
Τίτλος : Ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού και διδακτικών τεχνικών του  

Στοχοθεσία  

- Ενδυνάμωση δεξιοτήτων που συμβάλουν να παραμείνει ο δάσκαλος παρών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  

- Να μπορεί να αποδίδει προσωπικό νόημα στον σκοπό που υπηρετεί  

- Αυτοβελτίωση του εκπαιδευτικού  
- Ικανότητα να παρατηρεί τους άλλους, τον εαυτό του και να διαβάζει ανθρώπινες συμπεριφορές.  

Γιατί είναι σημαντικά τα παραπάνω για την επίτευξη μιας αποτελεσματικότερης διδασκαλίας;  

- Στο επίκεντρο της σύγχρονης Παιδαγωγικής βρίσκεται ο δάσκαλος. Ένας δάσκαλος που γνωρίζει 
καλά τον εαυτό του και ελέγχει τα εκφραστικά του μέσα (στάση, φωνή, σώμα, κίνηση) μπορεί να 

μεταπηδά με μεγαλύτερη άνεση από το ρόλο του επιστήμονα/γνώστη/ερευνητή  σε αυτόν του 

μάγου/καλλιτέχνη/ δημιουργού, ρόλου εξίσου αναγκαίου για μια αποτελεσματική διδασκαλία. 

 

- Η ικανότητα κάποιου να διδάσκει επηρεάζεται από την προσωπικότητα και τα βιώματά του. 
Οφείλουμε να δούμε ολιστικά τον εκπαιδευτικό ως προσωπικότητα. 

Μεθοδολογία: Βιωματική προσέγγιση μέσα από το Εκπαιδευτικό Δράμα και την Προφορική  Αφήγηση.  

Γιατί εκπαιδευτικό δράμα και προφορική αφήγηση;  

Εκπαιδευτικό Δράμα:  

- Αντλεί υλικό από τις τεχνικές του Θεάτρου  

- Προωθεί και διευκολύνει τη μάθηση μέσω της εμπειρίας 

- Ενισχύει το διάλογο, τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα 

- Βοηθάει στην ανάπτυξη αυτογνωσίας 
- Καλλιεργεί δεξιότητες αυτοέκφρασης και επικοινωνίας. 

Προφορική αφήγηση:  

- Η αφήγηση βοηθά τον άνθρωπο να ζει σε αρμονία με την κοινότητα και τον εαυτό του 

-  Ο δάσκαλος πρέπει και  μπορεί να γίνει παραμυθάς γιατί με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να 

τροφοδοτεί με ιστορίες τους μαθητές του 

-  καταφέρνει να ακούει τα κρυμμένα μηνύματα ανάμεσα στις λέξεις τους.  

 

Παιχνίδια και δραστηριότητες του εργαστηρίου, μια σύντομη περιγραφή  

 Παγωμένες εικόνες  Σαν φωτογραφία, χωρίς κίνηση και λόγο αποτυπώνουμε με τα σώματα μας ένα 
στιγμιότυπο, μια κρίσιμη στιγμή.  

 Διάδρομος συνείδησης. Ο χαρακτήρας βαδίζει ανάμεσα σε δυο σειρές που σχηματίζουν οι 
συμμετέχοντες. Επιτυγχάνεται ουσιαστική ανασκόπηση βαθύτερων συγκρούσεων. 

 Ανίχνευση σκέψεων Καθώς κάποιοι συμμετέχοντες βρίσκονται σε ρόλο και σε ακίνητη στάση 
(ταμπλό, παγωμένη εικόνα), κάποιοι άλλοι ή ο εμψυχωτής τους αγγίζουν και τους κάνουν ερωτήσεις 

σχετικά με τις ενδόμυχες σκέψεις τους (π.χ. ποιος είσαι; πως αισθάνεσαι; τι σκέφτεσαι; κλπ.).  

 Ανακριτική καρέκλα  Η εναλλαγή των προσώπων που κάθονται στην καυτή καρέκλα για ανάκριση 
βοηθά να γίνει κατανοητή η έννοια του ρόλου, που ταυτίζεται με την καρέκλα και όχι με τα πρόσωπα. 

(αποστασιοποίηση) 

  Οπτική γωνία Αναλαμβάνοντας διαδοχικά ίδιους ρόλους οι συμμετέχοντες αφηγούνται ή 

αναπαριστούν τα γεγονότα με τον τρόπο που τα έχουν αισθανθεί, αντιληφτεί και κατανοήσει.  

  Αντιπαράθεση/ Debate Αντίθετες απόψεις πάνω στο ίδιο σενάριο ζωής, όπου οι συμμετέχοντες 
καλούνται να πάρουν θέση και να διερευνήσουν πεποιθήσεις λειτουργικές και μη. 

 Ρόλος στον τοίχο Οι συμμετέχοντες διαπραγματεύονται το βιογραφικό του ρόλου, προσθέτουν 
λέξεις, ατάκες, σκέψεις όνειρα,  τονίζοντας γεγονότα, κίνητρα και συναισθήματα του ρόλου, του 

οποίου το περίγραμμα βρίσκεται στον τοίχο. 



 Ομαδικός ρόλος Μικρές ομάδες συμμετεχόντων ερμηνεύουν τον ίδιο ρόλο αναδεικνύοντας τη 
διαφορετικότητα, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις των εμπλεκομένων. 

 Φανερά λόγια – Κρυφές σκέψεις Δεν επικοινωνούμε μόνο με τις λέξεις, αλλά με ένα σωρό 
εξωλεκτικά στοιχεία και συμπεριφορές. Η αναγνώριση τους συμβάλει στην αποτελεσματική 

επικοινωνία. 

 Γράμμα στον εαυτό μου…. Χθες, σήμερα αύριο Γράφοντας στο παιδί που ήμασταν κάποτε ή στο 
δάσκαλο που θέλουμε να γίνουμε, μορφοποιούμε όνειρα και στόχους  

 Εσύ πες μου το πρόβλημα και εγώ θα ακούσω τη λύση. Ενθαρρύνοντας κάποιον να μιλά, τον 
ενδυναμώνουμε στην δημιουργική επίλυση προβλημάτων. 

Με τις παραπάνω δραστηριότητες καλλιεργούμε και ενδυναμώνουμε το τετράπτυχο των αισθήσεων 

και των εκφραστικών μέσων των συμμετεχόντων δασκάλων και εκπαιδευτικών. 

1. Δεν ακούω για να απαντήσω, ακούω για να κατανοήσω (ενσυναίσθηση, ενεργητική 

ακρόαση) 

2. Κοιτώ και βλέπω ( παρατηρητικότητα, ανάγνωση και ερμηνεία λόγων, στάσεων και έργων) 

3. Τι λέει το σώμα μου για μένα; (εκφραστικότητα, πλαστικότητα και συναισθηματική 

ευκινησία) 

4. Δεν έχω τη φωνή μοναχά για να μιλώ…. Χαϊδεύω, ενθαρρύνω, ηρεμώ, παρηγορώ. (ρυθμός, 

μελωδία, μουσικότητα) 

 


