
Μποέμη Νάγια (Παναγιώτα) 

υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ 91 Θεατρικισ Αγωγισ με ζδρα ςτο 6ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ, 
με επιςτθμονικι ευκφνθ και ςτα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ, ςτα 1ο, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.. Νοτίου 
Αιγαίου και ςτα ΠΕ.Κ.Ε.. Κριτθσ, Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και τερεάσ Ελλάδασ. 
 

e-mail: nayaboemi@yahoo.gr 

 

ποφδαςε ςτο Σμιμα Θεάτρου του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτιμιου Θεςςαλονίκθσ και ζχει 
μεταπτυχιακό ςτθν Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία από το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. Ζχει 
παρακολουκιςει το Πρόγραμμα Παιδαγωγικισ Κατάρτιςθσ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και το Πρόγραμμα 
Ειδίκευςθσ ςτθν υμβουλευτικι και τον Προςανατολιςμό (Π.Ε.Τ.Π) ςτθν Α..ΠΑΙ.ΣΕ.. 
Παρακολοφκθςε επιμορφωτικά ςεμινάρια ςτισ ςχολζσ Pa’tothom και Impacta ςτθ Βαρκελϊνθ 
για το Θζατρο του Καταπιεςμζνου και πλικοσ ςεμιναρίων ςχετικά με το κζατρο και τθν 
εκπαίδευςθ. Ζχει διδάξει ςε ΣΕΙ, ςε ΙΕΚ, ςε ιδιωτικά ςχολεία και ςε κεατρικά εργαςτιρια, ςε 
πανεπιςτθμιακά τμιματα. Ζχει εργαςτεί ωσ θκοποιόσ και ωσ ςκθνοκζτθσ ςε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και ςε 
διάφορεσ κεατρικζσ ομάδεσ. Από το 2001 διδάςκει ωσ κεατρολόγοσ ςε ςχολεία (Α/βάκμια και 
Β/βάκμια) οργανϊνοντασ και ςυμμετζχοντασ ςε καινοτόμα ςχολικά προγράμματα και 
κοινωνικό-καλλιτεχνικζσ δράςεισ.  
υγγράφει κείμενα (ςυμμετοχζσ ςε ςυνζδρια, θμερίδεσ, περιοδικά, βιβλία) ςχετικά με τθν 
εφαρμογι του κεάτρου ςτθν τυπικι και μθ τυπικι εκπαίδευςθ ωσ εργαλείο κριτικισ κεϊρθςθσ 
και αναςτοχαςμοφ, αναδιατφπωςθσ ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν. Ωσ ερευνιτρια επιχειρεί τθ 
διεξαγωγι ολιςτικισ, ςυμμετοχικισ, ενςϊματθσ ζρευνασ, διεξάγοντασ ποιοτικζσ μεκόδουσ 
ζρευνασ, βαςιςμζνεσ ςτθν τζχνθ. Οι επιςτθμονικζσ τθσ αναηθτιςεισ προζρχονται από τισ 
επιςτιμεσ τθσ κεατρολογίασ, τθσ κοινωνικισ ανκρωπολογίασ, τθσ κριτικισ παιδαγωγικισ και 
τθσ διαπολιτιςμικισ ςυμβουλευτικισ. Ζχει ειςθγθκεί και εφαρμόςει τα εγκεκριμζνα 
προγράμματα από το ΤΠΠΕΘ «Βιωματικό εργαςτιριο προςωπικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ» 
(ΕΛ.Ε.Τ.Π.) και «φμπραξθ ςχολείων για τθν δθμοκρατία ςτθν εκπαίδευςθ» (Eudec Greece). 
υνεργάηεται με ομάδεσ οργανϊνοντασ και εμψυχϊνοντασ κεατρικζσ δράςεισ και 
παρεμβάςεισ με μεκόδουσ από το κοινωνικό κζατρο. Ζχει εργαςτεί με ευάλωτεσ κοινωνικζσ 
ομάδεσ (Ρομά, άςτεγοι, φυλακιςμζνοι, παιδιά πρόςφυγεσ) διευκολφνοντασ τον διαπολιτιςμικό 
διάλογο και χρθςιμοποιϊντασ ςτρατθγικζσ για να κατανοιςουν οι ςυμμετζχοντεσ τισ 
ικανότθτζσ τουσ και να ενδυναμωκοφν ατομικά και κοινωνικά.  
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