
e-Learning Πρόγραμμα

Το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση:  
Παιδαγωγική 
Μέθοδος 
και Καλλιτεχνική 
Δημιουργία  

15% έκπτωση 
για αιτήσεις που θα 
υποβληθούν έως 04/09/17

Το Θέατρο στην Εκπαίδευση:
Παιδαγωγική Μέθοδος και Καλλιτεχνική Δημιουργία

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, 
στο γνωστικό αντικείμενο:

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων μέσα από τη μελέτη, την κατανόηση και την ανάπτυξη 
ικανότητας θεατροπαιδαγωγικής διδασκαλίας και έρευνας. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει τον δυναμικό χαρακτήρα 
της γνώσης, ώστε να αποτελεί μέσο -και όχι αυτοσκοπό- για τους συμμετέχοντες και πηγή έμπνευσης προκειμένου να καταστούν ικανοί 
να διαμορφώνουν τη δική τους διδακτική μεθοδολογία. 

Έτσι, οι συμμετέχοντες αναμένεται:

Ως προς τις γνώσεις: 
α) να μελετήσουν την προέλευση της θεατρικής τέχνης και την αναγκαιότητα ενσωμάτωσής της στη σύγχρονη εκπαίδευση, β) να 
αντιληφθούν την αναγκαιότητα της λεκτικής και σωματικής έκφρασης ως πρωταρχική ανάγκη του ανθρώπου, γ) να διερευνήσουν 
τις ποικίλες διαστάσεις του θεάτρου για δημιουργική έκφραση των παιδιών (θεατρική αγωγή, είδη και μορφές, θεατροπαιδαγωγικά 
προγράμματα, καλλιτεχνική εμπειρία).  

Ως προς τις ικανότητες: 
α) να χρησιμοποιούν με ευχέρεια θεατρικές μεθόδους και τεχνικές, ώστε να σχεδιάζουν, να διεξάγουν και να αξιολογούν τις σχετικές 
πράξεις-δράσεις, β) να εμψυχώνουν ομάδες δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της δραματικής φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους 
στα μυθοπλαστικά περιβάλλοντα που επινοούν και αυτοσχεδιάζουν.

Ως προς τις στάσεις: 
να διαμορφώσουν θετική στάση για τη συμβολή του θεάτρου στην εκπαίδευση και την αποτελεσματικότητά του στη ωρίμανση των 
παιδιών.  

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων αναμένεται οι δράσεις που θα αναπτύσσουν οι συμμετέχοντες: α) να ανταποκρίνονται στις 
αρχές της θεατρικής αγωγής, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), ΑΠΣ 
(Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) Ολοήμερου Σχολείου, β) να έχουν βιωματικό και παιγνιώδη χαρακτήρα και να είναι συμβατές με 
τις σύγχρονες θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, γ) να δίνουν έμφαση στην καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου των παιδιών και να 
διακρίνονται για την ανάπτυξη της πρωτοτυπίας, της ευελιξίας και της ευχέρειας της σκέψης τους, δ) να αναπτύσσουν τη δημοκρατική 
και διαπολιτισμική τους συνείδηση, να αξιοποιούν την εμπειρία τους και να καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και τη θετική στάση τους 
απέναντι στην ετερότητα με κατάργηση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

Εκτιμώντας την ανάγκη εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην τέχνη και την 
επιστήμη του θεάτρου, το Πρόγραμμα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιμόρφωση σχετικά με το θέατρο στην εκπαίδευση δίνοντας 
έμφαση στην παιδαγωγική και καλλιτεχνική διάσταση και από αυτήν την άποψη απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θεατρολόγους, εμψυχωτές θεάτρου και ηθοποιούς, σε ερευνητές κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών και σε καλλιτέχνες που εργάζονται με ομάδες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων στην τυπική, μη 
τυπική και άτυπη εκπαίδευση. 

Κατά τη διάρκεια του 3μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Θεατρολογίας του ΕΚΠΑ, Γραμματάς Θεόδωρος, ο οποίος έχει 
την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Συγγραφέας είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, Παπαδόπουλος Σίμος.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry για αιτήσεις έως 04/09/2017) η εγγραφή κατοχυρώνεται με καταβολή 
μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ.

Επιπλέον υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Πολύτεκνους (20%), Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), άτομα 
με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ (15%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%) κ.ά. 

Η έκπτωση 15% για αιτήσεις έως 04/09/2017 (λόγω early entry) εφαρμόζεται επιπλέον οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email: elearn-secretariat@elke.uoa.gr

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=628

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 24/09/2017   Έναρξη Μαθημάτων: 02/10/2017
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