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Προοίµιο
Η παρούσα συµφωνία ανακοινώθηκε στις 31 Μαρτίου 2011 στην Αττάλεια από τη
Γερµανική Ένωση Εκπαιδευτικού ∆ράµατος και Θεάτρου (Bundesarbeitsgemeinschaft –
BAG - Spiel und Theater) και την Τουρκική Ένωση Σύγχρονου ∆ράµατος (Çağdaş
Drama Derneği - ÇDD). Το γερµανικό, αγγλικό και τουρκικό κείµενό της είναι εξίσου
έγκυρα. Θα ήταν δε επιθυµητό να µεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες.
Η συµφωνία αποτελείται από 24 άρθρα.
Στόχος είναι να διατυπωθεί µια συµφωνία σχετικά µε τον τρόπο συµπεριφοράς και την
ηθική των Θεατροπαιδαγωγών, η οποία θα ισχύει ως ένα ευέλικτο εργασιακό πλαίσιο
βάσει δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που θέσπισαν οι ίδιοι για το ρόλο τους και τα
οποία περιγράφονται λεπτοµερώς στη συνέχεια.
Η παρούσα συµφωνία εκφράζει ένα επαγγελµατικό ήθος πνευµατικής, κοινωνικής,
εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής υφής που στοχεύει στην πρόταξη µιας ηθικής θέσης
και διέπεται από συναίσθηση καθήκοντος. Βασίζεται δε στην αρχή της ανάληψης
ενεργού ευθύνης για το καλό των µαθητών και µαθητριών / µαθητευόµενων / φοιτητών
και φοιτητριών, οι οποίοι συµµετέχουν σε θεατροπαιδαγωγικές οµάδες / διαδικασίες
και επιµορφωτικά προγράµµατα. Η ίδια, τέλος, καθορίζει και επιβάλλει υψηλά κριτήρια
επαγγελµατικής συµπεριφοράς του Θεατροπαιδαγωγού στις δηµόσιες εµφανίσεις του
και στις σχέσεις µε τους συναδέλφους, τους µαθητές και τις µαθήτριές του αλλά και µε
κάθε συνάνθρωπό του.
Η ίδια συµφωνία δεσµεύει τους θεατροπαιδαγωγούς κατά την άσκηση του
επαγγέλµατός τους.
Το παρόν πλαίσιο δεοντολογίας και συµπεριφοράς των Θεατροπαιδαγωγών συµβάλλει
στο να δοθεί επαγγελµατική διάσταση στη Θεατροπαιδαγωγική και να προσλαµβάνεται
ως τέτοια.
Η εν λόγω συµφωνία για τους Θεατροπαιδαγωγούς συνδυάζει αναφορές στην
επαγγελµατική δεοντολογία µε εκείνες που άπτονται της ορθής επαγγελµατικής
συµπεριφοράς.
Οι Θεατροπαιδαγωγοί δεσµεύονται σε διαρκή βάση να επιφέρουν βελτιώσεις στην εν
λόγω συµφωνία. Επιµορφωτικά κέντρα, ιδρύµατα, ενώσεις και οργανώσεις
δεσµεύονται να θέσουν τη συµφωνία αυτή σε ισχύ µε τρόπο ανοιχτό και συγχρόνως
δεσµευτικό, να τηρήσουν τις αρχές της, να τις αναπτύξουν περαιτέρω και να την
καταστήσουν συνήθη πρακτική για τα µέλη τους. Οι ίδιοι οι Θεατροπαιδαγωγοί
καθιστούν δηµόσιο κτήµα τούς κανόνες δεοντολογίας και συµπεριφοράς σύµφωνα µε
τους οποίους εργάζονται.
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Μέρος Ι: Ορισµοί

1 Θεατροπαιδαγωγός
Ο όρος Θεατροπαιδαγωγός αναφέρεται σε εκείνον/η που επιτελεί εκπαιδευτικό και
καλλιτεχνικό έργο σε σχολεία, πανεπιστήµια, επιµορφωτικά κέντρα, όπως επίσης και σε
µη τυπικό και άτυπο εκπαιδευτικό πλαίσιο, µέσω του θεάτρου, του εκπαιδευτικού
δράµατος, της επιτέλεσης και των παραστατικών τεχνών αξιοποιώντας τις µεθόδους και
τους στόχους των παραπάνω κλάδων.
Οι ακόλουθες παραλλαγές του όρου είναι εξίσου έγκυρες: δάσκαλος/δασκάλα
θεάτρου/θεατρικής αγωγής, εκπαιδευτικού δράµατος, παραστατικών τεχνών,
παιγνιοθεραπευτής/τρια. Οι αντίστοιχες εθνικές ή/και πολιτισµικές διαφοροποιήσεις
στους παραπάνω όρους οφείλουν να ληφθούν υπόψη.

2 Εκπαιδευόµενος
Ο όρος εκπαιδευόµενος αναφέρεται σε µαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, παιδιά, νέους και
ενήλικες, των οποίων η πρόοδος επηρεάζεται από τις αισθητικές και παιδαγωγικές
δράσεις που έχουν αναληφθεί από το Θεατροπαιδαγωγό.

Μέρος ΙΙ: Επαγγελµατική ∆εοντολογία

3 Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Ο Θεατροπαιδαγωγός ενεργεί πάντα µε γνώµονα το σεβασµό της αξιοπρέπειας του
κάθε ανθρώπου µε νοµικά δεσµευτικό τρόπο. Ειδικότερα, η παραπάνω αρχή
εκδηλώνεται και αντανακλάται στο έργο του Θεατροπαιδαγωγού από το γεγονός ότι η
αυτονοµία και η προσωπική έκφραση κάθε ατόµου λαµβάνονται σοβαρά υπόψη.

4 Ισχύς διεθνών συµφωνιών
Ισχύουν οι βασικές θέσεις των ακόλουθων διεθνών διακηρύξεων, συµφωνιών,
δεσµεύσεων και συµβάσεων που είναι συναφείς µε το επάγγελµα και την κοινωνία των
πολιτών:
• Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
• ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα
• ∆ιεθνές Σύµφωνο για Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτισµικά ∆ικαιώµατα
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•
•
•
•
•
•

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία
Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των µορφών φυλετικών διακρίσεων
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
Σύµβαση σχετικά µε τους αυτόχθονες λαούς και φυλές (Σύµβαση ∆ΟΕ 169)
Σύµβαση για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς
Σύµβαση σχετικά µε το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην εργασιακή
απασχόληση (Σύµβαση ∆ΟΕ 138)
• Σύµβαση
κατά
του
διασυνοριακού
οργανωµένου
εγκλήµατος,
συµπεριλαµβανοµένου του πρόσθετου πρωτοκόλλου για την πρόληψη,
καταστολή και τιµωρία της εµπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών και
ανηλίκων
• Σύµβαση της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση της
Πολυµορφίας της Πολιτιστικής Έκφρασης
• ∆ιακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωµένων Εθνών.

5 Κοσµοπολιτισµός/Απαγόρευση οικονοµικής εκµετάλλευσης
Ο Θεατροπαιδαγωγός, µέσω της εργασίας του, διευρύνει τους αντιληπτικούς ορίζοντες
των εκπαιδευοµένων του σε σχέση µε τον εαυτό τους και τον κόσµο, τον πλουραλισµό
και την πολυµορφία, την κοινωνική και αισθητική έρευνα και τη δηµιουργία. Τα
ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των εκπαιδευοµένων, η υγεία, η ευηµερία, η προσωπική
εξέλιξη αλλά και η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους είναι στόχοι σηµαντικότεροι από
κάθε επαγγελµατική ή οικονοµική επιτυχία.

6 Εχεµύθεια
Ο Θεατροπαιδαγωγός οφείλει να διαχειρίζεται µε εχεµύθεια τις πληροφορίες που
συλλέγει κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του και να µην τις κοινοποιεί σε τρίτους,
προκειµένου να προστατεύσει τους εκπαιδευοµένους, µεριµνώντας για την υγεία, την
ευηµερία και την προστασία των παιδιών και νέων της οµάδας του.

7 Απαγορευµένες ουσίες
Ο Θεατροπαιδαγωγός οφείλει να µην επιτρέπει τη χρήση απαγορευµένων ουσιών και
να προλαµβάνει τους κινδύνους του εθισµού, αντιµετωπίζοντας τις όποιες αρνητικές
επιρροές µε τη δύναµη του παραδείγµατός του, παρέχοντας εξηγήσεις και
εφαρµόζοντας ασκήσεις συµπεριφοράς.
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8 ∆ιεθνής και διαπολιτισµικός προσανατολισµός
Ο Θεατροπαιδαγωγός επιδιώκει συνεργασίες µε άλλα άτοµα ή φορείς στο πλαίσιο των
ανθρωπιστικών και διαπολιτισµικών αρχών, ενώ θεωρεί αυτονόητη την ανάγκη
συνεχούς βελτίωσης των δεξιοτήτων του προς την κατεύθυνση αυτή. Ο ίδιος
συνεργάζεται διεπιστηµονικά και µε άλλες επαγγελµατικές οµάδες.

9 Συµµετοχή σε ακαδηµαϊκές συζητήσεις και φόρα
Ο Θεατροπαιδαγωγός µετέχει του παιδαγωγικού και καλλιτεχνικού λόγου και
εξοικειώνει τους εκπαιδευοµένους µε το όλο φάσµα των διαφορετικών προσεγγίσεων
στο συγκεκριµένο πεδίο.

Μέρος ΙΙΙ: Επαγγελµατική συµπεριφορά

10 Γενικός κανόνας συµπεριφοράς
Η παρούσα συµφωνία προβλέπει µια σειρά κατευθυντήριων γραµµών συµπεριφοράς
και δεοντολογίας και βασίζεται σε ένα σύστηµα κανόνων και αξιών. Όσοι εργάζονται
στον τοµέα της Θεατροπαιδαγωγικής δεσµεύονται κατά την άσκηση των
επαγγελµατικών τους υποχρεώσεων να τηρούν τους γενικούς και ειδικούς κανόνες
συµπεριφοράς, και ενθαρρύνεται ο αναστοχασµός τους πάνω σε κανονιστικές έννοιες
και πρακτικές, τόσο δικές τους όσο και των άλλων.

11 Βασικός κανόνας στη σχέση εκπαιδευοµένου – Θεατροπαιδαγωγού
Η σχέση του Θεατροπαιδαγωγού µε τα µέλη µιας οµάδας χαρακτηρίζεται από αµοιβαία
εκτίµηση χωρίς διακρίσεις, ενώ παράλληλα ενδυναµώνεται η αυτονοµία του κάθε
µέλους καθώς και η κοινωνική, γνωστική, ηθική, αισθητική και προσωπική ανάπτυξή
του.

12 ∆ηµιουργία ώριµων ατόµων
Η Θεατροπαιδαγωγική αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, και στη δηµιουργία ώριµων
ανθρώπων, όπως αποδεικνύει η συστηµατική αναζήτηση και δηµιουργία χώρων
κατάθεσης, έκφρασης και αξιοποίησης των ιδεών των εκπαιδευοµένων. Ο
Θεατροπαιδαγωγός αντιµετωπίζει τον εκπαιδευόµενο ως άτοµο ικανό να αναλάβει την
ευθύνη των πράξεών του και τον εµπλέκει στη λήψη αποφάσεων.
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13 Συνεργασία µε συναδέλφους
Η σχέση µεταξύ συναδέλφων βασίζεται στην εθελοντική αποδοχή των κανόνων της
παρούσας συµφωνίας. Ισχύει η αρχή της ισότητας στο πλαίσιο του επαγγέλµατος. Ο
Θεατροπαιδαγωγός δεσµεύεται να υποστηρίζει από κάθε πλευρά το επάγγελµά του µε
βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα συµφωνία και να µην πλήττει το κύρος
αυτού.

14 Ενίσχυση του δυναµικού των εκπαιδευοµένων
Ο Θεατροπαιδαγωγός µεριµνά για µια υπεύθυνη παιδαγωγική παρέµβαση, η οποία
εξυπηρετεί µε αποτελεσµατικότητα τη φυσική, γνωστική, συναισθηµατική, κοινωνική,
καλλιτεχνική ανάπτυξη και ενδυνάµωση του εκπαιδευοµένου. Ο ίδιος υποστηρίζει τους
εκπαιδευοµένους του στην ανάδειξη και καλλιέργεια των ικανοτήτων τους, στην
προσωπική και κοινωνική χειραφέτησή τους, καθώς και την ανάπτυξη δικτύων, βάσει
της διαθεσιµότητας κάθε µέλους της οµάδας.

15 Μεταχείριση χωρίς διακρίσεις και σεβασµός
Ο Θεατροπαιδαγωγός σέβεται τα ατοµικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων του, οι
οποίοι αντιµετωπίζονται ισότιµα, ανεξάρτητα από το φύλο, την κοινωνική, πολιτισµική,
οικογενειακή και θρησκευτική τους καταγωγή, τις σεξουαλικές προτιµήσεις, την
αρτιµέλεια, την κοσµοθεωρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις και την οικονοµική
κατάσταση. Επίσης, ο Θεατροπαιδαγωγός διασφαλίζει το σεβασµό και µεταξύ των
εκπαιδευοµένων.

16 Εξέταση της τρέχουσας κατάστασης των εκπαιδευοµένων
Κάθε θεατροπαιδαγωγική παρέµβαση θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στην ηλικία,
την εµπειρία και την τρέχουσα φυσική και ψυχική κατάσταση του µαθητή.

17 Συνεκτίµηση του κοινωνικού περιβάλλοντος
Ο Θεατροπαιδαγωγός καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να συνεκτιµήσει το
κοινωνικό υπόβαθρο των εκπαιδευοµένων του (π.χ. οικογένεια, εκπαίδευση,
επάγγελµα) καθώς και το ιστορικό τους, αναφορικά µε τις απαιτήσεις των µαθησιακών
διαδικασιών που ο ίδιος έχει θέσει. Με την έννοια αυτή, ο Θεατροπαιδαγωγός
επιδεικνύει ευαισθησία σε διαπολιτισµικά θέµατα.
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Ο ίδιος ο Θεατροπαιδαγωγός µαθαίνει από τις ικανότητες και το δυναµικό των
εκπαιδευοµένων του και τους ενθαρρύνει να αναλάβουν δηµιουργικές και
καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες.
Ο Θεατροπαιδαγωγός, τέλος, διδάσκει στους εκπαιδευοµένους το σεβασµό στους
διαφορετικούς τρόπους ζωής και τους βοηθά να αναπτύξουν το αίσθηµα της ατοµικής
ευθύνης, της αυτονοµίας και της συµµετοχής στα κοινά, προκειµένου να
αντιµετωπίσουν µε επάρκεια τη ζωή σε εθνικά και διεθνή περιβάλλοντα.

18 ∆ηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης
Ο Θεατροπαιδαγωγός επιδιώκει την επίλυση των συγκρούσεων µε ανοικτές,
συνεργατικές, δίκαιες και ανθρώπινες λύσεις. Πρώτο µέληµά του είναι να δηµιουργήσει
κλίµα εµπιστοσύνης ανάµεσα στα µέλη της οµάδας.

19 Απαγόρευση βίας
Ο Θεατροπαιδαγωγός δεν κάνει χρήση οποιουδήποτε είδους βίας στους
εκπαιδευοµένους του, συµπεριλαµβανοµένου και κάθε είδους ψυχικού εξαναγκασµού.
Οποιαδήποτε χρήση βίας πρέπει να αποθαρρύνεται. Ο ίδιος απέχει από κάθε ενέργεια
που µπορεί να αποβεί σε βάρος των εκπαιδευοµένων του και δεν ανέχεται οποιαδήποτε
µορφή παραµέλησης και κακοποίησης.

20 Αυτοκριτική
Ο Θεατροπαιδαγωγός είναι έτοιµος για αυτοκριτική και έχει επίγνωση του ρόλου του
αναφορικά µε την προβολή παραδείγµατος, συµπεριφοράς και δεοντολογίας. Αν
χρειαστεί, ο ίδιος ζητά επαγγελµατική συµβουλή από συναδέλφους ή συναφείς
επαγγελµατικούς συλλόγους.

21 Στόχοι της συµπεριφοράς
Ο Θεατροπαιδαγωγός διδάσκει τους εκπαιδευοµένους του να συµπεριφέρονται κατά
τρόπο κοινωνικά αποδεκτό, δίκαιο, υπεύθυνο και καλά ενηµερωµένο, όπως επίσης να
συµµετέχουν ενεργά στα κοινά.

22 Προετοιµασία για νέες προκλήσεις
Ο Θεατροπαιδαγωγός ενθαρρύνει την απόκτηση νέων γνώσεων από τους
εκπαιδευοµένους του και τον πειραµατισµό τους µε νέες προσεγγίσεις στους τοµείς του
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θεάτρου και της παιδαγωγικής. Ο ίδιος τους συνοδεύει διαρκώς και µε επαγγελµατισµό
στις επιλογές τους, ώστε να µπορούν να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τους πιθανούς
κινδύνους που επιφυλάσσει το νέο, το αναπάντεχο και το αβέβαιο.

23 ∆ιεθνής συνεργασία
Ο Θεατροπαιδαγωγός συνεργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε άλλους συναφείς
επαγγελµατικούς χώρους.

24 Απαγόρευση δυσφήµισης
∆υσφηµιστικές δηλώσεις απαγορεύονται.
Ο Θεατροπαιδαγωγός οφείλει να απέχει από συκοφαντικά σχόλια για συναδέλφους,
ιδίως όσον αφορά στην παιδαγωγική-αισθητική ικανότητα, την επαγγελµατική επίδοση
και την αυτοεκτίµησή τους.
Ο ίδιος σέβεται και προστατεύει τον τρόπο δουλειάς και τα αποτελέσµατα των
συναδέλφων του.

Αττάλεια Τουρκίας, 31 Μαρτίου 2011

Πρώτοι υπογράφοντες:
∆ρ. Ömer Adigüzel (CDD)

Καθ. ∆ρ. Gerd Koch (BAG Spiel & Theater)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Μετάφραση στα ελληνικά και επιµέλεια:
Αντώνης Λενακάκης, Λέκτορας Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής στο ΤΕΠΑΕ της
Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
(alen@nured.auth.gr)
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