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Résumé 
 

Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l’intérêt de la recherche 
scientifique se tourne vers le développement de la compétence communicative de 
l’apprenant dans le cadre de la société multiculturelle et de l’enseignement 
interculturel. Pour la réalisation de ces objectifs, la didactique collabore avec le 
théâtre et adapte ses techniques à son champ scientifique.  
Les techniques théâtrales (activités avec des voix transformées, pantomime, 
dramatisation des chansons, improvisation, jeu de rôles, simulation, etc.) constituent 
un processus didactique axé sur la familiarisation avec la culture, la langue cible et 
l’image de l’ “Autre”, tout en mettant l’accent sur les principes de la tolérance, du 
respect et de la solidarité.  
Durant les techniques théâtrales, nous avons l’intention de montrer que l’apprenant 
participe à un processus d’interaction avec les autres membres de son groupe, en 
utilisant tous ses moyens d’expression (voix, corps, gestes) dans des situations 
communicatives variées. Les techniques théâtrales contribuent ainsi au 
développement des capacités intellectuelles et morales (vérité, objectivité, etc.) et 
familiarisent l’apprenant avec les autres cultures. L’apprenant participe au processus 
d’apprentissage d’une façon psychologique–intellectuelle, ce qui contribue au 
développement global de sa personnalité ainsi qu’à la formation de sa conscience 
interculturelle et de son identité culturelle.  
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1. Εισαγωγή 
Στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών, το ενδιαφέρον της επιστημονικής έρευνας 
στρέφεται στον επαναπροσδιορισμό των στόχων της διδασκαλίας με πρωταρχικό 
μέλημα την ανάπτυξη της επικοινωνιακής δεξιότητας των μαθητών, υπό το πρίσμα 
της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για την 
υλοποίηση των στόχων αυτών, η διδακτική συνεργάζεται με το θέατρο και με 
επιστήμες όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η ανθρωπολογία της γλώσσας, 
προσαρμόζοντας τις τεχνικές τους στο δικό της επιστημονικό πεδίο.  

Σύμφωνα με την επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας, ο μαθητής 
χρησιμοποιεί τη γλώσσα με σκοπό τη μετάδοση αυθεντικών μηνυμάτων και την 
επίλυση προβλημάτων. Μέσα από τις τεχνικές του δράματος ο μαθητής ενεργεί 
ομαδικά, συμμετέχει σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της ομάδας 
του, χρησιμοποιώντας όλα τα εκφραστικά του μέσα (φωνή, σώμα, μιμική) μέσα σε 
ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας, γεγονός που καθιστά την επικοινωνία αυθεντική 
(Pierra 2003). Με τον τρόπο αυτό, ο μαθητής ξεπερνά εμπόδια, όπως ο φόβος του 
λάθους και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα άλλα μέλη της ομάδας του. 
Επιτυγχάνεται, συνεπώς, η απελευθέρωση του μαθητή και αναδύεται η 
δημιουργικότητά του σε μια λεκτική/μη-λεκτική επικοινωνία στο πλαίσιο των 
συμφραζομένων της. Ο μαθητής αποκομίζει οφέλη γλωσσικά-επικοινωνιακά 
(καλλιέργεια των τεσσάρων επικοινωνιακών δεξιοτήτων) και ψυχολογικά 
(δημιουργία αισθήματος χαλάρωσης και άνεσης στους μαθητές, ενδυνάμωση της 
αυτο-εκτίμησης των μαθητών, καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών για την 
επίλυση προβλημάτων, την αποφυγή αδιέξοδων καταστάσεων κ.α.). Επιπλέον, ο 
μαθητής εμπλέκεται ψυχο-πνευματικά και σωματικά στη διδακτική διαδικασία με 
αποτέλεσμα την καλλιέργεια της προσωπικότητάς του στο σύνολό της και τη 
διαμόρφωση ευρείας διαπολιτισμικής συνείδησης και ενιαίας πολιτισμικής 
ταυτότητας.  
 
2. Αποσαφήνιση όρων 
Δράμα:  
Με τον όρο ‘δράμα’ εννοούμε τη θεατρική εκπαίδευση στο σχολείο (Ashwell 2001), 
εννοούμε το ‘εκπαιδευτικό δράμα’, το οποίο είναι γνωστό και ως ‘δράμα’ (drama), 
‘δημιουργικό δράμα’ (creative drama), ‘παιδικό δράμα’ (child drama), ‘δράμα στην 
εκπαίδευση’ (drama in education) (Πουταχίδης 2002). 

Το εκπαιδευτικό δράμα είναι μια οργανωμένη-δομημένη διαδικασία που 
στηρίζεται σε συμβάσεις και τεχνικές της δραματικής τέχνης με σκοπό την 
ολόπλευρη προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και την 
αποτελεσματικότερη αφομοίωση της γνώσης μέσα στο κοινωνικό της πλαίσιο. Το 
εκπαιδευτικό δράμα παρέχει την δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε 
ποικίλα επικοινωνιακά γεγονότα, να διαπραγματεύονται διάφορες λύσεις και να 
επιλέγουν, τελικά, τις καλύτερες για τους ίδιους (Καλλιαντά & Καραβόλτσου 2006). 
 
Λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία: 
Οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους με λεκτικά και με μη-λεκτικά σήματα. Ως 
‘λεκτική επικοινωνία’ ορίζεται η επικοινωνία η οποία χρησιμοποιεί τον λόγο για να 
μεταφέρει το μήνυμα στον αποδέκτη (Μαλικιώση-Λοΐζου & Σπόντα 2008: 440).  
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Ως ‘μη-λεκτική επικοινωνία’ ορίζεται ο τρόπος αλληλεπίδρασης με μη-λεκτικά 
σήματα, όπως είναι η έκφραση του προσώπου, το βλέμμα, η στάση του κεφαλιού και 
του σώματος, οι κινήσεις των χεριών, η διαπροσωπική απόσταση, ο τόνος της φωνής 
και ο ρυθμός του λόγου. Με τη μη-λεκτική συμπεριφορά μεταβιβάζουμε στο 
συνομιλητή ό,τι επιθυμούμε και ό,τι δεν επιθυμούμε να εκφράσουμε. Η μη-λεκτική 
επικοινωνία είναι σημαντική στις ανθρώπινες σχέσεις επειδή μεταβιβάζει τα 
κρυμμένα συναισθήματα και κίνητρα του ανθρώπου (Μαλικιώση-Λοΐζου & Σπόντα 
2008: 440-441).  
 
3. Οι τεχνικές του δράματος στη διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών  
Μετά από έρευνες στο πεδίο της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών, κατά τη 
διδασκαλία της γλώσσας, ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν την απουσία: α) 
σύνδεσης των ενδιαφερόντων των μαθητών με όσα μαθαίνουν, β) ευκαιριών για 
καινούργιες εμπειρίες στη μάθηση, γ) συσχέτισης της γνώσης με τις προσωπικές 
εμπειρίες των μαθητών, δ) ενθάρρυνσης των μαθητών για τη χρήση της γλώσσας 
(El-Nady 2000: 42). Ουσιαστικά, οι τεχνικές του δράματος ενσωματώνονται στην 
επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας και αποτελούν ένα δυνατό εργαλείο στα 
χέρια των εκπαιδευτικών, στοχεύοντας άμεσα στις προαναφερθείσες ελλείψεις. Οι 
εκπαιδευτικοί, αναγνωρίζοντας την παιδαγωγική αξία του θεάτρου, προσπαθούν να 
οικειοποιηθούν τις τεχνικές του και να τις εντάξουν στο μάθημα της γλώσσας.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται/προτείνονται οι σχετικές δραστηριότητες. Οι τρεις 
πρώτες δραστηριότητες (οι ασκήσεις αγωγής λόγου, οι δραστηριότητες με ήχους, 
αλλοιωμένες φωνές ή κίνηση και το τυχαίο γεγονός) προέρχονται από το χώρο της 
θεατρικής εκπαίδευσης για ηθοποιούς και του θεατρικού παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι 
μπορούμε να τις εντάξουμε στο γλωσσικό μάθημα αποτελεσματικά και για το λόγο 
αυτό τις προτείνουμε στην παρούσα μελέτη. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες 
αναφέρονται στην αντίστοιχη βιβλιογραφία για τη διδασκαλία του γλωσσικού 
μαθήματος.  
  
3.1 Οι ασκήσεις αγωγής λόγου 
Οι ασκήσεις αγωγής λόγου θεωρούνται σημαντικές ασκήσεις για οποιονδήποτε 
εμπλέκεται άμεσα με την εκφορά του λόγου (ηθοποιοί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, 
καθηγητές, μαθητές κ.α.). Μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση αγωγής λόγου 
περιλαμβάνει ασκήσεις διαφραγματικής αναπνοής, τοποθέτησης φωνής, ασκήσεις 
προφοράς και επιτονισμού και ασκήσεις φωνητικής και ορθοφωνίας. Με τις 
παραπάνω ασκήσεις επιτυγχάνεται η απαραίτητη αντοχή του ομιλητή και ο 
αποτελεσματικός έλεγχος της φωνής χωρίς καταπόνηση του σώματος, ο καθαρός και 
ευάκουστος λόγος, η σωστή προφορά και ο επιτονισμός της γλώσσας στόχου 
(Γεροντάκης 2004: 7-9). Ειδικά, μέσα από την εκμάθηση του επιτονισμού, ο 
μαθητής εκπαιδεύεται να ξεχωρίζει πότε ο συνομιλητής του εννοεί κάτι διαφορετικό 
από αυτό που λέει, με αποτέλεσμα την αποφυγή παρανοήσεων και παρεξηγήσεων σε 
συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας.  
 
3.2 Οι δραστηριότητες με ήχους, αλλοιωμένες φωνές ή κίνηση 
Οι εν λόγω δραστηριότητες πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού 
ως ισότιμου μέλους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός 
κάθονται σε κύκλο. Ο εκπαιδευτικός παράγει στο διπλανό του έναν ήχο. Ο διπλανός 
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μεταφέρει το άκουσμα αυτό στον επόμενο με τον προσωπικό του τρόπο κ.ο.κ. Ο 
ήχος μπορεί να είναι ένα βήξιμο, ένα χασμουρητό, ένα σφύριγμα, ένα μουγκρητό 
κλπ. Κατά τον ίδιο τρόπο παράγεται και μεταφέρεται μια κίνηση χωρίς λόγο. Η 
κίνηση αυτή στη διάρκεια αλλάζει, συμπληρώνεται και έτσι δημιουργείται μια 
ιστορία (Τσουκαρέλα 2003: 9). Οι παραπάνω δραστηριότητες στοχεύουν στην 
εξάσκηση του προφορικού και του γραπτού λόγου των μαθητών, ενθαρρύνοντάς 
τους να αφηγηθούν προφορικά ή γραπτά την ιστορία που προέκυψε, η οποία 
προφανώς θα είναι διαφορετική για κάθε μαθητή. 
 
3.3 Το τυχαίο γεγονός 
Το ‘τυχαίο γεγονός’ ορίζεται ως ένα τυχαίο ερέθισμα, πάντοτε καλοδεχούμενο, το 
οποίο ο εκπαιδευτικός ενσωματώνει στην διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, 
δίνοντας μια άλλη διάσταση στην πλοκή και την εξέλιξή του. Το τυχαίο γεγονός 
μπορεί να είναι ένα απρόοπτο, απλό περιστατικό, μια απρόβλεπτη κίνηση ή φράση. 
Η απώλεια ενός προσωπικού αντικειμένου κάποιου μαθητή, λόγου χάρη, αποτελεί 
ένα δημιουργικό ερέθισμα για δράση. Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τους μαθητές να 
φανταστούν ένα σενάριο για την ανεύρεση του αντικειμένου (ανακοίνωση στην 
εφημερίδα του σχολείου, ενημέρωση του διευθυντή και των καθηγητών, αγγελία 
στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, κλπ.) (Τσουκαρέλα 2003: 11). Με τον 
τρόπο αυτό καλλιεργείται ο γραπτός και ο προφορικός λόγος, επιδιώκεται η 
γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών σε διαφορετικά επίπεδα λόγου και εξασκούνται 
οι μαθητές στην επίλυση προβλημάτων και την αποφυγή αδιέξοδων καταστάσεων. 
 
3.4 Η παντομίμα 
Η παντομίμα είναι μια θεατρική πράξη που βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις 
εκφραστικές δυνατότητες του σώματος και την έκφραση του προσώπου του 
ηθοποιού. Στην παντομίμα ο έναρθρος λόγος απουσιάζει, ενώ το σώμα αναλαμβάνει 
τον ρόλο του αφηγητή (Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου 1998: 101). Είναι μια 
δραστηριότητα διασκεδαστική, όχι ιδιαίτερα απαιτητική, καθόλου απειλητική για 
τον μαθητή και συνιστάται για τα πρώτα επίπεδα της γλώσσας. Ο μαθητής δεν 
πρέπει να ανησυχεί για τη χρήση της γλώσσας. Αυτός απλά παρουσιάζει χωρίς λόγια 
μια κατάσταση, ένα σενάριο, ένα πρόσωπο/χαρακτήρα και η ευθύνη για την 
παραγωγή λόγου μετατοπίζεται στους συμμαθητές του, οι οποίοι πρέπει να 
μαντέψουν αυτό που ο πρώτος παρουσιάζει, πάντα με την ενθάρρυνση του 
δασκάλου. 

Η παντομίμα ως τύπος μη λεκτικής δραστηριότητας μπορεί να έχει πολύ καλά 
αποτελέσματα στην παρουσίαση, εμπέδωση και επανάληψη του λεξιλογίου το οποίο 
κατηγοριοποιείται και ανακαλείται ευκολότερα από τη μνήμη λόγω της 
οπτικοποίησής του (Dodson 2000: 134). Με την παντομίμα οδηγούμαστε από την 
απουσία του λόγου στην παραγωγή λόγου. Η παντομίμα προτείνεται ως 
δραστηριότητα παραγωγής προφορικού λόγου. 
 
3.5 Η δραματοποίηση (μύθων, παραμυθιών, τραγουδιών) 
Ο όρος ‘δραματοποίηση’ σημαίνει τη μεταφορά ενός οποιουδήποτε λογοτεχνικού 
είδους στη σκηνή, χωρίς τη λογοτεχνική του μετάπλαση από κάποιον συγγραφέα σε 
δραματικό κείμενο. Η δραματοποίηση χρησιμοποιεί το πρωτότυπο κείμενο 
αυτούσιο, χρωματίζοντάς το με εκφραστικές κινήσεις και ανάλογες φωνές, ώστε να 
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προσλάβει μια θεατρικότητα (Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου 2002: 20). Η 
δραματοποίηση αντιμετωπίζεται ως μια παιδαγωγική μέθοδος που οδηγεί το παιδί να 
βιώσει και να μεταλλάξει σε εμπειρίες τις πληροφορίες-γνώσεις και τις συνειδητές 
και ασυνείδητες ποιότητες του εσωτερικού του κόσμου, εκφράζοντάς τες δυναμικά 
με το σώμα και τον λόγο του στον εξωτερικό κόσμο (Άλκηστις 1989: 42).  

Οι μύθοι, τα παραμύθια, οι λαϊκές αφηγήσεις αποτελούν ανέκαθεν τροφή για τη 
διαπαιδαγώγηση, τη διασκέδαση και τη μόρφωση των παιδιών. Συχνά, οι 
καταστάσεις, τα πρόσωπα και οι χαρακτήρες των ηρώων, που περιγράφονται στους 
μύθους και τα παραμύθια, επαναλαμβάνονται κατά τρόπο κοινό ή παρόμοιο σε 
παραμύθια διαφορετικών λαών με διαφορετική φυλετική ή ιστορική προέλευση και 
έχουν τη δική τους συμβολική σημασία στην πολιτισμική παράδοση κάθε κοινωνίας 
(Lévi-Strauss 1977: 97-131). 

Η δραματοποίηση τραγουδιών προτείνεται για τραγούδια με έντονα δραματικά 
στοιχεία. Κάποια τραγούδια έχουν χαρακτήρα αφηγηματικό και θυμίζουν 
παραμύθια, ενώ άλλα έχουν έντονα διαλογικά μέρη. Τα τραγούδια αυτά μπορούν να 
αξιοποιηθούν ως μονόλογοι ή ως παιχνίδια ρόλων αντίστοιχα. Ένα δημοτικό 
τραγούδι (λ.χ. παραλογή) είναι δυνατόν να δραματοποιηθεί, δηλαδή να αποδοθεί 
εκφραστικά και θεατρικά στο πλαίσιο ενός φιλολογικού-γλωσσικού μαθήματος 
(Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου 2002: 21). Στην περίπτωση που οι στίχοι των 
τραγουδιών παρουσιάζουν δυσκολίες, συνιστάται να δίνονται σε φωτοτυπία στους 
μαθητές, ώστε αυτοί να χρησιμοποιούν το κείμενο ως αφετηρία για περαιτέρω 
δραστηριότητες (Dodson 2000: 134). 

Η μελέτη του λαϊκού πολιτισμού αποτελεί την κοινή 
συνισταμένη μεταξύ των μαθητών διαφόρων εθνικοτήτων και δίνει ώθηση προς την 
αλληλοκατανόηση και την αλληλοεκτίμηση. Ο λαϊκός πολιτισμός ταυτίζεται με τον 
πηγαίο, τον ιθαγενή πολιτισμό της χώρας, ο οποίος έμεινε αναλλοίωτος από τις 
μεγαλοαστικές επιρροές στις διάφορες στιγμές της ιστορίας του (Δαμιανάκου 1984: 
50-67). Η δραματοποίηση κειμένων του λαϊκού πολιτισμού συμβάλλει στη σύγκλιση 
διαφορετικών πολιτισμών και παραδόσεων και τελικά στην επικοινωνία και στον 
αλληλοσεβασμό των λαών.  

 
3.6 Ο αυτοσχεδιασμός 
Με τον αυτοσχεδιασμό ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να καταθέσει την άποψή του 
και παίζοντας να δράσει, να αντιδράσει και να επιδράσει σε μια πραγματική ή 
φανταστική κατάσταση. Στη διάρκεια ενός αυτοσχεδιασμού ο μαθητής αισθάνεται 
την ανάγκη να γνωρίσει καλύτερα τον χαρακτήρα που υποδύεται, να εμβαθύνει στα 
ψυχολογικά στοιχεία του ήρωα και να τα αναπαραστήσει. Με τον τρόπο αυτό, ο 
αυτοσχεδιασμός ενσωματώνεται στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και η 
θεατρική πράξη αποκτάει παιδευτική διάσταση.  

Από τη βιβλιογραφία προκύπτουν τέσσερα είδη αυτοσχεδιασμών (Τσουκαρέλα 
2003: 7-9):  
α) Οι κατευθυνόμενοι, οι οποίοι αποτελούνται από ένα συγκεκριμένο θέμα που 
προτείνεται από τον εμψυχωτή–εκπαιδευτικό. Δίνεται σαν μια ορισμένη 
δραστηριότητα ή ερέθισμα και οι μαθητές εκτελούν ατομικά ή συλλογικά. 
β) Οι ελεύθεροι, κατά τους οποίους οι μαθητές μόνοι τους ή σε ομάδες 
ανακαλύπτουν τα θέματα που θέλουν να αυτοσχεδιάσουν. Μπορούν, επίσης, να 
δημιουργήσουν τη δική τους δράση τροποποιώντας έναν κατευθυνόμενο 
αυτοσχεδιασμό. 
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γ) Οι αυθόρμητοι, οι οποίοι προβάλλονται από τους μαθητές με τη μορφή μιας 
αυθόρμητης στάσης στη διάρκεια μιας δραστηριότητας ή ενός παιχνιδιού. 
δ) Οι σκηνικοί αυτοσχεδιασμοί, οι οποίοι είναι το αποτέλεσμα της δημιουργίας 
σταθερών επιλογών. Η σκηνική πραγμάτωση, δηλαδή, το αποτέλεσμα ενός από τους 
προηγούμενους αυτοσχεδιασμούς.  

Πολλές φορές, τα παραπάνω είδη αυτοσχεδιασμών αλληλοσυμπληρώνονται, 
ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στην πράξη. Με τον αυτοσχεδιασμό 
δίνεται έμφαση στην εκφορά του λόγου και στη δημιουργικότητα των μαθητών. Ο 
αυτοσχεδιασμός αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 
προετοιμασία από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Ακόμη και τα αντικείμενα, τα 
οποία ενδέχεται να φέρει ο εκπαιδευτικός στην τάξη για την ομαλή διεξαγωγή των 
αυτοσχεδιασμών, μπορούν να είναι καθημερινά, χρηστικά αντικείμενα (Dodson 
2000: 135).  

 
3.7 Η ανάγνωση θεατρικών έργων ή σκηνών  
Είναι μια δραστηριότητα που εφαρμόζεται συχνά στη διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας. Συνήθως, η φωναχτή ανάγνωση σκηνών από θεατρικά έργα είναι 
ευκολότερη δραστηριότητα από αυτή της ανάγνωσης ολόκληρων έργων, γι’ αυτό και 
ο εκπαιδευτικός επιλέγει σκηνές που δεν διαρκούν περισσότερο από δέκα λεπτά. 
Είναι μια χαλαρή δραστηριότητα, επειδή δεν απαιτεί απομνημόνευση, και 
αποτελεσματική για την καλλιέργεια της προφοράς και του επιτονισμού. Με την 
ανάγνωση των θεατρικών έργων ή σκηνών, καθώς και με την επεξεργασία και τη 
συζήτηση που προκύπτουν, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με λογοτεχνικά–θεατρικά 
έργα, με τον πολιτισμό της χώρας, του οποίου φορέας είναι η γλώσσα στόχος, 
αποκτούν θεατρική παιδεία και, κατά συνέπεια, προσωπική καλλιέργεια (Dodson 
2000: 135-136). 
 
3.8 Η προετοιμασία θεατρικής παράστασης 
Ο εκπαιδευτικός-παιδαγωγικός ρόλος του ‘θεάτρου από παιδιά’ προσδίδει 
μεγαλύτερη σημασία στη δραματο-εκπαιδευτική διαδικασία απ’ ό,τι στο αποτέλεσμα 
αυτής που είναι η παράσταση. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος αναλαμβάνει την 
προετοιμασία μιας παράστασης πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αναλαμβάνει μεγάλη 
ευθύνη. Γνωρίζουμε ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν είναι σκηνοθέτης, δραματουργός 
ή σκηνογράφος. Παρόλα αυτά, καλό θα είναι, να κατέχει βασικές γνώσεις των 
παραπάνω ειδικοτήτων. Το θεατρικό κείμενο που προορίζεται για παράσταση με 
τους μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις 
ικανότητές τους (δημιουργική φαντασία, χαλάρωση, συγκέντρωση, λεκτική και μη 
λεκτική επικοινωνία, σωστή χρήση αναπνοής, φωνής, άρθρωσης κ.α.). Για να 
αποκτήσουν οι μαθητές αυτές τις ικανότητες ο εκπαιδευτικός πρέπει να τις εξασκεί 
μαζί τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της παράστασης (Πουταχίδης 2002). 

Στην περίπτωση της ξένης γλώσσας μπορούν οι συζητήσεις για την προετοιμασία 
της παράστασης να γίνονται στην ξένη γλώσσα με πολλαπλά οφέλη (κίνητρο για 
επικοινωνία για έναν συγκεκριμένο σκοπό, εμπλουτισμός γενικού και ειδικού 
λεξιλογίου, κλπ.). Επιπλέον, κατά την παρουσίαση της παράστασης προτείνεται η 
χρήση γιγαντοοθόνης με υπέρτιτλους για τους θεατές που δεν κατέχουν τη γλώσσα 
στόχο στην οποία ‘ανεβαίνει’ η παράσταση (Dodson 2000: 137). 
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3.9 Η συγγραφή θεατρικού έργου ή σκετς και η παρουσίασή τους σε παράσταση 
Η συγγραφή ενός θεατρικού έργου από τους μαθητές αποτελεί μια ιδιαίτερα 
παραγωγική διαδικασία και θεωρείται ένας αποτελεσματικός τρόπος κατάκτησης της 
γλώσσας. Σίγουρα είναι δύσκολο να διδάξουμε στους μαθητές τις τεχνικές 
συγγραφής ενός θεατρικού έργου. Υπάρχουν όμως εναλλακτικές λύσεις που 
μπορούν να οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, οι μαθητές 
μπορούν να διασκευάσουν αφηγήματα ή κόμικς σε θεατρικά έργα ή σκετς. Αυτό δεν 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο επειδή προϋπάρχουν οι χαρακτήρες και η πλοκή. Με τον 
τρόπο αυτό, οι μαθητές ενεργοποιούν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους 
και εξασκούνται στη συγγραφή διαλόγων και στην εξέλιξη των χαρακτήρων. Χωρίς 
να υπάρχει κάτι το δεσμευτικό, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν καινούργιους 
χαρακτήρες, να τροποποιήσουν την υπόθεση και να προχωρήσουν στο ‘ανέβασμα’ 
μιας παράστασης (Dodson 2000: 137-138).  
 
3.10 Τα παιχνίδια ρόλων  
Τα παιχνίδια ρόλων χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ως τεχνικές στον τομέα της 
ψυχοθεραπείας και αργότερα υιοθετήθηκαν ως τεχνικές μάθησης από τις επιστήμες 
της αγωγής. Εμφανίζονται κατά τη δεκαετία '80 με στόχο την επικοινωνία μεταξύ 
των μαθητών μέσα από την παραγωγή λόγου, εκδηλώνοντας συμπεριφορές υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες επικοινωνίας. Κατά βάση χρησιμοποιούνται για την 
καλλιέργεια της κατανόησης και παραγωγής του προφορικού λόγου. Ο όρος 
‘παιχνίδια’ παραπέμπει στην υποκριτική ικανότητα των ηθοποιών. Τα παιχνίδια 
ρόλων οδηγούν τους μαθητές σε μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή συμπεριφορά 
(λεκτική και μη-λεκτική) με λόγο, εκφράσεις του προσώπου, χειρονομίες, μιμική και 
κίνηση. Παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να βιώσουν τη γλώσσα μέσα από 
ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας, κατασκευασμένες μεν, αλλά πολύ κοντά στις 
αληθινές, που συναντούν στη ζωή τους έξω από τη σχολική αίθουσα.  

Από τη βιβλιογραφία προκύπτει η παρακάτω κατηγοριοποίηση για τα παιχνίδια 
ρόλων: α) τα ‘μη-λεκτικά’ και β) τα ‘λεκτικά’ παιχνίδια ρόλων (Haidara 2004: 446), 
γ) τα ‘κλειστά’ και δ) τα ‘ανοιχτά’ παιχνίδια ρόλων (Pacthod & Roux 1998: 1-4). 
α) Τα μη-λεκτικά παιχνίδια ρόλων, κατά τα οποία οι μαθητές, έπειτα από συζήτηση, 
αποφασίζουν για την ιστορία που πρόκειται να διαπραγματευτούν, μοιράζουν τους 
ρόλους και στη συνέχεια παρουσιάζουν μπροστά στους συμμαθητές τους την ιστορία 
χωρίς λόγια. Κατά τη διεξαγωγή τους, οι μαθητές εκφράζονται με χειρονομίες, 
κίνηση και εκφράσεις του προσώπου, επικοινωνούν, δηλαδή, μόνο με τη γλώσσα 
του σώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρέπει να έχουν προηγηθεί ειδικές ασκήσεις 
χαλάρωσης, έκφρασης και επικοινωνίας, οι οποίες διευκολύνουν τους μαθητές και 
τους προετοιμάζουν για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, καθώς και για τα λεκτικά 
παιχνίδια ρόλων.  
β) Τα λεκτικά παιχνίδια ρόλων, τα οποία αποτελούν τη συνέχεια των μη-λεκτικών 
παιχνιδιών ρόλων. Οι μαθητές, αφού παρακολουθήσουν την ιστορία χωρίς λόγια, 
επιλέγουν τους ήρωες που επιθυμούν να ενσαρκώσουν και δουλεύουν τους 
διαλόγους. Προσπαθούν να ταυτιστούν με τους ήρωες της ιστορίας δανείζοντάς τους 
τη φωνή τους και προχωρούν στο κτίσιμο του χαρακτήρα τους, στην κινησιολογία 
τους. Στόχος τους είναι να επιλέξουν το κατάλληλο επίπεδο λόγου ανάλογα με τον 
ρόλο του κάθε ήρωα και ανάλογα με το επικοινωνιακό γεγονός. 
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γ) Τα κλειστά παιχνίδια ρόλων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως καθοδηγούμενα και 
προβλέψιμα επειδή δίνονται εξ αρχής η πρόθεση, η πορεία και το αποτέλεσμα της 
επικοινωνίας. Τα κλειστά παιχνίδια ρόλων υπακούουν σε συγκεκριμένες οδηγίες και 
περιορισμούς, απαραίτητους για τη διεξαγωγή τους και χρησιμοποιούνται κυρίως για 
την επανάληψη και τη χρήση συγκεκριμένων γλωσσικών δομών και λεξιλογίου που 
διδάχθηκαν πρόσφατα. Τα καθοδηγούμενα παιχνίδια ρόλων μπορούν να 
αποτελέσουν το εφαλτήριο για τη μύηση των μαθητών στα ανοιχτά παιχνίδια ρόλων.  
δ) Τα ανοιχτά παιχνίδια ρόλων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως μη προβλέψιμα. Για 
την εφαρμογή τους δίνονται εξ’ αρχής στους μαθητές τα πρόσωπα και η περίσταση 
επικοινωνίας. Κατά τη διεξαγωγή τους, οι μαθητές αποφασίζουν για την πορεία του 
παιχνιδιού καθώς και για τα γλωσσικά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν. Τα 
ανοιχτά παιχνίδια ρόλων χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση και τον έλεγχο μη 
καθορισμένου λεξιλογίου και πολλαπλών μορφοσυντακτικών δομών. Συμβάλλουν 
στην εκδήλωση της δημιουργικότητας, στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, στην 
επίλυση προβλημάτων και την αποφυγή αδιέξοδων καταστάσεων. 

Για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, τα καθοδηγούμενα παιχνίδια ρόλων 
ενδείκνυνται για μαθητές νεαρής ηλικίας και στην περίπτωση της δεύτερης ή ξένης 
γλώσσας για αρχάρια επίπεδα. Τα ανοιχτά παιχνίδια ρόλων ενδείκνυνται αντίστοιχα 
για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας και για προχωρημένα επίπεδα ξένης γλώσσας 
(Sifakis & Georgountzou & Hill 2004: 358-369). 
 
3.11 Η προσομοίωση  
Στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών, η τεχνική της προσομοίωσης μεταφέρεται 
από την ψυχολογία ως δραστηριότητα προσομοίωσης καταστάσεων της 
πραγματικότητας, όπου οι πρωταγωνιστές είτε υποδύονται ένα ρόλο είτε εκφράζουν 
την ίδια την προσωπικότητά τους σε μια οργανωμένη συζήτηση με προκαθορισμένο 
θέμα. Μέσα από την τεχνική της προσομοίωσης, ο συμμετέχων προβάλει τον εαυτό 
του σε διάφορες καταστάσεις έτσι ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει τις πιθανότητες 
επιτυχίας του σε αυτές (Μαλικιώση-Λοΐζου 1999: 374).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι όροι ‘προσομοίωση’ και ‘παιχνίδια ρόλων’ 
χρησιμοποιούνται συχνά χωρίς διάκριση. Θα προσπαθήσουμε όμως να αναδείξουμε 
τα σημεία στα οποία διαφοροποιούνται. Σε μια δραστηριότητα προσομοίωσης οι 
ρόλοι είναι πιο πολύπλοκοι από αυτούς που συναντάμε στα παιχνίδια ρόλων. 
Απαιτούν ενεργοποίηση της φαντασίας των συμμετεχόντων γιατί πρέπει να δράσουν 
χρησιμοποιώντας στοιχεία της προσωπικότητάς τους σαν να ήταν οι ίδιοι 
εμπλεκόμενοι στην περίσταση. Τα περίπλοκα σενάρια των δραστηριοτήτων 
προσομοίωσης που περιγράφουν σχεδόν ρεαλιστικά την πραγματικότητα και το 
γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες δραστηριότητες αποτελούν δυο ιδιαίτερα 
γνωρίσματα των δραστηριοτήτων προσομοίωσης, που τις διαφοροποιούν από τα 
παιχνίδια ρόλων.  

Κατά τις δραστηριότητες προσομοίωσης οι συμμετέχοντες αξιοποιούν τις 
εμπειρίες τους και την προηγούμενη γνώση τους και συμβάλλουν στην έκβαση του 
αποτελέσματος. Η λύση που θα δοθεί στο ‘πρόβλημα’ για τη συγκεκριμένη 
περίσταση επικοινωνίας εξαρτάται από τις ατομικές αντιδράσεις των μαθητών, την 
επιχειρηματολογία τους, τη στάση τους απέναντι στο πρόβλημα. Η προσομοίωση 
είναι μια τεχνική, η οποία, πέρα από τα γλωσσικά οφέλη, καλλιεργεί την ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων και ενδείκνυται για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας (κυρίως 
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λυκείου ή ενήλικες). Αν πρόκειται για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, η 
προσομοίωση ενδείκνυται για μαθητές με υψηλό επίπεδο γλώσσας (Sifakis & 
Georgountzou & Hill 2004: 360).  
 
4. Η συμβολή των τεχνικών του δράματος στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής 

συνείδησης 
Κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, σε περιπτώσεις όπου αγγίζονται 
θέματα διαπολιτισμικότητας και ετερότητας, ξεπηδούν προκαταλήψεις, κοινωνικά 
στερεότυπα, ερμηνείες, κρίσεις και διακρίσεις χαρακτήρων και καταστάσεων. Μέσα 
από τις τεχνικές του θεάτρου επιχειρείται η αναζήτηση, από μαθητές και 
εκπαιδευτικούς, διαφορετικών ερμηνειών για πρόσωπα και πράγματα που θα άρουν 
τις προκαταλήψεις και θα φωτίσουν περισσότερες από μία εκδοχές της 
πραγματικότητας.  

Μία από τις πτυχές του μεγάλου αυτού ζητήματος είναι η ταυτότητα και η 
αποδοχή του ‘ξένου’ (αλλοδαπός, μετανάστης, πρόσφυγας). Διαφορετικός μπορεί να 
είναι ο καθένας χωρίς να είναι απαραίτητα αλλοδαπός, μετανάστης, πρόσφυγας. 
Μπορεί να είναι κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες, με θρησκευτικές, γλωσσικές, 
φυλετικές, σεξουαλικές, οικονομικές, ταξικές και άλλες ιδιαιτερότητες και 
προτιμήσεις. Διαφορετικός είναι ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε πολιτισμός. Ωστόσο, η 
διαφορετικότητα άλλοτε είναι προσόν και άλλοτε αγκάθι στις διαπροσωπικές και τις 
κοινωνικές σχέσεις. Η συνεργασία χωρίς προκαταλήψεις για τα μέλη της ομάδας των 
μαθητών είναι ένα βασικό αξίωμα για μια καλή αρχή, που μπορεί να οδηγήσει σε 
ουσιαστική θεατρική αναζήτηση και πράξη, καθώς και στην προώθηση της ιδέας ότι 
η συνεργασία είναι απαραίτητη μεταξύ των ανθρώπων (Σέξτου 2007: 15-19). Οι 
δραστηριότητες που ενσωματώνουν τις τεχνικές του δράματος στη γλωσσική 
διδασκαλία συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση στην ετερότητα, στην ιδιαιτερότητα 
του «άλλου», στη διαφορετικότητα. Η δυνατότητα να εφαρμόζεται το θεατρικό 
υλικό σε μεγάλο φάσμα ηλικιών και γνωστικών αντικειμένων βασίζεται στην 
ιδιαιτερότητα του συμμετοχικού θεάτρου να μη μοιράζεται απλώς ιδέες και νοήματα 
με τους συμμετέχοντες, αλλά να αξιοποιεί τις υπάρχουσες εμπειρίες των 
συμμετεχόντων και να συμβάλλει στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης και 
πολιτισμικής ταυτότητας για τον μελλοντικό πολίτη.  

Ειδικότερα, ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την αλληλόδραση, την 
αλληλεπίδραση και την απτική/σωματική επαφή μεταξύ των μαθητών. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πραγματοποιούνται κυρίως ανά ζεύγη ή ανά ομάδες και έχουν 
διαπολιτισμική διάσταση και επικοινωνιακό στόχο. Η επικοινωνία ορίζεται από την 
προσπάθεια ενός ανθρώπου να στείλει ένα μήνυμα σ’ έναν άλλον άνθρωπο, με τη 
συνειδητή πρόθεση να προκαλέσει κάποια αντίδραση και επιτελείται με την ομιλία, 
με την αλληλεπίδραση και με τις αισθήσεις. Η συμπεριφορά ή η σωματική παρουσία 
ενός ανθρώπου επηρεάζει τον άλλο, αλλά αντίστοιχα επηρεάζεται και αυτός. Η 
εξέλιξη, μάλιστα, του εαυτού περιγράφεται ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με 
το περιβάλλον και ιδιαίτερα της αξιολογικής αλληλεπίδρασης με τους άλλους 
(Μαλικιώση-Λοΐζου 1999: 283-288). 

Κατά τη διεξαγωγή των παραπάνω δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες έρχονται 
σε σωματική επαφή μεταξύ τους, εξοικειώνονται σε ψυχικό και σωματικό επίπεδο με 
τους συμμαθητές τους, ενδεχομένως διαφορετικής προέλευσης και πολιτισμού. Η 
απτική επαφή είναι καθοριστική. Σχετικές έρευνες αποκαλύπτουν τη σημασία όχι 
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μόνο της σωματικής παρουσίας, αλλά και της σωματικής επαφής των μελών μιας 
ομάδας για την υγιή ανάπτυξή τους καθώς και τη σπουδαιότητα της απτικής επαφής 
και της μη-λεκτικής επικοινωνίας στη σχολική αίθουσα (Μαλικιώση-Λοΐζου & 
Σπόντα 2008: 441). Η μειωμένη σωματική επαφή μπορεί να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στη νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη 
1998: 130) καθώς και στη σχολική του ζωή. 

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ γλώσσας και 
πολιτισμού. Στο γλωσσικό μάθημα ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να παρουσιάσει στην 
τάξη έναν ολόκληρο κόσμο, έναν πολιτισμό, του οποίου φορέας είναι η γλώσσα 
στόχος. Μαθαίνω μια γλώσσα σημαίνει αυτόματα μαθαίνω και τον πολιτισμό αυτόν. 
Η εξοικείωση των μαθητών με τα πολιτιστικά/πολιτισμικά στοιχεία της χώρας, όπου 
ομιλείται η γλώσσα στόχος, δημιουργεί μια ισχυρή συνάφεια ανάμεσα στη γλώσσα 
και τη σημασία, συμβάλλει στην κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών 
(Heldenbrand 2003: 31). Μέσα από τη σκηνική αναπαράσταση των διαφόρων 
περιστάσεων επικοινωνίας με ποικίλες και διαφορετικές πολιτισμικές αξίες και 
παραδόσεις λαών και εποχών, ο μαθητής αποκτάει μια βιωματική γνώση γι αυτές και 
διαμορφώνει τη δική του άποψη, η οποία συνεισφέρει αποφασιστικά στη μελλοντική 
ανάπτυξη μιας ευρείας διαπολιτισμικής συνείδησης. 

Συμπερασματικά, τα λεκτικά και τα μη-λεκτικά στοιχεία επικοινωνίας των 
δραστηριοτήτων που ενσωματώνουν τις τεχνικές του δράματος, ο εμπλουτισμός του 
εκφερόμενου λόγου των μαθητών με στοιχεία υποκριτικής βοηθάνε τους μαθητές να 
προσεγγίσουν το άγνωστο, το διαφορετικό, χωρίς να διαγράφουν τις όποιες εθνικές 
ιδιαιτερότητες κάθε κοινωνίας. Οι τεχνικές του δράματος συνεισφέρουν βαθμιαία 
στη δημιουργία ενιαίας πολιτισμικής ταυτότητας χωρίς να παραγκωνίζονται οι 
πολιτιστικές σταθερές καμίας κοινωνίας. Παράλληλα, με την ανάπτυξη θεατρικής 
δράσης μέσα στην τάξη, οι μαθητές βιώνουν άμεσα τα γεγονότα, μετατρέπονται σε 
ιστορικά, λογοτεχνικά, θεατρικά πρόσωπα και συμμετέχουν στις καταστάσεις 
εκείνων. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές οδηγούνται στην υπέρβαση του 
συγκεκριμένου χώρου και χρόνου της δικής τους παρουσίας και καλλιεργείται μια 
σφαιρική, διαχρονική και διαπολιτισμική αντιμετώπιση της γλώσσας και του 
πολιτισμού. 
 
5. Παρατηρήσεις  
Ο διαπολιτισμικός διάλογος δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε ειρηνικά και να 
αποδεχτούμε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο. Το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού 
διαλόγου είναι μια ευκαιρία για τα σχολεία να βελτιώσουν τις διαπολιτισμικές τους 
δραστηριότητες εκμάθησης. Η διαπολιτισμική εκμάθηση είναι μια σύνθετη 
διαδικασία η οποία αφορά στην τοποθέτηση του πολιτισμού κάποιου στο πλαίσιο 
των παγκόσμιων πολιτισμών και επομένως στην ανάπτυξη μίας αίσθησης κοινότητας 
και κοινοκτημοσύνης. Το γεγονός της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο σχολείο 
επιτρέπει στους μαθητές και τους καθηγητές διαφορετικών πολιτισμών να 
εδραιώσουν σημαντικούς διαλόγους για να γνωριστούν καλύτερα και να αποσύρουν 
τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. 

Το θέατρο αποτελεί σύνθετο διαπολιτισμικό φαινόμενο, πολύ πριν η 
συγκεκριμένη έννοια καθιερωθεί και αποτελέσει σύστημα αναφοράς και 
μεθοδολογία προσέγγισης και ερμηνείας στα σύγχρονα κοινωνικά, καλλιτεχνικά και 
παιδαγωγικά δεδομένα. Αρχής γενομένης από τη δημιουργό συνείδηση του 
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συγγραφέα και το δραματικό κείμενο, γίνεται αντιληπτό ότι το θέατρο, ως 
λογοτεχνικό είδος, συνιστά μια σύνθεση ποικίλων και ετερόκλητων στοιχείων, που 
προέρχονται από την ίδια ή ενδεχομένως διαφορετική πολιτιστική παράδοση, αλλά 
που στο σύνολό τους απαρτίζουν ένα οργανωμένο σημασιολογικό περιβάλλον με 
εξαιρετική δυναμική. 

Αλλά πολύ περισσότερο από το κείμενο, η θεατρική πρακτική είναι αυτή που 
κωδικοποιεί και σχηματοποιεί τις πολιτισμικές ανταλλαγές και τις αλληλεπιδράσεις. 
Γιατί η θεατρική σκηνή, αποτελεί από μόνη της διάσταση του πολλαπλού και του 
επάλληλου. Η εικονοποιημένη παρουσία του κειμενικού λόγου του συγγραφέα για 
να πραγματωθεί, απαιτεί τη διαδικασία της μεσολάβησης, της μετεγγραφής, που με 
τη σειρά της περνά διαδοχικά μέσα από διαφορετικά φίλτρα καλλιτεχνικής 
έμπνευσης και δημιουργίας, αρχής γενομένης από τον σκηνοθέτη και τον ηθοποιό, 
μέχρι τον ενδυματολόγο, τον σκηνογράφο, τον μουσικό και τους άλλους συνεργάτες 
του σκηνικού θεάματος. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο καθένας από αυτούς τους 
συντελεστές (μαθητές, στη δική μας περίπτωση) έχει ενδογενώς τις προσωπικές του 
καταβολές, εμπειρίες και δεξιότητες, ενώ φέρει τις πολλαπλές επιδράσεις και 
επιρροές που συνειδητά ή μη δέχεται από εξωγενείς παράγοντες. Κατά συνέπεια, 
είναι απολύτως λογικό να θεωρηθεί ότι η σκηνική πραγμάτωση του θεατρικού έργου 
αποτελεί συνισταμένη περισσοτέρων, όχι υποχρεωτικά ομοειδών, δεδομένων, τα 
οποία είναι θεμιτό να χαρακτηρισθούν πολυπολιτισμικά και διαπολιτισμικά 
(Γραμματάς 2006: 7-15).  

Απαραίτητη θεωρείται, πλέον, η παρουσία των ειδικών του θεάτρου στις 
σχολικές μονάδες. Οι θεατρολόγοι, οι εξ΄ορισμού ειδικοί να διδάξουν το θέατρο ως 
γνωστικό αντικείμενο στο σχολείο, θα μπορούσαν να προσφέρουν τις γνώσεις τους 
και τη βοήθειά τους στους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή των τεχνικών του 
θεάτρου στο γλωσσικό μάθημα, όπως και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Δυστυχώς, 
ελάχιστοι θεατρολόγοι εργάζονται σήμερα στην εκπαίδευση.  

Κατά καιρούς πραγματοποιούνται διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα το 
‘θέατρο στην εκπαίδευση’. Συχνά παρατηρείται σε τέτοιου είδους σεμινάρια η 
αδυναμία σύνδεσης της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών του 
δράματος στη σχολική αίθουσα. Εκπαιδευτικοί ομολογούν ότι οι επιμορφωτές 
περιορίζονται κυρίως στο θεωρητικό μέρος και υστερούν στο να υποδείξουν τρόπους 
εφαρμογής των τεχνικών του δράματος στη διδασκαλία της γλώσσας. Τις 
περισσότερες φορές λείπει η δράση και η συμμετοχή των επιμορφούμενων σε 
δραστηριότητες παρόμοιες με αυτές που καλούνται να πραγματοποιήσουν με τους 
μαθητές τους. Προφανώς, οι επιμορφωτές δεν είναι πάντοτε κατάλληλοι για τέτοιου 
είδους σεμινάρια. Πρέπει να γνωρίζουν το θέατρο και τις τεχνικές του καθώς επίσης 
και τις επικοινωνιακές στρατηγικές μάθησης για τη διδασκαλία της γλώσσας. Η 
πραγματικότητα δείχνει ότι ο συνδυασμός αυτός είναι σπάνιος στην ελληνική 
εκπαιδευτική κοινότητα.  
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