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ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ 

(Advanced Train the Trainer) 
Σα ςκυλιά, τα άλογα και οι παπαγάλοι απλά 
εκπαιδεφονται. Οι άνκρωποι χρειάηονται κάτι 
ακόμθ! Και αυτό είναι κάτι άλλο ... Μία νζα 
γενιά μεκόδων μάκθςθσ γεννιζται, όπου 
χρθςιμοποιοφνται οι πιο μοντζρνεσ τεχνικζσ 
του κεάτρου.   

H προςζγγιςθ τθσ μεκόδου ”Theatre Based 
Training”,  ςυνδυάηει εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο και καταςτάςεισ ςτο χϊρο 
εργαςίασ, με τθ χριςθ δθμιουργικϊν  
τεχνικϊν ςτο Role Playing, για να διερευνθκοφν ηθτιματα ςε ζνα αςφαλζσ 
περιβάλλον, το οποίο ενκαρρφνει τθν  αλλαγι  ςυμπεριφοράσ.  

Ο εκπαιδευτισ χρθςιμοποιεί τθν ενζργεια και τθ δυναμικι του 
Κατευθυνόμενου Αυτοσχεδιασμοφ  για να αναπτφξει δεξιότθτεσ, ςε 
μικρζσ διαδραςτικζσ δόςεισ. Αναβιϊνει με ςάρκα και οςτά ςενάρια από 
τθν κακθμερινότθτα τθσ επιχείρθςθσ, που αναδεικνφουν καταςτάςεισ με 
πελάτεσ ι απθχοφν παραδείγματα ςυμπεριφορϊν προσ εξζταςθ. Σα 
ςενάρια αντανακλοφν τισ προκλιςεισ ςτθν κακθμερινι επικοινωνία τθσ 
ομάδασ ςασ και αναδφουν τισ κοινζσ καλφτερεσ πρακτικζσ λφςεισ γι’ 
αυτοφσ. Οι ςυμμετζχοντεσ εξετάηουν τισ δικζσ τουσ ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ και τθν επίδραςθ που αυτά ζχουν ςτθν εργαςία. Επιπλζον, 
προςφζρει μια επιλογι από πρακτικά εργαλεία επικοινωνίασ για να 
χειριςτοφν τα δφςκολα κζματα, τουσ δίνει τθν ευκαιρία να τα δοκιμάςουν 
και ζτςι  αναπτφςςει δεξιότθτεσ ςτουσ ανκρϊπουσ ςασ. 

Προςεκτικά Επιλεγμζνα ενάρια 

Σο ςενάριο μπορεί να διακοπεί ανά 
πάςα ςτιγμι, να επαναλθφκοφν 
ςκθνζσ, φράςεισ, κινιςεισ, και να 
επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά ςε 
διαφορετικζσ εκδοχζσ.  Σο κοινό μπορεί να κάνει υποδείξεισ, να 
επθρεάςει τα λόγια, τον τόνο τθσ φωνισ, τθ ςτάςθ, τθ γλϊςςα του 
ςϊματοσ  των θκοποιϊν, ακόμα και να τουσ αντικαταςτιςει.   

.

Λάκθ που ςυνικωσ γίνονται με 
τθν τεχνικι του Role Playing: 

• Ο εκπαιδευτισ είναι 
παρατθρθτισ 

• Ο εκπαιδευτισ παίηει  το 
εφκολο μζροσ, 
δυςκολεφοντασ τουσ 
εκπαιδευόμενουσ 

• Δεν αξιοποιείται θ 
ιδιαιτερότθτα των 
καταςτάςεων, με 
αποτζλεςμα να φαίνεται 
μακριά από τθν 
πραγματικότθτα 

• Δεν αξιοποιοφνται  τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά  
τθσ προςωπικότθτασ των 
ςυμμετεχόντων, με 
αποτζλεςμα να φαίνεται 
μθχανικό 

• Χρθςιμοποιείται μόνο για 
τθν αξιολόγθςθ τθσ 
εφαρμογισ  δεξιοτιτων και 
όχι για τθν διερεφνθςθ  
καταςτάςεων, ςχζςεων και 
τθν ανάπτυξθ λφςεων.   
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ΟΦΕΛΟ 

Σο πρόγραμμα ιςορροπεί ανάμεςα ςτθν παροχι γνϊςεων και τθν πρακτικι εξάςκθςθ. Θ τεχνικι 
που διδάςκεται ςε κάκε ενότθτα, είναι ςχεδιαςμζνθ ςε μοντζλα, ζτςι ϊςτε θ επικυμθτι 
ςυμπεριφορά να είναι ορατι και μετριςιμθ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα ξζρουν το γιατί και το πϊσ: 
 Να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςαν διευκολυντζσ ομάδων, να είναι ςε κζςθ να 

ακοφν, να αποδζχονται, να  κατευκφνουν και να εμψυχϊνουν.  
 Να αναπαριςτάνουν ρόλουσ για να διεγείρουν δθμιουργικζσ εμβακφνςεισ ενταγμζνεσ ςε 

μακθςιακζσ διαδικαςίεσ, με ςτόχο να μελετιςουν διαπροςωπικζσ ςχζςεισ.  
 Να αυξιςουν και να εκπζμπουν τθν αυτοπεποίκθςι τουσ και να αναπτφξουν τθν 

ικανότθτά τουσ να χρθςιμοποιοφν τα δθμιουργικά ταλζντα τουσ . 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ O ΕΙΗΓΗΣΗ 

Ειςαγωγή 

 Δθμιουργία κλίματοσ 
εμπιςτοςφνθσ 

 Αυτοπεποίκθςθ 

 Κανόνεσ του Role Playing 

 Δθμιουργία εναρίου  

O κ. Δθμιτρθσ Βιντηθλαίοσ ζχει διατελζςει επί ςειρά ετϊν Γενικόσ 
Διευκυντισ ςε ελλθνικζσ εταιρείεσ πλθροφορικισ. Εργάςτθκε 
ςτθν πολυεκνικι εταιρεία Hewlett Packard S.A. επί επτά χρόνια ςε 
διάφορεσ κζςεισ Τποςτιριξθσ Πελατϊν, Πωλιςεων και Marketing 
με δραςτθριότθτεσ ςτο χϊρο τθσ Μζςθσ τθσ Ανατολισ, τθσ 
Αφρικισ και Ελλάδασ.  

Θ εμπειρία του καλφπτει πολλοφσ νευραλγικοφσ τομείσ τθσ 
επιχείρθςθσ. Είναι πτυχιοφχοσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (1980), 
κάτοχοσ δφο Master’s από το University Of Michigan (1984) και 
Τποψιφιοσ Διδάκτωρ του Πανεπιςτθμίου MIDDLESEX,  UK, με 
κζμα «Drama Techniques in Personal Development”.  

Ζχει ολοκλθρϊςει τριετζσ πρόγραμμα ςπουδϊν ςε κεατρικι 
επικοινωνία, αυτοςχεδιαςμό και κεατρικό παιχνίδι με τον κ Λάκθ 
Κουρετηι  και ζχει ολοκλθρϊςει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
ωματικοφ Θεάτρου που διευκφνουν ο κ. Κϊςτασ Φιλίππογλου 
και θ κ. Φρόςω Κορροφ. 

Είναι ιδρυτισ τθσ εταιρείασ PPPLearn και διακζτει 20ετι εμπειρία 
ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Χρθςιμοποιεί κεατρικζσ τεχνικζσ για 
το ςχεδιαςμό εργαςτθρίων βιωματικισ μάκθςθσ, outdoor και 
indoor,  όπωσ και εργαςτιρια  ανάπτυξθσ παραγόντων τθσ 
ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, επικοινωνίασ, Storytelling, 
Θγεςίασ, . 

Ζχει αναπτφξει μεκόδουσ εφαρμογισ των κεατρικϊν τεχνικϊν για 
τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων του ανκρϊπου (soft skills) ςτθν ςειρά 
εργαςτθρίων Θζατρο Επιχειριςεων  με τθν μζκοδο του Theatre 
Based Training 

Κατευθυνόμενοσ Αυτοςχεδιαςμόσ 

 Τπερπιδθςθ του φόβου & 
των αναςτολϊν 

 Ηιςε τθν ςτιγμι – άφθςε 
τισ ςκζψεισ να φφγουν 

 φνδεςθ με τον άλλον 

 Αποδοχι & Ανάπτυξθ 

Σεχνικζσ - Creative Role Play  

 Βοθκθτικά «εγϊ» 

 Αντιςτροφι Ρόλων  

 Ο κακρζφτθσ  

 Ο ςωςίασ 

Σεχνικζσ  Reviewing 

 CD Player  
(Play, Replay, Pause, Fast 
Forward, Rewind) 

Εφαρμογζσ 

 Role Playing με Πελάτθ 

 Role Playing Giving  
Feedback   

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 Σο πρόγραμμα αποτελείται από 4 κφριεσ ενότθτεσ ςυνολικισ διάρκειασ 8 ωρϊν.   
 Θ διαδικαςία εκπαίδευςθσ περιλαμβάνει παρουςίαςθ τεχνικϊν, αςκιςεισ και εφαρμογι με 

πραγματικζσ προςομοιϊςεισ αυτοςχεδιαςμοφ ρόλων ςτθν αίκουςα.  
 Ο ιδανικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 8, ο μζγιςτοσ 12.  


