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Σεμινάριο Θεατρικής Παιδείας 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηδηαίηεξε επηηπρία ην εκηλάξην Θεαηξηθήο Παηδείαο πνπ δηνξγάλσζε 

ε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηα ηνπ Τπεπζχλνπ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θ. 

Καινγεξά Παχινπ. 

Ο Τπεχζπλνο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ αθνχ επραξίζηεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ  

παξνπζία ηνπο κεηαμχ ησλ άιισλ αλέθεξε θαη ηα παξαθάησ: 

 
πρλά ην ζρνιείν ηαπηίδεηαη κε ην κάζεκα θαη ην κάζεκα κε ην ζρνιείν.  Γπζηπρψο 

δεκηνπξγήζεθε έλα ζρνιείν πνπ κπνξνχκε λα ην ραξαθηεξίζνπκε σο «θάκπξηθα κεηάδνζεο 

γλψζεσλ» (θαη απηψλ ειιηπψο).  

Οη καζεηέο αηζζάλνληαη κφλνη θαη αβνήζεηνη ζηνλ θφζκν ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ 

επηδφζεσλ.   Δίλαη κηα ιαλζαζκέλε επηινγή ε νπνία πξέπεη λα επαλνξζσζεί. 
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Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά νχηε 

σο «ρψξνο δηεμαγσγήο καζήκαηνο» αλ δελ γίλεη ηαπηφρξνλα θαη «ρψξνο δσήο».   

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε βνεζάεη θάζε δξάζε πνπ γίλεηαη παξάιιεια κε ην «ππαξθηφ 

ζρνιείν», ηέηνηεο δξάζεηο είλαη θαη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη βέβαηα νη 

καζεηηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. 

 
Αληηιακβαλφκελνη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα δηαξθή επηκφξθσζε θαη βιέπνληαο 

ζπλερψο ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πξαγκαηνπνίεζε ζεαηξηθψλ 

παξαζηάζεσλ ζηα ζρνιεία, πξάγκα πνπ επηβεβαηψζεθε απφ ην πεξζηλφ Μαζεηηθφ Φεζηηβάι 

Θεάηξνπ πνπ ζπλδηνξγαλψλνπλ ν Γήκνο Αγξηλίνπ θαη ε Γ/λζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο νξγάλσζε απηφ ην 

ζεκηλάξην Θεαηξηθήο Παηδείαο. 

Δπειπηζηνχκε φηη θεχγνληαο ζα έρεηε ηξνθή γηα ζθέςε θαη ρξήζηκεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο πνπ 

κπνξείηε λα εθαξκφζεηε ζηε δνπιηά ζαο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο εηζεγεηέο πνπ κε πνιχ πξνζπκία θαη αθηινθεξδψο δέρηεθαλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηφ ην ζεκηλάξην θαη εζάο βεβαίσο πνπ αληαπνθξηζήθαηε ζηελ πξφζθιεζή 

καο. 

Δπεηδή νη αηηήζεηο ήηαλ πάξα πνιιέο γη’απηφ απνθαζίζακε λα θάλνπκε θαη 2
ν
 εκηλάξην κε 

ην ίδην πεξηερφκελν θαη ηνπο ίδηνπο εηζεγεηέο γη’ απηνχο πνπ δελ θιεξψζεθαλ. 
 

ηε ζπλέρεηα ραηξέηεζε ην ζεκηλάξην ε πξφεδξνο ηεο Κ.Δ.Γ.Α Αγξηλίνπ θαη δεκνηηθή 

ζχκβνπινο θπξία Κξαββαξίηε Δπαγγειία. 



 
 

Μηιψληαο ζηε ζπλέρεηα ν Γηεπζπληήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θχξηνο Παιαηνιφγνο 

Ιάθσβνο θήξπμε θαη ηελ έλαξμε ηνπ εκηλαξίνπ. 
 

Σα ζέκαηα πνπ αζρνιήζεθαλ νη εηζεγεηέο ήηαλ ηα παξαθάησ: 
 

 «Σν ζέαηξν ζην ζρνιείν:  φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη κηα πξφηαζε εξγαζίαο».  Μηθέιιεο 

Γεψξγηνο, Φηιφινγνο – Θεαηξνιφγνο.  

 «θελνζεηψληαο έλα ζεαηξηθφ έξγν».  Καξαδήκα Καηεξίλα, Καξαδήκα Καηεξίλα.  

Ηζνπνηφο – Δκςπρψηξηα Θεαηξηθνχ παηρληδηνχ - θελνζέηεο. 

 «θελνγξαθψληαο έλα ζεαηξηθφ έξγν». Βαιαψξαο Αζαλάζηνο,   θελνγξάθνο 

 Γηάιεηκκα. 

 «Μαζεηηθή Γεκηνπξγία – Θεαηξηθφ παηρλίδη».  ππξέιε Βάτα, Θεαηξνιφγνο -  Θενιφγνο. 

 «Σν ζπάζηκν ηνπ πάγνπ:  ε πξψηε ζπλάληεζε ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο».  Καινγεξάο Παχινο. 

Τπεχζπλνο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λνκνχ 

Αηησιναθαξλαλίαο. 
 

Σν ζεκηλάξην έθιεηζε κε ζπδήηεζε θαη κε ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο εηζεγήζεηο πνπ 

πξνεγήζεθαλ.  

 


