
16-11-22 
Αρ. Πρωτ. 1210 
 
ΠΡΟ: 
-Δ/ντζσ και Δ/ντριεσ χολικϊν Μονάδων 
Π.Ε. και Δ.Ε. Δωδεκανιςου  
-Εκπαιδευτικοφσ ΠΕ 91 
(ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02)  
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Δωδεκανιςου,  γενικισ και 
ειδικισ αγωγισ,  αρμοδιότθτασ του 2ου 
ΠΕ.Κ.Ε.. Νοτίου Αιγαίου  
ΚΟΙΝ: 
-ΠΔΕ Δωδεκανιςου 
-Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ    
Δωδεκανιςου 
-Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 
Δωδεκανιςου 

 

 

 
Θζμα: Επιμορφωτικόσ κφκλοσ «Μεταγραφζσ και Μεταφορζσ τθσ Ιςτορίασ ςτθ 
Θεατρικι Αγωγι» 
Πράξθ Ολομζλειασ 6ου ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ: 4θ/07-11-2022 
 
Θ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου (.Ε.Ε.) Θεατρικισ Αγωγισ Παναγιϊτα (Νάγια) 
Μποζμθ, διοργανϊνει επιμορφωτικό κφκλο για τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ Θεατρικισ 
Αγωγισ ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) των ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δωδεκανιςου, γενικισ και ειδικισ αγωγισ, 
αρμοδιότθτασ 2ου ΠΕ.Κ.Ε.. Νοτίου Αιγαίου με κζμα:  
 

«Μεταγραφζσ και Μεταφορζσ τθσ Ιςτορίασ ςτθ Θεατρικι Αγωγι» 
 

Ο επιμορφωτικόσ κφκλοσ υλοποιείται ςε τζςςερισ (4) επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ 
μζςω τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ τθλεδιαςκζψεων Webex, ςτον ςφνδεςμο  
https://minedu-secondary.webex.com/meet/panboemi 
 
Ακολουκεί το πρόγραμμα και θ περιγραφι των ειςθγιςεων. 
 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

2ο ΠΕ.Κ.Ε.. ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
Σαχ.Δ/νςθ: Γ. Μαφρου 2 
Σαχ.Κϊδ: 85100, Ρόδοσ 
 
Παναγιϊτα (Νάγια) Μποζμθ 
υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
Θεατρικισ Αγωγισ ΠΕ 91 
(με ζδρα το 6ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ) 
6977628019 
nayaboemi@yahoo.gr 

 

https://minedu-secondary.webex.com/meet/panboemi
mailto:nayaboemi@yahoo.gr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 «Μεταγραφζσ και Μεταφορζσ τθσ Ιςτορίασ ςτθ Θεατρικι Αγωγι» 
 

Επιμορφωτικόσ κφκλοσ   
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ και τα ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικισ Ελλάδασ, Κριτθσ, 

1ο και 2ο Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννιςου, τερεάσ Ελλάδασ,  
επιςτθμονικισ ευκφνθσ τθσ  

υντονίςτριασ Εκπαιδευτικοφ Ζργου  
Θεατρικισ Αγωγισ, κλ. ΠΕ91-ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 

 
Ο επιμορφωτικόσ κφκλοσ υλοποιείται ςε τζςςερισ (4) επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ 
μζςω τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ τθλεδιαςκζψεων Webex, ςτον ςφνδεςμο  
https://minedu-secondary.webex.com/meet/panboemi 

 
 

 
1θ Επιμορφωτικι υνάντθςθ, Δευτζρα 21/11/2022, ϊρα 17.00-20.00 

 

 
17.00-17.10 

 
«υνοπτικι παρουςίαςθ του επιμορφωτικοφ κφκλου 
“Μεταφορζσ και Μεταγραφζσ τθσ Ιςτορίασ ςτθ Θεατρικι 
Αγωγι”, Νάγια Μποζμθ, υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
Θεατρικισ Αγωγισ. 
 
 

 
17.10-17.50 

 
«Δραματοποιϊ τθν ιςτορία ενόσ τόπου», Ιςμινθ 
ακελλαροποφλου, Εκπαιδευτικόσ Θεατρικισ Αγωγισ, 
κθνοκζτθσ, Τποψιφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ. 
 
Κάκε τόποσ ζχει μια ψυχι. Αυτιν αναηθτοφμε μζςα από τθν 
ζρευνα, τθν επεξεργαςία των δεδομζνων ςτθν τάξθ και τθν δράςθ 
κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ τθσ Θεατρικισ Αγωγισ. 
Μελετάμε όχι μόνο τθν ιςτορία του τόπου μασ αλλά κάκε πόλθσ 
που μπορεί να ζχει ενδιαφζρον για τουσ μακθτζσ και τισ 
μακιτριεσ, και μζςα από το μάκθμα να γίνεται ο τόποσ «κοινι» 
βάςθ δραματοποίθςθσ για όλουσ. τθν παροφςα επιμόρφωςθ κα 
αναφερκοφμε ςτθν αρχι του δρόμου για τθν διαμόρφωςθ του 
τελικοφ αποτελζςματοσ ςε δφο ςχολεία που δθμιουργιςαμε 
δραματοποιθμζνεσ ταινίεσ και κα ακολουκιςει ςχετικι ςυηιτθςθ. 
 

 
17.50-18.30 

 
«Η προφορικι ιςτορία ωσ εκπαιδευτικι εμπειρία», Αρχοντία 
Μαντηαρίδου, υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Δαςκάλων, 6ο 
ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ. 

https://minedu-secondary.webex.com/meet/panboemi


 
 
"Ηοφμε τισ ηωζσ μασ ωσ αφθγιςεισ. Δεν λζμε απλά ιςτορίεσ. 
Είμαςτε ιςτορίεσ". Θ προφορικι ιςτορία είναι μια μζκοδοσ 
ςυγκζντρωςθσ, διατιρθςθσ και ερμθνείασ του παρελκόντοσ από 
τουσ ανκρϊπουσ που το ζηθςαν. Αυτι θ "ιςτορία από τα κάτω" 
δομείται γφρω από τουσ ανκρϊπουσ, ηωντανεφει τθν ιςτορία και 
διευρφνει τον ορίηοντά τθσ. Θ προφορικι ιςτορία μπορεί να 
μετατραπεί δθμιουργικά ςε ζνα εκπαιδευτικό εργαλείο μζςα ςτθν 
τάξθ για να ενιςχφςει τθν κριτικι ςκζψθ, τθ ςυνεργατικότθτα, τθν 
ενςυναίςκθςθ. Θ προφορικι ιςτορία βοθκά τα παιδιά να 
εμβακφνουν ςτθν κατανόθςθ των ιςτορικϊν γεγονότων 
εξετάηοντασ το πϊσ αυτά επθρζαςαν άτομα και κοινότθτεσ αλλά 
και τον τρόπο που το παρελκόν ςυνεχίηει να διαμορφϊνει το 
παρόν. τθν παρουςίαςθ κα γίνει προςπάκεια να απαντθκοφν 
ερωτιματα όπωσ: 
Πϊσ μπορϊ να αξιοποιιςω διδακτικά τθν προφορικι ιςτορία ωσ 
εκπαιδευτικόσ;  
Πϊσ μπορϊ να διδάξω ςτα παιδιά τθν ιςτορικι ζρευνα μζςα από 
τθν προφορικι ιςτορία;  
Πϊσ μπορϊ να εμπλζξω τουσ μακθτζσ/τισ μακιτριεσ ςε ζργα 
προφορικισ ιςτορίασ; 
 

 
18.30-19.10 

 
«Η προφορικι ιςτορία ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο. Δφο 
παραδείγματα εφαρμογισ τθσ», Δϊρα Κεχαγιά, Εκπαιδευτικόσ 
Θεατρικισ Αγωγισ. 
 
Πϊσ μπορεί να διδαχκεί θ προφορικι ιςτορία; Από ποιουσ; Σί 
χωράει μζςα ςτο υλικό τθσ; Σί χρειάηεται να μελετιςουμε και με 
τί ςυνδυάηεται; Μπορεί να προκφψει μια καλλιτεχνικι 
δθμιουργία από αυτό; Μζςα από τθν εμπειρία και τθ μελζτθ δφο 
διαφορετικϊν περιπτϊςεων, κα προςπακιςουμε να 
απαντιςουμε ςε αυτά και άλλα ερωτιματα που προκφπτουν 
μζςα από τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και πρακτικι ςχετικά με 
τθ διδαςκαλία τθσ προφορικισ ιςτορίασ. υγκεκριμζνα κα 
παρουςιαςτοφν: α) «Κφκθρα: Ιςτορίεσ που χτίηουν γζφυρεσ», με 
κζμα τθ μετανάςτευςθ των Κυκθρίων ςτθν Αυςτραλία, ζνα 
πρόγραμμα που υλοποιικθκε από το 6ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ και 
εντάχκθκε, επίςθσ, ςτο πρόγραμμα «Πειραματικι εφαρμογι τθσ 
Θεατρικισ Αγωγισ ςτο Γυμνάςιο του Σμιματοσ Θεατρικϊν 
πουδϊν ΕΚΠΑ» και β) «Σο ςχολείο πάνω ςτισ κουριζσ», που 
αφορά τθν ιςτορία του ςχολείου, του 2ου Δθμοτικοφ Λαυρίου, 
ςτο πλαίςιο των Εργαςτιρια Δεξιοτιτων, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ. 
 
 
 



 
19.10-20.00 

 
«Από το λογοτεχνικό κείμενο ςτθ ςκθνι: δραματοποιϊντασ 
κείμενα για τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι», Μιχαζλα Αντωνίου, 
ΕΔΙΠ Σμιματοσ Θεατρικϊν πουδϊν ΕΚΠΑ, ςκθνοκζτθσ, 
θκοποιόσ, δραματουργόσ. 
 
Με τθν παροφςα ανακοίνωςθ κα καταγραφεί θ ςτενι ςχζςθ 
ανάμεςα ςτθ δραματοποίθςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων και τθ 
ςκθνικι ανάπτυξθ ενόσ παραςταςιακοφ γεγονότοσ. Μζςα ςε αυτό 
το πλαίςιο, κα εςτιάςουμε ςτθν ανάλυςθ και ανάδειξθ των 
ςταδίων που ακολουκοφνται ςτθν παραγωγι τθσ κεατρικισ 
παράςταςθσ. Αρχικά, κα παρακολουκιςουμε τισ παραμζτρουσ 
ςφμφωνα με τισ οποίεσ επιλζχκθκαν τα λογοτεχνικά κείμενα, 
ϊςτε να προςαρμοςτοφν ςτισ επιταγζσ τθσ ςκθνισ και να 
δθμιουργιςουν τθ ςκθνικι αφιγθςθ, ςε ςτενι ςχζςθ, πάντα, με 
τθν πρακτικι τουσ ανάπτυξθ. Ζπειτα. κα αναλυκοφν οι ςκθνικζσ –
υποκριτικζσ, ςκθνοκετικζσ κ.ά.– τεχνικζσ, που χρθςιμοποιικθκαν 
κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν, αλλά και το τελικό αποτζλεςμα. 
Σζλοσ, κα ςυνδεκεί θ ςκθνικι δράςθ με τισ παρουςιάςεισ τθσ ςε 
ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ δυναμικι του 
εκάςτοτε χϊρου και τθν αμφίδρομθ ςχζςθ παραςταςιακοφ 
γεγονότοσ – ςκθνικοφ χϊρου. 
 

 
 
 

 
2θ Επιμορφωτικι υνάντθςθ, Δευτζρα 28/11/2022, ϊρα 17.00-20.10 

 

 
17.00-17.20 

 
«Η εμπειρία ενόσ δικτφου ςχολείων για τθν προφορικι και 
τοπικι ιςτορία», Γιοφλθ Χρονοποφλου, τζωσ υντονίςτρια 
Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ.  
 
Θ ειςιγθςθ κα παρουςιάςει τθν πορεία (με τα πετάγματα και τισ 
προςγειϊςεισ) του δικτφου ςχολείων για τθν προφορικι και 
τοπικι Ιςτορία που ςυγκρότθςε το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ το 2019, 
με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ μνιμθσ και τθσ ιςτορικισ ςυνζχειασ, 
τθν αποδοχι του ςυναιςκιματοσ και του βιϊματοσ, τθν άςκθςθ 
ςε ενδιαφζροντα διδακτικά εργαλεία και τθ ςφνδεςθ μεταξφ των 
ςχολείων. Θα ςυηθτθκοφν οι δυνατότθτεσ που υπάρχουν και οι 
εφαρμογζσ που προκφπτουν ςτο ςχολείο για τθν ειςαγωγι τθσ 
προφορικισ ιςτορίασ ςε διάφορα αντικείμενα και ςε διαφορετικά 
πλαίςια, κακϊσ και θ ςφνδεςι τθσ με μορφζσ τζχνθσ, όπωσ το 
ντοκιμαντζρ και το κζατρο ντοκουμζντο. 
 

  



17.20-17.40 
 

«Εκνογραφίεσ επί ςκθνισ», Νάγια Μποζμθ, υντονίςτρια 
Εκπαιδευτικοφ Ζργου Θεατρικισ Αγωγισ. 
 
Θ εκνογραφία δφναται να παρζχει ζνα κειμενικό περιβάλλον, που 
ο/θ εκπαιδευτικόσ Θεατρικισ Αγωγισ κα ςτθρίξει και κα 
διαμορφϊςει μία κεατρικι δράςθ και παράςταςθ. Σο 
εκνογραφικό κείμενο, όπωσ ονομάηεται το κείμενο τθσ 
ανκρωπολογικισ ζρευνασ, δθμιουργείται μζςω τθσ επιτόπιασ 
ζρευνασ, τθσ ςυμμετοχικισ παρατιρθςθσ, των θμιδομθμζνων και 
αδόμθτων ςυνεντεφξεων, τθσ βιογραφικισ καταγραφισ και 
ανάλυςθσ, τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ. Θ Κοινωνικι Ανκρωπολογία 
ωσ επιςτιμθ προτάςςει τθ μελζτθ των κοινωνικϊν φαινομζνων 
«μζςα από τα μάτια» αυτϊν που ςχετίηονται, είναι θ μελζτθ «από 
τα κάτω». Θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ ςτθρίηεται ςτθ χριςθ 
καταγεγραμμζνων εκνογραφιϊν από ερευνθτζσ/ερευνιτριεσ, 
προκειμζνου οι εκπαιδευτικοί να τισ αξιοποιιςουν κακϊσ είναι 
αποτυπωμζνοι οι λόγοι των δρϊντων υποκειμζνων και όλεσ οι 
πικανζσ πτυχζσ ενόσ κοινωνικοφ φαινομζνου. Παρζχεται με αυτόν 
τον τρόπο, το πλαίςιο για μία κριτικι προςζγγιςθ τθσ ςφγχρονθσ 
ιςτορίασ και θ ενεργοποίθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν για τθ 
ςκθνικι μεταφορά, προκειμζνου να καταςτοφν πολίτεσ που 
δρουν ατομικά και ςυλλογικά. 
 

 
17.40-20.10 
 

 
«Οι ιςτορίεσ που γράφουν ιςτορία. Η προφορικι ιςτορία, ωσ 
εργαλείο τθσ τάξθσ. Εργαςτιριο», Σηωρτηίνα Κακουδάκθ, 
Εκπαιδευτικόσ Θεατρικισ Αγωγισ, κθνοκζτθσ. 
 
Σο εργαςτιριο ζχει ςτόχο να δθμιουργιςει μια πολλαπλι 
αφιγθςθ για το ποιοι είμαςτε, από που καταγόμαςτε, ποιοσ ζχει 
υπάρξει ο "ξζνοσ" μζςα ςτισ βιογραφίεσ μασ, τι μασ ζχει 
δυςκολζψει και τι ευνοιςει, ςε τι μοιάηουμε και που διαφζρουμε, 
ποια είναι θ επίςθμθ ιςτορία, που βριςκόμαςτε εμείσ  και θ 
τοπικι μασ κοινότθτα μζςα ςτο παγκόςμιο πλαίςιο.  
Μζςα από ποικίλεσ κεατρικζσ και κεατροπαιδαγωγικζσ τεχνικζσ 
κα αντλιςουμε "ντοκουμζντα", ιςτορίεσ, μνιμεσ και τισ 
αφθγιςεισ των μικρϊν πραγμάτων, υλικά που μποροφν να 
ςυνδθμιουργιςουν εμπειρίεσ για εμάσ και εκπαιδευτικά εργαλεία 
για τισ τάξεισ μασ. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
3θ Επιμορφωτικι υνάντθςθ, Πζμπτθ 08/12/2022, ϊρα 17.00-20.00 

 

 
17.00-18.00 

 
«Διδακτικζσ τεχνικζσ τοπικισ ιςτορίασ ςτα εργαςτιρια 
δεξιοτιτων – Μελζτθ περίπτωςθσ: Πειραιάσ», Αχιλλζασ 
Μανδρίκασ, υντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Αειφορίασ, 6ο 
ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ. 
 
τθν ειςιγθςθ αυτι παρουςιάηεται ζνα πρακτικό παράδειγμα 
εφαρμογισ τθσ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ ςτθ διερεφνθςθ τθσ 
τοπικισ ιςτορίασ, που μπορεί να εφαρμοςτεί ςτο πλαίςιο των 
εργαςτθρίων δεξιοτιτων.  Με επικζντρωςθ ςτθν πόλθ του 
Πειραιά, θ ζρευνα επεκτείνεται ςε τζςςερισ διαςτάςεισ α) ο τόποσ 
β) τα μνθμεία γ) άνκρωποι, φορείσ, υπθρεςίεσ δ) θ άυλθ 
πολιτιςτικι κλθρονομιά. ε κάκε διάςταςθ προτείνονται 
ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ τεχνικζσ και μακθτικζσ δραςτθριότθτεσ, 
που τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν και αφετζρου 
αναδεικνφουν τθ βιωματικι προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ. Εκτόσ από 
τθ λειτουργία τθσ ειςιγθςθσ ωσ παραδείγματοσ προσ αναλογικι 
εφαρμογι ςε κάκε οικιςμό, πόλθ ι περιοχι, επιχειρείται να 
τεκμθριωκεί το εκπαιδευτικό όφελοσ μιασ τζτοιασ προςζγγιςθσ 
τόςο για τον μακθτι/τρια όςο και για τθν τοπικι κοινωνία. 
 
 

 
18.00-19.15 

 
«Θζατρο ντοκιμαντζρ και εκπαιδευτικι διαδικαςία», Κατερίνα 
Κωνςταντινάκου, Θεατρολόγοσ, Εκπαιδευτικόσ Θεατρικισ 
Αγωγισ, Δραματουργόσ και Παναγιϊτα Κωνςταντινάκου, ΕΕΠ, 
Σμιμα Θεάτρου ΑΠΘ, Δραματουργόσ.  
 
Σο κζατρο ντοκιμαντζρ είναι ζνα είδοσ κεάτρου που κερδίηει 
ζδαφοσ ολοζνα και περιςςότερο τόςο ςτισ ςκθνζσ του κόςμου 
αλλά και τθσ Ελλάδασ, κακϊσ κζτει με καίριο τρόπο ςφγχρονα 
ερωτιματα που άπτονται τθσ ςχζςθσ τζχνθσ και πραγματικότθτασ, 
ηωισ και (ανά) παράςταςθσ, τθν ίδια ςτιγμι που αγγίηει φλζγοντα 
ηθτιματα ςυλλογικισ και ατομικισ ταυτότθτασ. Με εγγενι 
εκπαιδευτικι διάςταςθ, όταν ενταχκεί ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία, αποτελεί μία δραςτθριότθτα με πολλαπλά 
παιδαγωγικά οφζλθ που ακονίηει τισ ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ των 
μακθτϊν/τριϊν ενϊ παράλλθλα ενιςχφει τθν κριτικι ςκζψθ και 
τθν ενςυναίςκθςθ ςτο πλαίςιο μιασ αυκεντικισ και βιωματικισ 
φιλοςοφίασ μάκθςθσ.  
Αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία των ειςθγθτριϊν ςε ςχολικζσ αλλά και 
επαγγελματικζσ παραςτάςεισ κεάτρου-ντοκιμαντζρ ανά τθν 
Ελλάδα, θ ειςιγθςθ ζπειτα από μια ςφντομθ κεωρθτικι 
ειςαγωγι, κα εςτιάςει ςε δυο ςυγκεκριμζνα παραδείγματα. 



Πρϊτον, ςτθν παράςταςθ «Σο κλουβί και θ φωλιά» του Μουςικοφ 
χολείου Καλαμάτασ που ςχεδιάςτθκε ειδικά για το χϊρο του 
πρϊθν Εκνικοφ Ορφανοτροφείου Αρρζνων Καλαμάτασ το 2012. 
Δεφτερον, τθν παράςταςθ «Κυψζλθ – New Kids on the Block», 
που παρουςιάςτθκε ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ Ακθνϊν και 
Επιδαφρου 2019 ςτο 15ο Λφκειο Ακθνϊν. 
 
 

 
19.15-20.00 
 

 
«Επιτελζςεισ τθσ Ιςτορίασ ςτθν κοινότθτα», Αναςταςία 
Χατηθλιάδου, Εκπαιδευτικόσ Θεατρικισ Αγωγισ, κθνοκζτθσ 
 
Γιατί επιτελζςεισ τθσ Ιςτορίασ; Αξίηει να αςχολθκοφμε με τθν 
Ιςτορία και γενικότερα με το παρελκόν; Σι ςυνιςτά μια κοινότθτα; 
Με ποιο τρόπο διαμορφϊνεται και πωσ εμπλζκεται κάκε φορά ςε 
μια επιτζλεςθ; Είμαςτε προϊόντα τθσ ιςτορίασ; Επθρεάηει το 
παρελκόν το παρόν μασ; Με ποιόν τρόπο και ςε ποιο βακμό; 
Είναι θ γνϊςθ του παρελκόντοσ απαραίτθτθ για τθν κατανόθςθ 
του παρόντοσ μασ; Ποια είναι θ ςχζςθ παρελκόντοσ και 
ςφγχρονθσ ταυτότθτασ; Εμείσ οι άνκρωποι τθσ κακθμερινότθτασ 
ζχουμε λόγο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ Ιςτορίασ και πωσ μπορεί να 
γίνει αυτό; Πωσ κα μποροφςε το μάκθμα τθσ Ιςτορίασ να ξεφφγει 
από τα ςτενά όρια τθσ διδακτζασ φλθσ και να γίνει πιο ελκυςτικι; 
Τπάρχουν τζτοια περικϊρια; Θ ειςιγθςθ κα προςπακιςει, μζςα 
από παραδείγματα επιτελζςεων τθσ Ιςτορίασ ςτθν Κοινότθτα (και 
τθ μακθτικι κοινότθτα) να δϊςει απαντιςεισ ςτα παραπάνω 
ερωτιματα. 
 

 
 

 
4θ Επιμορφωτικι υνάντθςθ, Πζμπτθ 15/12/2022, ϊρα 17.00-20.00 

 

 
17.00-17.20 
 

  
«Ιςτορικζσ επζτειοι και ςχολικζσ γιορτζσ», Νάγια Μποζμθ, 
υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Θεατρικισ Αγωγισ 
 
Οι ιςτορικζσ επζτειοι και ο εορταςμόσ τουσ δθμιουργοφν 
προβλθματιςμοφσ και ερωτιματα παιδαγωγικισ και 
καλλιτεχνικισ διάςταςθσ ςτισ/ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ προσ τθν 
υλοποίθςθ τουσ. τθ κεατρικι μεταγραφι και μεταφορά τουσ 
ςυχνά ςυναντάμε ςτατικζσ αφθγιςεισ, άνευρουσ μονολόγουσ, 
τυποποιθμζνεσ ανα-παραςτάςεισ μζςω ποιθμάτων, λογοτεχνικϊν 
αποςπαςμάτων, τραγουδιϊν, οπτικοακουςτικϊν ντοκουμζντων. 
Μζςα ςε αυτό πλαίςιο απουςιάηει θ αιςκθτικι εμπειρία και 
απόλαυςθ, θ νοθτικι, ψυχοςυναιςκθματικι, ενςϊματθ διζγερςθ 
που προκαλείται ςτο παιδί ωσ κεατισ και ωσ ρόλοσ. Επίςθσ, ζνασ 



ςθμαντικόσ προβλθματιςμόσ που προκφπτει είναι, αν οι γιορτζσ 
των ιςτορικϊν και εκνικϊν επετείων λαμβάνουν υπόψθ τθν 
πολυπολιτιςμικι ςφνκεςθ του ςχολείου ι απευκφνονται μόνο 
ςτον κυρίαρχο πολιτιςμό. Αποτελεί αίτθμα θ διαμόρφωςθ 
πλαιςίου για τθ ςυμπεριλθπτικι, δθμιουργικι, κριτικι διαχείριςθ 
εορταςμϊν τθσ ιςτορικισ μνιμθσ. 
 

 
17.20-18.00 

 
«Η Λογοτεχνία και το Θζατρο: Ζνασ παλαιόσ όςο και νζοσ 
Διάλογοσ. Προςωπικι Μαρτυρία και 
δραματοποίθςθ:  υνάφεια προσ αξιοποίθςθ», Ευανκία 
τιβανάκθ, Κακθγιτρια Σμιματοσ Θεατρικϊν πουδϊν ΕΚΠΑ. 
 
Θ λογοτεχνία από ςκθνισ είναι ζνα παλαιό αλλά και νζο 
δραματικό "είδοσ". Θ πλθκϊρα (πλζον)των ςκθνικϊν αποδόςεων 
τθσ λογοτεχνίασ κακιςτοφν το φαινόμενο ζνα "κεατρικό γζνοσ"; 
Σαυτόχρονα ανιχνεφονται και άλλεσ μορφζσ "εξωΘεατρικϊν" - μθ 
Θεατρικϊν κειμζνων που παρζχονται προσ ςκθνικι απόδοςθ, 
όπωσ : Προςωπικζσ μαρτυρίεσ-αφθγιςεισ, προφορικι ιςτορία κ.α. 
Ποιεσ οι αιτίεσ και ποιεσ οι μορφζσ δραματικισ και ςκθνικισ 
αξιοποίθςθσ του φαινομζνου;  
 

 
17.50-20.00 
 

 
«Η αξιοποίθςθ του μουςειακοφ κεάτρου ςτθ ςχολικι 
εκπαίδευςθ», Φωτεινι Βενιζρθ, Πρόεδροσ τθσ εταιρείασ 
μουςειακοφ κεάτρου Heterotopia, Μεταδιδακτόριςςα ςτο 
Σμιμα Επικοινωνίασ, Μζςων και Πολιτιςμοφ του Παντείου 
Πανεπιςτθμίου 
 
Σο μουςειακό κζατρο είναι μια εκπαιδευτικι προςζγγιςθ, μια 
μορφι εφαρμοςμζνου κεάτρου, δθμόςιασ ιςτορίασ και μια 
ερμθνευτικι ςτρατθγικι για μουςεία και τόπουσ πολιτιςμικισ 
αναφοράσ. Ιςτορικοί χαρακτιρεσ ηωντανεφουν μζςα από 
εκτεταμζνθ ζρευνα και αλλθλεπιδροφν με το κοινό εςτιάηοντασ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ και δράςεισ και ςτθν ανάδειξθ κρυφϊν 
νοθμάτων. Οι ερμθνευτζσ/ριεσ υποδφονται ςυγκεκριμζνουσ 
ιςτορικοφσ χαρακτιρεσ –φανταςτικοφσ ι πραγματικοφσ– ςε 
ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ για να ενκαρρφνουν τουσ/ισ 
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να εκτιμιςουν και να κατανοιςουν με 
άμεςο τρόπο τθν ιςτορία.  
Παράλλθλα, θ ίδια θ διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ ζργου 
μουςειακοφ κεάτρου αξιοποιείται από μουςεία και ςχολεία για 
τθ διερεφνθςθ ενόσ εφρουσ κεματικϊν και γνωςτικϊν 
αντικειμζνων. το πλαίςιο τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ το 
μουςειακό κζατρο ςυνιςτά ζνα όχθμα κατανόθςθσ των ιςτορικϊν 
διαδικαςιϊν, καλλιζργειασ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ, προϊκθςθσ τθσ 
κριτικισ εμπλοκισ με το υπό διερεφνθςθ περιεχόμενο και 



δθμιουργίασ ςυνδζςεων μεταξφ παρελκόντοσ και παρόντοσ. 
Μπορεί να υποςτθρίξει τθ διδαςκαλία μακθμάτων, τθν 
προςζγγιςθ ευαίςκθτων κεματικϊν ι/και να αποτελζςει μια 
αυτόνομθ διαδικαςία, ςτο πλαίςιο του ςχολικοφ προγράμματοσ, 
για τθν προςζγγιςθ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ. 
Σο ςεμινάριο κα εςτιάςει ςε προςεγγίςεισ,  πρακτικζσ και 
μεκοδολογίεσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν ςχολικι τάξθ. 
 

 
ασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία. 

 
Νάγια (Παναγιϊτα) Μποζμθ 

υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Θεατρικισ Αγωγισ 
 


