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Abstract: Teachers are faced with ever-increasing challenges in the workplace, revealing a 

wide range of problems related either to themselves, to the students or to their teaching 

performance. The view that the problems of teachers should be taken into account in 

improving teaching has been expressed repeatedly in the literature. The purpose of this article 

is to present the data collected from research to theatre educators working in the regional unit 

of Crete in relation to the factors which impede the performance of their educational work. 

The evaluation of the data was based on the content analysis method and the collection tool 

was semi-structured interviews. The results showed that the problems in this sector mainly 

concern the building and logistics infrastructure, the factors related to special education 

practices and the very short duration of the course. 
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Πεπίληψη: Οη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε όιν θαη απμαλόκελεο πξνθιήζεηο ζηνλ 

ρώξν ηεο δνπιεηάο ηνπο απνθαιύπηνληαο έλα επξύ θάζκα πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη είηε 

κε ηνπο ίδηνπο, είηε κε ηνλ καζεηηθό πιεζπζκό είηε κε ηε δηδαθηηθή ηνπο επίδνζε. Η άπνςε 

όηη γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα πξνβιήκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, έρεη εθθξαζηεί θαη' επαλάιεςε ζηε βηβιηνγξαθία. θνπόο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ είλαη λα παξνπζηαζηνύλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ από έξεπλα 

ζε ζεαηξνιόγνπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα ηεο Κξήηεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ επηηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπο. Η αμηνιόγεζε 

ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ θαη ην εξγαιείν 

ζπιινγήο ήηαλ νη εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο. Σα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ όηη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ αθνξνύλ θπξίσο ηελ θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα παηδαγσγηθήο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη 

ηελ πνιύ κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.  
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εθπαηδεπηηθώλ 

1. Ειζαγωγή 

Η γλώζε, εηδηθά ζηηο κέξεο καο, παξάγεηαη, δηαρέεηαη, εμειίζζεηαη, ζπκπιεξώλεηαη θαη 

αληηθαζίζηαηαη από θαηλνύξηα κε ηόζν γξήγνξε ηαρύηεηα πνπ θαζηζηά ηελ επηκόξθσζε 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο ζηαδηνδξνκίαο θάζε αηόκνπ, θάζε 

θιάδνπ θαη θάζε θνηλσλίαο. πσο αλαθέξεηαη (Βεξγίδεο θαη ζπλ., 2010), ζε κηα ζύγρξνλε 

θνηλσλία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από νινέλα θαη πεξηζζόηεξν κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη απνιύησο απαξαίηεηε. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηή ε αιιαγή, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε δηάθνξεο 

κνξθέο θαηάξηηζεο θαζώο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Η επηκόξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο θαη σο εθ ηνύηνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιαγώλ πνπ 

επηρεηξνύληαη. 

Οη Ξσρέιεο & Παπαλανύκ ( 2000, νπ. αλαθ. ζην Καςάιεο & Ρακπίδεο, 2006) δειώλνπλ όηη 

γηα λα είλαη ζε ζέζε έλαο εθπαηδεπηηθόο λα αλαπηπρζεί, ηόζν επαγγεικαηηθά όζν θαη 

πξνζσπηθά, κε ζθνπό λα είλαη αληαγσληζηηθόο ζηηο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο, 

πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία επηκόξθσζεο. Η δηάξθεηα ζα πξέπεη λα 

μεθηλά από ηελ είζνδό ηνπ ζην επάγγεικα θαη λα θηάλεη κέρξη ην ηέινο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ ζηαδηνδξνκίαο. 

Η εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη εμ νξηζκνύ κε ηε γλώζε θαη ζπλεπώο ζρεηίδεηαη άξξεθηα κε ην 

ζεζκό ηεο επηκόξθσζεο. Η ηαρεία αλάπηπμε ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, ε αλάγθε 

εηζαγσγήο λέσλ πξνζεγγίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο (Vallack, 2015) θαη ν εκπινπηηζκόο 

ησλ παιαηόηεξσλ, ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ (Γηαβξίκεο θαη ζπλ., 2010) είλαη κεξηθνί από ηνπο 

ιόγνπο πνπ θαζηζηνύλ ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κία ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε 

παξάκεηξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

ηε ζπλερώο κεηαβαιιόκελε ζύγρξνλε θνηλσλία, ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη 

απόιπηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ εμέιημε. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

νινέλα θαη απμαλόκελεο πξνθιήζεηο ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνπο ηνκέα. Οη πξνθιήζεηο απηέο, 

ζε πξώην επίπεδν, πξνθαινύλ πξνβιεκαηηζκνύο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνύλ 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έλαο από ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ γηα 

λα δηακνξθσζεί ε θαηάιιειε ππνδνκή ζηελ νπνία ζα βαζηζηνύλ αθ‟ ελόο ε θάιπςε ησλ 

επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ θαη αθ‟ εηέξνπ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ έηζη ώζηε λα θαζηζηνύλ εθηθηή ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθώλ 

ζηόρσλ, είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνί. 

Η Veenman (1984) πξνζδηόξηζε σο πξόβιεκα ηελ νπνηαδήπνηε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηέιεζεο ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο έξγνπ 
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θαη ε νπνία εκπνδίδεη ην λα επηηεπρζνύλ νη ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο. Η Fuller 

(1969) δηαρώξηζε ηα πξνβιήκαηα, κε ηνλ ηξόπν πνπ απηά γίλνληαη αληηιεπηά από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, ζε πξνβιήκαηα ησλ έκπεηξσλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηα 

πξνβιήκαηα ησλ αξράξησλ εθπαηδεπηηθώλ. Οη Fuller θαη Bown (1975) ζρεκάηηζαλ έλα 

κνληέιν γηα απηά ηα πξνβιήκαηα, ζην νπνίν νη κεηαβνιέο πεξηγξάθνληαη σο ζηάδηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σν κνληέιν απηό, γηα ηνπο έκπεηξνπο ελ 

ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύο, πεξηιακβάλεη ηξείο θαηεγνξίεο: ε πξώηε αθνξά πξνβιήκαηα πνπ 

απνξξένπλ από ηνλ εαπηό ηνπο (γλώζε πεξηερνκέλνπ, έιεγρνο ηάμεο, αμηνιόγεζε), ε δεύηεξε 

αθνξά ηελ δηδαθηηθή ηνπο επίδνζε (κεζόδνπο, πιηθά, εμήγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηνπο 

καζεηέο, θαηάιιεια παξαδείγκαηα θαη απάληεζε εξσηήζεσλ καζεηώλ) θαη ε ηειεπηαία ηνπο 

καζεηέο (επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηε κάζεζε ησλ καζεηώλ). Σν κνληέιν απηό 

αξγόηεξα επηβεβαηώζεθε από έξεπλεο πνπ αθνινύζεζαλ. 

ηελ θαζεκεξηλή καο δσή ρξεζηκνπνηνύκε ηε ιέμε «αλάγθε», δίλνληαο δηαθνξεηηθό λόεκα 

θάζε θνξά, όπσο αλάγθε, επηζπκία ή δήηεζε. Απηή ε ζύγρπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

εκθάληζε ελλνηώλ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, νη νπνίεο από νηθνλνκηθή άπνςε, νξίδνληαη σο 

πξνζθνξά θαη δήηεζε (Vergidis et al., 2010). Οη Scriven & Roth (1990) δειώλνπλ όηη κηα 

αλάγθε νξίδεηαη σο θάηη πνπ κπνξεί πξαγκαηηθά λα ππάξμεη θαη λα ηθαλνπνηήζεη θαη όρη σο 

θάηη εμηδαληθεπκέλν ή κία επηζπκία. Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιώλ εξεπλεηώλ αθνύ ε θάιπςε κηαο 

επαγγεικαηηθήο έιιεηςεο κεηώλεη ην ράζκα κεηαμύ ησλ όζσλ μέξεη θάπνηνο θαη ηνπ ηη 

ρξεηάδεηαη λα κάζεη (Hunt, 1986 ∙Βεξγίδεο θαη ζπλ., 2010 ∙ Kaufman & English, 1976 ). Ο 

Γθόιηαξεο (1998, όπ. αλαθ. ζην Βεξγίδεο, 2015) δειώλεη όηη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

νξίδνληαη σο ην ζύλνιν ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ ελδηαθέξνπλ έλαλ δάζθαιν. 

Πξνζεγγίδνληάο ηα νιόπιεπξα θαη δηεμνδηθά, έλαο εθπαηδεπηηθόο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

βειηηώζεη ην επαγγεικαηηθό ηνπ πξνθίι. ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, νη Καςάιεο θαη Ρακπίδεο 

(2006) επηζεκαίλνπλ όηη ζθνπόο θάζε επαγγεικαηία είλαη λα πξνζθέξεη έξγν πςειήο 

θνηλσληθήο επζύλεο. Γηα λα επηηεπρζεί, όκσο, απηό, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηβιέπεη ηηο 

ζύλζεηεο ζρέζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνύ ηνπ ηνκέα. Οη εθπαηδεπηηθνί, σο 

επαγγεικαηηθόο θιάδνο, επηηπγράλνπλ λα θαιύςνπλ ηηο εθάζηνηε επαγγεικαηηθέο ηνπο 

αλάγθεο κέζα από ηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο επηκνξθώζεηο.Έλαο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθόο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί, ηόζν πξνζσπηθά όζν θαη επαγγεικαηηθά. Η επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο θαη ν εληνπηζκόο 

ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ην πξώην βήκα πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

Ο ξόινο ηεο ηέρλεο, θαη εηδηθόηεξα ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε, έρεη απνδεηρζεί απόιπηα 

ζεκαληηθόο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Cachia & Ferrari, 2010). ην ειιεληθό 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, απηή ε ζεκαληηθή αλαγλώξηζε άξρηζε λα εκθαλίδεηαη από ην 1990 

(Sextou, 2002), ρξνλνινγία θαηά ηελ νπνία άξρηζε λα γίλεηαη ε εηζαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ζεάηξνπ. Έλαο κεγάινο αξηζκόο κειεηώλ (βι.Kallery, 2004) 

έρεη αζρνιεζεί κε ηε δηεξεύλεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 
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πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε δηάθνξα αληηθείκελα. κσο, ειάρηζηεο 

είλαη νη κειέηεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηα πξνβιήκαηα ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο.  

2. Η αιζθηηική αγωγή ζηην εκπαίδεςζη 

ιν θαη πεξηζζόηεξν ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηα επίζεκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε πνιιέο 

ρώξεο έρνπλ αξρίζεη λα δίλνπλ κεγαιύηεξε έκθαζε ζηνλ ξόιν ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

πσο αλαθέξεηαη από ηνλ Weitz (1972), ε ηέρλε θαη ε εθπαίδεπζε γεθπξώλνληαη κέζσ ηεο 

έλλνηαο ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο. Σα νθέιε ηεο, αλαγλσξίδνληαη επξέσο. Ο ξόινο ησλ ηερλώλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί ζεκαληηθήπνηνηηθή αλαλέσζε, θαζώο 

αλαπηύζζεηαη ε θξηηηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε θνηλσληθή, αηζζεηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ λέσλ. 

Η ζεκαζία ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηόζν γηα εθπαηδεπηηθνύο όζν θαη γηα ηνπο καζεηέο, 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Weitz (1972), Schonmann (2006) θαη Calderhead & 

Shorrock, (2005). ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηνλ ζεκαληηθό ξόιν 

ηεο ηέρλεο σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, ζπκβάιινπλ κέζσ απηήο ζηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνύ, ε νπνία επηηπγράλεηαη ηόζν κε ην κπαιό ηνπ όζν θαη κε ηα αηζζεηεξηνθηλεηηθά ηνπ 

κέζα. 

ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ην αληηθείκελν ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο εηζήιζε από ην 

1990, όηαλ έγηλαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα 

ζπνπδώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξόιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 

ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλώλ ζηελ εθπαίδεπζε, πξέπεη 

λα δηαλπζεί αθόκα αξθεηόο δξόκνο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Ήδε από ην 2002, 

εSextou(2002) είρε αλαθεξζεί ζηε ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο αηζζεηηθήο 

αγσγήο ζηα ζρνιεία θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο από θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Σν 2015, δεθαηξία ρξόληα κεηά ηελ πξώηε πξόηαζε γηα εμεηδηθεπκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ζηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, ε έξεπλα ησλ Zorbala et al (2015) έδεημε 

όηη, αθόκε θαη από ηα παλεπηζηήκηα, νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί δελ εθπαηδεύνληαη ζηελ 

νπζηαζηηθή ρξήζε ηεο ηέρλεο κε ζθνπό ηελ εθαξκνγή ηεο σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. 

3. Θέαηπο ζηην εκπαίδεςζη 

ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ έρεη βαζηέο ξίδεο. Δηδηθόηεξα, ν Bolton (1985) 

αλαθέξεη όηη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ν πξώηνο πνπ ζέιεζε λα εηζάγεη ην ζέαηξν ζηηο 

ζρνιηθέο αίζνπζεο, κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη, ήηαλ ν Peter Slade θαηά ηηο δεθαεηίεο ην 

1930 θαη 1940.Η κέζνδνο ηνπ Slade, αξρηθά πξννξηδόηαλ λα ρξεζηκεύζεη σο βνεζεηηθό 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηειηθά, όκσο, έγηλε επξέσο απνδεθηή σο θαιή 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. 

Αλ θαη ν Slade εκθαλίδεηαη σο πξσηνπόξνο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα, απηόο πνπ θαζηέξσζε ηε 
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κέζνδν δηδαζθαιίαο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ν Brian Way. Αξρηθά αζπαδόκελνο 

ηε θηινζνθία ηνπ Slade, εηζήγαγε ηερληθέο από ηε κέζνδν ηνπ Stanislavski. Απηή ε αιιαγή 

ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε έδσζε κεγαιύηεξε αζθάιεηα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύοζρεηηθά κε ην πώο κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ ην ζέαηξν σο 

εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. Ο O'Toole (2005) αλαθέξεη όηη ην δξάκα ζηελ εθπαίδεπζε εμαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκό από ηελ εθάζηνηε νκάδα καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηό θαη ηηο 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηνλ δεδνκέλν ρώξν. 

Ο έιεγρνο ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη θαηά ζπλέπεηα νη ζπκκεηέρνληεο 

πξέπεη λα επαλαδηαπξαγκαηεύνληαη ζε κηα ζπλερόκελε δηαδηθαζίαπώο κπνξνύλ λα 

δηαρεηξηζηνύλ θαη λα εθδειώζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δξακαηηθήο κνξθήο.  

Ο Bolton (1985) δειώλεη όηη όηαλ νη καζεηέο ζρεηίδνληαη κε ην δξάκα, ζίγνπξα καζαίλνπλ 

θάηη. Η Wright (2014) ζπκθσλεί, πξνζζέηνληαο όηη όηαλ ην δξάκα είλαη απνηειεζκαηηθό, 

ηόηε γίλεηαη εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. Σν ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε έρεη πνιιαπιό ξόιν. Δίλαη 

κηα επηθνηλσληαθή, δεκηνπξγηθή, ζπιινγηθή θαη θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα. θνπόο ηνπ 

είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη 

εληόο θαη εθηόο ηνπ ζρνιείνπ, λα θνηλσληθνπνηεζνύλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ελζσκαησζνύλ 

ζηελ επξύηεξε θνηλσλία (Γξακκαηάο, 2001). 

3.1 Θέαηπο ζηο ελληνικό εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα 

Σν ζέαηξν σο δηαθξηηόκάζεκα εηζήρζε ζην ειιεληθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ην 1990 

(Γξακκαηάο, 2001 ∙Sextou, 2002). Πξηλ από ην 1990, δελ ππήξρε επίζεκνο νδεγόο γηα ην πώο 

ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί ην ζέαηξν ζηα ζρνιεία. Οη δάζθαινη γεληθήο αγσγήο εθάξκνδαλ 

ηερληθέο ζεάηξνπ κε βάζε ηε δηθή ηνπο γλώζε, δηάζεζε θαη εκπεηξία. 

Σν κάζεκα ηνπ ζεάηξνπ ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα ζπνπδώλ, δελ έρεη πξνβιεπόκελε δηδαθηέα ύιε. Σν κάζεκα δελ ζηνρεύεη ζε κηα 

πξνθαζνξηζκέλα ζσζηή ή επηζπκεηή ζηάζε, ηθαλόηεηα ή γλώζε. Δπηρεηξείηαη κηα βησκαηηθή 

επαηζζεηνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί κηα πξνζσπηθή ζηάζε απέλαληη ζε ζέκαηα πνπ 

θάζε άηνκν αληηκεησπίδεη σο κέινο κηαο νκάδαο. Απηόο ν βησκαηηθόο ραξαθηήξαο ζηνρεύεη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο έθθξαζεο θαη ηεο εμνηθείσζεο ηνπ καζεηή κε ηε ζεαηξηθή πξάμε. 

Σν ζέαηξν ζην ειιεληθό πξόγξακκα ζπνπδώλ εθηείλεηαη από ην Νεπηαγσγείν έσο ην 

Γπκλάζην. Η αλάγθε εηζαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζηελ πξώηε ζρνιηθή 

θάζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνθύπηεη από ην αδηακθηζβήηεην γεγνλόο όηη ε ζεαηξηθή εθπαίδεπζε 

ζπκβάιιεη - σο δξαζηεξηόηεηα θαη σο κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο - ζηελ θαιύηεξε 

πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην παηδαγσγηθή ζύζηεκα θαη ζηελ απόθηεζε 

θαιύηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό θαηαβάιιεηαη 

θάζε πξνζπάζεηα έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί όηη ην κάζεκα ζπλδπάδεη ηε γλώζε, ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ έθθξαζε κε ηζνξξνπεκέλν ηξόπν. Δηδηθόηεξα, δεηνύληαη ηα εμήο:Η 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηεο αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο, ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, 

ηνπ εαπηνύ, ε γλώζε θαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκόο ησλ καζεηώλ κέζα ζηε ζρνιηθή νκάδα.Η 
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απόθηεζε από ηνπο καζεηέο ηεο γλώζεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ, λα 

πξνζιάβνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ην ζεαηξηθό γεγνλόο θαη λα κεηακνξθώζνπλ ηηο γλώζεηο 

θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Η δεκηνπξγηθή επαθή ησλ καζεηώλ κε ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ ηόζν 

κέζσ ησλ δξακαηηθώλ θεηκέλσλ όζν θαη κέζσ ηεο ζθεληθήο ηνπο έθθξαζεο, κε απώηεξν 

ζηόρν ηελ επέθηαζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζηνλ πνιηηηζηηθό ηνκέα.Ο εκπινπηηζκόο ησλ 

κεζόδσλ δηδαζθαιίαο κε ηηο αξρέο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ (δξακαηνπνίεζε θ.ιπ.) θαη 

ζπλεπώο ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην ζύλνιό ηνπ (www.pi schools.gr). 

4. Μεθοδολογία έπεςναρ 

Σν βαζηθό εξεπλεηηθό εξώηεκα ήηαλ: Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεαηξηθήο αγσγήο ηνπ δείγκαηνο ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνπο 

ηνκέα; 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2020 θαη ζθνπόο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί θαη λα θαηαλνεζεί 

έλα θεληξηθό ζέκα κέζσ κηαο ιεπηνκεξνύο πεξηγξαθήο (Creswell, 2016∙Bell, 2005∙Robson, 

2010). Η κειέηε πεξίπησζεο απνηέιεζε ηελ εξεπλεηηθή κέζνδν, έηζη ώζηε λα ελαξκνλίδεηαη 

κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη δεδνκέλνπ όηη αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζεαηξηθήο 

αγσγήο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ λνκνύ, απηή ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο 

θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020. Η ζηξαηεγηθή απηή επηιέρζεθε επεηδή ζηνρεύεη ζε κηα 

βαζύηεξε θαηαλόεζε θαη εξκελεία ησλ πξνζσπηθώλ αληηιήςεσλ θαη εκπεηξηώλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηνλ ηύπν ηηο πξνηηκήζεηο ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Η κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ ε πξνζσπηθή εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σν εξγαιείν 

απηό έρεη επηιεγεί σο ην θαηαιιειόηεξν γηα λα αλαδείμεη ηηο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

Με ηνλ ηξόπν απηό επηηξέπεηαηε ηξνπνπνίεζε ηεο αθνινπζίαο ησλ εξσηήζεσλ (Bell, 2001), 

ππάξρεη κεγάιε πξνζαξκνζηηθόηεηα, θαζώο ν εξεπλεηήο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηδέεο ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν, λα δηεξεπλήζεη βαζύηεξα θίλεηξα θαη απόςεηο. Δπίζεο, ππάξρεη 

πεξηζώξην γηα απνζαθήληζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ππάξρεη θαιύηεξνο 

έιεγρνο ηνπ εξεπλεηή ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ιάβεη (Robson, 2010∙ Creswell, 

2016∙ Bell, 2005). 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε βνιηθή δεηγκαηνιεςία.Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 13 

εθπαηδεπηηθνί ζεαηξηθήο αγσγήο πνπ εξγάδνληαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία ζηνΗξάθιεην Κξήηεο 

θαηά ην έηνο 2019-2020. ζνλ αθνξά ην θύιν, 3 εθπαηδεπηηθνί ήηαλ άλδξεο θαη 10 γπλαίθεο. 

Η κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ 33 ρξόληα θαη ε κέζε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ήηαλ 

8 ρξόληα. Αλακθίβνια, νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ ηελ έξεπλα δελ αληηπξνζσπεύνπλ 

νιόθιεξν ηνλ πιεζπζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεάηξνπ ζηελ Διιάδα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ είλαη γεληθεύζηκα. 

Η ζεκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο δηαδηθαζία γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηηο ζπλεληεύμεηο. Η ζεκαηηθή αλάιπζε, εζηηάδεη έλλνηεο ή 
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ζέκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηλόκελν πνπ κειεηάηαη θαη πώο απηό γίλεηαη αληηιεπηό από 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα (Boyatzis, 1998 ∙ Clarke, Braun & Hayfield 2006, cit. in 

Smith, 2015).  

5. Αποηελέζμαηα 

Απνθσδηθνπνηώληαο ηηο απόςεηο ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ζεαηξηθήο αγσγήο αλέθεξαλ ζηηο 

ζπλεληεύμεηο, πξνέθπςαλ πέληε βαζηθά ζέκαηα. Πξώηε ζέζε θαηέρνπλ νη δπζθνιίεο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ αιιά θαη ηελ έιιεηςε πιηθνηερληθνύ 

εμνπιηζκνύ. Δπόκελε δπζθνιία αλαθέξεηαη ν ειάρηζηνο εβδνκαδηαίνο ρξόλνο αλά ηκήκα θαη 

ε έιιεηςε ππνζηήξημεο πάλσ ζε ζέκαηα εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ. Σέινο, ν κεγάινο 

αξηζκόο καζεηώλ αλά ηκήκα, ε ζπλερήο κεηαθίλεζε ησλ ζεαηξνιόγσλ από ζρνιείν ζε 

ζρνιείν θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη θαη απηά κέζα ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αληαπεμέιζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεαηξηθήο αγσγήο. 

Έληεθα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ αλαθνξά ζηελ έιιεηςε ππνδνκήο ησλ ζρνιείσλ, 

θάηη πνπ ηνπνζεηεί απηήλ ηελ αλαθνξά ζηελ πξώηε ζέζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

επαγγέικαηνο. Η έιιεηςε θαηάιιειεο αίζνπζαο θαη ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ θαζηζηά 

ηελ δηδαζθαιία ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο ηδηαίηεξα δύζθνιε. Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα ραζεί 

ρξόλνο από ην κάζεκα γηα ηελ θαηάιιειε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζεαηξηθήο αγσγήο θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ απηό ην πξόβιεκα ζηα πεξηζζόηεξα από ηα 

ζρνιεία ζηα νπνία εξγάδνληαη. 

(2): Εεε, είλαη ειιηπήο ε θηηξηαθή ππνδνκή. Πνιιά ζρνιεία δελ έρνπλ θαλ αίζνπζα 

ζεαηξηθήο αγσγήο θαη πξέπεη λα ζέξλεηο θαη λα μεζέξλεηο ηα ζξαλία. 

Σ(11): Δπζθνιίεο (.) πάξα πνιιέο. Όπσο ζνπ είπα, δελ έρσ ηάμε. Δειαδή ζην έλα 

ζρνιείν πνπ είκαη θέηνο δελ ππάξρεη νύηε ηάμε ζεαηξηθήο αγσγήο. Κάλσ ην κάζεκα ζηελ ηάμε 

ηνπ δαζθάινπ, όπνπ δελ ππάξρεη ππνινγηζηήο, δελ ππάξρεη πξνηδέθηνξαο ελλνείηαη, δελ ππάξρεη 

ερνζύζηεκα, δελ ππάξρεη ηίπνηα. 

 

Γεύηεξν ζεκαληηθό πξόβιεκα ήηαλ ν ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ έρνπλ κε ηα ηκήκαηα αλα 

εβδνκάδα. ε απηό ην πξόβιεκα αλαθέξζεθαλ 8 από ηνπο 13 ζπκκεηέρνληεο. Σα 45 ιεπηά 

πνπ νξίδεηαη από ην σξνιόγην πξόγξακκα θαίλεηαη λα κελ είλαη αξθεηά γηα κηα νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ είλαη πεξηνξηζκέλε ιόγσ 

ηνπ ρξόλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζην κάζεκα.  

(2): Εεε πνιύ ιίγνο ρξόλνο κε ηα παηδηά ηξία ηέηαξηα. Μέρξη λα κπνύλε, λα θάηζνπλ ζε 

θύθιν, ε θάζε ηάμε μερσξηζηά, λα πνύλε ηα δηθά ηνπο, έρεη θύγεη ε ώξα. 

(4): Οη δπζθνιίεο θπξίσο έρνπλε λα θάλνπλε κε ηελ ιίγε ώξα ηνπ καζήκαηνο εε πνπ 

ιίγε ώξα θαη ε κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ζεκαίλεη όηη ηα παηδηά ράλνπλε ηελ επαθή ην κάζεκα 

θαη κε νηηδήπνηε αο πνύκε έρνπκε θάλεη, ζπλ επίζεο όηη θάζε θνξά ζηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο 
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ηελ δηδαθηηθή ώξα δειαδή εεε ππάξρεη κηα εε θάπνηα πεξίνδνο πξνζαξκνγήο κέρξη λα μεθηλήζεη 

λα γίλεηαη νπζηαζηηθή δνπιεία κε ηα παηδηά θαη δελ έρνπκε, δελ έρσ ην ρξόλν γηα λα εμειίμσ ην 

κάζεκα ηόζν ιόγν ώξαο… 

(10): Εγώ επίζεο έρσ κεγάιν πξόβιεκα κε ηνλ κεγάιν αξηζκό καζεηώλ. Δελ 

πξνιαβαίλνπκε λα παίμνπκε, λα ηα αθνύζσ όια…είλαη πνιύ δύζθνιν… 

 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθό πξόβιεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη είλαη θαη ε αληαπόθξηζε ησλ ίδησλ 

όηαλ ζηελ αίζνπζα ππάξρεη καζεηήο ή καζήηξηα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο.Τπνγξάκκηζαλ ηδηαίηεξα ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα αθηεξώζνπλ γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ελόο καζεηή, αιιά θαη ηελ έιιεηςε ππνζηήξημήο 

ηνπο από ην ίδην ην ζρνιείν πάλσ ζε ηέηνηα ζέκαηα. 

(6):…ππάξρνπλε πνιιά παηδηά ηα νπνία ρξήδνπλ παξάιιειεο ζηήξημεο θαη όηη ε 

παξάιιειε ζηήξημε ειάρηζηεο θνξέο βξίζθεηαη κέζα ζηελ αίζνπζα ηελ ώξα πνπ θάλνπκε εκείο 

κάζεκα. Με απνηέιεζκα, πάξα πνιιέο θνξέο λα απνζπληνλίδνληαη όινη νη ππόινηπνη. Να 

πξέπεη εγώ λα ξίμσ ηελ πξνζνρή κνπ ζην παηδί πνπ έρεη ηελ αλάγθε λα ηνπ δώζσ πξνζνρή θαη 

λα κελ κπνξώ λα θάλσ κάζεκα έηζη ζηνπο ππόινηπνπο. 

(10): Απαηηεηηθό πεξηζηαηηθό….ρκ…θνίηαμε…Πέξζη, ζε κηα πξώηε ηάμε. Ήηαλ έλαο 

καζεηήο πνπ είρε πξνβιήκαηα, δελ είρε σζηόζν δηάγλσζε γηα λα έξζεη θάπνηα παξάιιειε 

ζηήξημε ίζσο…Ε, ζε εθείλν ην ηκήκα ήηαλεεεε ηξνκεξά δύζθνιν λα παίμνπκε. Δελ κπνξνύζα λα 

νξηνζεηήζσ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή κόλε κνπ. 

Έλα αθόκε πξόβιεκα πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη απνηππώλεηαη από 

ηνποζπλεληεπμηαδόκελνπο είλαη κε ηνλ κεγάιν αξηζκό καζεηώλ θάηη ην νπνίν θαζηζηά 

δύζθνιή ηελ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο,  ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ κέζα ζε απηή, αιιά θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο.  

(3): …Καη δεύηεξνλ νη δπζθνιίεο είλαη όηη έρεηο λα αληηκεησπίζεηο ηάμεηο νη νπνίεο 

είλαη ππεξπιεζείο πιένλ κε 25 παηδηά ζρεδόλ νπνύ κέζα ζε απηόλ ηνλ ειάρηζην ρξνληθό ρξόλν 

δελ κπνξείο λα αληαπεμέιζεηο όζν ζέιεηο θαη λα πξνζθέξεηο ζηνλ θαζέλα. 

(7): Κνίηαμε εεε γηα εκέλα εεε κηα κεγάιε δπζθνιία είλαη, δελ μέξσ αλ ελλνείο θαη 

απηό, είλαη ε πνζόηεηα ησλ παηδηώλ. …απηή είλαη κηα πνιύ κεγάιε δπζθνιία γηαηί λνηώζσ όηη 

δελ κπνξώ λα ειέγμσ ηόζν πνιιά παηδηά εεε επίζεο δελ κπνξώ λα ηα επραξηζηήζσ κε θάπνην 

ηξόπν γηαηί δελ γίλεηαη όινη λα ζπκκεηέρνπλε θάζε θνξά γηαηί είλαη πάξα πνιιά ηα παηδηά…. 

Σ(11): Έλα απαηηεηηθό πεξηζηαηηθό (.) λνκίδσ όηη απηό πνπ κε δπζθόιεςε πεξηζζόηεξν, 

ήηαλε, εεε, ζηελ αξρή ε δηαρείξηζε ηάμεο. Σε έλα κάζεκα πνπ δελ είλαη ¨θαζίζηε πίζσ από ηα 

ζξαλία, πάξηε ην ραξηί θαη ην κνιύβη θαη γξάςηε ή θάληε ηώξα απηήλ ηελ άζθεζε¨. 

Δπόκελν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνπο ηνκέα νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεαηξηθήο αγσγήο είλαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηα ζρνιεία. 

(6)…Σε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ππάξρεη κεξηθέο θνξέο. Όρη βέβαηα ζε κεγάιν 
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πνζνζηό. Υπάξρεη έηζη κία, ππήξρε κάιινλ, ηώξα θάπσο έρεη αιιάμεη ην πξάγκα, λνκίδσ, δελ 

μέξσ αλ ζπκθσλείο θαη εζύ. Υπήξρε κηα απαμίσζε θάπσο, όηη είκαζηε αλαπιεξσηέο, όηη 

είκαζηε εηδηθόηεηα.  

(1): Εε ζίγνπξα ε απαίηεζε ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ δηεπζπληώλ εεε θάζε θνξά λα 

αλαιακβάλσ ηηο ζρνιηθέο ενξηέο θαη πνιιέο θνξέο έρεη ρξεηαζηεί λα ράλσ ώξεο από άιιεο 

ηάμεηο ή ώξεο ηηο νπνίεο εεε έρσ θελό ώζηε λα βνεζάσ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζηηο πξόβεο ηεο 

εθάζηνηε ηάμεο πνπ έρεη αλαιάβεη θάπνηα γηνξηή, ζρνιηθή. 

 

Δπίζεο, από κηθξόηεξν αξηζκό ζπκκεηερόλησλ, γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ  ζπλερή κεηαθίλεζε 

ηνπο από ζρνιείν ζε ζρνιείν θαη από ηάμε ζε ηάμε. πλήζσο νη ζεαηξνιόγνη θαινύληαη λα 

ζπκπιεξώζνπλ ην σξάξηό ηνπο ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζρνιεία. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, 

κάιηζηα, θαινύληαη λα δηδάμνπλ ζε πέληε δηαθνξεηηθά ζρνιεία. Απηή ε ζπλερήο κεηαθίλεζε 

από ζρνιείν ζε ζρνιείν αιινηώλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηνπο θαζηζηά εθπαηδεπηηθνύο δεύηεξεο θαηεγνξίαο.  

(10): …ππάξρεη πνιιέο θνξέο θαη άζρεκν θιίκα ζην ζρνιείν (.) ν δηεπζπληήο ή 

θάπνηνη δάζθαινη ππνβηβάδνπλ ην κάζεκά καο ζεσξώ (.) δελ μέξσ πώο λα ζην εμεγήζσ (.) 

αιιά κε δπζθνιεύεη λα πξέπεη λα παιεύσ γηα ηα απηνλόεηα… 

(5): … πνιιέο θνξέο δελ βνεζάεη ην γεγνλόο όηη είκαζηε ζε πνιιά ζρνιεία. Κάζε κέξα 

ζε δηαθνξεηηθό ζρνιείν, απηό κε θάλεη λα αηζζάλνκαη, αλ θαη γλσξίδσ πεξηζζόηεξνπο 

ζπλαδέιθνπο, απηό πνιιέο θνξέο κε θάλεη λα αηζζάλνκαη πεξηπιαλώκελνο ζίαζνο. 

6. Σςμπεπάζμαηα 

Σα πξνβιήκαηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεαηξηθήο αγσγήο, 

ζύκθσλα κε ηα όζα αλέθεξε ην δείγκα ηεο έξεπλαο, εληνπίδνληαη ζε επίπεδν ηάμεο, εηδηθώλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ θαη επηθνηλσλίαο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη θεδεκόλσλ.Καηάιιεινη 

ρώξνη θαη απαξαίηεηνο πιηθνηερληθόο εμνπιηζκόο είλαη επηπιένλ δπν βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ επαγγέικαηνο.Αθόκε, ε αλαγλώξηζε ηνπ 

καζήκαηνο σο ηζόηηκν κε ηα ππόινηπα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, είλαη απόιπηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ άπνςε πνπ έρνπλ γη‟ απηό νη δάζθαινη θαη θεδεκόλεο. πσο αλαθέξνπλ 

νη ζπκκεηέρνληεο, ε ζπλερήο κεηαθίλεζε ησλ ζεαηξνιόγσλ από ζρνιείν ζε ζρνιείν δε βνεζά 

ζηελ νπζηαζηηθή ελζσκάησζή ηνπο σο ηζόηηκα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ. Απηό έρεη 

αληίθηππν θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ. Από ηελ ζηηγκή 

πνπ δελ αθηεξώλνπλ ηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρξόλν ζε έλα κόλν ζρνιείν, ε επηθνηλσλία κε 

ζπλαδέιθνπο θαη γνλείο θαζίζηαηαη δύζθνιε έσο θαη αδύλαηε.  

Ωο εθ ηνύηνπ, αλαδεηθλύεηαη ε ζεκαζία ηεο επίιπζεο νξγαλσηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ 

δεηεκάησλ, αιιά θαη  ηεο εζηηαζκέλεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο  αλάγθεο επηκόξθσζεο  ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζεαηξηθήο αγσγήο. 
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