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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η παρούσα παρουσίαση έχει σκοπό να αναδείξει βιβλιογραφικά το θεατρικό παιχνίδι και την δημιουργική γραφή.

Πιο συγκεκριμένα, δίνεται ένας ορισμός για την έννοια «παιχνίδι» και προσδιορίζεται η έννοια «θεατρικό

παιχνίδι». Κατόπιν, παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση του θεατρικού παιχνιδιού και επεξηγείται ο

ρόλος του εκπαιδευτικού – εμψυχωτή. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα οφέλη του θεατρικού παιχνιδιού σε

διάφορους τομείς της ανάπτυξης του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση και καταλήγοντας δίνονται ορισμένα

συμπεράσματα της παραπάνω βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης προσδιορίζεται εννοιολογικά ο όρος «δημιουργική γραφή», έτσι όπως έχει

αποδοθεί στην ευρύτερη βιβλιογραφία. Στην συνέχεια παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση της

εμφάνισης της δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση αλλά και ορισμένοι στόχοι της στην Πρωτοβάθμια

Εκπαίδευση.

Τέλος, παρατίθεται η βιβλιογραφία.



Ά΄ ΜΕΡΟΣ
ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΈΝΝΟΙΑΣ «ΠΑΙΧΝΊΔΙ»

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τον ορισμό της έννοιας «παιχνίδι» από τους ειδικούς ερευνητές. Κάποιος

μπορεί να χαρακτήριζε το παιχνίδι ως μια αυθόρμητη ανάγκη του παιδιού να εκφραστεί και να διασκεδάσει

ομαδικά ή ατομικά. Ωστόσο, το παιχνίδι δεν προσφέρει μόνο διασκέδαση στο παιδί, καθώς αναπτύσσεται η

φαντασία, οι γνωστικές ικανότητες, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, αλλά και μέσα από το ομαδικό παιχνίδι

επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίησή του (Γουργιώτου, 2009). Επομένως, πρόκειται για έναν πολυσύνθετο όρο, που

χρειάζεται έναν πιο ειδικό ορισμό, ώστε να κατανοηθεί η αξία του και η χρησιμότητα του στην εκπαιδευτική

διαδικασία.

Συνοψίζοντας τους ορισμούς των ειδικών, το παιχνίδι είναι μια ενασχόληση απαραίτητη για την υγεία και την

ανάπτυξη του παιδιού. Πρωταρχικά, το παιχνίδι είναι μια ελεύθερη και εκούσια επιλογή των παιδιών, που πηγάζει

από μια εσωτερική αναγκαιότητα, άρα είναι κάτι το αυθόρμητο που προσφέρει ευχαρίστηση και ικανοποίηση

(Meckley, 2002).



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΌΡΟΥ «ΘΕΑΤΡΙΚΌ ΠΑΙΧΝΊΔΙ»

Το θεατρικό παιχνίδι αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην ανάπτυξη της

σχέσης των παιδιών με το θέατρο. Το παιχνίδι υποδηλώνει τον αυθορμητισμό, την έκφραση του εσωτερικού κόσμου,

την χαρά και την ικανοποίηση. Το θεατρικό παιχνίδι θα μπορούσε να αποτελέσει μια από τις βασικές μορφές

κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας του παιδιού με τους γύρω του αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό (Γραμματάς,

1997).

Ωστόσο, ακόμα και το παιχνίδι ενέχει κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται για την εύρυθμη πορεία του παιχνιδιού.

Το παιχνίδι συναντά το θέατρο, όταν σε έναν συγκεκριμένο χωροχρόνο επιτυγχάνεται η έκφραση με τον λόγο ή/ και την

κίνηση (Γραμματάς, 1997). Ακόμη, το παιχνίδι γίνεται «θεατρικό παιχνίδι», όταν εμφανίζονται ορισμένες τεχνικές όπως

ο αυτοσχεδιασμός, το παιχνίδι ρόλων, η μίμηση κ.α. (Κουρετζής, 2008).

Όμως, το θεατρικό παιχνίδι δεν αποσκοπεί στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης θεατρικής παράστασης όπως στο

θέατρο, αλλά αποσκοπεί στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και στην κινητοποίηση των

συναισθημάτων του (Γραμματάς, 1997).



ΣΎΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΎ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ

Την γενέτειρα του θεάτρου αποτελεί η Ελλάδα. Κατά την αρχαιότητα το θέατρο αξιοποιόταν με κατεξοχήν

παιδαγωγικό και πολιτισμικό χαρακτήρα. Αρχικά, γεννήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ανθρώπου σε

επικοινωνιακό επίπεδο (Κουρετζής, 1991).

Από την αρχή, μάλιστα, το θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα ονομαζόταν διδασκαλία, καθώς αποσκοπούσε στην

διδαχή. Μέσω της μίμησης επιτυγχανόταν η διδασκαλία, οι αρχές και οι αξίες του πολιτισμού γινόντουσαν βίωμα,

με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να καλλιεργούνται σε πνευματικό, ηθικό και διανοητικό επίπεδο (Παπαδόπουλος,

2012).

Αργότερα, το θέατρο εμφανίστηκε στην εκπαίδευση κατά τον Μεσαίωνα και αποσκοπούσε στην εδραίωση της

θρησκευτικής πίστης των μαθητών. Ωστόσο, την περίοδο της Αναγέννησης το ενδιαφέρον στρέφεται στην παιδική

ηλικία και τις ανάγκες της (Παπαδόπουλος, 2010).

Παρόλα αυτά, η πρώτη εμφάνιση του θεατρικού παιχνιδιού στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας έγινε το

1989. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης στο Αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.



Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ - ΕΜΨΥΧΩΤΉ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΌ 

ΠΑΙΧΝΊΔΙ

Ένα θεατρικό παιχνίδι ενσαρκώνεται από τον εκπαιδευτικό και τα παιδιά και είναι απαραίτητη η παρουσία και

των δύο πλευρών, διαφορετικά δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί (Γραμματάς, 1997).

Ο ρόλος του εκάστοτε εκπαιδευτικού- εμψυχωτή είναι υποστηρικτικός και θα πρέπει να αποπνέει ασφάλεια,

έμπνευση και ισορροπία (Neelands, 1998). Ο εκάστοτε εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει την ικανότητα να

παροτρύνει την ομάδα (τους μαθητές) να ανακαλέσουν τις εμπειρίες και τα βιώματά τους. Ο ρόλος του είναι

παρεμβατικός μόνο αν χρήζετε απαραίτητος. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει το παιχνίδι, καθοδηγεί με σαφείς οδηγίες

και εντάσσει όλα τα παιδιά στην διαδικασία.

Επιπλέον, για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της δράσης, ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει τον

απαραίτητο χρόνο, τον κατάλληλο χώρο και υλικά. Επομένως, ο εκπαιδευτικός οφείλει να διαμορφώσει ένα

κατάλληλο περιβάλλον που θα εξυπηρετεί τη δράση αλλά και θα κινεί το ενδιαφέρον των παιδιών.



ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΆ ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΎ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Στην ευρύτερη βιβλιογραφία έχουν αποδειχτεί πάρα πολλά οφέλη που προσφέρει το θεατρικό παιχνίδι στην

εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, στην προσχολική εκπαίδευση αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο στα χέρια του

εκπαιδευτικού, καθώς με βιωματικό τρόπο είναι ικανό για την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση αλλά και

τον γραμματισμό των παιδιών.

Αρχικά, οι δεξιότητες αναπτύσσονται καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Πρόκειται για ένα είδος

συμπεριφοράς που στοχεύει στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου (Hayes, 1998a). Όταν γίνεται λόγος για

δεξιότητες υπάρχουν πολλών ειδών που μπορεί κάποιος να απαριθμήσει. Όπως για παράδειγμα γλωσσικές,

συναισθηματικές, κοινωνικές, διαπολιτισμικές, προσωπικές, επικοινωνιακές, γνωστικές, κριτικής σκέψης κ.α. Μέσω

του θεατρικού παιχνιδιού εντάσσοντας συγκεκριμένα παιχνίδια και υλικά μπορούν οι παραπάνω δεξιότητες να

καλλιεργηθούν ή να εξελιχθούν εφόσον ήδη υπάρχουν.

Μέσω του θεατρικού παιχνιδιού τα παιδιά απελευθερώνονται και ξεδιπλώνουν τις εσωτερικές πτυχές του χαρακτήρα

τους. Η κοινωνικοποίηση τους επέρχεται φυσικά και αβίαστα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται οι βέλτιστες

συνθήκες για ουσιαστική επαφή των παιδιών μεταξύ τους.



Σύμφωνα με τον Vygotsky (1997) κατά την παιδική ηλικία που ξεκινάει το ενδιαφέρον των παιδιών για παιχνίδι,

για συνειδητή δραστηριότητα, τα παιδιά εισέρχονται σε ένα «μαγικό» πλαίσιο που όλα είναι δυνατά ακόμα και

αυτά που δεν μπορούν να γίνουν στην πραγματική τους ζωή.

Σε ένα θεατρικό παιχνίδι ρόλων ή προσποίησης μπορεί το παιδί να μπει σε έναν ασφαλή χώρο, μακριά από τα

διαπιστωμένα άγχη και τους φόβους του (Φραγκή, 2017). Κατά τον Γκότμαν ο βασικότερος φόβος των παιδιών της

προσχολικής ηλικίας είναι ο φόβος της αδυναμίας μπροστά σε κάποιον επερχόμενο πραγματικό ή και μη κίνδυνο.

Ωστόσο, αυτή η ηλικία είναι γεμάτη με φόβους και ανασφάλειες οι οποίες μπορούν να καταπολεμηθούν μέσα από

την θεατρική τέχνη. Όταν βάζουμε τα παιδιά να αναπαραστήσουν τους φόβους τους τότε έρχονται αντιμέτωποι με

αυτούς και τους ξορκίζουν. Επίσης, βλέπουν την προσομοίωση των φόβων και των υπόλοιπων παιδιών και

έρχονται σε επαφή με διαφορετικών ειδών λύσεις που παρουσιάζει το κάθε παιδί σε κάθε συνθήκη στο θεατρικό

παιχνίδι.



Εν ολίγης γίνεται λόγος για την κατάκτηση μιας γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών. Αυτή η διαδικασία

συμβάλλει στην βαθιά κοινωνικοποίηση των παιδιών μεταξύ τους, στην αλληλοκατανόηση και συμμετοχή στα

συναισθήματα τους.

Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το θεατρικό παιχνίδι θα μπορούσε να συμβάλλει και στον γραμματισμό των

παιδιών της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης (4-7 ετών). Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την

διαδικασία του παιχνιδιού τα παιδιά ανακαλούν εμπειρίες και χρησιμοποιούν την γλώσσα για να επικοινωνήσουν.

Ο ρόλος του εμψυχωτή είναι να δημιουργήσει έναν στόχο γλωσσικής ανάπτυξης και γραμματισμού και με

καθοδήγηση και υποστήριξη να διατηρηθεί το συγκεκριμένο πλαίσιο καθ’όλη την διεξαγωγή του θεατρικού

παιχνιδιού.



ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΌ ΠΑΙΧΝΊΔΙ

Καταλήγοντας, κρίνετε σκόπιμο να παροτρύνουμε τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν αυτό το σπουδαίο

εργαλείο στην διδασκαλία τους και να πειραματίζονται με την πληθώρα των επιλογών που προσφέρει. Εφόσον το

θεατρικό παιχνίδι αξιοποιηθεί σωστά και υπό τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει, τότε η εκπαιδευτική

παρέμβαση του εκπαιδευτικού μπορεί να απογειωθεί και να επιφέρει σπουδαία και ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει το θεατρικό παιχνίδι στην τάξη είτε με στόχο είτε χωρίς, δίνοντας

ελευθερία στα παιδιά να εκφραστούν υπό το πρίσμα μιας συνθήκης. Είναι σίγουρο, ότι η συμμετοχή θα είναι

μεγάλη, καθώς τα παιδιά αποζητούν τέτοιου είδους δημιουργικότητα και ελευθερία να εκφραστούν, να

απελευθερωθούν, να μάθουν.



Β΄ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΌΡΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΓΡΑΦΉ»

Ο όρος «δημιουργική γραφή», ενέχει την έννοια της δημιουργικότητας, συνεπώς αυτομάτως είναι δύσκολο να

οριοθετηθεί και να μπει σε καλούπια (Καρακίτσιος, 2013). Πρόκειται για μια πιστή μετάφραση του αγγλόφωνου

όρου «creative writing», που οδηγεί σε αμφίσημα νοήματα (Κωτόπουλος, 2012).

Από την μία ενέχει την διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής μέσα από διάφορες τεχνικές (Καραγιάννης, 2010).

Οι τεχνικές αποσκοπούν στην κατάκτηση συγγραφικών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της φαντασίας του παιδιού

μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες (Καρακίτσιος,2013).

Από την άλλη, ενέχει την άποψη ότι μια δημιουργική σκέψη μπορεί να μετατραπεί σε δημιουργική γραφή

(Καραγιάννης, 2010). Πολλοί θα έλεγαν ότι η δημιουργική γραφή ταυτίζεται μόνο με την λογοτεχνία, ενώ άλλοι

θα έλεγαν ότι ταυτίζεται με την παραγωγή μιας νέας και πρωτοποριακής γραπτής σύνθεσης (Ramet 2004).



Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΓΡΑΦΉ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΉ 

ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ

Η εμφάνιση της δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεκινάει στην Αρχαία

Αθήνα με τον Αριστοτέλη και την Ποιητική του. Αρκετά στοιχεία της δημιουργικής γραφής εντοπίζονται σε

αρκετές περιόδους της ιστορίας και συνδέονται με την εξέλιξη της Ρητορικής (Καρακίτσιος, 2013).

Ωστόσο, η δημιουργική γραφή ως επιστημονικός κλάδος εμφανίζεται τον 20ο αιώνα με την ίδρυση μιας σχολής

γραφής το Iowa Writer’s Workshop (1939). Σταδιακά και μετά την δεκαετία του 60’ η δημιουργική γραφή έχει

ενταχθεί στον επιστημονικό κλάδο και η παρουσία της είναι διεθνής στα σημαντικότερα πανεπιστήμια του

κόσμου (Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη ,Κωτόπουλος, 2013).



Στην Ελλάδα η δημιουργική γραφή διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ακόμη και σε προγράμματα

επιμόρφωσης αλλά και εργαστηριακά σεμινάρια ενηλίκων (Ντιούδη, 2012).

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας, η δημιουργική γραφή δεν υπάρχει ως

αυτόνομο μάθημα. Ωστόσο, στις υπόλοιπες βαθμίδες γίνεται προσπάθεια ένταξης του μαθήματος με τα Αναλυτικά

Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη σχολική χρονιά 2012-2013 της

Κύπρου (Κωτόπουλος, 2012).



ΣΤΌΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ ΓΡΑΦΉΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν έχει ως στόχο της εύρεση ταλέντων

και μελλοντικών συγγραφέων, παρόλο που μπορεί να αναδειχτούν, αλλά δεν είναι το ζητούμενο. Βασικός στόχος

είναι να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία, η δημιουργική και κριτική σκέψη απέναντι στην λογοτεχνία. Με την

ολοένα και περισσότερο τεχνολογική εξέλιξη και τον εθισμό των παιδιών στις οθόνες η αξιοποίηση της ΔΓ στην

εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία.

Μέσα από την διαδικασία της ανάγνωσης και την διαδικασία δημιουργίας κειμένου μπορεί να επιτευχθεί και η

κατανόηση των ορισμένων τεχνικών και κανόνων της λογοτεχνίας (Νικολαΐδου, 2015).



Ορισμένοι επιμέρους στόχοι που επιτυγχάνονται με την αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση

είναι:

• Ανάπτυξη του λόγου και της επικοινωνιακής ικανότητας

• Ενίσχυση της φαντασίας και της επινοητικότητας

• Προαγωγή ομαδικότητας και συνεργασίας

• Καλλιέργεια δεξιότητας της αφήγησης

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην εκπαίδευση σε σχέση με την δημιουργική γραφή απέχουν από το

τυπικό μάθημα. Πρόκειται για μια προσπάθεια μίμησης του λογοτεχνικού λόγου μέσα από έναν βιωματικό και

παιγνιώδη τρόπο, ο οποίος παρόλο που διέπεται από κανόνες, οι εκάστοτε δημιουργοί έχουν την ελευθερία να

τους τροποποιήσουν (Κωτόπουλος, 2014).



ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ ΓΡΑΦΉΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ 

Κατά την διδασκαλία της δημιουργικής γραφής παύει να υφίσταται το δασκαλοκεντρικό σύστημα εκπαίδευσης

και γίνεται περισσότερο μαθητοκεντρικό, καθώς ο εκπαιδευτικός μπαίνει σε έναν ρόλο υποστηρικτικό και

καθοδηγητικό (Καρακίτσιος, 2013). Έχει αποδειχθεί, με την αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στην τάξη, ότι

διευρύνονται οι γνώσεις των παιδιών σε σχέση και με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως η λογοτεχνία, η ποίηση

κ.α. (Κωτόπουλος, 2011).

Καταλήγοντας, αξίζει να τονισθεί ότι η δημιουργική γραφή συμβάλλει στην απελευθέρωση των παιδιών και στην

εξωτερίκευση του εσωτερικού τους κόσμου, γεγονός που ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους αλλά και την

συναισθηματική τους εξέλιξη (Παπαδοπούλου, 2004).
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