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Προλεγόμενα της έκδοσης
Η 7η Διεθνής Συνδιάσκεψη «Θέατρο & Εκπαίδευση: δεσμοί αλληλεγγύης» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
στις 23, 24, 25 Νοεμβρίου 2012 και σκοπό είχε να αποτελέσει πεδίο γόνιμης αναζήτησης και προβληματισμού 
για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν το θέατρο και οι παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση. Κυ-
ρίως επικεντρώθηκε στη δημιουργία πολλαπλών δεσμών αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της παρούσας 
κρίσιμης κατάστασης και την καλλιέργεια ενός συλλογικού οράματος μιας αξιοπρεπούς ζωής για όλους. 

Το πλαίσιο της Συνδιάσκεψης 2012
Ζούμε σε παγκόσμια κλίμακα την κορύφωση μιας ζοφερής πραγματικότητας σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. 
Ζωές και όνειρα κλυδωνίζονται και ανατρέπονται καθημερινά και στη χώρα μας. Στο όνομα της εξόδου από 
την «κρίση» λαμβάνονται αποφάσεις εν ονόματί μας και ερήμην μας, παραβιάζονται καθημερινά και κατα-
στρατηγούνται σταδιακά δικαιώματα και κατακτήσεις αιώνων. Ο πολίτης βρίσκεται στο «μάτι του Κυκλώνα», 
όμηρος των επιλογών όσων κατέχουν την παγκόσμια εξουσία. Η παιδεία και ο πολιτισμός, η δημοκρατία, ο 
διάλογος, η επικοινωνία, η σχέση με τον «άλλο», η σχέση με το παρελθόν και η καλλιτεχνική έκφραση στα-
διακά και σταθερά υποβαθμίζονται.

Ταυτόχρονα, όμως, σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε τοπικό, η οικονομική κρίση μετατρέπεται σε «ώρα της 
κρίσεως» για τις δημοκρατικές συνειδήσεις. Υψώνονται φωνές διαμαρτυρίας, γεννιούνται πυρήνες αντίστα-
σης, δημιουργούνται δεσμοί αλληλεγγύης με στόχο την ανατροπή της βαρβαρότητας που κυριαρχεί και τον 
αγώνα για μια πιο ελεύθερη κοινωνία.

Το θέατρο στην εκπαίδευση στις διάφορες εκφάνσεις του, ως μορφή τέχνης, ως εργαλείο μάθησης και 
ως μέσο κοινωνικής παρέμβασης αναζητά την αλήθεια, ζωντανεύει μνήμες αγώνων και διεκδικήσεων της 
ανθρωπότητας, φωτίζει και αναλύει το παρόν και οραματίζεται το μέλλον. Το καθημερινό έργο του εκπαιδευ-
τικού, του καλλιτέχνη, του εμψυχωτή, του ανθρώπου της τέχνης, μπορεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης αλλά 
και μέσο κοινωνικής αλλαγής με στόχο έναν κόσμο αξιοπρέπειας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Θέματα που απασχόλησαν τη Συνδιάσκεψη 2012  & οι προσεγγίσεις
• Πώς μπορεί το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση να συμβάλει στη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης ανάμε-
σα στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και τους δασκάλους τους, στους εκπαιδευτικούς και 
τους καλλιτέχνες, στα μέλη των κοινοτήτων στις οποίες μετέχει και λειτουργεί ο καθένας μας;
• Tι ρόλο καλείται να διαδραματίσει το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης; 
Μπορεί να αμφισβητήσει γόνιμα και να προτείνει διεξόδους στα μικρά και στα μεγάλα ζητήματα της ζωής 
μας;
• Πώς αξιοποιείται το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση σε θέματα βίας, διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμι-
κής εκπαίδευσης, δημοκρατίας και δικαιωμάτων του πολίτη; Ποιες οι εκπαιδευτικές πολιτικές και οι προτε-
ραιότητες για μια ανθρωπιστική εκπαίδευση μέσα από το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες;
• Ποια προγράμματα και συνέργειες τεχνών αναδεικνύουν τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη;

Η Συνδιάσκεψη 2012 ενθάρρυνε την προσέγγιση των παραπάνω μέσα από το Θέατρο και τη διδασκαλία 
του ως μορφή τέχνης, το Θέατρο/Δράμα ως εκπαιδευτικό μέσο και διδακτικό εργαλείο, το Θέατρο/Δράμα ως 
μέσο κοινωνικής παρέμβασης, το Θέατρο στην Κοινότητα, το Θέατρο για την Ανάπτυξη, τα Θεατροπαιδα-
γωγικά Προγράμματα, το Θεατρικό Παιγνίδι, τη Δραματοθεραπεία και το Ψυχόδραμα, τη μουσικοκινητική 
αγωγή, το θέατρο αντικειμένου και σκιών, το χορό και το χοροθέατρο, την οπτικοακουστική αγωγή (φωτο-
γραφία, βίντεο, κινηματογράφος, media) και άλλα ζητήματα πρακτικής και έρευνας θεάτρου και παραστατι-
κών τεχνών στην εκπαίδευση.

Οι συμμετέχοντες
 Η Συνδιάσκεψη 2012 απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, σε θεατρολό-
γους, σε καλλιτέχνες που εργάζονται στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση, σε ακαδημαϊκούς δασκάλους 
και ερευνητές, φοιτητές παιδαγωγικών, θεατρικών, μουσικών και εικαστικών σχολών, εμψυχωτές νεανικών 
ομάδων, κοινωνικούς επιστήμονες και σε όποιον ενδιαφέρεται για την έρευνα και την πρακτική του θεάτρου 
στην εκπαίδευση. 

Οι περίπου 400 σύνεδροι από την Ελλάδα, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, 
την Ισπανία, την Κύπρο και τη Λιθουανία, παρακολούθησαν 3 κεντρικές συζητήσεις, 34 επιλεγμένες ανα-



κοινώσεις σε θεματικές συνεδρίες, 43 βιωματικά εργαστήρια, 2 ομάδες εργασίας, 3 master class καθώς και 
διάφορα δρώμενα και άλλες προ-συνεδριακές και μετα-συνεδριακές εκδηλώσεις. 

Για την υλοποίηση της Συνδιάσκεψης το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση συνεργά-
στηκε με 15 ελληνικούς και διεθνείς φορείς (Πανεπιστήμια, επιστημονικές και καλλιτεχνικές ενώσεις κ.ά.) 
και στηρίχθηκε στην 26μελή Διεθνή Επιστημονική Επιτροπή, στην 16μελή Οργανωτική Επιτροπή και τους 32 
Εθελοντές (κυρίως φοιτητές).

Η παρούσα έκδοση
Είναι φανερό ότι η έκδοση αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εμπειρία όσων συμμετείχαν στις εργασίες 
της Συνδιάσκεψης. Παρ΄ όλο που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτυπωθεί γραπτώς το τι γίνεται, λέγεται ή 
ανταλλάσσεται -ειδικά σε ένα βιωματικό εργαστήριο ή σε ένα πάνελ ομιλητών- πιστεύουμε ότι η καταγραφή 
πρέπει να γίνει. 

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται 54 κείμενα που γράφτηκαν και κατατέθηκαν με αφορμή εισηγήσεις ή εργα-
στήρια. Επιλέξαμε να εντάξουμε τα κείμενα αυτά σε πέντε μέρη με βάση τη θεματική τους έχοντας επίγνωση 
της επικάλυψης που παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις. Στο Μέρος Α’ περιλαμβάνουμε την εναρκτήρια 
ομιλία της Οργανωτικής Επιτροπής και δύο από τις κεντρικές ομιλίες των καλεσμένων εισηγητών. Στο  Μέ-
ρος Β’ με τίτλο «παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πολιτικές» περιλαμβάνουμε δέκα τρία (13) κείμενα απόψε-
ων σε γενικά παιδαγωγικά θεωρητικά θέματα ή ζητήματα πολιτικών προτεραιοτήτων. Στο Μέρος Γ’ με τίτλο 
«σχολική βία, διαπολιτισμική εκπαίδευση, δικαιώματα του πολίτη» περιλαμβάνουμε έντεκα (11) κείμενα 
τα οποία με διάφορες τεχνικές (εκπαιδευτικού δράματος, θεάτρου φόρουμ, δραματοποίησης κ.ά.) στοχεύουν 
στα συγκεκριμένα και επίκαιρα αυτά ζητήματα. Το Μέρος Δ’ έχει τον τίτλο «διδακτικές προσεγγίσεις» και 
στα είκοσι (20) κείμενά του περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα από διδακτικές προτάσεις για μαθητές, φοιτητές 
ή εκπαιδευτικούς (διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, δραματοποιήσεις, αξιοποίηση τεχνικών εκπαιδευ-
τικού δράματος, θεατρικού παιχνιδιού, θεατρικών έργων κ.ά.). Στο Μέρος Ε’ με τίτλο «συνέργειες τεχνών» 
περιελήφθησαν επτά (7) κείμενα που προτείνουν προγράμματα που συνδυάζουν διάφορες τέχνες (μουσική, 
εικαστικά, βίντεο κ.ά.).

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, ως οργανωτής της Συνδιάσκεψης 2012, καλεί όλους 
όσοι συμμερίζονται το όραμά του να συνεχίσουν το διάλογο που άνοιξε η 7η Διεθνής Συνδιάσκεψη. Όλοι 
όσοι, κατά το Μανόλη Αναγνωστάκη, «δεν παραδεχόμαστε την ήττα, βλέπουμε πόσα κρυμμένα τιμαλφή 
πρέπει να σώσουμε, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσουμε μέσα στις φλόγες», ας αναζητήσουμε μαζί και-
νούργιους δρόμους, ας αξιοποιήσουμε την έρευνα και δοκιμασμένες καλές πρακτικές, ας συνδιαμορφώσουμε 
προτάσεις, ας αναπτύξουμε …δεσμούς αλληλεγγύης.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εισηγητές και εμψυχωτές για την πολύτιμη προσφορά τους, καθώς επίσης 
και τους μεταφραστές και εθελοντές, χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα γινόταν εφικτή η Συνδιάσκεψη.

Νίκος Γκόβας, Μάρθα Κατσαρίδου, Δημήτρης Μαυρέας
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