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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έναρξη Τµήµατος  
«Θεατρικού Παιχνιδιού» 

 
Το Mediterranean Professional Studies ,Κέντρο Δια Βίου Μάθησης- Επιπέδου 2 

πιστοποιηµένο από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Επαγγελµατικών Προσόντων, 
διοργανώνει πρόγραµµα εκπαίδευσης 60 ωρών µε αντικείµενο το «Θεατρικό Παιχνίδι». 

Με την επιτυχή περάτωση του προγράµµατος οι σπουδαστές θα µπορέσουν να 
λάβουν την Βρετανική Πιστοποίηση NCFE, Επιπέδου 5, Professional Certificate in 
Theatrical Play. 

Στόχος του προγράµµατος είναι η γνωριµία των συµµετεχόντων µε το χώρο του 
θεάτρου και συγκεκριµένα µε το θεατρικό παιχνίδι ως παιδαγωγικό εργαλείο. 
Επιπρόσθετα αυτό το σεµινάριο είναι βιωµατικό, δηλαδή στόχος είναι να παρέχει στους 
συµµετέχοντες τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές δεξιότητες. Οι σπουδαστές θα 
αποκτήσουν µια γενική εικόνα της λειτουργίας του θεατρικού παιχνιδιού στην 
εκπαίδευση, αλλά και θα καταρτιστούν στις δράσεις του θεατρικού παιχνιδιού µε σκοπό 
να το χρησιµοποιήσουν ως εκπαιδευτικό εργαλείο στον επαγγελµατικό τους χώρο, στην 
εθελοντική εργασία τους ή στην καθηµερινή τους ζωή. 

Το πρόγραµµα καλύπτει τα τρία επίπεδα λειτουργίας του θεατρικού 
παιχνιδιού: α) το παιδαγωγικό, το οποίο βοηθά παιδιά ή και ενήλικες να αναπτύξουν 
κώδικες επικοινωνίας, β) το θεατρικό, το οποίο µέσα από παιχνίδια ρόλων βοηθά τους 
συµµετέχοντες να ανακαλύψουν, να ανταποκριθούν και να αποδεχθούν υποθετικές 
δοσµένες συνθήκες και γ) το ψυχολογικό, το οποίο µε δηµιουργική παρουσία και 
παρέµβαση δηµιουργεί αίσθηµα ασφάλειας έτσι ώστε να προωθηθεί η απελευθέρωση 
που οδηγεί στη δηµιουργία. 

Το πλαίσιο διδασκαλίας έχει κυρίως πρακτικό προσανατολισµό και απευθύνεται 
σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, ψυχολόγους και σε γονείς που θέλουν να διδαχθούν 
τις τελευταίες µεθόδους θεατρικού παιχνιδιού και φοιτητές συναφών επιστηµονικών 
πεδίων που επιθυµούν να λάβουν πρακτικές γνώσεις. 

Τα µαθήµατα θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του Mediterranean College σε 
ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες. 

Έναρξη Τµήµατος  
1 Ιουνίου!!! 
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