
Σύμφωνα με τις αξίες που θα
αναπτυχθούν και θα προωθηθούν
μεταξύ των μαθητών, ο δάσκαλος/
σκηνοθέτης θα εργαστεί στη
δραματοποίηση και τη σκηνοθεσία
τους, καθώς θα βοηθήσει αυτούς
τους νέους να συνειδητοποιήσουν
τα προβλήματα και τη λύση τους ,
μέσω της κοινωνικής ένταξης. 

Η ομάδα-στόχος είναι
μαθητές και νέοι με την

ευρύτερη έννοια.
 

Ο στόχος του έργου IMPRO  είναι
να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της
δημιουργικότητας των μαθητών
μέσω του θεάτρου και της
κοινωνικής ένταξης.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη παραγωγή της
παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συντακτών και η επιτροπή δεν

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
 πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



BRAINLOG  (ΔΑΝΙΑ )
HTTP://BRAINLOG-NGO.COM

LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL TIMISOARA
(ΡΟΥΜΑΝΙΑ )  
HTTP://INFO.TM.EDU.RO

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII
PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA
(ΡΟΥΜΑΝΙΑ )  
WWW.CPIP.RO

I  AND F EDUCATION AND DEVELOPMENT 
 (ΙΡΛΑΝΔΙΑ )
HTTPS://INSTRUCTIONANDFORMATION.IE/

DE LA SALLE COLLEGE (ΙΡΛΑΝΔΙΑ )
HTTPS://WWW.DELASALLECOLLEGE.COM/

CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELL'EDUCAZIONE E LO SVILUPPO
ASSOCIAZIONE (ΙΤΑΛΙΑ )
HTTPS://CEIPES.ORG/

SMART UMBRELLA MANAGEMENT SOLUTIONS
E.E.  (ΕΛΛΑΔΑ )
HTTP://WWW.SMARTUMBRELLA.EU/

DIRECTORATE OF PRIMARY EDUCATION OF
WESTERN THESSALONIKI (ΕΛΛΑΔΑ )
HTTPS://DIPE-V-THESS.THESS.SCH.GR/

 Σύμφωνα με τον στόχο του έργου,  η
τεχνική του  ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ θα είναι το

εργαλείο για την ενθάρρυνση της
αποκλίνουσας σκέψης, φαντασίας,

και πάνω απ' όλα της
δημιουργικότητας.  

 
 

Οι εκπαιδευτικοί θα εφαρμόσουν
αυτή τη τεχνική έτσι ώστε οι μαθητές
να εξοικειωθούν με την ιστορία και

την ερμηνεία της. 
 

Επιπλέον, μέσα από τη
δραματοποίηση και τις πρόβες,
ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε την
ένταξη των μαθητών στην ομάδα
εργασίας και θα αναπτύξουμε ένα
σχέδιο ομαδικής εργασίας και
ανάληψης νέων ρόλων που θα

προκύψουν από τη διοργάνωση των
ιστοριών. 

Τηλέφωνο: +30 2310222856

email: info@smartumbrella.eu

@Inclusive.IMPRO.Theatre

impro.project
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