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Περίληψη

Το Θεατρικό Παιχνίδι στη σύγχρονη εκπαιδευτική 
πραγματικότητα αποτελεί μια διδακτική προσέγγι-
ση μέσω της οποίας αντανακλώνται οι αναπτυξια-
κές δραστηριότητες των μαθητών, ενώ συμβάλλει 
και στην ανάπτυξη, κατάκτηση και οργάνωση των 
δεξιοτήτων τους. Το εν λόγω άρθρο αποτελεί μέρος 
έρευνας που διεξήχθη με σκοπό την καταγραφή της 
άποψης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά το Θεατρικό 
Παιχνίδι ως εναλλακτική εκπαιδευτική προσέγγιση στη διδασκαλία των παι-
διών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συγκεκριμένα παιδιών με μαθησιακές 
δυσκολίες/δυσλεξία, με προβλήματα συμπεριφοράς και με διαταραχή ελλειμμα-
τικής προσοχής/υπερκινητικότητα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσα από τα 
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ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί, μεταξύ άλλων, κατέγρα-
ψαν τις απόψεις τους για την κατάρτιση και εξειδίκευσή τους, ώστε να συμπε-
ριλάβουν τα θεατρικά εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι έχουν ελλιπείς γνώσεις και επαφές με 
την προτεινόμενη εκπαιδευτική προσέγγιση, εντούτοις πιστεύουν στην υποχρε-
ωτική και επίσημη μορφή επιμόρφωσης και την αποδέχονται ως εναλλακτικό 
τρόπο διδασκαλίας.

Abstract

In the modern educational system, Theatrical 
Play is a teaching approach which reflects the 
developmental activities of the students while it 
also contributes to the development, conquering 
and organizing of their skills. This article is part 
of research conducted to register the aspect of primary education teachers 
regarding Theatrical Play as an alternative educational approach. Especially, in 
teaching children with educational needs such as dyslexia, behavioral problems, 
and attention-deficit/ hyperactivity disorder.The quantitative method was used 
to collect the data from primary education teachers. The data showed teachers 
views about their training and specialization. Furthemore, it showed that teachers 
included theatrical tools in the educational process. Results showed the that 
teachers recognized their knowledge and exposure to the suggested educational 
approach as incomplete. However, the teacher believe in the mandatory and 
official educational form and accept it as an alterntive way of teaching.

1. Θεωρητικό πλαίσιο

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο 
του 1963 από τον ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό Samuel Kirk, σε ένα συνέ-
δριο επαγγελματιών ειδικής αγωγής και γονέων με παιδιά που είχαν προβλή-
ματα μάθησης. Οι μαθησιακές δυσκολίες περιγράφουν τις διαταραχές που έχει 
μια ομάδα παιδιών στη γλώσσα, τον λόγο, την ανάγνωση και τις σχετικές με την 
κοινωνική αλληλεπίδραση δεξιότητες (Παντελιάδου και Αργυρόπουλος, 2011). 
Οι μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται με μια σειρά από χαρακτηριστικά που 
δεν είναι κοινά σε όλο τον πληθυσμό και αποτελούν τη συνηθέστερη κατηγορία 
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ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η έντονη διαφοροποίηση των χαρακτηριστι-
κών οδήγησε στις εξής υποκατηγορίες: δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, 
δυσαριθμησία, δυσπραξία, δυσφασία (Παπαδομαρκάκης κ.ά., 2011).

Δύο είναι και οι κύριες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες σε σχέση με την τροποποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων. Η πρώ-
τη προσέγγιση αφορά την απλούστευση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, 
δηλαδή την παροχή βασικής γνώσης, και η δεύτερη προσέγγιση τον εμπλουτισμό 
των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, όπου δεν περιορίζεται στην αφαί-
ρεση διδακτέας ύλης, αλλά εμπλουτίζει τη γνώση και τις μεθόδους διδασκαλίας 
του μαθητή, π.χ. στρατηγικές μάθησης (Παντελιάδου και Αργυρόπουλος, 2011).

Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία νευροβιολογικής βάσης. 
Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην ακριβή ή/και ευχερή αναγνώριση λέξεων και 
από φτωχές δεξιότητες ορθογραφίας και αποκωδικοποίησης (Παντελιάδου και 
Αργυρόπουλος, 2011). Ο Αναστασίου (2008: 393) αναφέρει ότι «για να οριστεί ένα 
άτομο ως δυσλεκτικό πρέπει να υστερεί στην ανάγνωση και την ορθογραφία, να 
έχει μέση ή ανώτερη νοημοσύνη, επαρκείς ευκαιρίες για να μάθει να διαβάζει και 
να γράφει, να μην έχει αισθητηριακές ή σοβαρές νευρολογικές βλάβες, ούτε ακόμα 
ψυχιατρικά ή σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα». Διακρίνονται τα παρακάτω 
είδη δυσλεξίας, η ειδική και η επίκτητη (Γαργαλιάνος, 2011).

Στην προβληματική συμπεριφορά ή αλλιώς συναισθηματικές και συμπεριφο-
ρικές διαταραχές, συναισθηματικές, κοινωνικές και συμπεριφορικές διαταραχές, 
συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς, 
παρουσιάζεται έλλειψη έγκυρων και αξιόπιστων κριτηρίων για την ακριβή μέτρηση 
της προσωπικότητας, της προσαρμογής, του άγχους ή άλλων ψυχολογικών εννοι-
ών σχετικών με τον ορισμό του προβλήματος. Δεδομένα ερευνών δείχνουν ότι οι 
αποκλίσεις και οι διαταραχές στη συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο αποτε-
λούν βασικές πηγές άγχους και ανησυχίας για τους δασκάλους (Κyriacou, 1996). 
Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι, για να αντι-
μετωπίσουν τους μαθητές τους που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς. Ο 
ρόλος του δασκάλου, όχι μόνο στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών, αλλά και 
στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, καθίσταται σημαντικός. 

Mία από τις πιο συχνές συμπεριφορικές διαταραχές είναι η ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή 
Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα). Ο όρος αναφέρεται σε παιδιά και 
ενήλικες που αντιμετωπίζουν σοβαρές συμπεριφορικές και γνωστικές δυσκολίες 
σε σημαντικούς τομείς της ζωής τους: στις διαπροσωπικές σχέσεις, στο σχολείο, 
στην εργασία και την οικογένεια, εξαιτίας υπερβολικής κινητικής δραστηριότητας 
και προβλημάτων στον έλεγχο της προσοχής και των παρορμήσεων (Κάκουρος 
και Μανιαδάκη, 2000). Σύμφωνα με τους Βλασσοπούλου κ.ά., τα κύρια συμπτώ-
ματα της ΔΕΠ-Υ είναι: η ελλειμματική προσοχή, η παρορμητικότητα και η υπερ-
κινητικότητα (Βλασσοπούλου κ.ά., 2007).
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Η θεατρική πράξη προσδιορίζεται από μια διπλή ανάγκη: έκφρασης και επικοι-
νωνίας. Άρα, υπάρχει Θεατρικό Παιχνίδι από τη στιγμή που κάποιος εκφράζεται 
για τους άλλους με την κίνηση και/ή τον λόγο, με ευχαρίστηση (Faure & Lascar, 
2001). Είναι παιχνίδι, που οι βασικές τεχνικές του έχουν ως αποτέλεσμα τη χαρά 
του παιξίματος, της έκφρασης και της επικοινωνίας. Τη συμβολή του Θεάτρου 
με τη μορφή της θεατρικής εμψύχωσης στη διδακτική διαδικασία υποστηρίζουν 
πολλές μελέτες, ανεξάρτητα από τη μέθοδο και τις πρακτικές που προτείνουν 
(Κεφαλάκη, 2012). Σε πολλές χώρες εφαρμόζεται ως μέσο μάθησης και συνδέεται 
με δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη σχεδίων εργασίας, προγραμμάτων περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, κ.ά. (Κοντογιάννη, 2000). Στην Ελλάδα, 
πολλοί ειδικοί τονίζουν ότι με την εφαρμογή τέτοιων μεθόδων στη διδασκαλία 
των μαθημάτων προκύπτει η ενδυνάμωση και ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας, 
η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, η αλλαγή στην επικοινω-
νιακή σχέση δασκάλου – μαθητή (Γραμματάς, 1997), η δυνατότητα αισθητικής 
διαμόρφωσης του μαθήματος, η συμβολή στην αποσαφήνιση, κατανόηση και 
ανακάλυψη της γνώσης, η ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού (Κουρετζής, 1997), 
καθώς και η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης (Γκόβας, 
2001). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τις απόψεις των ερω-
τηθέντων εκπαιδευτικών όσον αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω 
στο Θεατρικό Παιχνίδι. 

2. Μεθοδολογία έρευνας

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλει-
στού τύπου, το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της παρούσας έρευνας. Πέντε από τα ερωτήματα του συγκεκριμένου 
ερωτηματολογίου αφορούσαν ζητήματα επιμόρφωσης, και αυτά παρουσιάζονται 
στην παρούσα εργασία. Το επιλεγμένο δείγμα αποτέλεσαν 70 εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, με το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχό-
ντων/συμμετεχουσών να είναι γυναίκες. Το μέγεθος του δείγματος επιλέχθηκε σε 
αναλογία με άλλες αντίστοιχες έρευνες (Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος και 
Βαλκάνος, 2010· Τσιάρας, 2004· Καλαϊτζίδης, Μπλίτσας, 2012). Η επιλογή των 
εκπαιδευτικών έγινε τυχαία και αμερόληπτα (Ζαφειρόπουλος, 2005). Κριτήριο 
αποτέλεσε η εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, οι επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί του δείγ-
ματος είχαν την εμπειρία της διδασκαλίας τουλάχιστον ενός/μίας μαθητή/τριας 
με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία ή με προβλήματα συμπεριφοράς ή με διατα-
ραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα, κατά τη διάρκεια απάντησης 
του ερωτηματολογίου. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε 25 δημοτικά σχολεία του Νομού 
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Αττικής, εκ των οποίων τα 5 ήταν ιδιωτικά. Από τα 20 δημόσια, τα 3 ήταν ειδικά 
σχολεία. Η επιλογή των σχολείων ήταν συνειδητή, καθώς οι περισσότερες από τις 
μελετώμενες μαθησιακές δυσκολίες, λόγω των χαρακτηριστικών τους, συναντώ-
νται σε όλο το φάσμα των σχολείων και όχι αποκλειστικά σε ειδικά σχολεία. Γι’ 
αυτό τον λόγο επιλέχθηκαν κυρίως δημόσια και ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαί-
δευσης. Παράλληλα, επιλέχθηκαν και εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων, ωστόσο 
σε μικρότερη αναλογία με τα γενικά, ούτως ώστε να γίνει μια πλήρης καταγραφή 
των απόψεων των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε όλους τους τύπους σχολείων 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι μελετώμενες μαθη-
σιακές δυσκολίες οδηγούν τους/τις μαθητές/τριες σε σχολεία γενικής παιδείας 
και ακολουθούν τη γενική τάση για ενιαία εκπαίδευση. Οι περιοχές στις οποίες 
βρίσκονται τα σχολεία καλύπτουν τον Βόρειο, Νότιο, Δυτικό και Κεντρικό τομέα 
Αθηνών, τον Πειραιά, την Ανατολική και Δυτική Αττική, εκτός του νησιωτικού 
συμπλέγματος του Αργοσαρωνικού, της Τροιζήνας και των Κυθήρων, λόγω αδυ-
ναμίας προσέγγισης των εκπαιδευτικών τών εν λόγω περιοχών. Σκοπός τής εν 
λόγω επιλογής είναι η καταγραφή της διαφορετικής κοινωνικής και οικονομικής 
διαστρωμάτωσης του πληθυσμού, καθώς και ο διαφορετικός βαθμός αστικοποίη-
σής του. Δηλαδή ο βαθμός που αποτυπώνει την αστικοποίηση του περιβάλλοντος 
στο οποίο ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα παιδιά που προέρχο-
νται από αστικό περιβάλλον, έχουν έρθει σε επαφή ως θεατές ή ως συντελεστές 
με την επίσημη θεατρική πράξη ή με παράλληλες μορφές θεατρικής αγωγής. Η 
έρευνα διήρκησε συνολικά ενάμιση μήνα, ξεκινώντας στις 23/10/2016 και ολο-
κληρώθηκε στις 10/12/2016. Η συμπλήρωση και η συγκέντρωση των ερωτημα-
τολογίων έγινε με τη φυσική παρουσία της ερευνήτριας στις σχολικές μονάδες 
που υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί.

3. Ανάλυση των δεδομένων

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο Θεατρικό Παιχνίδι εξετάστηκε μέσω ερω-
τήσεων που σχετίζονται με τη βασική εκπαίδευση, τον τρόπο απόκτησης και το 
επίπεδο των γνώσεων, την αναγκαιότητα ή μη της επιμόρφωσης, καθώς και την 
επάρκεια των γνώσεων με σκοπό την εφαρμογή τους.

Στον πρώτο πίνακα καταγράφεται αν οι γνώσεις στο Θεατρικό Παιχνίδι κατα-
κτήθηκαν κατά τη διάρκεια της βασικής παιδαγωγικής εκπαίδευσης.



ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΏΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 373

Πίνακας 1

Αποκτήσατε επιμόρφωση για το Θεατρικό Παιχνίδι μέσα στη βασική εκπαίδευσή σας; Ποσοστό

Όχι 40 (57,1%)

Ναι 30 (42,9%)

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 
δεν έχει αποκτήσει θεατρική εκπαίδευση στο βασικό πρόγραμμα σπουδών του, 
αφού 40 εκπαιδευτικοί απαντούν πως δεν έχουν λάβει αντίστοιχη επιμόρφωση 
στα πλαίσια των βασικών τους σπουδών (57,1%).

Σχετικά με τη διερεύνηση του τρόπου απόκτησης των γνώσεων για το Θεα-
τρικό Παιχνίδι, η απάντηση του δείγματος φαίνεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2

Πώς αποκτήσατε γνώσεις για το Θεατρικό Παιχνίδι; Ποσοστό

Από προσωπική ενημέρωση και εμπειρία 32 (45,7%)

Από συμμετοχή σε αντίστοιχα σεμινάρια 25 (35,7%)

Από συμμετοχή σε θεατρική ομάδα 7 (10%)

Από σπουδές στην παιδαγωγική του Θεάτρου 6 (8,6%)

Ο κύριος τρόπος απόκτησης των θεατρικών γνώσεων προέρχεται από τον 
εξωπανεπιστημιακό χώρο. Συγκεκριμένα, το 45,7% των ερωτηθέντων/θεισών 
απάντησαν ότι τις απέκτησαν μέσω προσωπικής ενημέρωσης και εμπειρίας και 
το 35,7% από συμμετοχή σε σεμινάρια, ενώ το 10% δηλώνουν ότι συμμετείχαν 
οι ίδιοι/ίδιες σε θεατρικές ομάδες και μόνο ένα 8,6% έχουν επίσημες σχετικές 
σπουδές στην παιδαγωγική του Θεάτρου.

Ως προς τον αυτοχαρακτηρισμό του επιπέδου γνώσεων, αναφέρονται οι αξιο-
λογήσεις στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3

Χαρακτηρίστε το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων σας στο Θεατρικό Παιχνίδι Ποσοστό

Μέτριο 30 (42,9%)

Χαμηλό 24 (34,3%)

Πολύ καλό 9 (12,9%)

Δεν διαθέτω γνώσεις 6 (8,6%)

Άριστο 1 (1,4%)
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Στην αυτοαξιολόγησή τους για το επίπεδο γνώσεων, οι περισσότεροι/ες συμ-
μετέχοντες/ουσες απαντούν ότι αυτές βρίσκονται είτε σε μέτριο (42,9%) είτε σε 
χαμηλό επίπεδο (34,3%). Λίγοι εκπαιδευτικοί απαντούν ότι έχουν πολύ καλό ή 
άριστο επίπεδο γνώσεων (12,9% και 1,4% αντίστοιχα), ενώ κάποιοι/ες απαντούν 
ότι δεν έχουν καθόλου σχετικές γνώσεις (8,6%). 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης στις θεατρι-
κές γνώσεις.

Πίνακας 4

Πρέπει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο Θεατρικό Παιχνίδι να είναι υποχρεωτική; Ποσοστό

Ναι 58 (82,9%)

Όχι 12 (17,1%)

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (82,9%) πιστεύει πως η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στο Θεατρικό Παιχνίδι πρέπει να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Ο αυτοχαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών ως προς τον βαθμό επάρκειας φαί-
νεται στον Πίνακα 5.

Πίνακας 5

Οι γνώσεις σας πάνω στο Θεατρικό Παιχνίδι είναι επαρκείς, ώστε να το εφαρμόσετε; Ποσοστό

Καθόλου 8 (11,4%)

Ελάχιστα 21 (30%)

Λίγο 25 (35,7%)

Πολύ 12 (17,1%)

Πάρα πολύ 4 (5,7%)

Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι οι γνώσεις τους επαρκούν λίγο έως καθόλου για 
να εφαρμόσουν το Θεατρικό Παιχνίδι (συνολικά 77,1% του δείγματος) και μόλις 
το 22,8% θεωρεί ότι οι γνώσεις τους επαρκούν πολύ και πάρα πολύ.

Τα σχετικά ευρήματα για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δείχνουν ότι οι συμ-
μετέχοντες/ουσες έχουν μέτρια επαφή με το Θεατρικό Παιχνίδι και οι γνώσεις 
τους δεν φτάνουν σε βάθος. Ένα αρκετά μεγάλο πλήθος του δείγματος δεν έχει 
λάβει καμία εκπαίδευση σχετική με το Θεατρικό Παιχνίδι από τις βασικές παιδα-
γωγικές σπουδές του. Αυτό αποτελεί δείκτη του αποσπασματικού και ελλιπούς 
τρόπου ενσωμάτωσης των θεατρικών εκπαιδευτικών εργαλείων στις προσφερό-
μενες θεματικές των προγραμμάτων σπουδών των Παιδαγωγικών Ιδρυμάτων 
της χώρας ή και του χαμηλού βαθμού επιλογής των πιθανών προσφερόμενων 
μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες. Οι πηγές γνώσης για το Θεατρικό Παι-
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χνίδι ποικίλλουν. Είναι κυρίως ανεπίσημη γνώση και μάθηση, αφού πάνω από 
το μισό μέρος των εκπαιδευτικών του δείγματος απαντούν ότι η βασική πηγή 
γνώσης ήταν η προσωπική προσπάθεια για ενημέρωση και η συμμετοχή τους σε 
κάποια θεατρική ομάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι ένας αρκετά σημαντικός αριθμός 
εκπαιδευτικών έχουν συμμετοχή σε σχετικά σεμινάρια. Το πιθανότερο είναι ότι 
η συμμετοχή τους γίνεται στον προσωπικό τους χρόνο και το κόστος καλύπτεται 
από τους/τις ίδιους/ες, καθώς μάλλον πρόκειται για ιδιωτικά σεμινάρια. Αυτό 
σημαίνει ότι μάλλον ως ενεργοί/ές εκπαιδευτικο, με εμπειρία στη διδασκαλία, 
συνειδητοποιούν τη σημασία των θεατρικών τεχνικών στην εκπαίδευση και δεν 
διστάζουν να επενδύσουν με προσωπικό τους κόστος για την ενημέρωσή τους 
στο αντικείμενο. Άρα, μια εκπαίδευση παρεχόμενη δωρεάν ως μέρος των βασι-
κών σπουδών (Τμήματα Παιδαγωγικών Σπουδών), συνδυασμένη με τη σχετική 
παράλληλη γενική αισθητική παιδεία τόσο από την πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση όσο και από την κοινωνική άτυπη καλλιέργεια, μάλλον θα 
ενεργοποιήσει τους δυνητικούς εκπαιδευτικούς και θα ελκύσει το ενδιαφέρον 
τους. Η παρεχόμενη εκπαίδευση ενδείκνυται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια 
του εργασιακού βίου των εκπαιδευτικών, μέσω προγραμμάτων μετεκπαίδευσης 
σύντομης διάρκειας, παρεχόμενα από τις κρατικές δομές.

Επιπλέον, το επίπεδο των γνώσεών τους κινείται κυρίως μεταξύ χαμηλού και 
μετρίου, με λίγους μόνο εκπαιδευτικούς να αναφέρουν ότι έχουν πολύ καλό ή 
άριστο επίπεδο γνώσεων. Περισσότερο ανησυχητικό είναι ίσως το ότι ένας αρκετά 
σημαντικός αριθμός των ερωτώμενων απαντά πως δεν διαθέτουν καθόλου γνώσεις. 
Οι περισσότεροι/ες άλλωστε αναφέρουν ότι οι γνώσεις τους είναι λίγο ως καθόλου 
επαρκείς για να εφαρμόσουν το Θεατρικό Παιχνίδι. Έχουν θετική όμως άποψη για 
την υποχρεωτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο Θεατρικό Παιχνίδι, όπως 
αποδεικνύεται μέσω της ποσοτικής ανάλυσης των απαντήσεών τους, στις οποίες 
επισημαίνουν πως κάτι τέτοιο θα πρέπει να ισχύει. Ενδέχεται λοιπόν, λόγω της 
πείρας που κατέχουν πλέον ως εκπαιδευτικοί, να νιώθουν ότι ως εκπαιδευόμε-
νοι/ες στις βασικές σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να λαμβάνουν μια 
σχετική θεατρική παιδεία εστιασμένη στην εκπαίδευση, που θα τους βοηθάει να 
αντιμετωπίσουν το διδακτικό τους έργο σήμερα. Επιπλέον, η έλλειψη επιμόρφω-
σης, είναι πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο για τους περισσότερους/ες εκπαι-
δευτικούς όσον αφορά την εφαρμογή του Θεατρικού Παιχνιδιού.

Συμπερασματικά, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι έχουν ελλιπείς 
γνώσεις και επαφές με την προτεινόμενη εκπαιδευτική προσέγγιση, εντούτοις 
πιστεύουν στην υποχρεωτική κι επίσημη μορφή επιμόρφωσης και την αποδέχο-
νται ως εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας.
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