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Περίληψη
Εισαγωγή: Το θεατρικό παιχνίδι συνιστά μία εναλλακτική εκπαιδευτική προσέγγιση στη διδασκαλία
και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι τα
παιδιά μπορούν να βιώσουν μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν παιχνίδι, φαντασία, τέχνη, κίνηση,
και δραματοποίηση. Ταυτόχρονα, μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε ένα περιβάλλον που τους
επιτρέπει να δημιουργήσουν, να προσπαθήσουν ξανά χωρίς να φοβούνται ότι αξιολογούνται,
ελέγχονται ή κινδυνεύουν να απορριφθούν. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση του
σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης ενός προγράμματος για την εκμάθηση βασικών
τομέων κοινωνικής ένταξης: επαγγέλματα, οικιακές δραστηριότητες, αθλήματα και νοσοκομειακή
περίθαλψη σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα από την εκπαιδευτική αξιοποίηση του
θεατρικού παιχνιδιού.
Μεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα μία έρευνα δράσης.
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 15 άτομα (8 εκπαιδευτές και 7 εκπαιδευόμενοι). Το πρόγραμμα
εφαρμόστηκε στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας «Ελπίδα» που βρίσκεται στη Ρόδο. Στην «Ομάδα
Θεάτρου» έλαβαν μέρος 7 παιδιά με νοητική καθυστέρηση ηλικίας 13 - 17 ετών (Μ.Ο.= 13.7). Τα
παιδιά της ομάδας είχαν Δ.Ν<40 και ποσοστό αναπηρίας 60% - 80%. Η εργασία με την ομάδα
υλοποιήθηκε σε δύο στάδια. Πρώτα έγινε η άτυπη αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
των παιδιών και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν οι δραστηριότητες του θεατρικού παιχνιδιού.
Αποτελέσματα: Η αξιολόγηση του προγράμματος κατέδειξε ότι η εργασία στα πλαίσια μίας ομάδας,
όταν περιλαμβάνει θεατρικό παιχνίδι, προ-θεατρικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, και
κυρίως διάθεση για προσφορά προς τον άλλο, μπορεί να επιτύχει τους περισσότερους από τους
στόχους της. Ειδικότερα, το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να προσφέρει: α) γνώσεις για βασικά θέματα
κοινωνικής ένταξης, β) ενίσχυση αυτοεκτίμησης, γ) διαπραγμάτευση αρνητικών συναισθημάτων
(φόβου, απόρριψης) και δ) ψυχαγωγία.
Λέξεις Κλειδιά: θεατρικό παιχνίδι, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επαγγέλματα, οικιακές
δραστηριότητες, αθλήματα, νοσοκομειακή περίθαλψη, ψυχαγωγία, ενίσχυση αυτοεκτίμησης
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Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί μία μοναδική μορφή παιχνιδιού στη διάρκεια της οποίας τα παιδιά
δραματοποιούν γεγονότα από τον κόσμο της φαντασίας ή αναπλάθουν την πραγματικότητα και
επαναπροσδιορίζουν τις εμπειρίες τους μέσα από διεργασίες απελευθερωμένες από χωροχρονικά όρια
και περιορισμούς. Συγχρόνως, συνιστά μία εναλλακτική εκπαιδευτική προσέγγιση στην εκπαίδευση
και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι τα
παιδιά μπορούν να βιώσουν μοναδικές εμπειρίες και να εκφραστούν ελεύθερα σε ένα περιβάλλον
όπου είναι ελεύθερα να δράσουν, να εκφραστούν, να προσπαθήσουν ξανά χωρίς να φοβούνται ότι
αξιολογούνται, ελέγχονται ή κινδυνεύουν να απορριφθούν.
Το θεατρικό παιχνίδι διαθέτει από τη φύση του διπλή υπόσταση (Γραμματάς, 1996):
- Από τη μία είναι παιχνίδι, πράγμα που σημαίνει ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού,
αποτελεί, δηλαδή, μία ελεύθερη έκφραση του παιδιού, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη
κανόνων ή κωδικών επικοινωνίας. Επιπλέον, απαιτεί την οριοθέτηση του χώρου και του χρόνου
και βασικά προϋποθέτει τη διάθεση επικοινωνίας, ομαδικού πνεύματος και συλλογικότητας
δράσεων και λειτουργιών από τους συμμετέχοντες, στους οποίους πάνω από όλα προσφέρει τη
χαρά της συμμετοχής (Faure & Lascar, 1990).
- Από την άλλη, αποτελεί μία μορφή θεατρικής έκφρασης και φέρει όλα τα γνωρίσματα του
θεάτρου (Σέργη, 1983).
Ωστόσο, το θεατρικό παιχνίδι συνιστά μία παιγνιώδη δραστηριότητα στη διάρκεια της οποίας
χρησιμοποιούνται στοιχεία και τεχνικές του θεάτρου με τρόπο πιο ελεύθερο και πιο προσωπικό απ’ ότι
στην καθαυτό θεατρική ανάπτυξη. Το θεατρικό παιχνίδι δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μία
παιδαγωγική πρακτική μέσα από την οποία το παιδί ανακαλύπτει και εκφράζει τις δημιουργικές του
ικανότητες. Ταυτόχρονα, εκφράζει ενδόμυχες καταστάσεις και προβλήματα, και αποδέχεται το
κανονιστικό πλαίσιο: τα όρια που θέτει η ομάδα και το παιχνίδι. Το θεατρικό παιχνίδι διαφέρει από την
καθιερωμένη διαδικασία «παιξίματος» ενός θεατρικού κειμένου, δεν αποτελεί στείρα αναπαράσταση
ενός κειμένου, αλλά συγκροτεί ένα χώρο δράσης, όπου το παιδί αναπαράγει, βιώνει και αναπαριστά με
το παιχνίδι τον ιδιαίτερο φαντασιακό και ψυχικό του κόσμο. Στο θεατρικό παιχνίδι δεν υπάρχει
κείμενο, ούτε ρόλοι προκαθορισμένοι και κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλότροπα
στην εκπαιδευτική πράξη (Σαρρής, 2002).
Στο θεατρικό παιχνίδι οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους,
υποδυόμενοι ένα ρόλο, ο οποίος τους μεταφέρει από τον κόσμο της πραγματικότητας στο χώρο της
φαντασίας. Επιπλέον, οι ποικίλες προσωποποιήσεις οδηγούν στη δημιουργία «δράσεων» που
ενεργοποιούν τους συμμετέχοντες ψυχικά, πνευματικά και σωματικά. Ο συγκερασμός λοιπόν του
παιχνιδιού και του θεάτρου καθιστά το θεατρικό παιχνίδι ως μία ιδιαίτερη μορφή έκφρασης και
επικοινωνίας, η οποία δεν εντάσσεται στα στεγανά μιας πειθαρχημένης και αυστηρά δομημένης
έκφρασης τέχνης που απαιτεί ανέβασμα θεατρικής παράστασης, συνέπεια, πίεση και ένταση για το
αποτέλεσμα. Ωστόσο, στηριζόμενη στην παιγνιώδη διάθεση και στον αυθορμητισμό των παιδιών,
καλλιεργεί τη φαντασία, προωθεί την αυτενέργεια και συμβάλλει σε κάθε τομέα και σε κάθε φάση
ανάπτυξης του παιδιού.
Ο όρος θεατρικό παιχνίδι περιλαμβάνει όλα τα είδη του παιχνιδιού προσποίησης. Δηλαδή, το παιχνίδι
ρόλων (play role), το φανταστικό παιχνίδι (fantasy play), το παιχνίδι προσωποποίησης, το
διερευνητικό, το κοινωνιοδραματικό (sociodramatic play) και το συμβολικό παιχνίδι (Mellou, 1995).
Το θεατρικό παιχνίδι συνιστά μία δραστηριότητα που είναι προσανατολισμένη στο παιδί ως
ψυχοσωματική ολότητα και περιλαμβάνει εκτός από το παιχνίδι προσποίησης και το παιχνίδι ρόλων,
το μιμητικό παιχνίδι, ενώ παράλληλα καλλιεργεί τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση και τη λεκτική
επικοινωνία (Belski & Most, 1981).
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Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών κρίνεται ιδιαίτερα πολύτιμη και
αποκτά ζωτική σημασία όταν σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από και για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το
θεατρικό παιχνίδι συμβάλλει στην ενίσχυση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών,
στη δημιουργία ομάδων και στην ανάπτυξη ή βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων, κ.ά. Ειδικότερα,
αποτελεί μία διαδικασία αλληλεπίδρασης, αφού κάθε παιδί που συμμετέχει σ’ αυτό κινείται, μιλάει,
πράττει, ασκεί και δέχεται επιρροή από τις πράξεις και τη συμπεριφορά των άλλων παιδιών. Η
αλληλεπίδραση και η εναλλασσόμενη ανταπόκριση αποτελεί τη βάση και την ουσία του θεατρικού
παιχνιδιού (Κοντογιάννη, 2000).
Παράλληλα, το θεατρικό παιχνίδι σημαίνει ομαδικό παιχνίδι και ως τέτοιο ενισχύει την
κοινωνικοποίηση των μελών του. Επίσης, το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί ένα τρόπο να επικοινωνούμε
μέσα από τα αισθήματά μας, εφόσον όταν μιλάμε για ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού δεν μπορούμε
να αγνοούμε τη ψυχική, τη συναισθηματική καλλιέργεια και ωρίμανση (Κουρετζής, 1991).
Η τέχνη έχει ως στόχο την ολοκλήρωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και της δημιουργικότητας στην
ανάπτυξη του παιδιού. Ειδικότερα, στόχος του θεατρικού παιχνιδιού δεν είναι να διδαχθούν τα παιδιά
θέατρο, να γίνουν ηθοποιοί ή να ανεβάσουν μία παράσταση με δυναμική επαγγελματία, με ρυθμική
τελειότητα στην κίνηση και την εκφορά του λόγου. Το θεατρικό παιχνίδι δεν απαιτεί αποστήθιση
κειμένων και πρόβες (Κουρετζής, 1991). Εντούτοις, η πεμπτουσία του θεατρικού παιχνιδιού έγκειται
στην τέχνη της αναπαράστασης. Όπως τονίζει ο Μουδατσάκις (1994), ο όρος «θεατρικό» οφείλεται
ακριβώς στον επιδανεισμό των αρχών αυτής της τέχνης. Συνεπώς, όπως και στο θέατρο, έτσι και στο
θεατρικό παιχνίδι τίποτα δε διατηρεί τη χρηστικότητα που έχει στην πραγματικότητα, τίποτα δεν είναι
αυτό που πραγματικά είναι. Μια καρέκλα, ένα τραπέζι, ένα κουτί, και κάθε αντικείμενο αποκτούν
διαφορετική σημασία και άλλη οντότητα στο παιχνίδι (Buisson, 1911. Faure & Lascar, 1990). Το παιδί
φορτίζει με σημασίες τα αντικείμενα και τις κινήσεις του στο παιχνίδι ακριβώς όπως κάνει αυθόρμητα
στην καθημερινή ζωή (Σέργη, 1983. Μουδατσάκις, 1994). Στο θεατρικό παιχνίδι λοιπόν το παιδί
αναπαράγει, βιώνει, μεταμορφώνει και εκφράζει με το οικείο είδος του παιχνιδιού τις δικές του
ανάγκες, τον ιδιαίτερο φανταστικό και ιδιόμορφο κόσμο του (Κουρετζής, 1991).
Στην ανάπτυξη και ενίσχυση του θεατρικού παιχνιδιού δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο του
ενηλίκου. Στο θεατρικό παιχνίδι, ο ενήλικος (δάσκαλος/α, νηπιαγωγός) τρέπεται από «φορέας
γνωστικής ύλης», σε εμψυχωτή των παιδιών και πολλές φορές σε συμπαίχτη και συνδημιουργό του
παιχνιδιού. Ορισμένοι μελετητές, ανάλογα με τη μορφή που λαμβάνει το θεατρικό παιχνίδι, διακρίνουν
τρεις διαφορετικούς τρόπους παρέμβασης του εμψυχωτή/εκπαιδευτικού: α) ο εμψυχωτής που κάνει
θεατρικό παιχνίδι στα παιδιά, υιοθετώντας ένα ρόλο σκηνοθέτη (McCullough, 1988), β) ο εμψυχωτής
που κάνει θεατρικό παιχνίδι με τα παιδιά. Δηλαδή, υποβάλλει κάποιες προτάσεις σχετικά με το
παιχνίδι και ενθαρρύνει τα παιδιά να αναπαραστήσουν ιστορίες πραγματικές ή από τον κόσμο της
φαντασίας (Enz & Cristie, 1993) και γ) ο εμψυχωτής που βοηθά ή συμμετέχει στο θεατρικό παιχνίδι
που κάνουν τα παιδιά προωθώντας την εξέλιξη των δραστηριοτήτων (O’ Neil & Lambert, 1990) και
συνάμα εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των παιδιών. Στην ουσία, ο εμψυχωτής λαμβάνει το ρόλο του
θεατή στα δρώμενα και η συμμετοχή του εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την επιθυμία των παιδιών.
Επιπλέον, στόχος του εμψυχωτή είναι να προδιαθέτει την ομάδα για παιχνίδι, και να ενθαρρύνει τη
συνεργασία και την αμοιβαία δράση όλων των παιδιών στην αναπαράσταση της κάθε ιστορίας (James,
1993. Ward, 1994). Επίσης, βασικός ρόλος του εμψυχωτή είναι να προκαλεί την επινόηση θεμάτων για
θεατρικό παιχνίδι και να τηρεί τη «συνέχεια» στη ροή του σεναρίου, αλλά και στη δράση καθεαυτή. Η
τήρηση της συνέχειας μπορεί να εξασφαλιστεί με βάση την «αρχή της προσθαφαίρεσης» και την «αρχή
των ερωταποκρίσεων» (Μουδατσάκις, 1994). Ο ρόλος του εμψυχωτή (από το πρώτο έως και το
τέταρτο στάδιο όπου η παρέμβαση του ελαχιστοποιείται) είναι η ενίσχυση των πρωτοβουλιών των
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παιδιών και η γονιμοποίηση των ευρημάτων τους (Μουδατσάκις, 1994). Ο ενήλικος αποτελεί το
όχημα, τον ενδιάμεσο σταθμό στην επαφή των παιδιών με μία μορφή θεατρικής τέχνης, ελεύθερης και
ανεξάρτητης (Καραμήτρου, 2004). Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη δράση του εμψυχωτή σε τρία
επίπεδα: παιδαγωγικό, θεατρικό και ψυχαγωγικό (Κουρετζής, 1991).
Παράλληλα, το θεατρικό παιχνίδι δεν είναι μόνο ψυχαγωγία. Είναι μία σύνθετη δημιουργική και
συλλογική τέχνη που εντάσσεται στο σύνολο της παιδαγωγικής πρακτικής. Οι οδηγίες που δίνονται
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο του «Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών»
διευκρινίζουν ότι η θεατρική παιδεία έχει στόχο την καλλιέργεια των φυσικών διανοητικών και
ψυχικών ικανοτήτων των μαθητών, αλλά και ως καλλιτεχνική δραστηριότητα το θέατρο προβάλλει τον
παιδευτικό του χαρακτήρα, καθώς είτε με τη μορφή πρακτικής άσκησης, είτε με τη μορφή θεατρικού
παιχνιδιού, είτε με πιο σύνθετους κώδικες θεατρικής επικοινωνίας, όπως είναι η παράσταση, το παιδί
έρχεται σε επαφή με τη θεατρική γλώσσα με τη συμβολοποίηση του σώματος του λόγου του χώρου και
του χρόνου. Όπως τονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η θεατρική τέχνη στο σχολείο αποτελεί
μια αισθητική εμπειρία που διαφοροποιείται από αυτή του επαγγελματικού θεάτρου καθώς στόχος δεν
είναι το τελικό παραγόμενο «προϊόν», αλλά η διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, η εμπειρία
αποτελεί μέσο έκφρασης, αίσθησης, επικοινωνίας και ενεργούς μάθησης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
2004). Το «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
υπογραμμίζει ότι η θεατρική έκφραση στο σχολείο έχει ως στόχο την παράλληλη και ισόρροπη
ανάπτυξη του διανοητικού και αισθητικού δυναμικού των μαθητών μέσω της θεωρητικής και της
πρακτικής επαφής τους με την τέχνη του θεάτρου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001).
Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Δ. 301/96, ΦΕΚ 208
Α΄, 29.08.1996), η θεατρική αγωγή αποτελεί βασική επιδίωξη στην εκπαιδευτική ολοκλήρωση των
παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα, για την υλοποίηση του προγράμματος «Ομάδα Θεάτρου» της
παρούσας έρευνας επικεντρωθήκαμε στις ακόλουθες περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος:
1. Κοινωνική Προσαρμογή:
α) Κοινωνική συμπεριφορά: συνεργασία με άλλους.
β) Προσαρμογή στο περιβάλλον: προσαρμογή στο κοινωνικό περιβάλλον.
2. Δημιουργικές Δραστηριότητες:
α) Αισθητική αγωγή/Τέχνες: θεατρικό παιχνίδι: προ-θεατρικές ασκήσεις και χειροτεχνία (ζωγραφική
και κολάζ).
β) Ελεύθερος χρόνος: παιχνίδια.
Με βάση το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος η εργασία βασίστηκε στις ακόλουθες
δεξιότητες, στάσεις, γνώσεις και εμπειρίες:
- Δεξιότητες: αντιληπτικές, νοητικές, κοινωνικές, κινητικές.
- Γνωστικό αντικείμενο: τέχνη, προετοιμασία για τη ζωή του ενήλικα, οικιακή οικονομία, φυσική
αγωγή.
- Στάσεις: αυτοεκτίμηση, επιμονή, φαντασία, αποδοχή βοήθειας, αποδοχή των άλλων, χρησιμότητα,
κοινωνικοποίηση, υπομονή, αυτο-έκφραση
- Εμπειρίες: αισθητικές, επικοινωνίας, απασχόλησης, ελεύθερου χρόνου, κοινωνικές, ηθικές.
(Χρηστάκης, 2002).
Η ελληνική βιβλιογραφία εμφανίζεται με περιορισμένες αναφορές στο θεατρικό παιχνίδι από και για
παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. Κουρετζής & Άλκηστις, 1993. Κοντογιάννη, 2000). Η
παρούσα μελέτη επιχειρεί να μελετήσει αυτές τις παραμέτρους, ώστε να συμβάλει στην εργασία –σε
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο–, όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές
ανάγκες. Η έρευνα επιδιώκει να μελετήσει πώς μπορεί το θεατρικό παιχνίδι να συμβάλλει αφενός στην
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εκμάθηση βασικών τομέων κοινωνικής ένταξης: επαγγέλματα, οικιακές δραστηριότητες, αθλήματα και
νοσοκομειακή περίθαλψη και αφετέρου στη γενικότερη κοινωνικο-συναισθηματική συμπεριφορά
παιδιών με ειδικές ανάγκες
Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι τα ακόλουθα:
- Ποιες είναι οι γνώσεις των παιδιών σχετικά με: τα επαγγέλματα, τις οικιακές δραστηριότητες, τα
αθλήματα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη και πώς επέδρασε το θεατρικό παιχνίδι στην ενίσχυση
αυτών των γνώσεων;
- Ποια ήταν η επίδραση του θεατρικού παιχνιδιού στο συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο των
παιδιών με ειδικές ανάγκες;

Μεθοδολογία
Η παρούσα μελέτη συνιστά μία ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα μία έρευνα δράσης, η οποία
επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός προγράμματος θεατρικής
αγωγής στα πλαίσια εθελοντικής εργασίας φοιτητών σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας στη Ρόδο.
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η εκμάθηση βασικών τομέων κοινωνικής ένταξης μέσα από
την εκπαιδευτική χρήση του θεατρικού παιχνιδιού.
Δείγμα
Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 15 άτομα: 8 εκπαιδευόμενοι και 7 εκπαιδευτές. Οι
εκπαιδευόμενοι χαρακτηρίζονται ως άτομα με ειδικές ανάγκες και είναι 1 κορίτσι και 6 αγόρια ηλικίας
13 - 17 ετών (Μ.Ο.= 13.7 έτη). 6 παιδιά έχουν διάγνωση για νοητική καθυστέρηση και 1 για
εγκεφαλική παράλυση και νοητική καθυστέρηση. Επίσης, δύο αγόρια παρουσιάζουν σοβαρά
προβλήματα λόγου. Όλα τα παιδιά παρακολουθούν το πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας «Ελπίδα». Το
κέντρο «Ελπίδα» υπάγεται στο Δωδεκανησιακό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με
Αναπηρίες, με μέλη από τα Δωδεκάνησα, που ανέρχονται στα 164. Το «Ελπίδα», έχει ως στόχο τη
δημιουργική απασχόληση, την επαγγελματική προκατάρτιση και την κοινωνικοποίηση ή τη στήριξη
της κοινωνικής επανένταξης παιδιών με αναπηρίες. Λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Στο κέντρο
έρχονται καθημερινά 24 άτομα με ειδικές ανάγκες (κυρίως με νοητική καθυστέρηση ή ανωριμότητα)
ηλικίας 10 - 30 ετών και απασχολούνται σε δραστηριότητες αθλητικές, μαθησιακές, εργοθεραπευτικές,
επαγγελματικής προκατάρτισης, καλλιτεχνικής έκφρασης, κοινωνικής εκπαίδευσης και κοινωνικής
ενσωμάτωσης, ψυχαγωγικές κ.ά. Οι εκπαιδευτές εργάστηκαν στα πλαίσια εθελοντικής εργασίας στο
κέντρο (3 άντρες και 5 γυναίκες).
Μέσα συλλογής των δεδομένων και διαδικασία
Η έρευνα ολοκληρώθηκε σε δύο στάδια: 1) πιλοτική έρευνα και 2) κυρίως έρευνα. Για τη συλλογή
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία:
- Για την πιλοτική έρευνα: α) άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση και β)ημι-δομημένη συνέντευξη με το
προσωπικό του κέντρου.
- Για την κυρίως έρευνα: συμμετοχική παρατήρηση.
Το στάδιο της άτυπης εκπαιδευτικής αξιολόγησης ολοκληρώθηκε σε 6 συναντήσεις: 4 συναντήσεις
αξιολόγησης (ατομική αξιολόγηση) και 2 συναντήσεις αξιολόγησης στα πλαίσια ομαδικής εργασίας. Η
αξιολόγηση ολοκληρώθηκε σε ένα μήνα (συνολικά 6 τετράωρες συναντήσεις). Η κυρίως έρευνα
ολοκληρώθηκε σε 15 συναντήσεις: 2 συναντήσεις εξοικείωσης των μελών της ομάδας, 12 συναντήσεις
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για την ολοκλήρωση των θεματικών ενοτήτων (3 τριαντάλεπτα για κάθε θεματική ενότητα) και 1
τελική αποχαιρετιστήρια συνάντηση.
Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων γινόταν καταγραφή των πεπραγμένων. Στη συνέχεια, όλα τα
δεδομένα υποβάλλονταν σε επεξεργασία με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου (κλασική θεματική
ανάλυση).
Περιγραφή Προγράμματος
Σενάρια Δράσεις – Θεματικές Ενότητες
Ένα παιχνίδι θεατρικό πρέπει να διαθέτει, καταρχήν, ένα «σενάριο δράσης». Μία ιστορία απλή ή
πολυεπίπεδη από την καθημερινότητα, από τον κόσμο της φαντασίας ή από τη διδακτέα ύλη την οποία
συλλαμβάνει και «στήνει» η ομάδα στην τάξη με αυτοσχεδιασμό και με –ή χωρίς– τη βοήθεια του
δασκάλου-εμψυχωτή (Μουδατσάκις, 1994). Κατά συνέπεια, το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να αρχίσει με
το σχέδιο ενός σεναρίου και να προχωρήσει στην καθεαυτό δράση, το παιχνίδι. Στην παρούσα έρευνα
τα «σενάρια δράσης» αφορούσαν στα: επαγγέλματα, οικιακές δραστηριότητες, αθλητικές
δραστηριότητες και νοσοκομειακή περίθαλψη.
Ειδικότερα, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
- 1η Θεματική ενότητα: «Επαγγέλματα»: μανάβης, φαρμακοποιός, βιβλιοπώλης, περιπτεράς.
- 2η Θεματική ενότητα: «Οικιακές δραστηριότητες»: στρώσιμο τραπεζιού, δίπλωμα ρούχων,
σκούπισμα, σφουγγάρισμα.
- 3η Θεματική ενότητα: «Δραστηριότητες άθλησης»: καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, παιχνίδια.
- 4η Θεματική ενότητα: «Νοσοκομειακή περίθαλψη»: παιχνίδι με ασθενείς και γιατρούς (Στο
Παράρτημα Ι, σελ. 17-23 παρατίθεται υπόδειγμα καταγραφής μίας θεματικής ενότητας).
Σχέδιο συγκρότησης του θεατρικού παιχνιδιού
Κάθε θεματική ενότητα ολοκληρωνόταν σε 3 συναντήσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ειδικότερα:
- 1η συνάντηση: εξοικείωση με το θέμα της ενότητας: συζήτηση, κολάζ
- 2 συνάντηση: θεατρικό παιχνίδι
- 3η συνάντηση: επανάληψη και εμπέδωση γνώσεων μέσα από τη χρήση ζωγραφικής.
Φάσεις θεατρικού παιχνιδιού
Η συγκρότηση των δραστηριοτήτων θεατρικού παιχνιδιού (κάθε 2η συνάντηση) ολοκληρωνόταν σε
τέσσερα στάδια/φάσεις: 1) Α΄ φάση: Η απελευθέρωση της ομάδας, 2) Β΄ φάση: Παιχνίδι ρόλων (play
role), 3) Γ΄ φάση: Παρουσίαση δρώμενου και 4) Δ΄ φάση: Αξιολόγηση – Επανατροφοδότηση.
Μολονότι κάποιοι μελετητές θεωρούν ότι η σειρά των σταδίων δεν είναι απόλυτη (Τσαρούχη, 1999),
ωστόσο θεωρούμε ότι τα στάδια ολοκλήρωσης έπρεπε να ακολουθούν μία συγκεκριμένη δομή και όχι
να μεταλλάσσονται. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε το ακόλουθο σχέδιο συγκρότησης θεατρικού
παιχνιδιού:
Α΄ φάση: Η απελευθέρωση της ομάδας (διάρκειας περίπου 7 λεπτών)
Η πρώτη φάση του θεατρικού παιχνιδιού –δηλαδή η φάση της απελευθέρωσης– συνιστά μία
προπαρασκευαστική φάση (Τσαρούχη, 1999), όπου επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι το ίδιο το
σώμα, που με την κίνηση και την ελεύθερη έκφραση αποτελεί μέσο έκφρασης συναισθημάτων
(Κουρετζής & Άλκηστις, 1993). Μπορεί να αρχίσει με μια άσκηση χαλάρωσης προκειμένου τα παιδιά
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να απελευθερωθούν από αναστολές, να αποδεσμευτούν από δισταγμούς και να εκφράσουν τα
συναισθήματά τους.
Στην παρούσα μελέτη, τα παιδιά άκουγαν απαλή μουσική και έκαναν ασκήσεις χαλάρωσης. Την αξία
των ασκήσεων προθέρμανσης επισημαίνουν πολλοί μελετητές, καθώς οι ασκήσεις αυτές δημιουργούν
κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται ο συντονισμός τους στο χώρο
δράσης του θεατρικού παιχνιδιού και να προωθείται η συνεργασία μεταξύ τους (Way, 1967). Συνεπώς,
μέσα από τις ασκήσεις και τα παιχνίδια σωματικής έκφρασης και αισθησιοκινητικής δράσης το παιδί
χαλαρώνει, αποκτά πιο έντονη αίσθηση του χώρου και του χρόνου, μεταβάλλει τη συναίσθηση σε
κίνηση, αυτοσυγκεντρώνεται, ενώ παράλληλα βελτιώνεται ψυχοκινητικά και οξύνει την
παρατηρητικότητά του (Κουρετζής & Άλκηστις, 1993).
Όμως για να λειτουργήσει το παιχνίδι ως μέσο απελευθέρωσης και δημιουργικής έκφρασης, θα πρέπει
να υπάρχει το αντίστοιχο παιδαγωγικό κλίμα, πνεύμα ή ακόμα και περιβάλλον προκειμένου να
αναπτυχθεί. Η ύπαρξη κανόνων και ο αυστηρά ελεγχόμενος κώδικας συμπεριφοράς για το τι πρέπει
και τι όχι σε μία δραστηριότητα, αναστέλλει την ελεύθερη έκφραση των παιδιών και προκαλεί ένα
πλήθος αναστολών και αντιστάσεων. Σε μία τέτοια περίπτωση, το παιχνίδι δεν μπορεί να είναι
δημιουργικό, ούτε μπορεί να προσφέρει δυνατότητες επικοινωνίας και καλλιέργειας ανθρώπινων
σχέσεων (Κουρετζής, 1991).
Το παιχνίδι έχει το χαρακτήρα μίας δραστηριότητας αυθόρμητης χωρίς πρακτική λειτουργία και χωρίς
να στοχεύει σε κάτι άλλο πέρα από το ίδιο το παιχνίδι (Τσαρούχη, 1999). Και αν αυτή η
δραστηριότητα φαινομενικά δεν έχει καμιά άμεση σκοπιμότητα έχει πολλές βαθύτερες: α) ευνοεί την
κοινωνική και αισθητική προσαρμογή του παιδιού στην ομάδα, μέσα από την ελεύθερη επικοινωνία
και συγκρότηση της ομάδας, β) συμβάλλει στην ψυχοσωματική και κινητική έκφραση, και ταυτόχρονα
γ) ασκεί και πνευματικές λειτουργίες μέσα από την απόκτηση νέων εμπειριών. Όταν το παιδί λοιπόν
συμμετέχει σε τέτοιες δραστηριότητες στην πρώτη φάση του θεατρικού παιχνιδιού χαλαρώνει,
αποβάλλει την επιθετικότητά του (Cole & Cole, 1996), εξωτερικεύει βαθύτερες τάσεις, μαθαίνει να
εκφράζεται όχι μόνο με το λόγο αλλά και με το σώμα και απελευθερώνει τη φαντασία του.
Επιπρόσθετα, το παιδί μέσα από αισθησιοκινητικές δραστηριότητες, μιμικές και φωνητικές ασκήσεις
δεν εκφράζει μόνο μύχιες ανάγκες, αλλά και επικοινωνεί ουσιαστικά (Κουρετζής, 1991b).
Β΄ φάση: Παιχνίδι ρόλων (play role) (διάρκειας περίπου 8 λεπτών)
Αποτελεί ένα στάδιο συλλογικής διεργασίας και επεξεργασίας των ρόλων που θα παρουσιαστούν στην
επόμενη φάση. Τα παιδιά παίζοντας ένα ρόλο, ανακαλύπτοντας ένα θέμα και διαμορφώνοντας ένα
περιβάλλον συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία μίας δράσης (Κουρετζής & Άλκηστις 1993). Κάποιοι
μελετητές παραλείπουν αυτό το στάδιο και προχωρούν αμέσως στο στάδιο του σκηνικού
αυτοσχεδιασμού (Smith & Herring, 1994). Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο
στην όλη διαδικασία πετυχημένης ολοκλήρωσης του θεατρικού παιχνιδιού, εφόσον προσφέρει την
ευκαιρία στα παιδιά να αυτενεργήσουν, να δημιουργήσουν, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να
πρωτοτυπήσουν, να επικοινωνήσουν και μέσα από τη μεταξύ τους συνδιαλλαγή να αποφασίσουν το
πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο αυτοσχεδιασμός που θα παρουσιάσουν στη συνέχεια.
Για την υλοποίηση της παρούσας μελέτης, τα παιδιά (που ήδη είχαν ακούσει για την ενότητα που θα
ασχοληθούν στο πρώτο στάδιο/τριαντάλεπτο), επέλεγαν τους ρόλους που θα έχουν στο δρώμενο και
τους δίνονταν απλές πληροφορίες και επεξηγήσεις για το τι θα γίνει στη συνέχεια.
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Γ΄ φάση: Παρουσίαση δρώμενου (διάρκειας περίπου 15 λεπτών)
Στη φάση αυτή γίνεται η σκηνική παρουσίαση του δρώμενου (Giffin, 1984). Η φαντασία των παιδιών
ασκείται κατά τρόπο εποικοδομητικό και συγκεκριμένο. Όσες επιθυμίες εξέφρασαν και όσες ιδέες
εφάρμοσαν σε προηγούμενα στάδια, τώρα σχηματοποιούνται σε ένα «θεατρικό δρώμενο». Με την
κίνηση ή/και το λόγο παρουσιάζουν ένα σκηνικό αυτοσχεδιασμό, συνθέτοντας τους ρόλους, τις σκηνές
και τα θέματα που πραγματεύτηκαν (Κουρετζής, 1991. Κουρετζής & Άλκηστις 1993). Σ’ αυτά τα
πλαίσια, τα παιδιά με τη βοήθεια των εμψυχωτών διαμορφώνουν το σκηνικό χώρο με τα κατάλληλα –
για τη θεματική που έχουν επιλέξει– αντικείμενα (Μουδατσάκις, 1994) και προχωρούν στην εκτέλεση
ενός δρώμενου που σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να σκηνοθετηθεί από τα ίδια τα παιδιά (Smilansky,
1968. Benson, 1994), αλλά που στην προκειμένη περίπτωση τα ίδια παιδιά παρήγαγαν με τη βοήθεια
του εμψυχωτή.
Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη διαδραματίστηκε το παιχνίδι ρόλων για την εκμάθηση: α) τεσσάρων
επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με αυτά, β) βασικών οικιακών
δραστηριοτήτων, γ) κάποιων αθλημάτων και δ) βασικών θεμάτων σχετικά με τη νοσοκομειακή
περίθαλψη . Τα παιδιά είχαν ένα συνεργατικό αλλά πρωταρχικό ρόλο, όπου οι εμψυχωτές/εθελοντές
φοιτητές ενεργούσαν σαν μια μονάδα ο καθένας με ένα παιδί και αποτελούσε ένα βασικό μοχλό
πραγμάτωσης των επιθυμιών και των προτιμήσεων των παιδιών.
Δ΄ φάση: Αξιολόγηση - Επανατροφοδότηση
Είναι ένα στάδιο επεξεργασίας πολλαπλών επιπέδων, όπου οι συμμετέχοντες συζητούν αναλύουν και
αξιολογούν τις εμπειρίες που αποκόμισαν κατά τη δραματοποίηση (Faris, 1940. Schuncke, 1978.
Brissett & Edgley, 1990). Σε άλλες περιπτώσεις, τα διάφορα στοιχεία που προκύπτουν, οι
παρατηρήσεις, οι νέες προτάσεις και ιδέες των παιδιών μπορούν να αποτελέσουν αφορμή ή να δώσουν
υλικό για τη δημιουργία νέων θεατρικών παιχνιδιών (Κουρετζής, 1991).
Στην παρούσα μελέτη τα παιδιά συζήτησαν με τον εμψυχωτή τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν,
εξέφρασαν τα συναισθήματα που ένιωσαν και μίλησαν για το δικό τους ρόλο στο δρώμενο. Οι
εμψυχωτές ενθάρρυναν και βοήθησαν τα παιδιά να εκφραστούν κάνοντας ερωτήσεις του τύπου: τι σας
άρεσε ή τι δεν σας άρεσε στο δρώμενο που παρουσιάσατε, τι θα θέλατε να κάνετε επιπλέον που δεν το
έχετε κάνει ή τι δεν σας άρεσε, κ.τ.λ.. Μέσα από τη συζήτηση αυτή τα παιδιά μαθαίνουν να ενεργούν
και να συνδιαλέγονται στα πλαίσια μιας ομάδας.
Ορισμένοι μελετητές παραλείπουν τη φάση αυτή (Woods, 1993. Γιάνναρης, 2001) ή υποστηρίζουν ότι
είναι προαιρετική (Κουρετζής & Άλκηστις, 1993). Εμείς, αντίθετα, θεωρήσαμε ότι αποτελεί
απαραίτητο στάδιο της όλης διαδικασίας θεατρικού παιχνιδιού. Επίσης, αν και κάποιοι ερευνητές
υποστηρίζουν ότι το στάδιο αυτό μπορεί να γίνει ώρες, μήνες ή και χρόνια μετά (Κουρετζής &
Άλκηστις, 1993. Τσαρούχη, 1999) στην παρούσα εργασία λάμβαναν χώρα αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης, δηλαδή του σκηνικού αυτοσχεδιασμού, έτσι ώστε η συζήτηση
που ακολουθούσε να συνδέεται άμεσα με τα συναισθήματα που γεννήθηκαν, τις εμπειρίες και τις
γνώσεις που αποκόμισαν τα παιδιά από τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι.
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Ευρήματα - Αξιολόγηση
Η παρούσα μελέτη είχε ως βασικό στόχο την παρουσίαση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της
αξιολόγησης ενός προγράμματος για την εκμάθηση βασικών τομέων κοινωνικής ένταξης σε παιδιά με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα από την εκπαιδευτική αξιοποίηση του θεατρικού παιχνιδιού.
Χρησιμοποιήθηκε ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε να
εξεταστεί το γνωστικό επίπεδο των συγκεκριμένων παιδιών της ομάδας σχετικά με τέσσερα
επαγγέλματα, τις οικιακές δραστηριότητες, τα αθλήματα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη πριν και
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Παράλληλα, βασική επιδίωξη του προγράμματος ήταν η
διερεύνηση των πιθανών επιδράσεων του θεατρικού παιχνιδιού σε συναισθηματικό και συμπεριφορικό
επίπεδο αυτών των παιδιών.
Γνωστικό επίπεδο των παιδιών σχετικά με: τα επαγγέλματα, τις οικιακές δραστηριότητες, τα
αθλήματα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη πριν και μετά το πρόγραμμα
Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η πλειονότητα των παιδιών (85.72%) δεν είχε εμπειρίες αυτόνομων
οικονομικών συναλλαγών, και αντιστοιχίας επαγγελμάτων και προϊόντων (π.χ. στο βιβλιοπωλείο μπορώ
να βρω τετράδια, μολύβια, μπογιές κ.ά.). Τα επαγγέλματα που συμπεριέλαβε το πρόγραμμα –μετά από
ομόφωνη απόφαση μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών– ήταν: μανάβης, βιβλιοπώλης,
φαρμακοποιός, περιπτεράς.
Παράλληλα, όλα τα κορίτσια (100%) μπορούσαν να κατονομάσουν και να εκτελέσουν όλες τις
οικιακές ασχολίες, ενώ τα αγόρια μπορούσαν να κατονομάσουν τις ακόλουθες οικιακές ασχολίες:
στρώσιμο τραπεζιού, πλύσιμο πιάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα και άπλωμα ρούχων.
Όσον αφορά στα αθλήματα, η πλειονότητα των παιδιών (71.43%) γνώριζαν τα βασικά ομαδικά
παιχνίδια (πετοσφαίριση και καλαθοσφαίριση). Ειδικότερα, γνώριζαν το χώρο διεξαγωγής κάθε
αθλήματος και να ρίχνουν τη μπάλα. Δε γνώριζαν τις πραγματικές συνθήκες διεξαγωγής αγώνων
(κανόνες, σφύριγμα διαιτητή, χωρισμός σε δύο ομάδες) και στα παιχνίδια με τη μπάλα δεν τηρούσαν
τη σειρά στο παιχνίδι (όλα ήθελαν να παίξουν πρώτα).
Σχετικά με τη νοσοκομειακή περίθαλψη, ένα ποσοστό 57.15% είχε γνώσεις για: α) τη στολή του
παθολόγου και του χειρουργού, β) τα βασικά ιατρικά εργαλεία εξέτασης: στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο,
θερμόμετρο, και γ) τη βασική φαρμακευτική αγωγή: τις ενέσεις, και διέκριναν τη διαφορά φαρμάκων
σε χάπι και σιροπιού). Ωστόσο, κανένα παιδί δεν μπορούσε να κάνει την αντιστοιχία πάθησης και
ειδικότητας γιατρού.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τα παιδιά απέκτησαν βασικές γνώσεις οικονομικών
συναλλαγών (διαδικασία αγορών και πωλήσεων) και αντιστοιχία 4 επαγγελμάτων με τα προϊόντα
πώλησης/προσφοράς. Επιπρόσθετα, στις οικιακές ασχολίες συμμετείχαν ενεργά και πετυχημένα πέρα
από τα κορίτσια και τα αγόρια. Όσον αφορά στα αθλήματα, τα παιδιά κατάφεραν μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος να έχουν σεβασμό στη σειρά προτεραιότητας του άλλου, ενεργή
συμμετοχή στο πλαίσιο μίας ομάδας, υπακοή στο σφύριγμα για έναρξη και λήξη του αγωνίσματος,
καθώς και αντιστοιχία μπάλας και αθλήματος. Βελτίωση, επίσης, υπήρξε σε θέματα νοσοκομειακής
περίθαλψης. Τα παιδιά κατάφεραν να αναγνωρίσουν και να γνωρίσουν βασικά στοιχεία για τέσσερις
ειδικότητες ιατρών: παθολόγου, οδοντιάτρου, οφθαλμιάτρου και γενικού χειρουργού, καθώς και της
νοσοκόμας. Επίσης, έμαθαν για την αίθουσα αναμονής και τι συμπεριφορά πρέπει να έχουμε όταν
είμαστε εκεί ως ασθενείς ή/και ως συνοδοί.
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Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης για την αποτελεσματική επίδραση του θεατρικού παιχνιδιού στο
γνωστικό επίπεδο των παιδιών με ειδικές ανάγκες συνάδουν με τα πορίσματα ποικίλων ερευνών.
Σύμφωνα με την Peter (1995 στο Κοντογιάννη, 2000), η δραματική τέχνη, –εκτός από τη θεραπευτική
της διάσταση– αποτελεί μία συνεισφορά στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και είναι
ένας ενεργητικός τρόπος διδασκαλίας και μάθησης που διασυνδέει τα μαθήματα του αναλυτικού
προγράμματος. Ταυτόχρονα, προσφέρει στα παιδιά μία εμπειρία υποθετικής-φανταστικής
πραγματικότητας. Αυτή η εμπειρία τροφοδοτεί τα παιδιά με μεταφορές που σχετίζονται με την
πραγματική ζωή και έτσι τους επιτρέπει να διαλογίζονται τις εμπειρίες της ζωής τους (Heathcote, 1984
στο Κοντογιάννη, 2000). Επιπρόσθετα, η παρούσα μελέτη έρχεται να ενισχύσει την άποψη όσων
υποστηρίζουν ότι η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, εκτός από την καθαρτική και επικοινωνιακή
λειτουργία που παρέχει, οδηγεί στην ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων παράλληλα με των
κοινωνικών (Κοντογιάννη, 2000).
Επιδράσεις του θεατρικού παιχνιδιού στο συναισθηματικό και συμπεριφορικό τομέα των παιδιών
Στην αρχή του προγράμματος τα παιδιά – σε συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο – εκδήλωναν:
- αρνητισμό για συμμετοχή σε άγνωστες καταστάσεις (π.χ. συμμετοχή σε παιχνίδι ρόλων ιατρικής
φύσης) (85.72%),
- χαμηλή αυτοεκτίμηση, και έντονο άγχος ειδικότερα όταν δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν μία
εργασία (71.43%),
- αρνητικά συναισθήματα για κάποια πρόσωπα και καταστάσεις της κοινωνικής πρακτικής. Για
παράδειγμα εκδήλωναν αισθήματα φόβου προς τους γιατρούς (42.86%). Αυτό ξεπεράστηκε μετά
το τέλος των 3 συναντήσεων (85.72%),
- Ποικίλες συναισθηματικές αμφιθυμικές αλλαγές: επιθυμία – άρνηση, συμμετοχή – αποχή
(85.72%),
- διάσπαση προσοχής και διάθεση να εγκαταλείψουν κάθε δραστηριότητα στη μέση (71.43%) και
παράλληλα,
- χρειάζονταν ποικίλες παροτρύνσεις και κίνητρα για να ενταχθούν σε μία νέα κατάσταση
(71.43%).
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα παιδιά:
- έγιναν πιο δεκτικά σε νέες καταστάσεις (85.72%),
- ανέπτυξαν πλήρως τη διάθεση συμμετοχής σε ομαδικές δραστηριότητες (100%),
- πέτυχαν την ολοκλήρωση μίας προγραμματισμένης εργασίας (85.72%),
- πέτυχαν την οριοθέτηση συμπεριφοράς και την τήρηση κανόνων (71.43%),
- καλλιέργησαν αισθήματα εμπιστοσύνης (85.72%),
- χειρίστηκαν αρνητικά συναισθήματα (85.72%),
- ανέπτυξαν το αίσθημα της αυτοεκτίμησης τους (71.43%),
- πέτυχαν στιγμές κοινωνικοποίησης και επαφής με άτομα μη οικεία (85.72%) και
- έζησαν ιδιαίτερες στιγμές ψυχαγωγίας (100%),
Τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής του θεατρικού παιχνιδιού στο συναισθηματικό και
συμπεριφορικό επίπεδο των παιδιών συνάδουν με τα ευρήματα ποικίλων ερευνών, οι οποίες
αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί ένα δημιουργικό ερέθισμα που βοηθά τα
παιδιά:
α) Να αποκτήσουν: 1) καλύτερη επικοινωνία και επαφή μεταξύ τους και κατ’ επέκταση με το ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον, 2) αλληλοεκτίμηση, αλληλοσεβασμό, 3) θετική αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση
καθώς και νέες γνώσεις.
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β) Να πετύχουν: 1) συνεργασία, 2) δημιουργικότητα, 3) ‘λύσιμο’ του σώματος και 4) βελτίωση των
ικανοτήτων του.
γ) Να βελτιώσουν: 1) την κίνησή τους, 2) την έκφραση των συναισθημάτων τους, 3) τη σχέση με το
διδάσκοντα και 4) την εκφορά του λόγου.
δ) Να αναπτύξουν: 1) την αλληλοϋποστήριξη, 2) τον προβληματισμό πάνω σε σύγχρονα θέματα στα
οποία θα δίνουν προσωπικές λύσεις, και 3) θετική στάση απέναντι στον κόσμο που τους περιβάλλει
και απέναντι στη ζωή (Γιαννούλη, χ.χ.).
Επιπρόσθετα, η παρούσα έρευνα αναδεικνύει ότι μέσα από το θεατρικό παιχνίδι τα παιδιά της
συγκεκριμένης ομάδας ανέπτυξαν την κοινωνικοποίησή τους (85.72%), εκδήλωσαν συνεργασία
(85.72%), αλληλοϋποστήριξη (71.43%) και επικοινωνία (71.43%). Πολλές έρευνες τονίζουν τη θετική
συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στη διαπροσωπική επικοινωνία
(McKinney & Golden, 1973. Cohen, 1996). Σύμφωνα με μελέτες, το θεατρικό παιχνίδι αναπτύσσεται
κυρίως μέσα από την υιοθέτηση συνεργατικών ρόλων και την αλληλεπίδραση μεταξύ των
συμμετεχόντων (Heathcote, 1984. Slade, 1980). Ειδικότερα, στη δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, η
συνεργατικότητα έχει πρωτεύοντα ρόλο, εφόσον αποτελεί και μία από τις προϋποθέσεις της. Το παιδί
σε συνεργασία με ένα άλλο ή με άλλα παιδιά θα υποδυθεί ένα ρόλο και θα συν-οικοδομήσει μία
εμπειρία (Κοντογιάννη, 2000).
Η παρούσα μελέτη έρχεται να ενισχύσει τα ευρήματα ποικίλων μελετών που πιστοποιούν τη δυναμική
αλληλεπίδραση του θεατρικού παιχνιδιού. Πράγματι, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία σ’ αυτά τα
παιχνίδια φαίνεται να είναι η δυναμική αλληλεπίδραση του ομαδικού παιχνιδιού. Ο ένας επηρεάζει την
ομάδα ως «όλον», αλλά και ολόκληρη η ομάδα επηρεάζει τον ένα ως άτομο. Τα παιδιά έχουν τη
δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τη συμπεριφορά τους, να αποδεσμευτούν από την τήρηση αυστηρών
κανόνων και να δράσουν ελεύθερα. Η δυναμική της ομάδας, η σωματική έκφραση και ο βαθμός
ασφάλειας και εμπιστοσύνης που μπορεί να εμπνεύσει η ομάδα δημιουργεί το ασφαλές πλαίσιο μέσα
στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η ελεύθερη έκφραση του παιδιού ως ατόμου και των παιδιών ως
σύνολο (Κουρετζής, 1991b).
Συνάμα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοήθησε τα παιδιά και σε συναισθηματικό επίπεδο (71.43%).
Αυτό το εύρημα συμφωνεί με ποικίλες μελέτες. Παιδιά με ειδικές ανάγκες βρίσκουν μέσω της
δραματικής τέχνης την ταυτότητά τους, την εξερευνούν και εντοπίζουν την καταπίεση που
αισθάνονται (Jennings, 1973 στο Κοντογιάννη, 2000). Ο Boal (1995 στο Κοντογιάννη, 2000)
διερεύνησε το δυναμικό της δραματικής πράξης με σκοπό να απελευθερώσει το άτομο από την
καταπίεση που αισθάνεται από τους φόβους του, τις δυσκολίες επικοινωνίας του με τους άλλους και
τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Οι Matson, Kazdin & Esveldt-Dawson (1980) υποστήριξαν ότι οι
κοινωνικές δεξιότητες παιδιών με νοητική καθυστέρηση που έμεναν σε θεραπευτική μονάδα
βελτιώθηκαν σημαντικά μέσα από τη δραματική τέχνη.
Αυτό που αξίζει να επισημανθεί στην περίπτωση του συγκεκριμένου προγράμματος θεατρικού
παιχνιδιού είναι ο ρόλος των εθελοντών του προγράμματος σε ρόλο εμψυχωτών. Ο ρόλος τους δεν
ήταν αυστηρά διδακτικός. Αντίθετα, ενθάρρυναν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να εκφράσουν τις
προτάσεις τους και προσπάθησαν να αναδείξουν τις ιδέες και τις επιθυμίες τους. Ο ρόλος του κάθε
εκπαιδευτή, δηλαδή, ήταν «να ενισχύει τις πρωτοβουλίες των παιδιών και να γονιμοποιεί τα ευρήματά
τους» (Μουδατσάκις, 1994, σελ.56).
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Συμπεράσματα και Προτάσεις για Περαιτέρω Μελέτη
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν ότι το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να προσφέρει:
α) γνώσεις για βασικά θέματα ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης,
β) ανάπτυξη αυτοεκτίμησης,
γ) διαπραγμάτευση αρνητικών συναισθημάτων (φόβος, απόρριψη) και
γ) ψυχαγωγία.
Η παρούσα έρευνα έρχεται να δώσει ένα έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό στη χρήση του
θεατρικού παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπογραμμίζει ότι είναι ένα κατάλληλο εργαλείο
στα χέρια των εκπαιδευτών παιδιών με ειδικές ανάγκες, και έτσι ως τέτοιο πρέπει να χρησιμοποιηθεί
στην καθημερινή πρακτική εκπαίδευσης αυτών των παιδιών. Ειδικότερα, βασικοί στόχοι του
αναλυτικού προγράμματος μπορούν να κατακτηθούν πιο εύκολα μέσα από θεατρικές δραστηριότητες.
Το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να συμβάλλει ώστε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να εξοικειωθούν με
δραστηριότητες και συμπεριφορές απαραίτητες για μία αυτόνομη ή ημι-αυτόνομη διαβίωση. Το
θεατρικό παιχνίδι μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως χρήση οικιακών
συσκευών, τεχνολογίας, μέσων μαζικής μεταφοράς, οικονομικών και κοινωνικών συναλλαγών, κ.ά.
Αυτό που προτείνεται είναι οι εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με
ειδικές ανάγκες να εκπαιδευτούν σε δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού, ώστε να μπορέσουν να
προσφέρουν όλα τα πλεονεκτήματα και τις θετικές επιδράσεις της δραματικής τέχνης στους μαθητές
τους.
Τέλος, τα ευρήματα της μελέτης ενισχύουν τη θέση ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα
στη μάθηση μέσα από εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης που τους δίνουν τη δυνατότητα να βιώνουν
καταστάσεις της καθημερινής ζωής μέσα από τη χρήση θεατρικού παιχνιδιού, ζωγραφικής και
μουσικής. Μέσα σε τέτοια εκπαιδευτικά πλαίσια το παιδί με ειδικές ανάγκες ξεχωρίζει για τις
ικανότητές του και όχι για τις ανικανότητές του και εκπαιδεύεται ως μία ξεχωριστή οντότητα που έχει
δικαίωμα στην εκπαίδευση και κυρίως δικαίωμα στην ίδια τη ζωή.
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Παράρτημα

Ι. Υπόδειγμα καταγραφής συναντήσεων
Ενότητα: «Επαγγέλματα»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΛΕΠΤΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

4η
1ο
20/04/07
Χ., Ε., Γ., Α., Τ., Χ., Π., & Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

Δ., Χ., Μ., Α., Τ., Κ., & Τ.

Γενικός στόχος:
Γνωριμία με τα επαγγέλματα που έρχονται συχνά σε επαφή τα παιδιά της ομάδας
Επιμέρους στόχοι:
- Έλεγχος και εμπλουτισμός των υπαρχουσών γνώσεων σχετικά με τα επαγγέλματα
- Εξοικείωση ομάδας
- Τήρηση κανόνων και σειρά προτεραιότητας
- Δημιουργική απασχόληση μέσα από το παιχνίδι
- Επιλογή τεσσάρων επαγγελμάτων για τις δραστηριότητες του θεατρικού παιχνιδιού της επόμενης
συνάντησης
Υλικά:
- Παιχνίδι (μονόπολη)
- Περιοδικά
- Αφίσες
- Εικόνες βιβλίων με επαγγέλματα
- Ψαλίδι
Εφαρμογή:
1. Σχηματίσαμε έναν κύκλο συνάντησης.
2. Ξεκίνησε ένας από τους εκπαιδευτές να μιλάει για τα επαγγέλματα, δείχνοντας ταυτόχρονα τα
επαγγέλματα μέσα από το βιβλίο (διάρκεια 5 λεπτών).
3. Ένας εκπαιδευτής έθετε απλές ερωτήσεις και κάθε παιδί απαντούσε με τη σειρά. Επίσης, κάθε
παιδί ανέφερε εμπειρίες με διάφορα επαγγέλματα που είχε. Ταυτόχρονα, ζητήθηκε από κάθε παιδί
(που ήδη είχε αναφέρει το αγαπημένο του επάγγελμα) να βρει (με τη βοήθεια ενός εκπαιδευτή)
εικόνες από περιοδικά που ταίριαζαν στο συγκεκριμένο επάγγελμα (διάρκεια 15 λεπτών).
4. Κάθε παιδί πρότεινε αγαπημένα του επαγγέλματα και στο τέλος έγινε ψηφοφορία, ώστε να
επιλεγούν τέσσερα επαγγέλματα με τα οποία θα ασχολούμασταν στη συνέχεια με τη χρήση
θεατρικών δραστηριοτήτων. Επιλέχτηκαν τα ακόλουθα επαγγέλματα: μανάβης, φαρμακοποιός,
βιβλιοπώλης και περιπτεράς.
5. Παιχνίδι με μονόπολη. Κάθε παιδί με τη βοήθεια ενός εκπαιδευτή έπαιξε μονόπολη, ώστε να
ελέγξουμε τη δυνατότητά του για οικονομικές συναλλαγές (διάρκεια 10 λεπτά).
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Κίνητρο/ενισχυτής:
1. Απόκτηση παιχνιδιού μονόπολης: το παιδί που έβρισκε τις περισσότερες εικόνες κέρδιζε το παιχνίδι.
2. Η ψηφοφορία για την επιλογή των πιο αγαπημένων επαγγελμάτων των παιδιών.
Παρατηρήσεις για κάθε εκπαιδευόμενο:
Α.: Είχε τις περισσότερες γνώσεις για επαγγέλματα που συναναστρεφόταν (μανάβης, γιατρός,
μάγειρας, δάσκαλος/α), όμως δεν μπορούσε να εκτελέσει οικονομικές συναλλαγές. Ήταν πρόθυμος για
οποιαδήποτε μορφή συζήτησης. Ωστόσο, ήταν επίμονος και ήθελε να απαντάει πρώτος.
Μ.: Ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί, αλλά δεν μπορούσε να εκφραστεί προφορικά για τα επαγγέλματα.
Έδειξε περισσότερο ενδιαφέρον στην εύρεση εικόνων και στο παιχνίδι. Δε γνώριζε τη χρηστική αξία
των χρημάτων και δεν μπορούσε να εκτελέσει αυτόνομα οικονομικές συναλλαγές.
Τ.: Ήταν λίγο απρόθυμη να συνεργαστεί. Συμμετείχε ενεργά στην ψηφοφορία, γιατί ήθελε να
ασχοληθούμε με τις οικιακές δραστηριότητες. Γνώριζε 2 επαγγέλματα με την αντιστοίχηση των
προϊόντων παραγωγής τους (μανάβης και περιπτεράς). Για τα άλλα επαγγέλματα, μπορούσε να τα
κατονομάζει με ευκολία.
Δ.: Είχε τις περισσότερες γνώσεις για επαγγέλματα που συναναστρεφόταν (μανάβης, ταχυδρόμος,
γιατρός, μάγειρας κ.ά). Είχε εμπειρίες αυτόνομων οικονομικών συναλλαγών κυρίως με κέρματα, ενώ
μπερδευόταν στα ρέστα με χαρτονομίσματα.
Χ.: Συμμετείχε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έδειχνε να χαίρεται. Τον ενθουσίασε το παιχνίδι,
ωστόσο δεν μπορούσε να κάνει απλές οικονομικές συναλλαγές και να αντιστοιχήσει επαγγέλματα και
προϊόντα.
Κ.: Έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συμμετάσχει στις διαδικασίες παιχνιδιού. Λόγω των
προβλημάτων λόγου, δεν μπορούσε να εκφραστεί. Ωστόσο, αναγνώριζε αρκετά επαγγέλματα και
μπορούσε να εκτελεί συναλλαγές με κέρματα.
Τ.: Συμμετείχε μόνο στην επιλογή εικόνων και στο να δίνει χρήματα, χωρίς να γνωρίζει την αξία τους
στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν ήθελε να εμπλακεί σε καμία μορφή συζήτησης.
Βασικές επισημάνσεις:
- Ο κύκλος συνάντησης διάρκησε 35 λεπτά.
- Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την εύρεση εικόνων και την προσπάθεια να «αποκτήσουν» το
έπαθλο.
- Συμμετείχαν πιο ενεργά στις διαδικασίες που απαιτούσαν δραστηριότητες παιχνιδιού και όχι
επανάληψης και εμπέδωσης γνώσεων.
- Τα επαγγέλματα που επέλεξαν τα παιδιά για να ασχοληθούμε στην επόμενη συνάντηση ήταν:
μανάβης, βιβλιοπώλης, φαρμακοποιός, περιπτεράς.
Στόχος επόμενης συνάντησης:
Δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού για την εμπέδωση τεσσάρων επαγγελμάτων και την
πραγματοποίηση απλών οικονομικών συναλλαγών (αγορά – πώληση).
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΛΕΠΤΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

5η
2ο
23/04/07
Χ., Ε., Γ., Α., Τ., Χ., & Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

Δ., Χ., Μ., Α., Τ., Κ., & Τ.

Γενικός στόχος:
- Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η εξοικείωση με τα επαγγέλματα των: μανάβη, βιβλιοπώλη,
φαρμακοποιού και περιπτερά, καθώς και η εκτέλεση απλών οικονομικών συναλλαγών (αγορά –
πώληση προϊόντων) μέσα από θεατρικές δραστηριότητες.
Επιμέρους στόχοι:
- Οριοθέτηση και τήρηση κανόνων ομάδας
- Τήρηση κανόνων και σειρά προτεραιότητας που αφορούν στις οικονομικές και κοινωνικές
συναλλαγές
Υλικά:
- Για το μανάβικο: φρούτα, λαχανικά, ζυγαριά, πλαστικές σακούλες, κατασκευή αποθήκευσης
χρημάτων, πινακίδα από χαρτί ως ταμπέλα
- Για το βιβλιοπωλείο: βιβλία, τετράδια, γόμες, μολύβια, μαρκαδόροι, αυτοκόλλητα, σακούλες,
κατασκευή αποθήκευσης χρημάτων, πινακίδα από χαρτί ως ταμπέλα
- Για το φαρμακείο: άδεια κουτιά από φάρμακα, γυαλιά μυωπίας, καραμέλες για το λαιμό,
σακούλες, κατασκευή αποθήκευσης χρημάτων, πινακίδα από χαρτί ως ταμπέλα
- Για το περίπτερο: τσιπς, μπισκότα, τσίκλες, σοκολάτες, περιοδικά, εφημερίδες, σακούλες,
κατασκευή αποθήκευσης χρημάτων, πινακίδα από χαρτί ως ταμπέλα
- Χρήματα (κέρματα και χαρτονομίσματα) για τις συναλλαγές
Εφαρμογή:
1. Προετοιμασία και διαμόρφωση του χώρο (στήσιμο μανάβικου, περιπτέρου, βιβλιοπωλείου,
φαρμακείου).
2. Ασκήσεις χαλάρωσης και συζήτηση για τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν.
3. Δύο από τους εκπαιδευτές ανέλαβαν να κάνουν ένα παράδειγμα οικονομικής συναλλαγής,
υποδυόμενοι ο ένας τον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού και ο άλλος το βοηθό/υπηρέτη του.
4. Αφού παρακολούθησαν το παράδειγμα των εκπαιδευτών, κάθε παιδί αναλάμβανε πότε το ρόλο
του πελάτη και πότε το ρόλο του επαγγελματία/καταστηματάρχη. Αρχικά, κάθε παιδί με το
βοηθό/υπηρέτη του, που ήταν κάθε φορά κάποιος εκπαιδευτής, περνούσε κυκλικά από όλα τα
«καταστήματα». Τα παιδιά είχαν άλλοτε το ρόλο του κυρίου του σπιτιού και άλλοτε του
επαγγελματία.
Κίνητρο/ενισχυτής:
Ο ρόλος εξουσίας που αντιπροσωπεύει η ύπαρξη βοηθού/υπηρέτη.

18

Θεατρικό Παιχνίδι Από και Για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Παρατηρήσεις για κάθε εκπαιδευόμενο:
Α.: Αρχικά ήταν ανήσυχος και εξέφρασε φόβους για το αν θα τα καταφέρει ο ίδιος. Ο Α. δεν
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και αναζητά συνεχώς την επιβράβευση. Εκδήλωσε έντονη κοινωνικότητα,
χωρίς να φαίνεται υπάκουος σε οποιαδήποτε όρια. Παρόλα αυτά, πήρε μέρος σε όλες τις
δραστηριότητες της ομάδας και κατάφερε να ανταποκριθεί σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Στο
τέλος, ήταν ο μόνος που δεν ήθελε να φύγει. Το χρηματικό ποσό που είχε, το διαχειρίστηκε με τη
βοήθεια του εκπαιδευτή.
Μ.: Ενώ στις πρώτες συναντήσεις γνωριμίας η καλή του διάθεση συχνά εναλλασσόταν από περιόδους
κλάματος και έντονης συναισθηματικής κατάπτωσης, κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιχνιδιού ήταν
σε όλα υπάκουος και ιδιαίτερα ευδιάθετος. Δεν είχε κανένα συναισθηματικό ξέσπασμα (όπως κλάμα ή
προσποίηση κατάπτωσης). Ήταν συνεργάσιμος και τήρησε τα όρια και τους κανόνες του
προγράμματος. Ωστόσο, έδειξε να μην αντιλαμβάνεται την ακριβή αξία των χρημάτων, αλλά κατάφερε
να ξεχωρίσει τη χρησιμότητα τους, καθώς και το τυπικό που ακολουθείται στη διάρκεια μιας
οικονομικής συναλλαγής.
Τ.: Ήταν συνεργάσιμη και θετική καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος. Χαρακτηριστικό ήταν το
γεγονός ότι δεν ήθελε να εγκαταλείψει το πόστο της. Είχε έντονες εκρήξεις γέλιου, όταν κατάφερνε να
εκτελεί οικονομικές συναλλαγές, αλλά και όταν τα κατάφερναν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Υπάκουσε στα όρια που έθεσαν οι εκπαιδευτές, ενώ με τη βοήθεια του συνοδού/εκπαιδευτή είχε
επιτυχημένες οικονομικές συναλλαγές.
Δ.: Στην αρχή δεν επιθυμούσε να ακολουθήσει τα υπόλοιπα παιδιά και εκδήλωσε ένα γενικό
αρνητισμό. Ωστόσο, υπάκουσε γρήγορα και έδειξε να του αρέσει ιδιαίτερα η όλη διαδικασία.
Ανταποκρίθηκε σχεδόν άψογα σε όλους τους ρόλους που κλήθηκε να παίξει, ενώ τους εμπλούτισε και
με δικά του στοιχεία (π.χ. ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη διαφήμιση του καταστήματός του). Είχε όρια
και ήταν ο μόνος που γνώριζε την αξία των χρημάτων.
Χ.: Ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που του έγινε από τα άτομα της ομάδας και εκτελούσε τις οδηγίες
που του δίνονταν χωρίς ιδιαίτερες πρωτοβουλίες. Πέρα από την αυτονομία όμως, ήταν πολύ
χαρούμενος με την όλη διαδικασία και συμμετείχε σε όλα πρόθυμα. Δεν παρουσίασε ιδιαίτερο
πρόβλημα οριοθέτησης, ενώ στις χρηματικές συναλλαγές δε γνώριζε την αξία των νομισμάτων.
Κ.: Παρά τα κινητικά προβλήματα, ο Κ. συμμετείχε ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες, ενώ είχε
πλήρη γνώση τόσο των ρόλων που κλήθηκε να υποδυθεί όσο και των χρημάτων που χειριζόταν. Η
διάθεσή του ήταν πολύ καλή σε όλη τη διάρκεια του θεατρικού παιχνιδιού και τήρησε τα όρια και τους
κανόνες που τέθηκαν στην ομάδα.
Τ.: Ο Τ. αρχικά δεν έδειξε προθυμία να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και κατέβαλαν όλοι μεγάλη
προσπάθεια ώστε να ακολουθήσει τους υπόλοιπους στην αίθουσα. Από τη στιγμή που ήρθε στο χώρο,
παρακολουθούσε με προσοχή τα όσα συνέβαιναν, ενώ αρκετές φορές γελούσε και έδειχνε να περνάει
καλά. Παρόλο που έγινε προσπάθεια μήπως θελήσει να συμμετάσχει ενεργά στο πρόγραμμα, αυτό δεν
έγινε δυνατό και έτσι περιοριστήκαμε στη «σιωπηλή συμμετοχή του» που παρόλα αυτά αποτελεί την
πιο ευχάριστη έκπληξη, εφόσον εκδηλώνει έναν γενικό αρνητισμός για συμμετοχή σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα. Προτιμά να κάθεται όλες τις ώρες λειτουργίας του κέντρου (από τις 9 μέχρι τις 1:30)
σε έναν συγκεκριμένο καναπέ κοιτώντας τον τοίχο.
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Βασικές επισημάνσεις:
- Συνεργάστηκαν όλα τα παιδιά με ευχαρίστηση, ενώ ακόμη και ο Τ. (παιδί με σοβαρή νοητική
καθυστέρηση) παρέμεινε στο πρόγραμμα όλη την ώρα.
- Η διάρκεια του προγράμματος αντί για 30 λεπτά (που είχαμε αρχικά υπολογίσει) διήρκησε 1 ώρα
και 30 λεπτά, διότι τα παιδιά έδειχναν έντονα συναισθήματα χαράς. Το σήμα της λήξης έδωσαν οι
εκπαιδευτές.
- Για όλη την ομάδα ήταν μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία και ένα μέσο ψυχαγωγίας των παιδιών.
- Οι στόχοι που θέσαμε κατά το σχεδιασμό επιτεύχθηκαν ικανοποιητικά, ενώ προέκυψαν και
αποτελέσματα που μας εξέπληξαν ευχάριστα. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος της οριοθέτησης και
τήρησης κανόνων επιτεύχθηκε πλήρως σε όλες τις περιπτώσεις σαν αποτέλεσμα της καλής
ατμόσφαιρας που είχε δημιουργηθεί από την ομάδα. Όσον αφορά στις οικονομικές συναλλαγές,
τα παιδιά αποκόμισαν χρήσιμες εμπειρίες γύρω από τους κανόνες μιας κοινωνικής – οικονομικής
συνδιαλλαγής. Ωστόσο, τα παιδιά εκείνα που δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν την αξία των
χρημάτων, θα ήταν δύσκολο να θέσουν σε εφαρμογή μια τέτοια εμπειρία.
- Η τήρηση της προτεραιότητας και η κυκλική σειρά έγινε κατανοητή και εφαρμόστηκε από όλα τα
παιδιά.
Στόχος επόμενης συνάντησης:
Εμπέδωση και επανάληψη των γνώσεων για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα μέσα από τη χρήση της
ζωγραφικής.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

6η
3ο
26/04/07
Χ., Ε., Γ., & Α.
Δ., Χ., Μ., Α., Τ., Κ., & Τ.

Γενικός στόχος:
Εμπέδωση και επανάληψη της ενότητας «επαγγέλματα» μέσα από τη χρήση της ζωγραφικής, ως
εναλλακτικό τρόπο έκφρασης
Επιμέρους στόχοι:
- Επιμέλεια (φιλοτέχνηση) προσωπικών φακέλων, όπου και θα φυλάσσονται όλες οι
δημιουργίες και οι παρατηρήσεις των παιδιών
- Δημιουργία κολάζ με θέμα ό,τι κάναμε κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιχνιδιού
- Στο τέλος αυτής της συνάντησης να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά έχουν κατανοήσει πλήρως
τα όσα παρουσιάσαμε στο θεατρικό παιχνίδι.
Υλικά:
- Φάκελοι (ένας για κάθε παιδί ) όπου θα φυλάσσονται οι προσωπικές δημιουργίες του
- Μαρκαδόροι και ξυλομπογιές
- Χαρτόνια πολύχρωμα
- Αυτοκόλλητα
- Φωτογραφίες και αποκόμματα από τον τύπο σχετικά με τα επαγγέλματα
Εφαρμογή:
1. Σχηματίσαμε τον κύκλο συνάντησης.
2. Ξεκίνησε ένας από τους εκπαιδευτές να μιλάει για το θέμα του θεατρικού παιχνιδιού, ενώ
παράλληλα έθετε ερωτήσεις στην ομάδα, έτσι ώστε όλοι να θυμηθούν σταδιακά τη
δραστηριότητα.
3. Αφού θυμήθηκαν όλοι το θέμα, τα παιδιά κάθισαν στα τραπέζια και με τη βοήθεια των
εκπαιδευτών παροτρύνθηκαν να ζωγραφίσουν ό,τι πίστευαν σχετικά με τη συγκεκριμένη
θεματική ενότητα (επαγγέλματα).
4. Στη συνέχεια, φιλοτέχνησαν τους προσωπικούς τους φακέλους ελεύθερα σύμφωνα με τις
προτιμήσεις τους.
5. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων οι εκπαιδευτές συνομιλούσαν με τα παιδιά,
τα βοηθούσαν, τα παρότρυναν και τα επιβράβευαν. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να
διαπιστώσουν τι είχε κινήσει τον ενδιαφέρον τους και να τους υπενθυμίσουν ό,τι τυχόν είχαν
ξεχάσει ή δεν πρόλαβαν να επισημάνουν.
6. Στο τέλος, η ομάδα σχημάτισε πάλι τον κύκλο, ώστε να παρουσιάσουν τα παιδιά τα έργα τους
και να ολοκληρωθεί η ενότητα.
Κίνητρο/ενισχυτής:
Η απόκτηση ενός προσωπικού φακέλου που θα διακοσμηθεί από τα ίδια τα παιδιά.
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Παρατηρήσεις για κάθε εκπαιδευόμενο:
Α.: Είχε τη μεγαλύτερη ανασφάλεια από όλους και για το λόγο αυτό αναζητούσε συνεχώς τη
βοήθεια ενός εκπαιδευτή. Δεν είχε συγκέντρωση προσοχής για περισσότερο από 2 λεπτά και γι’
αυτό χρειάστηκε τον περισσότερο χρόνο, ώστε να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Παρόλα αυτά,
θυμόταν πολλά από το θεατρικό παιχνίδι και κατάφερε να γράψει το όνομα κάθε καταστήματος.
Στο τέλος της διαδικασίας ήταν χαρούμενος για το αποτέλεσμα.
Μ.: Ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί, αλλά δεν θυμόταν πολλά από τα επαγγέλματα που είχε
παραστήσει στο θεατρικό δρώμενο. Έπρεπε να βλέπει κάποιο σχέδιο που είχαν δημιουργήσει οι
άλλοι και να το αντιγράφει. Η διαδικασία ήταν για τον Μ. πολύ ευχάριστη και στο τέλος
παρουσίασε περήφανα το αποτέλεσμα στους υπόλοιπους.
Τ.: Ήταν λίγο απομακρυσμένη από τους υπόλοιπους και εργάστηκε μόνη. Για να την πείσουμε να
ακολουθήσει τα άλλα παιδιά, χρειάστηκε μεγάλη και επίμονη προσπάθεια. Μέχρι το τέλος της
συνάντησης, η Τ. κατάφερε να ολοκληρώσει τόσο τη φλοτέχνηση του φακέλου όσο και το κολάζ
και συμμετείχε στον κύκλο του τέλους.
Δ.: Απουσίαζε τη συγκεκριμένη ημέρα.
Χ.: Συμμετείχε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έδειχνε να χαίρεται και να του θυμίζουν
όμορφα πράγματα τα όσα λέγαμε, αλλά το γεγονός ότι παρουσιάζει προβλήματα λόγου, δεν
μπόρεσε να εκφράσει μέσα από το λόγο τα συναισθήματά του. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από τις
ζωγραφιές που έκανε. Στο τέλος, τις παρουσίασε όλες με ιδιαίτερη χαρά.
Κ.: Έδειχνε αδημονία να ξεκινήσει η διαδικασία και επειδή δεν μπορεί να μιλήσει, απλώς έδειχνε
με νοήματα ότι συμφωνούσε. Θυμόταν τα πάντα και είχε πλήρη συναίσθηση της διαδικασίας, κατά
τη διάρκεια της οποίας δε χρειάστηκε παρά ελάχιστη βοήθεια.
Τ.: Δε θέλησε να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Κάθισε μόνος του σε έναν καναπέ, γυρισμένος
προς τον τοίχο χωρίς να μιλάει.
Βασικές επισημάνσεις:
- Ο κύκλος συνάντησης ήταν μία ευχάριστη στιγμή για την ομάδα που κατάφερε να ενισχύσει
τη δυναμική και τη συνοχή της.
- Τα παιδιά εμπέδωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θεματική ενότητα που μελετάμε.
- Υιοθετήσαμε εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης (κυρίως για τα παιδιά που παρουσιάζουν
δυσκολίες στο λόγο) μέσα από την τέχνη.
- Μέσα από αυτή τη διαδικασία, καταφέραμε να εκπληρώσουμε τους αρχικούς και επιμέρους
στόχους. Όλα τα παιδιά (εκτός από τον Τ.) φιλοτέχνησαν τους φακέλους που τους δώσαμε,
ενώ θυμήθηκαν και κατανόησαν καλύτερα το θεατρικό παιχνίδι της ενότητας.
- Τα παιδιά εμπέδωσαν ότι το ίδιο θέμα μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικούς τρόπους
μέσα από την τέχνη.
Στόχος επόμενης συνάντησης:
Εργασία για τη θεματική ενότητα: «Οικιακές Δραστηριότητες».
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ΙΙ. Ιχνογραφήματα παιδιών
1) Ιχνογράφημα Κ. (θέμα: «γήπεδο»)

2) Ιχνογράφημα Μ. (θέμα: «οικιακές ασχολίες»)

3) Ιχνογράφημα Χ. (θέμα: «φρούτα στο μανάβικο»)
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