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Στόχοι Κατάρτισης 
 

§ Η εφαρμογή των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία  
§ Οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με τις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και την αξιοποίηση 

των τεχνών, όπως το δράμα και τα εικαστικά, στη αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών 
§ Να αποκτήσουν γνώση και δεξιότητες για την αποτελεσματική και θεραπευτική 

αντιμετώπιση, περιστατικών εκφοβισμού, παραβατικότητας και άλλων δυσκολιών που 
παρουσιάζονται στις σχολικές κοινότητες 

§ Να βοηθήσουν στην καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών μέσω των τεχνών, με 
ένα άμεσο βιωματικό και αποτελεσματικό τρόπο 

 

Περιεχόμενο κατάρτισης 

 

Ενότητα 1 (2 ώρες) 

Εισαγωγή στην έννοια δράμα και εικαστικά ως μέσω θεραπείας  

§ Θεωρητική προσέγγιση  

§ Παρουσίαση διαφανειών και βιωματικό εργαστήρι 

§ Ενεργοποιητής 

§ Εργασία σε ομάδες, παιχνίδια ρόλων 

§ Καταιγισμός ιδεών 

§ Παρουσίαση περίπτωσης  

 



	

Ενότητα 2 (4 ώρες) 

Το δράμα ως μέσο θεραπείας. 

§ Θεωρητική και βιωματική προσέγγιση  

§ Παιχνίδια ρόλων  

§ Θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί  

§ Παντομίμα  

§ Δραματοποίηση  

§ Συλλογική σκηνοθεσία  

§ Ασκήσεις κίνησης: ενεργοποίησης, προσανατολισμού, ρυθμού, επαφής, επικοινωνίας, 
αυτονομίας μελών, ισορροπίας, συντονισμού, αντίστασης, ισορροπίας, έκφρασης 

 

Ενότητα 3 (4 ώρες) 

§ Οι Εικαστικες τέχνες ως εκπαιδευτικό εργαλείο - η έκφραση μέσω των τεχνών ως αυτόνομη 

μαθησιακή περιοχή 

§ Μελέτη περίπτωσης 

§ Ομαδοσυνεργατική μέθοδος  

§ Δημιουργία έργων ‘γνωριμία με  βασικές τεχνικές’ 

§ Ανάπτυξη λεπτής και αδρής κινητικότητας  

§ Χρήση απλών ευτελή υλικών  

§ Συλλογικό έργο  

§ Πρακτική εξάσκηση 

 

Ενότητα 4 (2 ώρες) 

Το παιχνίδι ως εργαλείο παρέμβασης - βιωματική προσέγγιση  
§ Ατομικά και ομαδικά παιχνίδια 

§ Παιχνίδι συνεργασίας και έκφρασης  

§ Παιχνίδι επικοινωνίας και δημιουργίας  

§ Παιχνίδια εμπιστοσύνης και επαφής   

§ Παιχνίδι με τις τέχνες με και χωρίς υλικά 

§ Ενίσχυση  οπτικών, απτικών και ακουστικών ικανοτήτων μέσα από την υπόδηση ρόλων και 

παιχνιδιού  

§ Ανατροφοδότηση - μεταγνώση - απόψεις 


