέ-
νουν σιωπηλοί και δεν παρεμβαίνουν, είναι γιατί έχουν απο-
φασίσει να μην πουν τίποτα: “ήδη αυτό είναι μία δράση”, 
λέει ο Μποάλ. 

Τι καταφέρνει λοιπόν το Θέατρο του Καταπιεσμένου; Σύμ-
φωνα με τον Μποάλ, το θέατρο είναι ένα  εργαλείο που μπο-
ρεί να αλλάξει την κοινωνία, αφού  δημιουργεί ένα ασφαλές 
πλαίσιο για δοκιμή και εξερεύνηση ποικίλων κοινωνικών ρό-
λων. Οι θεατές- ηθοποιοί  βλέπουν από πολλές οπτικές γωνί-
ες προβληματικές κοινωνικές καταστάσεις και ενεργοποιού-
νται στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης τους. Δεν επιδιώκε-
ται η εύρεση μίας και μοναδικής λύσης, αλλά η διερεύνηση 
εναλλακτικών τρόπων συμπεριφοράς και η σύνθεση απόψεων.  

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τεχνικών του ΘτΚ στην Εκπαίδευ-
ση, ο ίδιος  o Boal πίστευε ότι «κάθε παιχνίδι είναι μαθητεία 
για τη ζωή.  Το θεατρικό παιχνίδι είναι μαθητεία για την 
κοινωνική ζωή. Το ΘτΚ είναι μαθητεία για το πώς να είσαι 
πολίτης». Πράγματι, μέσω των συγκεκριμένων τεχνικών τα 
παιδιά προβληματίζονται σχετικά με διάφορα κοινωνικά προ-
βλήματα και τα αίτιά τους, μαθαίνουν να τα αναγνωρίζουν. 
Μπαίνουν στη θέση του αδικημένου, ευαισθητοποιούνται, 
αναπτύσσουν την επιθυμία να παρέμβουν ενάντια στην αδικί-
α, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των αντίστοιχων δεξιοτή-
των. Γι΄ αυτό το ΘτΚ θεωρείται ιδανικό στην αντιμετώπιση 
θεμάτων σχολικού εκφοβισμού και ρατσιστικών συμπεριφο-
ρών στα σχολεία. Τα παιδιά μαθαίνουν να ενδιαφέρονται 
για τα κοινά και σιγά-σιγά εξελίσσονται σε ενεργούς πολίτες, 
ενώ παράλληλα ενισχύονται η ενσυναίσθηση, η αυτοπεποίθη-
ση, η ομαδικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ικανότητα 
λόγου και έκφρασης.                                       Δέσποινα Κλαδίτου 
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Μια συνέντευξη που θα-μπορούσε-να-είχε-δοθεί, αν η κα-
ραντίνα δεν μας άφηνε τόσο στενά περιθώρια φυσικής επι-
κοινωνίας, βασισμένη σε ερωτήσεις των παιδιών του Γ3 και 
του Γ4, μετά την επιστροφή μας από το σεμινάριο για τις 
Τεχνικές Δράματος στην Εκπαίδευση που παρακολουθήσα-
με στη Σεβίλλη, τον Ιανουάριο του 2020. Με μικρά γλυκά 
κεράσματα στην τάξη, έγινε μια μεγάλη συζήτηση για την 
εμπειρία που αποκομίσαμε και προετοιμάστηκαν τα παιδιά 
για την εφαρμογή στην πράξη γνώσεων και τεχνικών που 
φέραμε στις αποσκευές μας!  

Αυτο-συνεντευξιαζόμενη, Θ. Μπέτσου 

Κάνατε ένα σεμινάριο σχετικά το Δράμα στην Εκπαίδευση. 
Η λέξη Δράμα δεν είναι η ίδια με τη λέξη Θέατρο; 

Στην τέχνη του θεάτρου που είναι πανάρχαιη για τους 
Έλληνες, αναζητάμε έναν καθρέφτη της ζωής μας, όπως και 
τη συγκίνηση και μια εμπειρία που μας επιτρέπει να σκε-
φτούμε πάνω στον εαυτό μας και τη θέση μας στον κόσμο και 
ν’ αναγνωρίσουμε κάποιες λύσεις –πιθανόν- στα διλήμματά 
μας. Όταν μιλάμε για το θέατρο, έχουμε περισσότερο στο 
μυαλό μας ένα ολοκληρωμένο έργο που παρουσιάζεται σε 
μια παράσταση. Η λέξη Δράμα είναι πιο γενική: έχει να κάνει 
με τις δράσεις των ανθρώπων, δράσεις που προκαλούν συ-
γκρούσεις εσωτερικές ή εξωτερικές και μας αφορά –έτσι κι 
αλλιώς- όλες και όλους γιατί, με κάποιο τρόπο, όλοι δρούμε. 
Να τονίσουμε ότι αυτή είναι και η σημασία της λέξης στην 
αρχαιότητα: το Δράμα ήταν μέρος της ζωής της πόλης και 
απευθυνόταν σε όλους τους πολίτες κι όχι μόνο στους θεα-
τρόφιλους, όπως θα λέγαμε σήμερα. 

Μια θεατρική παράσταση αναδεικνύει ένα μικρό μέρος μιας 
ανθρώπινης δράσης που επηρεάζει κι άλλους και θέτει ένα 
πρόβλημα που ζητάει λύση, όπως στην Ελένη του Ευριπίδη ή 
στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Τεχνικές που χρησιμοποιούν οι 
συγγραφείς θεατρικών έργων ή οι ηθοποιοί, δραματικές τε-
χνικές γιατί περιέχουν δράση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες για να προκαλέσουν 
τα άτομα να δράσουν, να σκεφτούν ή να κάνουν κάτι. Όταν 
μιλάμε λοιπόν για το Δράμα στην εκπαίδευση, δεν εννοούμε 
ότι τα παιδιά μαθαίνουν για το θέατρο ή πώς να κάνουν μια 
θεατρική παράσταση αλλά ότι μαθαίνουν μέσω του θεάτρου. 
Μια σπουδαία καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Ουά-
σινγκτον, η Dee Dickinson μιλάει για «δηµιουργικό δράµα» 
και λέει ότι είναι μια δραστηριότητα όπου «οι µαθητές ακούν 
ή διαβάζουν µια ιστορία ή ένα ποίηµα, ή ακούν ένα µουσικό 
κοµµάτι, ή βλέπουν ένα πίνακα ζωγραφικής και σχεδιάζουν 
πώς να το αποδώσουν δραµατικά. Αναγνωρίζουν ή αν χρεια-
στεί αναπτύσσουν την πλοκή, διαλέγουν χαρακτήρες, 
δηµιουργούν ένα σκηνικό και αυτοσχεδιάζουν το διάλογο και 
τη δράση. Μαζί µε τους θεατές (µαθητές που δεν είναι στο 
δρώµενο) κριτικάρουν την απόδοση, αποφασίζουν τι είναι 
καλό και τι πρέπει να βελτιωθεί και επαναλαµβάνουν ε-
φαρµόζοντας τις προτεινόµενες αλλαγές. Κατόπιν κοινό και 
παίκτες αλλάζουν ρόλους. Πρόκειται για µια διαδικασία συ-
νεργατική, που αναπτύσσει τη γρήγορη και αυθόρµητη σκέ-
ψη, την επίλυση προβληµάτων, την αυτοπεποίθηση και την 
παρουσία, τη συγκέντρωση, καθώς και ικανότητες κριτικής 
και αναλυτικής σκέψης».  

Αν αφήσουμε όμως τους ορισμούς στους ειδικούς, στην ουσί-
α, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα δώσουμε τη δυνα-
τότητα στα παιδιά να εκφραστούν μέσα από διάφορους τρό-
πους και πώς θα κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο 
χωρίς να είναι υποχρεωμένα να μάθουν απ’ έξω ένα μάθημα 
ή να γράψουν ένα διαγώνισμα!   

Ποια θα λέγατε ότι είναι τα στοιχεία που δανείζεται το εκ-
παιδευτικό δράμα από το θέατρο όπως το ξέρουμε, ως μια 
παράσταση που παρακολουθούμε; 

Την κίνηση και τον λόγο, καταρχάς, μέσα από τον αυτοσχε-
διασμό. Την υποκριτική, όταν καλούμαστε να γίνουμε κά-
ποιοι/ες άλλοι/ες, να εκφραστούμε, να αισθανθούμε, να σκε-
φτούμε έξω από αυτό που πραγματικά είμαστε. Κάθε φορά, 
κάτι δικό μας μπαίνει μέσα στο ρόλο, εμείς γινόμαστε υπο-
κριτές και δίνουμε το δικό μας χρώμα, άρα, εκφραζόμαστε κι 
εμείς οι ίδιες/οι αυτοσχεδιάζοντας, γιατί δεν υπάρχει ανα-
γκαστικά γραμμένο κείμενο από πριν που εμείς πρέπει να 
ακολουθήσουμε. Δανειζόμαστε, λοιπόν, και την έννοια ενός 
δραματικού κειμένου, κάτι που υπάρχει και αλλάζει ή δεν 
υπάρχει και το φτιάχνουμε εμείς και δεν είναι ανάγκη να εί-
ναι θεατρικό, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και φυσικά, γινόμα-
στε σκηνοθέτες, δίνουμε ψυχή στους ρόλους μας, καθορίζου-
με τον τρόπο που θα εξελιχθεί η μικρή μας «παράσταση». 

Τώρα που τα σχολεία είναι κλειστά και κάνουμε τηλεκπαί-
δευση, πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα στοιχεία του Δρά-
ματος; Εννοώ, δεν χρειάζεται φυσική παρουσία για να κά-
νουμε θεατρικά παιχνίδια ή να στήσουμε ένα έργο; 

Στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο 
στην Εκπαίδευση (ΠΔΘΕ), μιας επιστημονικής ένωσης που 
εδώ και 20 χρόνια προωθεί το εκπαιδευτικό δράμα, δύο θεα-
τροπαιδαγωγοί, ένας Γερμανός κι ένας Αυστραλός, τονίζουν 
ότι είναι ανάγκη να σωθεί η τέχνη του θεάτρου παρότι στε-
ρείται το βασικό, την παρουσία του σώματος, τις εκφράσεις, 
τις χειρονομίες, τη φυσική επικοινωνία. Όσες/οι ασχολού-
νται, προβληματίζονται έντονα για τις Τέχνες γενικά και έχουν 
μερικές καλές ιδέες για να εφαρμόσουμε το Δράμα προσαρ-
μόζοντάς το στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.   

Θα έχετε δει διάφορες «παραστάσεις» που έχουν δημιουργη-
θεί διαδικτυακά και προσφέρουν ανάσα στη διάρκεια του 
εγκλεισμού μας στο σπίτι. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια 
ιδέα, δεν είναι όμως η μοναδική και θα έλεγα ούτε η πιο εύ-
κολη. Όπως και σε ό,τι άλλο διδάσκεστε ή δουλεύετε αυτόν 
τον καιρό, αυτά που κάνουμε δεν μπορούν να πλησιάσουν 
στη ζωντανή επικοινωνία που έχουμε στο σχολείο όμως μπο-
ρούμε να πειραματιστούμε και να κρατήσουμε το ενδιαφέ-
ρον ζωντανό. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα  βιντεογραφικό 
θεατρικό με ατομικούς μονολόγους ή να δουλέψουμε τεχνι-
κές με έμφαση στην αναπνοή ή την εκτέλεση κινήσεων-
εκφράσεων μέσα στο χώρο σας, να δημιουργήσουμε νοερές 
εικόνες ή ένα φωνητικό τοπίο, αυτοσχεδιάζοντας. Μπορείτε 
να μοιραστείτε στα «δωμάτια» του webex, για να υποκριθεί-
τε μικρούς ρόλους ή να γράψετε έναν δικό σας θεατρικό διά-
λογο ή να ασκηθείτε στην αφήγηση ιστοριών και τη δημιουρ-
γική γραφή. Χρειάζεται μόνο η διάθεσή σας να συμμετέχετε 
και ίσως τέτοιοι πειραματισμοί να βοηθήσουν τη συμμετοχή 
σας και στα μαθήματα ή να μπορέσετε να νιώσετε πιο κοντά 
μεταξύ σας, πιο συντροφικά, κάτι που το έχουμε τόση ανά-
γκη, έτσι αποκλεισμένοι που νιώθουμε...  

Χρησιμοποιήσατε έναν όρο που τον έχουμε ακούσει, δεν 
ξέρουμε όμως τι ακριβώς σημαίνει, δημιουργική γραφή.  

Η δημιουργική γραφή αναφέρεται γενικά στη διαδικασία με 
την οποία ένας συγγραφέας αναπαριστά τον κόσμο με λέξεις, 
όπως ένας ζωγράφος με χρώμα και γραμμές κι ένας φωτο-
γράφος σε μια στιγμιαία λήψη της κάμερας. Έχει σχέση με 
την έκφραση για ό,τι βαθύτερο έχουμε μέσα μας και θέλουμε 
να μην είναι μόνο προσωπικό μας βίωμα αλλά να το κάνουμε 
γνωστό και σ’ έναν αναγνώστη, σ’ ένα κοινό. Δημιουργούμε 
γεγονότα, σκηνές, χαρακτήρες, ακόμη κι έναν ολόκληρο κό-



Πετρογραφήματα  

 18 

σμο. Υλικό μας είναι οι λέξεις. Η μορφή που θα πάρει το κεί-
μενό μας ποικίλλει πολύ: μυθιστόρημα, διήγημα, ποίημα, 
παραμύθι, θεατρικό κείμενο, σενάριο για κινηματογραφικό 
έργο, ημερολόγιο. Τα τελευταία χρόνια, η δημιουργική γραφή 
διδάσκεται στα Πανεπιστήμια όλου του κόσμου αλλά και στο 
σχολείο, κυρίως στο μάθημα της Λογοτεχνίας, σάς ζητάμε να 
γράψετε πιο «δημιουργικά», για παράδειγμα, μια σελίδα ημε-
ρολογίου ή ένα χαϊκού ή τη συνέχεια – το τέλος μιας ιστορίας 
ή σα να είστε ένας από τους χαρακτήρες ενός κειμένου. 

Εκτός από τη συγγραφή θεατρικού έργου, πώς συνδέεται 
γενικότερα η δημιουργική γραφή με το σεμινάριο που κάνα-
τε για το Δράμα στην Εκπαίδευση; 

Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια σύντομη εικόνα. Ξεκινήσα-
με με την Σεχραζάτ που σίγουρα ξέρετε τι έκανε 1001 Νύχτες 
προκειμένου να σώσει τη ζωή της, αφού ο μισογύνης Πέρσης 
βασιλιάς Σαχριάρ κάθε μέρα παντρευόταν μια γυναίκα που 
την σκότωνε το πρωί για να μην απιστήσει απέναντί του! 

Του έλεγε ιστορίες, όπως το Λυχνάρι του Αλαντίν κι ο Σεβάχ 
ο θαλασσινός! 

Ακριβώς! Η Σεχραζάτ λέει ιστορίες, αφηγείται! Τι μάς λέει 
λοιπόν; Ότι η αφήγηση, προφορική ή γραπτή, είναι απαραίτη-
τη για να επιβιώσουμε! Αφηγούμαστε μικρά και μεγάλα 
επεισόδια της ζωής μας, μέσα από μικρές ιστορίες παρουσιά-
ζουμε στους/στις άλλους/ες τον εαυτό μας, τα συναισθήματα, 
τις σκέψεις, τις εμπειρίες μας και το ίδιο κάνουν κι εκείνοι/ες. 
Η εκπαιδεύτριά μας μάς παρουσίασε τη θεωρία της Θεατρο-
παιδαγωγού Patrice Baldwin, η οποία σημειώνει ότι το σχο-
λείο συνεχώς προσπαθεί να βελτιώσει την δεξιότητα του λό-
γου που είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να ανταποκριθεί-
τε σε πάμπολλες περιστάσεις της ζωής σας, δεν το καταφέρ-
νει όμως πάντα, ας μην κρυβόμαστε. Ειδικά υποφέρει ο γρα-
πτός λόγος, χωρίς τον οποίο ένα παιδί θ’ αγωνίζεται σε όλη 
του τη ζωή, συναισθηματικά και πρακτικά, και θα μειονεκτεί 
σε σχέση με τις επαγγελματικές ευκαιρίες. Η γραπτή επικοι-
νωνία μας αλλάζει τόσο πολύ πια κι εσείς ειδικά οι νεότεροι/
ες γράφετε σε blog, στέλνετε μηνύματα στο κινητό, 
χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κάνετε 
αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, όλ’ αυτά είναι είδη γρα-
πτού λόγου και το καθένα έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Όταν 
λέμε, λοιπόν, δημιουργική γραφή στο σχολείο, έχουμε στο 
μυαλό μας το πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά να γίνουν απο-
τελεσματικοί συγγραφείς, όχι ενός μυθιστορήματος, κι αυ-
τού βέβαια, αν κάποιος έχει μια ιδιαίτερη κλίση στις λέξεις, 
αλλά κυρίως να μπορούν να συγγράφουν σύμφωνα με τους 
κανόνες κι εκφράζοντας ολοκληρωμένα τη σκέψη και το 
συναίσθημά τους, όπου και όπως χρειάζεται.  

Συχνά δυσκολευόμαστε να γράψουμε για διάφορους λό-
γους. Δεν μάς έρχονται ιδέες ή είναι λίγες, υπάρχουν θέμα-
τα που δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα ή μπορεί και να μη μάς 
ενδιαφέρουν καθόλου, κάνουμε λάθη στη δομή ή στη στίξη, 
μπερδευόμαστε στις λέξεις ή μάς λένε ότι είναι πολύ απλές. 
Πώς μπορεί το Δράμα να μάς βοηθήσει; 

Πρώτα και κύρια, το Δράμα βοηθάει στην προετοιμασία και 
συγκέντρωση του υλικού γιατί περισσότεροι έχουν και περισ-
σότερες ιδέες! Με τις τεχνικές δράματος δουλεύουμε ομαδο-
συνεργατικά και ξέρουμε ότι στις ομάδες νιώθετε μεγαλύτερη 
ασφάλεια γιατί δεν έχετε το άγχος ότι υπάρχει ο παντογνώ-
στης δάσκαλος και θα βαθμολογηθείτε για κάθε σας σκέψη. 
Έτσι πολλές ιδέες πέφτουν στο τραπέζι, ασκείται κριτική και 
στο τέλος, όλη η τάξηέχει όλες τις ιδέες! Έτσι, μπορούμε ν’ 
αποφύγουμε τα «κολλήματα» και να νιώσουμε μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση για ν’ αρχίσουμε να γράφουμε. Πολλές 

ασκήσεις προθέρμανσης σάς βοηθάνε να νιώσετε άνετα μέσα 
στις ομάδες σας, να γνωριστείτε, να θέσετε τους κανόνες σας, 
να εκφράσετε μια επιθυμία ή μια ανάγκη σας. Σάς καλούμε 
να φανταστείτε και να επεξεργαστείτε σενάρια σα να βλέπετε 
τη ζωή σας ως παράσταση με ρόλους, υπόθεση, πλοκή, συ-
μπεριφορές, λέξεις που σάς εκφράζουν. Οποιοδήποτε θέμα 
μπορεί να μας δώσει υλικό για δραματοποίηση που βοηθάει 
ιδιαίτερα, παιδιά υπερκινητικά, παιδιά ντροπαλά, παιδιά που 
για οποιονδήποτε λόγο δε συμμετέχουν εύκολα στο μάθημα 
ή δυσκολεύονται να γράψουν ικανοποιητικά ή δεν μπορούν 
να μιλήσουν-γράψουν κάτι που δεν το έχουν «ζήσει».  

Με τεχνικές δράματος μπορούμε να επεξεργαστούμε διαφο-
ρετικές πλευρές ενός θέματος, σα να έχουμε διαφορετικούς 
ρόλους σ’ ένα έργο. Στο θέατρο πειραματιζόμαστε συνεχώς 
και παίρνουμε ρίσκα γιατί έχουμε κοινό. Με το εκπαιδευτικό 
δράμα, γινόμαστε πότε ηθοποιοί πότε κοινό κι αυτό οξύνει 
την κρίση και αναπτύσσει την ενσυναίσθησή μας. Δημιουργι-
κή γραφή και Δράμα ενδιαφέρονται για την αυτοέκφραση και 
το πώς θα εκδηλώσουμε αυτό που πραγματικά είμαστε, νιώ-
θουμε, σκεφτόμαστε ώστε ν’ αγγίξουμε τους άλλους. Όταν θα 
έχουμε «παίξει» το θέμα μας, το πρόβλημά μας, τις 
εσωτερικές μας φωνές, θα είμαστε πιο έτοιμοι να τα βάλουμε 
και πάνω στο χαρτί. Πάνω απ’ όλα όμως, με το Δράμα μαθαί-
νουμε ν’ ακούμε ενεργητικά τους/τις άλλους/ες, να δίνουμε 
προσοχή για να μην σπάσουμε τη ροή του «έργου». Όταν μού 
φύγει ο φόβος ότι οι άλλοι/ες δεν μ’ ακούνε ή όταν 
συνειδητοποιήσω ότι συχνά δεν ακούω εγώ αλλά κάνω μονό-
λογο, τότε αρχίζω να ελέγχω και τα λόγια μου ώστε να έχουν 
συνοχή και ροή.  

Υπάρχουν και δραστηριότητες γραφής καθαρά, όπως είναι Το 
Νήμα της Μνήμης που το «ακολουθούμε» για να 
καταγράψουμε ατομικά την πρώτη ιστορία που θυμόμαστε 
ότι ακούσαμε ποτέ και τη μοιραζόμαστε με την ομάδα. Ή, η 
τεχνική Χαρακτήρας στον Τοίχο που επιτρέπει στα παιδιά να 
γράφουν τι θέλουν να γνωρίζουν για οποιοδήποτε χαρακτήρα 
σε οποιοδήποτε σημείο ενός έργου ή να γράφουν τα γενικά 
χαρακτηριστικά και τις εντυπώσεις τους από αυτόν. Ή η τεχνι-
κή storyboard, ένα απλό εικονογραφημένο σενάριο που 
χρησιμεύει για να καταγράψουμε σε μια σειρά εικόνων ένα 
δραματικό κομμάτι από ένα παραμύθι, ένα λογοτεχνικό έργο, 
μια πηγή στην Ιστορία. Όσο εκπαιδευόμαστε, κι εσείς κι εμείς, 
τόσο περισσότερες ιδέες μπορούμε να εφαρμόσουμε για να 
δυναμώσουμε το λόγο μας με τεχνικές δράματος! 

Και μην ξεχνάτε: όταν ήσασταν μικρά, στήνατε ολόκληρες 
παραστάσεις με τα παιχνίδια σας, πολιτείες και χωριά, κάνατε 
ρόλους, φτιάχνατε διαλόγους, αναπαριστούσατε κόσμους 

ολόκληρους πραγματικούς 
και φανταστικούς και λέγατε 
απίθανες ιστορίες. Όλοι/ες 
το έχετε κάνει, ξέρετε λοιπόν, 
πώς γίνεται μέσα από το παι-
χνίδι και την αναπαράσταση 
να μαθαίνεις και να ωριμά-
ζεις! 

 
Μικρό δείγμα γραφής: μια έκδοση 
του 2020 από το  ΠΔΘΕ ©, με την 
υποστήριξη  της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

 

 

Θεοδώρα Μπέτσου 
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Η δυνατή ομάδα του σεμιναρίου της Σεβίλλης!                         

Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Λιθουανία, Τσεχία! 

Η αποφοίτηση  

Κάνοντας μια στάση πάνω στην 

θρυλική γέφυρα  Ponte Vecchio  

Απολαμβάνοντας την Φλωρεντία από ψηλά σε 

κατάσταση  mindfulness 

Δοκιμάζοντας εκπαιδευτικές τεχνικές δράματος στη Σεβίλλη: Κίνηση, παιχνίδι, μουσική, πανιά… ξεκινάμε! 


