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ΘΔΑΣΡΟΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΤΝΟΓΔΤΔΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΣΑΗ 
«Ο ΜΔΓΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΣΑΡΑΜΔΝΟ ΓΡΑΚΟ»  

 
Σν ζεαηξνπαηδαγσγηθό πιηθό  πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξάζηαζε απνηειείηαη από 
πξνηάζεηο ελδεηθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ 
βαζκίδσλ. Σν πιηθό ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελδεηθηηθέο ελόηεηεο: Οη ραξαθηήξεο, Σν 
Όλεηξν θαη Ο Φόβνο/Γξάθνο. Κάζε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα επηιέμεη κηα ή παξαπάλσ 
δξαζηεξηόηεηεο αλάινγα κε ην ρξόλν, ην ρώξν θαη ηελ νκάδα πνπ δηαζέηεη. Οη 
δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα γίλνπλ κεκνλσκέλα ή ζε ζπλέρεηα. Δπίζεο νη 
δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα απινπνηεζνύλ ή λα γίλνπλ πην ζύλζεηεο αλάινγα κε ηελ 
εκπεηξία θαη ηελ ειηθία ησλ κειώλ ηεο νκάδαο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ εκςπρσηή.  
 
 
 
Η δνκή ελόο νινθιεξσκέλνπ ζεαηξνπαηδαγσγηθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη δέζηακα, 
θπξίσο κέξνο, αλαζηνραζκόο/ απνθόξηηζε. Ο εκςπρσηήο αλάινγα ηνλ παηδαγσγηθό 
ζηόρν πνπ έρεη ζέζεη, κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηα από ηηο πξνηεηλόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο ή θάπνην παηρλίδη γηα δέζηακα, ώζηε λα πξνεηνηκάζεη ηελ νκάδα λα 
εζηηάζεη θαη λα εκβαζύλεη ζηελ δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα επηιέμεη σο θπξίσο κέξνο. 
Σέινο, θαιό είλαη λα γίλεη έλαο θύθινο αλαζηνραζηηθήο ζπδήηεζεο θαη λα ζπδεηεζνύλ 
νη εληππώζεηο ησλ καζεηώλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα, αλ 
ζθέθηεθαλ θάηη θαηλνύξην ή νηηδήπνηε ζα  ήζειαλ λα εθθξάζνπλ. 
 
 
 
Λίγα ιόγηα γηα ηελ παξάζηαζε: 
 
«Έλαο δξάθνο θαηαιακβάλεη ην πδξαγσγείν, ηε κνλαδηθή πεγή πνπ ηξνθνδνηεί ηελ 

πόιε. Δμαλαγθάδεη έηζη ηνπο θαηνίθνπο λα πεγαίλνπλ λα ηνπ δεηάλε λεξό θαη απηόο 

λα ηξώεη όζνπο ζέιεη. Ο θόβνο θαηαιακβάλεη ηνπο πάληεο. Η ηνπηθή εμνπζία ηνπ 

Βεδύξε παξεκβαίλεη ξπζκηζηηθά θαη απνθαζίδεη λα θάλεη θιήξσζε γηα ην πνηνο ζα 

είλαη θάζε κέξα ην ζύκα ηνπ Γξάθνπ, ώζηε λα κε δηαηαξάζζεηαη ε θνηλσληθή 

νξγάλσζε ηεο πόιεο από ηνλ πάλδεκν θόβν θαη παληθό. Μηα κέξα ν θιήξνο πέθηεη 

ζηε κνλαρνθόξε ηνπ Βεδύξε. Ο Υαηδεαβάηεο έρνληαο νξηζζεί λα εηδνπνηεί θάζε 

μεκέξσκα πξνζσπηθά θαη κπζηηθά ηα ππνςήθηα ζύκαηα, έξρεηαη λα ην πεη 

ζπληεηξηκκέλνο ζηε Βεδπξνπνύια πνπ ππεξαγαπά. Φηάλνληαο κπξνζηά ζην εξάη 

πέθηεη πάλσ ζηνλ Καξαγθηόδε πνπ θνηκάηαη θαξδύο πιαηύο κέζα ζην δξόκν. Σν 

ζνξπβώδεο μύπλεκά ηνπ πξνθαιεί ηελ επέκβαζε ηνπ Βειεγθέθα, ππεύζπλνπ ηεο 

θξνπξάο, θαη ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη…» 
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ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 
Οη παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο/παηρλίδηα  δελ απαηηνύλ πνιιή πξνεηνηκαζία. Αξθεί λα 
βάινπκε ηα ζξαλία ζηελ άθξε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ αζθαιή αλνηρηό ρώξν γηα 
παηρλίδη κε αθνξκή ηελ παξάζηαζε.  
 

 ΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ 
 
1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ραξαθηήξσλ. 

α) ε θύθιν ε νκάδα ζπδεηά ηα νλόκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαζηθώλ  
      ραξαθηήξσλ ηεο παξάζηαζεο. (Καξαγθηόδεο, Υαηδεαβάηεο, Βεδπξνπνύια,     
      Γξάθνο, Μεγαιέμαλδξνο) 
 

β) Σα παηδηά πεξπαηνύλ ειεύζεξα ζην ρώξν. Ο εκςπρσηήο ζε αλύπνπην 
ρξόλν θσλάδεη ην όλνκα ελόο από ηνπο ραξαθηήξεο. Σα παηδηά πξέπεη λα 
κείλνπλ αθίλεηα ζηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ έθθξαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ραξαθηήξα. Όηαλ δώζεη ζήκα ν εκςπρσηήο ραιαξώλνπλ θαη ζπλερίδνπλ λα 
πεξπαηνύλ ζην ρώξν. Σόηε ν εκςπρσηήο θσλάδεη θάπνην άιιν όλνκα 
ραξαθηήξα, θ.ν.θ. (πξνηεηλόκελν δέζηακα) 
 

2. Καζξέθηεο.  ε δεπγάξηα ηα παηδηά δηαιέγνπλ πνηνο είλαη ν Α θαη πνηνο ν Β.  
Σα δεπγάξηα βξίζθνληαη αληηθξηζηά. Μαδί δηαιέγνπλ θάπνηνλ ραξαθηήξα. Ο Α 
πξνηείλεη θηλήζεηο. Ο Β είλαη ν θαζξέθηεο  θαη πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο 
θηλήζεηο ηνπ Α. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δηαηεξείηαη πάληα νπηηθή επαθή 
κεηαμύ Α θαη Β, επνκέλσο ν Α θάλεη ηέηνηεο θηλήζεηο ώζηε λα θνηηάδεη πάληα 
ηνλ Β ζηα κάηηα. Ο εκςπρσηήο δίλεη ηελ νδεγεί λα αιιάμνπλ ηα παηδηά 
ξόινπο. Σώξα ν Β πξνηείλεη θηλήζεηο θαη  ν Α είλαη ν θαζξέθηεο. 

 
3. Αθνπινπζώ ηνλ αξρεγό. Έλα παηδί  (ν αξρεγόο) βάδεη έλαλ ραξαθηήξα από  
      ηελ παξάζηαζε ζην κπαιό ηνπ θαη ζηέθεηαη κπξνζηά από όιε ηελ νκάδα. Ο      
      Αξρεγόο θηλείηαη ή κηιά όπσο  ν ραξαθηήξαο πνπ έρεη ζην κπαιό ηνπ.  Η 
      νκάδα θάλεη ό,ηη  θάλεη ν Αξρεγόο. Ο Αξρεγόο κεηά από ιίγν  
      δηαιέγεη ηνλ επόκελν Αξρεγό ν νπνίνο δηαιέγεη  έλαλ άιιν ραξαθηήξα θ.ν.θ.    
      
4. Ο πην δπλαηόο. Σν θάζε παηδί δηαιέγεη έλαλ ραξαθηήξα θαη ηνλ θξαηάεη ζην 

κπαιό ηνπ. Η νκάδα θάλεη έλα εκηθύθιην. Ο θαζέλαο έξρεηαη κπξνζηά από ηελ 
νκάδα θαη παξνπζηάδεη ηνλ ραξαθηήξα πνπ έρεη δηαιέμεη (είηε κηκνύκελνο ηνλ 
ήξσα είηε πεξηγξάθνληάο ηνλ). Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην πνηνο είλαη ν πην 
δπλαηόο ήξσαο. Γηαηί; Ση ηνλ θάλεη ηνλ πην δπλαηό; Δίλαη πάληα ν πην δπλαηόο 
απηόο πνπ έρεη πεξηζζόηεξε ζσκαηηθή δύλακε; 
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 ΣΟ ΟΝΔΙΡΟ 
 
 ηελ αξρή ηεο παξάζηαζεο ν Καξαγθηόδεο βιέπεη έλα όλεηξν. ην όλεηξν απηό 
εθθξάδεη ηελ πην βαζεηά ηνπ επηζπκία.  
 

1. Σν όλεηξν ηνπ Καξαγθηόδε. ε νκάδεο ησλ ηξηώλ νη καζεηέο θηηάρλνπλ 
δπλακηθέο εηθόλεο  αλαπαξηζηώληαο ην όλεηξν ηνπ Καξαγθηόδε. Αθνύ ε θάζε 
νκάδα έρεη πξνεηνηκάζεη ηελ δπλακηθή εηθόλα ηεο, ηελ παξνπζηάδεη ζηηο 
ππόινηπεο νκάδεο. Γίλεηαη ζπδήηεζε ζε θύθιν γηα ηα όλεηξα. Ση είδνπο όλεηξα 
ππάξρνπλ εθηόο από απηά πνπ βιέπνπκε ζηνλ ύπλν καο; Ση εθθξάδνπλ ηα 
όλεηξα;  

 
2. Σ’ άινγν ηνπ Μεγαιέμαλδξνπ. Ση ήηαλ ην άινγν γηα ηνλ Μεγαιέμαλδξν; ε 

νκάδεο θηηάρλνπκε κηα κηθξή ζθελή ή κηα εηθόλα πνπ λα δείρλεη ηη ζα γηλόηαλ 
αλ ν Μεγαιέμαλδξνο έβξηζθε μαλά ην άινγό ηνπ. 

 
3. Γηαθνξέο. Αλ κπνξνύζακε λα κπνύκε ζην κπαιό ησλ εξώσλ ηεο 

παξάζηαζεο, πνηα ζα ήηαλ ηα όλεηξα ηνπ θαζελόο; Πνηα ε δηαθνξά ηνπ 
νλείξνπ ηνπ Καξαγθηόδε κε ην όλεηξν ηνπ Υαηδεαβάηε ή ηνπ Μεγαιέμαλδξνπ; 
Πνην ζα κπνξνύζε λα είλαη ην όλεηξν ηνπ Γξάθνπ; 

 
4. Ήξσεο θαη όλεηξα… α)Αθνύ έρνπλ ζπδεηεζεί δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ησλ 

νλείξσλ ησλ εξώσλ ηα παηδηά δηαιέγνπλ από έλαλ ήξσα. ηε ζπλέρεηα 
γίλνληαη δεπγάξηα. Σν θάζε παηδί ιέεη ζην δεπγάξη ηνπ ην όλεηξν ηνπ 
ραξαθηήξα ηνπ, ζε πξώην πξόζσπν, ζαλ λα ήηαλ ν ίδηνο ν ραξαθηήξαο. Σν 
δεπγάξη αθνύεη πξνζεθηηθά θαη κπνξεί κόλν λα θάλεη δηεπθξηληζηηθέο 
εξσηήζεηο. Μεηά νη ξόινη αιιάδνλ θαη ν πξώηνο αθνύεη ην όλεηξν ηνπ 
ραξαθηήξα ηνπ δεπγαξηνύ ηνπ. 

     β)Σν θάζε παηδί κόλν ηνπ πηα, γξάθεη ην όλεηξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ήξσα ζε    
     πξώην πξόζσπν, ζαλ λα έγξαθε ν ήξσαο ζην εκεξνιόγηό ηνπ.       
 
5.  Ολεηξέςνπ. ηα όλεηξα είκαζηε ειεύζεξνη λα εθθξάζνπκε όιεο καο ηηο 

επηζπκίεο, ηα  
      πξάγκαηα πνπ πνζνύκε πεξηζζόηεξν. Πνην είλαη ην όλεηξν ηνπ θαζελόο;  
      Ο εκςπρσηήο κπνξεί λα βάιεη κηα κνπζηθή θαη λα δεηήζεη από θάζε παηδί λα  
      βξεη κηα άλεηε ζηάζε ζην ρώξν κόλν ηνπ θαη λα ζθεθηεί πνην είλαη ην όλεηξν  
      ηνπ. (πξνηεηλόκελε κνπζηθή ‘Sozinha’ by Vakia   
      Stavrou album Ethnica 2). Όπνηε είλαη έηνηκνο, ν θαζέλαο κπνξεί λα     
      ζσκαηνπνηήζεη  ην όλεηξό ηνπ αθαηξεηηθά ή κηκεηηθά. ην ηέινο όπνηνο ζέιεη   
      παξνπζηάδεη ζηνπο ππόινηπνπο ην όλεηξό ηνπ θαη ε νκάδα κπνξεί λα   
      ζπδεηήζεη ηε δηαθνξά ησλ νλείξσλ κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Πνπ ππάξρεη    
      πεξηζζόηεξε ειεπζεξία; Γηαηί;  
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 ΦΟΒΟ/ ΓΡΑΚΟ 
 
 
1. Ση θνβάηαη ν θάζε ήξσαο; Αλ κπνξνύζακε λα κπνύκε ζηε ζθέςε ηνπο θαη 

αθνύγακε ηνπο θόβνπο ηνπο, ηη αθξηβώο ζα αθνύγακε;  
Κάπνην παηδί ζηέθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ εκηθύθιηνπ θαη ιέεη ην όλνκα ελόο 
από ηνπο ραξαθηήξεο, παίξλεη ηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ήξσα θαη κέλεη εθεί 
(γηα ηώξα απηόο είλαη ν ραξαθηήξαο) . Σα ππόινηπα παηδηά ηεο νκάδαο 
ζθέθηνληαη ηη κπνξεί λα θνβάηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ήξσαο. Όπνην παηδί ζέιεη 
λα πεη θάπνην θόβν ηνπ ήξσα, πεγαίλεη ζην παηδί πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
θνξπθή, ζηέθεηαη από πίζσ ηνπ, ην αθνπκπάεη ζηνλ ώκν θαη δπλαηά ιέεη ηελ 
ζθέςε/θόβν ζε πξώην πξόζσπν.(πρ. αλ είλαη ε Βεδπξνπνύια θάπνην παηδί 
κπνξεί λα πάεη από πίζσ ηεο, λα ηελ αθνπκπήζεη θαη λα πεη δπλαηά «θνβάκαη 
ηνλ Γξάθν») 

 
2. Ση κπνξεί λα θνβάηαη ν Γξάθνο; Ο Γξάθνο ζηελ παξάζηαζε είλαη ν κόλνο 

ήξσαο πνπ δελ κηιάεη αλζξώπηλα. «Δπεηδή δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε ηη 
θνβάηαη ηνλ θσλάμακε γηα κηα ζπλέληεπμε/θνπβεληνύια.» Έλα παηδί από ηελ 
νκάδα ή ν εκςπρσηήο θάζεηαη ζε κηα θαξέθια θαη είλαη ν Γξάθνο. Σα 
ππόινηπα παηδηά θάζνληαη κπξνζηά ηνπ θαη ηνλ ξσηνύλ ηη θνβάηαη θαη γηαηί 
επηηίζεηαη ζε όινπο απηνύο ηνπο αλζξώπνπο. Μπνξνύλ επίζεο λα ηνλ 
ξσηήζνπλ γηα ηα παηδηθά ηνπ ρξόληα θαη γηα όηη άιιν κπνξεί λα ζθεθηνύλ. Ο 
Γξάθνο απαληά ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο κε εηιηθξίλεηα. Γελ ππάξρεη ζσζηό θαη 
ιάζνο, όιεο νη απαληήζεηο είλαη ζσζηέο. 

 
3. Γξάθνη. ε ηξηάδεο ή ηεηξάδεο ηα παηδηά θηηάρλνπλ κε ηα ζώκαηά ηνπο ηνλ 

Γξάθν όπσο ηνλ θαληάδνληαη πξνζζέηνληαο θαη ήρν. Σν θάζε δεπγάξη  
παξνπζηάδεη ζηελ νκάδα ην Γξάθν ηνπ.  

 
4. Πώο λα παιέςεηε κε ηνλ Γξάθν ζαο. Αλ ηα παηδηά ήηαλ ν Μεγαιέμαλδξνο, 

πώο ζα πάιεπαλ ηνλ Γξάθν; Κάζε παηδί δνθηκάδεη λα είλαη ν Μεγαιέμαλδξνο 
θαη λα παιέςεη κε έλαλ Γξάθν από ηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα. 
Απαγνξεύεηαη απζηεξά ν Μεγαιέμαλδξνο λα αθνπκπήζεη ηνλ Γξάθν ή ν 
Γξάθνο ηνλ Μεγαιέμαλδξν. Γελ είλαη απαξαίηεην θάπνηνο λα ληθήζεη. 

 
5. Μαδί. Μεγαιέμαλδξνο ζηελ παξάζηαζε δελ θαηάθεξε λα ληθήζεη ηνλ Γξάθν 

κε ηελ πξώηε. Γύν θνξέο ν Γξάθνο ηνλ έξημε θάησ θαη ζεθώζεθε κε ηε 
βνήζεηα ηνπ Καξαγθηόδε.  
Όιε ε νκάδα θηηάρλεη κε ηα ζώκαηα ηνλ Γξάθν. Ο Γξάθνο βξπράηαη αιιά δελ 
θηλείηαη. Έλα παηδί είλαη ν Μεγαιέμαλδξνο. ηνλ πξώην βξπρεζκό ηνπ Γξάθνπ 
ν Μεγαιέμαλδξνο πέθηεη θάησ. Σόηε έλα παηδί από ην ‘ζώκα’ ηνπ Γξάθνπ 
θεύγεη θαη παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ Καξαγθηόδε, βνεζά δειαδή ηνλ Μεγαιέμαλδξν 
λα ζεθσζεί. ηνλ δεύηεξν βξπρεζκό ηνπ Γξάθνπ πέθηνπλ θάησ θαη ν 
Μεγαιέμαλδξνο θαη ν Καξαγθηόδεο. Σόηε έλα άιιν παηδί από ην ζώκα ηνπ 
Γξάθνπ πεγαίλεη λα ηνπο βνεζήζεη λα ζεθσζνύλ. Οη δύν πξνεγνύκελνη 
γίλνληαη Μεγαιέμαλδξνη θαη πνιεκνύλ καδί ηνλ Γξάθν. ηνλ ηξίην βξπρεζκό 
ηνπ Γξάθνπ, πέθηνπλ πάιη όινη θάησ θαη ζπλερίδεηαη ην ίδην κέρξη ν Γξάθνο 
λα εμαθαληζηεί αθνύ ζα έρνπλ γίλεη όια ηα παηδηά Μεγαιέμαλδξνη. Μόλνλ 
ηόηε κπνξνύλ λα παλεγπξίζνπλ όηη ζθόησζαλ ηνλ Γξάθν! 
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Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 
2008, ην ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ θαη ην ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. ΠΑΣΡΩΝ ζπλεξγάζηεθαλ 
κε ην Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε θαη αθηέξσζαλ ηελ 
παξάζηαζε «Ο ΜΔΓΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΣΑΡΑΜΔΝΟ ΓΡΑΚΟ» ηεο 27εο 
Ννεκβξίνπ, ζηνλ ενξηαζκό.  ην πιαίζην απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ε θνηλσληνιόγνο, 
ζεαηξνπαηδαγσγόο Ηξώ Πνηακνύζε ζρεδίαζε ην ζεαηξνπαηδαγσγηθό πιηθό πνπ 
ζπλνδεύεη ηελ παξάζηαζε. 
 
 
Η Ηξώ Πνηακνύζε είλαη απόθνηηε ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Κέληξνπ Καιιηηερληθήο θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεκηνπξγηθήο 
Δθπαίδεπζεο «ΑΝΙΜΑ». Οινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο ζην Θέαηξν 
ζηελ Δθπαίδεπζε ζην UniversityofWarwick ηεο Μ. Βξεηαλίαο, όπνπ θαη αζρνιήζεθε 
εξεπλεηηθά κε ηα ζεαηξνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα (TiEprogrammes). Έρεη 
παξαθνινπζήζεη θαη έρεη εθπαηδεπηεί ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα θαη 
ην εμσηεξηθό ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο Γπλακηθήο θαη Λεηηνπξγίαο Οκάδαο, Δπηθνηλσλία, 
Ηγεζία θαη Παξαθίλεζε. Τπήξμε κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Παλειιελίνπ Γηθηύνπ γηα ην 
Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε (2008-2011). Δξγάδεηαη σο Κνηλσληνιόγνο ζε ζρνιείν 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο από ην 2015. Από ην 2008 αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία 
θαη ηελ εκςύρσζε εθπαηδεπηηθνύ ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ ζε παηδηθέο θαη εθεβηθέο 
παξαζηάζεηο (ΓΗΠΔΘΔ Βνξείνπ Αηγαίνπ/Γ. Αβδειηώδεο, Θέαηξν Δπί Κνισλώ /Μ. 
Παπαδεκεηξίνπ, Θέαηξν ηνπ Νένπ Κόζκνπ / Σδ. Καθνπδάθε θα.) Ωο επηκνξθώηξηα 
θαη ζεαηξνπαηδαγσγόο έρεη εκςπρώζεη εξγαζηήξηα παηδηώλ, εθήβσλ θαη 
εθπαηδεπηηθώλ θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζεαηξνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ 
πξνζεγγίδνπλ θνηλσληθά δεηήκαηα κέζσ ηνπ ζεάηξνπ ζε ζπλεξγαζία κε νξγαληζκνύο 
όπσο ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ/Θεαηξνπαηδαγσγηθό Πξόγξακκα «ηνλ Κόζκν ηνπ», 
ηελ ΜΚΟ Ance /«Talkaboutmygeneration: Φεζηηβάι Μεηαλαζηώλ 2εο Γεληάο», ην 
Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε /«Παίδνληαο ηηο ηζηνξίεο ηνπ 
θόζκνπ γηα λα αιιάμνπκε ηνλ θόζκν: έλα πξόγξακκα γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 
θαη ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε», ην Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ 
Δθπαίδεπζε θαη ηελ Ύπαηε Αξκνζηία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο /«Κη αλ ήζνπλ 
εζύ; Έλα πξόγξακκα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηνπο 
πξόζθπγεο», «Μνλόινγνη από ην Αηγαίν».  
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