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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί εάλ έλα πξφγξακκα 

παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα δχλαηαη λα εληζρχζεη ηηο 

δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ηεο Β΄ ηάμεο δεκνηηθνχ. Δ θξηηηθή 

ζθέςε πεξηιακβάλεη ηηο δηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηξαηεγηθέο θαη 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα, 

λα πάξνπλ απνθάζεηο θαη λα κάζνπλ λέεο έλλνηεο. Αεδνκέλνπ φηη ε ηθαλφηεηα 

ησλ καζεηψλ λα επεμεξγάδνληαη θαη λα δηαηεξνχλ ηε γλψζε εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη, πνπ νξγαλψλνπλ θαη ελζσκαηψλνπλ ηηο λέεο 

πιεξνθνξίεο ζηε κάζεζή ηνπο, ε ρξήζε ηνπ δξάκαηνο ηνπο παξέρεη ηελ 

επθαηξία λα εληζρχζνπλ φιεο εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θξηηηθή ζθέςε. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή αθνινπζήζεθε ν ζρεδηαζκφο, ε 

πινπνίεζε θαη ε αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ην νπνίν ήηαλ 

βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα θαη πινπνηήζεθε κέζα ζε 12 ζπλαληήζεηο. 

Ώξρηθά επηιέρζεθε κε δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο ην 4ν Αεκνηηθφ ζρνιείν 

Ναππιίνπ. Σν δείγκα καο ήηαλ νη καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο. Σν ηκήκα Β΄1 

επηιέρζεθε λα είλαη ε πεηξακαηηθή καο νκάδα, κε αξηζκφ παηδηψλ 25 θαη ην 

ηκήκα Β΄2 λα είλαη ε νκάδα ειέγρνπ, κε ηνλ ίδην αξηζκφ παηδηψλ. Οη καζεηέο 

ήηαλ ειηθίαο 10-11 εηψλ θαη ε πεηξακαηηθή νκάδα απνηειείην απφ 12 θνξίηζηα 

θαη 13 αγφξηα. ηελ παξνχζα έξεπλα εζηηάζακε ζηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο έηζη φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ Robert Ennis (1993) θαη κειεηήζακε ηελ 

αθαηξεηηθή θαη επαγσγηθή ζθέςε, ηελ αμηνπηζηία, ηελ παξαηήξεζε θαη ηε 

δηαηχπσζε ππνζέζεσλ. Δ εξεπλεηηθή καο δηαδηθαζία βαζίζηεθε ζε εκη-

πεηξακαηηθφ ζρέδην κε πξν-ηεζη θαη κεηά-ηεζη αμηνιφγεζε. Οη πεγέο ησλ 

δεδνκέλσλ ήηαλ ε θιίκαθα Cornell Class-Reasoning Test, (Form X), πνπ 

δφζεθε πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε πνπ εθαξκφζακε ζηα κέιε ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαζψο θαη ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέμακε απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ θαηά ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε. Δ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS, πηνζεηψληαο ην παξακεηξηθφ θξηηήξην t-

student γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα. ηε ζπλέρεηα ηξηγσλνπνηήζακε ηα εξεπλεηηθά 

καο δεδνκέλα κε ζθνπφ λα νδεγεζνχκε ζε έγθπξα απνηειέζκαηα. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο έδεημαλ πσο κηα παξέκβαζε ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε δχλαηαη λα εληζρχζεη ηηο δεμηφηεηεο 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Δθπαηδεπηηθό δξάκα, θξηηηθή ζθέςε, δεμηόηεηεο, καζεηέο 

δεκνηηθνύ, πεηξακαηηθή έξεπλα   
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine whether an intervention program 

based on educational drama could enhance the critical thinking skills of the fifth 

grade elementary students. Critical thinking involves the mental processes, 

strategies and representations people use to solve problems, make decisions 

and learn new concepts. Given that the students' ability to process and maintain 

knowledge depends on the way they think, organize and integrate new 

information in their own learning, the use of drama provides an opportunity to 

enhance all those skills related to critical thinking. This was the rationale for the 

design, implementation and evaluation of an intervention program based on 

educational drama, which was completed in 12 meetings. Initially, the 4th 

Primary School of Nafplio was selected by means of purposive sampling.  The 

research sample was the fifth grade pupils. The E1 class was selected to be our 

experimental group, numbers of children 25 and E2 class being the control 

group, the same number of children. The pupils were 10-11 years old and the 

experimental group consisted of 12 girls and 13 boys. In this study, we focused 

on the critical thinking skills as defined by R.H. Ennis and examined abstract 

and deductive reasoning, reliability, observation and hypothesis formulation. 

Our research process was based on a semi-experimental design with pre-test 

and post-test evaluation. The data sources used were the Cornell scale Class-

Reasoning Test, (Form X), which was  administered to the experimental group 

and the control group before and after the intervention, as well as the data 

collected by recording reactions during participant observation. The statistical 

analysis of results was performed using the SPSS program and the parametric 

t-student criterion for dependent samples. In addition, the research data was 

validated through triangulation. The findings of the experimental research 

indicated that a drama- based intervention in education could enhance the 

critical thinking skills of the fifth grade elementary students. 

 

Keywords: Educational drama, critical thinking, skills, elementary students, 

experimental research 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

     ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο δελ κπνξεί ην 

εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα λα κέλεη ακέηνρν. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ 

European Values Education project (Baars et al., 2012) ζα πξέπεη λα είλαη ε 

θξηηηθή ζθέςε. Δ απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη φηη 

ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ, έηζη ψζηε λα πξνσζνχλ 

ζηνπο καζεηέο φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξηηηθή ζθέςε 

(Facione,1990).  

     Δ θξηηηθή ζθέςε είλαη έλα βαζηθφ κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. Δ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζην λα ζθέθηνληαη θξηηηθά 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία 

γεληθφηεξα. Οη απξηαλνί πνιίηεο ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ 

πξνθαηαιήςεηο θαη λα έρνπλ κηα θξηηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. Βπνκέλσο 

είλαη απηνλφεην φηη ε θξηηηθή ζθέςε ζα πξέπεη λα είλαη επηδίσμε ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο.  

     Δ θξηηηθή ζθέςε δελ είλαη έλαο φξνο θαηλνχξηνο. Δ αλάγθε λα ζθέθηεηαη ν 

άλζξσπνο νξζνινγηθά γελλήζεθε ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ σθξάηε, 

απαζρφιεζε ηφζν ηε θηινζνθία φζν θαη ηελ ςπρνινγία φινπο απηνχο ηνπο 

αηψλεο, γηα λα θηάζνπκε ζηνλ θχξην εθπξφζσπν ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνλ John 

Dewey (1909) (Fisher, 2001). Ο Dewey κέζα απφ ην έξγν ηνπ κε ηίηιν: «Πψο 

ζθεπηφκαζηε (How we think)» επηρεηξεί λα εμεηάζεη ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη ην 

αλζξψπηλν κπαιφ λα ζθέθηεηαη άιινηε νξζά θη άιινηε φρη.  

     Δ θξηηηθή ζθέςε είλαη έλα πξνσζεκέλν είδνο ζθέςεο, ε νπνία θαιείηαη έηζη 

δηφηη ρξεζηκνπνηεί ζαθή αμηνινγηθά θξηηήξηα θαηά ηελ αλάιπζε θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 2007). Οη Watson θαη Glaser ππνζηεξίδνπλ φηη ε θξηηηθή ζθέςε 

αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ, 

λα νδεγείηαη ζε έγθπξα ζπκπεξάζκαηα, λα ζθέθηεηαη αθαηξεηηθά θαη επαγσγηθά, 

ψζηε λα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηηο παξαπάλσ ζηάζεηο θαη γλψζεηο (Watson, & 

Glaser, 2002). 

     Δ θξηηηθή ζθέςε είλαη κηα ζχλζεηε ιεηηνπξγία, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

δεμηφηεηεο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε 
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ζσζηή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Σν ζπκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Νηνπ 

Σδέξζετ ην 1981 δίλεη θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Ώπηέο πεξηιάκβαλαλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ 

λα εληνπίδνπλ θαη λα δηαηππψλνπλ ηα πξνβιήκαηα, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνηείλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηνπο ηξφπνπο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Σελ 

ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απαγσγηθφ θαη επαγσγηθφ 

ζπιινγηζκφ. Σελ ηθαλφηεηα λα θαηαιήγνπλ ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ 

πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο πεγέο θαη λα βγάδνπλ 

ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηε ινγηθή. Σε δπλαηφηεηα λα θαηαλννχλ, λα 

αλαπηχζζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ έλλνηεο θαη γεληθεχζεηο θαη ηέινο ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαθξίλνπλ ηα γεγνλφηα απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο 

(Morante, & Ulesky,1984:72). 

     χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε αμία ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

είλαη πνιχ κεγάιε δηφηη ε αλάπηπμή ηνπο πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ην ηη ζα 

βηψζνπλ ζπζηεκαηηθά ζε φιε ηε δσή ηνπο. Δ ηζηνξία άιισζηε καο επηβεβαηψλεη 

φηη φπνπ ν άλζξσπνο δελ ήηαλ αλνηρηφκπαινο, δελ ζθεθηφηαλ θξηηηθά, ε 

θνηλσλία βπζηδφηαλ ζηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηηο δεηζηδαηκνλίεο. Άξα ην λα 

εθπαηδεχνπκε ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη θξηηηθά ζα έρεη αληίθηππν ζηελ ίδηα 

ηελ θνηλσλία θαη ηελ εμέιημή ηεο. 

     χκθσλα κε ηνλ Wade νρηψ ραξαθηεξηζηηθά δηαθξίλνληαη ζηελ θξηηηθή 

ζθέςε (Wade,1995) θαη αλαιχνληαη κεηαμχ άιισλ ζηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ηεο εξεπλεηηθήο καο κειέηεο. πλεπψο έλα θξηηηθά ζθεπηφκελν 

άηνκν ζα πξέπεη λα είλαη επηθπιαθηηθφ, αλνηθηφκπαιν, λα ζέβεηαη ηα ζηνηρεία 

θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο, λα ζέβεηαη ηε ζαθήλεηα θαη  ηελ αθξίβεηα θαη λα είλαη 

αλνηρηφ ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, δίρσο λα επεξεάδεηαη απφ πξνζσπηθέο ηνπ 

πεπνηζήζεηο θαη ηδενιεςίεο. 

     Δ χπαξμε δηαιφγνπ κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θξηηηθήο ζθέςεο 

είλαη πιένλ αδηακθηζβήηεηε. Ο ζπλδεηηθφο θξίθνο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη απηή ηε ζπλχπαξμε δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη άιινο απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα. Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα δχλαηαη λα απνηειέζεη ηνλ 

ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηε γλψζε πνπ επηρεηξεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα 

κεηαδψζεη ζην παηδί θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

     Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα πξσηνεκθαλίζηεθε ηνλ 20ν αηψλα ζηελ Ώγγιία, κεηά 

ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην πφιεκν θαη απφ ηφηε δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ 
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εθπαίδεπζε. ήκεξα ζε πνιιέο ρψξεο ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα εθαξκφδεηαη σο 

κηα δξαζηεξηφηεηα εθηφο πξνγξάκκαηνο θαη έρεη ηε κνξθή παηρληδηνχ, ελψ ζε 

άιιεο απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

     Πνιινί κειεηεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα φπσο ε 

Heathcote ππνζηεξίδνπλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα είλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ 

ηα παηδηά εθθξάδνληαη φπσο ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή, ζπλεξγάδνληαη, 

ηαπηίδνληαη (Άιθεζηηο, 2000:26) θαη κέζα απφ ην παηρλίδη απηφ, δηδάζθνληαη 

(Adıgüze, 2009:86). Δ δηδαζθαιία θαη ε ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κέζα απφ 

ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα είλαη επνκέλσο εθηθηή. 

     Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα, απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ κέρξη 

θαη ηελ εμέιημή ηνπ ζην ζήκεξα,  εκθαλίζηεθε κε πνιινχο φξνπο θαη πνηθίινπο 

νξηζκνχο. ινη φκσο ζην ζχλνιφ ηνπο αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο πνπ εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε.  

     Μέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο εληνπίδνπκε ειάρηζηεο 

έξεπλεο ζπλαθείο κε ηελ παξνχζα θη απηφ καο δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο 

πξνζθνξάο ηεο έξεπλαο γχξσ απφ ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα θαη ηε ζπζρέηηζή ηεο 

κε ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

     Έρνληαο ζαλ ζθέςε ηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ ηεο Β΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ππνζέζακε φηη έλα πξφγξακκα 

παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζηηο ηερληθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζεηηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

     Καηά ηελ πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζακε δηαηππψζεθαλ νη 

εξεπλεηηθνί καο ζηφρνη θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαζψο θαη νη 

εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο. ηε ζπλέρεηα, αλαιχζεθε δηεμνδηθά ε εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία, ην πψο έγηλε ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο 

παξέκβαζεο κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα, ην εξεπλεηηθφ δείγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη θαηαγξάθεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ κέζσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. Ώθνινχζεζε ε θαηαγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη παξαηέζεθαλ νη πεξηνξηζκνί ηεο εξεπλεηηθήο καο 

κειέηεο. Δ κειέηε καο νινθιεξψζεθε κε ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ηηο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα ζην ρψξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο 

πξνο ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

2.1 Κξηηηθή ζθέςε 

2.1.1 Ιζηνξηθή εμέιημε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

     Γπξλψληαο πίζσ ζην ρξφλν δηαπηζηψλνπκε φηη ν πξψηνο πνπ άξρηζε λα 

ακθηζβεηεί θαη λα αλαδεηά ηελ αιήζεηα ζθεπηφκελνο θξηηηθά ήηαλ ν σθξάηεο 

κε ηε καηεπηηθή κέζνδν. Βπεξεαζκέλνο απφ ηε κεηέξα ηνπ πνπ ήηαλ καία, ν 

σθξάηεο πξνζπαζνχζε λα εθκαηεχζεη απφ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ κέζσ ηνπ 

δηαιφγνπ, πξνζπνηνχκελνο άγλνηα, ηελ αιήζεηα κέζα απφ κηα πην θξηηηθή καηηά. 

Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο απηήο ηεο κεζφδνπ ήηαλ νπζηαζηηθά κηα ζηξαηεγηθή 

θξηηηθήο ζθέςεο (Καλάθε-Πξσηφπαπα, 2010:1).  

     Ώξγφηεξα ηελ πεξίνδν ηεο Ώλαγέλλεζεο (15νο-16νο αη) ν άλζξσπνο ζηγά-ζηγά  

άιιαμε ηξφπν ζθέςεο θαη δηακφξθσζε κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν 

κέζα απφ ην πξίζκα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Ο 18νο αηψλαο είλαη ε επνρή ηνπ 

νξζνινγηζκνχ φπνπ φιεο νη αμίεο ακθηζβεηνχληαη δίλνληαο βήκα ζηελ θξηηηθή 

ζθέςε (Αεκεηξνχθαο, & Εσάλλνπ, 2008). Ώμηνζεκείσην είλαη ην έξγν ηνπ Kant 

«Δ Κξηηηθή ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ» (1781), φπνπ κέζα απφ απηφ ππνζηήξημε φηη ε 

νξζνινγηθφηεηα είλαη ηαπηφζεκε έλλνηα κε ηελ θξηηηθή (Μπνπγάο, 2002:4). Οη 

επφκελνη δχν αηψλεο 19νο-20νο, νπζηαζηηθά αμηνπνίεζαλ ηελ θξηηηθή θιεξνλνκηά 

ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα (Μπνπγάο, 2002:4).  

     ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ κπηρεβηνξηζκνχ 

παξαγθσλίζηεθε ε θξηηηθή ζθέςε γηα λα επαλέιζεη φκσο κε ηελ εκθάληζε ηεο 

Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο, ε νπνία βνήζεζε ζην λα αλαπηπρζεί ην θίλεκα ηεο 

Κξηηηθήο θέςεο (Μαηζαγγνχξαο, 2007:27-28). Σν θίλεκα ηεο Κξηηηθήο θέςεο 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ην έξγν ηνπ ακεξηθαλνχ John Dewey, ν νπνίνο ην 

1909 κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν: «Πψο ζθεπηφκαζηε; (How we think)» 

κηιά γηα έλα είδνο θξηηηθήο ζθέςεο πνπ ην νλνκάδεη «ζπιινγηζηηθή ζθέςε» 

(reflective thinking) (Dewey,1997:6). Ο Dewey εμεηάδεη ηη είλαη απηφ πνπ ρσξίδεη 

ηε ζθέςε, κηα βαζηθή αλζξψπηλε ηδηφηεηα πνπ εκείο ζεσξνχκε δεδνκέλε, απφ 

ην λα ζθεθηφκαζηε ζσζηά, ηη ρξεηάδεηαη γηα λα εθπαηδεχζνπκε ηνπο εαπηνχο 

καο ζε φηη αθνξά ηελ ηέρλε ηεο ζθέςεο, θαη πψο κπνξνχκε λα δηνρεηεχζνπκε 

ηε θπζηθή καο πεξηέξγεηα ζε έλαλ παξαγσγηθφ ηξφπν, φηαλ εξρφκαζηε 

αληηκέησπνη κε κηα πιεζψξα πιεξνθνξηψλ (Dewey,1997). 
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     Χζηφζν ζχκθσλα κε ηνλ Ennis κέρξη θαη ην 1980 δελ είρε δνζεί ε 

απαξαίηεηε πξνζνρή ζην πσο ζα κπνξνχζακε λα κεηξήζνπκε ηελ θξηηηθή 

ζθέςε, έλα δήηεκα πνπ είρε παξακειεζεί πεξηζζφηεξν απφ φηη ε δηδαζθαιία 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Ennis,1993). Σν 1990, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Ώκεξηθαληθήο 

Φηινζνθηθήο Έλσζεο, κηα δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή νινθιήξσζε έλα δηεηέο 

πξφγξακκα κε ην φλνκα Delphi Report (Facione, & Facione, 1994). ην 

έγγξαθν απηφ ζθηαγξαθείηαη αθξηβψο ηη είλαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη πσο κπνξεί λα 

κεηξεζεί. 

 

2.1.2 Οξηζκνί ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

     Σα πξψηα ζεκάδηα θξηηηθήο ζθέςεο δηαθαίλνληαη απφ ηελ επνρή ηνπ 

σθξάηε. Παξφια απηά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, νη νξηζκνί πνπ 

εληνπίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη πνπ απνζαθελίδνπλ ζην ηη ηειηθά είλαη ε 

θξηηηθή ζθέςε πνηθίινπλ.  

     Σν 1909 ν παηέξαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ν Dewey αλαθέξεη «ηελ ελέξγεηα, 

ηελ επηκνλή θαη ηελ πξνζεθηηθή εμέηαζε νπνηαζδήπνηε πεπνίζεζεο ή 

ππνηηζέκελεο κνξθήο ηεο γλώζεο, ππό ην θσο ησλ ιόγσλ πνπ ηελ 

ππνζηεξίδνπλ, θαη ηα πεξαηηέξσ ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία ηείλεη» 

(Dewey,1910:9), απνηεινχλ ηελ «ζπιινγηζηηθή ζθέςε» (reflective thinking)  

φπσο ηελ νλνκάδεη. Γηα ηνλ Dewey ε θξηηηθή ζθέςε είλαη νπζηαζηηθά κηα ελεξγφο 

δηαδηθαζία (Fisher, 2001). 

     Ο Glaser ζεσξεί φηη ε «θξηηηθή ζθέςε είλαη ε αθύπληζε ηνπ πλεύκαηνο ζηε 

κειέηε ηνπ εαπηνύ ηνπ» (Glaser, 1941:409) θαη νξίδεη ηελ θξηηηθή ζθέςε σο «(1) 

κηα ζηάζε πνπ πξνηίζεηαη λα εμεηάζεη κε έλα ζηνραζηηθό ηξόπν ηα πξνβιήκαηα 

θαη ηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην εύξνο ηεο θάζε εκπεηξίαο (2) ηε γλώζε ησλ 

κεζόδσλ ηεο ινγηθήο έξεπλαο θαη ηεο αηηηνινγίαο θαη (3) θάπνηεο δεμηόηεηεο ζηελ 

εθαξκνγή απηώλ ησλ κεζόδσλ. Η Κξηηηθή ζθέςε είλαη κηα επίκνλε πξνζπάζεηα 

λα εμεηάζεη θάζε πεπνίζεζε ή ππνηηζέκελε κνξθή ηεο γλώζεο, ππό ην θσο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ θαη ηα πεξαηηέξσ ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

ηείλεη» (Glaser,1941:5).  

     Ο Mcpeck νξίδεη ηελ θξηηηθή ζθέςε σο ην ινγηθφ ζπιινγηζκφ πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ην ηη πηζηεχεη ή πξάηηεη θάπνηνο 

(Mcpeck, 1981). 
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     Χζηφζν ν Lipman ην 1988 ππνζηεξίδεη φηη «Η θξηηηθή ζθέςε είλαη ε επηδέμηα, 

ππεύζπλε ζθέςε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ νξζή θξίζε, επεηδή βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα, 

κπνξεί λα απην-δηνξζσζεί θαη είλαη επαίζζεηε ζην πιαίζην» (Lipman, 1988:39).  

     ηε ζπλέρεηα o Ennis ην 1987 ππνζηήξημε φηη «ε θξηηηθή ζθέςε είλαη ε ινγηθή 

αλαζηνραζηηθή ζθέςε πνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ απόθαζε γηα ην ηη λα πηζηέςεη 

θαλείο ή ηη λα θάλεη.» (Norris, & Ennis,1989). Δ ιήςε απνθάζεσλ είλαη κέξνο 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζηνλ νξηζκφ ηνπ Ennis ζε αληίζεζε κε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

Dewey. Σν 1990, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Ώκεξηθαληθήο Φηινζνθηθήο Έλσζεο, κηα 

δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή νινθιήξσζε έλα δηεηέο πξφγξακκα κε ην φλνκα 

Delphi Report. ην έγγξαθν απηφ δηαηππψλνληαη ηα εμήο: «Κξηηηθή ζθέςε είλαη ε 

δπλακηθή δηαδηθαζία απηνξξύζκηζεο ηεο θξίζεο. Απηή ε δηαδηθαζία βαζίδεηαη κε 

αηηηνινγεκέλε ζθέςε ζηελ απόδεημε, ζηα πιαίζηα, ζηηο πξνϋπνζέζεηο, ζηηο 

κεζόδνπο θαη ζηα θξηηήξηα» (American Philosophical Association, 1990).  

     Ο Richard Paul παξαζέηεη ζηε ζπλέρεηα ηνλ αθφινπζν νξηζκφ ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο πνπ θαίλεηαη κάιινλ δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο άιινπο νξηζκνχο: «Η 

θξηηηθή ζθέςε είλαη εθείλνο ν ηξόπνο ζθέςεο - γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, 

πεξηερόκελν ή πξόβιεκα - θαηά ηνλ νπνίν ν ζηνραζηήο βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα 

ηεο ζθέςεο κε επηδέμηα αλάιεςε ησλ εγγελώλ δνκώλ ζηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη 

ηελ επηβνιή ηνπ πλεπκαηηθνύ πξνηύπνπ επάλσ ηνπο» (Paul, Fisher, & Nosich, 

1993:4). χκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπ ν κφλνο ηξφπνο γηα λα αλαπηπρζεί ε 

ηθαλφηεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο είλαη ε κεηαγλψζε. 

     Οη Fisher θαη Scriven θαζνξίδνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε σο ηελ «εηδίθεπζε, 

ελεξγό εξκελεία θαη αμηνιόγεζε ησλ παξαηεξήζεσλ, ησλ επηθνηλσληώλ, ησλ 

πιεξνθνξηώλ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ» (Fisher, & Scriven, 1997:20) 

     Δ Cottrell νξίδεη ηελ θξηηηθή ζθέςε σο ηε «ζύλζεηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο 

πνπ πεξηιακβάλεη έλα επξύ θάζκα δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ» (Cottrell, 2005).  

     Σέινο ε θξηηηθή ζθέςε ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν Μαηζαγγνχξαο 

(Μαηζαγγνχξαο, 2007:77) είλαη «ε λνεηηθν-ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία πνπ 

ελεξγνπνηεί επηιεθηηθά θαη ζπλδπαζηηθά γλσζηηθέο δεμηόηεηεο, ινγηθνύο 

ζπιινγηζκνύο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ην 

άηνκν επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα κε ινγηθό ηξόπν θαη απνζηαζηνπνηεκέλν από 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο, γηα λα θαηαιήμεη ζε έγθπξα 

θαη ινγηθά ζπκπεξάζκαηα, δηαπηζηώζεηο, θξίζεηο, πεπνηζήζεηο θαη επηινγέο 

δξάζεο». 
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     πλνςίδνληαο ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο ε θξηηηθή ζθέςε πεξηιακβάλεη ηηο 

δηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηξαηεγηθέο θαη αλαπαξαζηάζεηο πνπ νη άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα, λα πάξνπλ απνθάζεηο θαη λα 

κάζνπλ λέεο έλλνηεο (Sternberg,1986). Κνηλά απνδεθηφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 

θξηηηθά ζθεπηφκελν άηνκν πξέπεη λα απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο 

πεπνηζήζεηο, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη λα εμεηάδεη ηα ινγηθά ζηνηρεία. Βπίζεο, λα 

αλαδεηεί ηηο παξαδνρέο θαη λα έρεη κηα θξηηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ 

(Paul,1986:130). 

 

2.1.3 Γεμηόηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

     Σν πξψην βήκα γηα λα γίλεη έλα άηνκν θξηηηθά ζθεπηφκελν είλαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη γηα λα θπξηαξρήζεη πξέπεη λα γίλεη επηθπιαθηηθφ, αιιά 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηθπιαθηηθφηεηα, απαηηείηαη λα εηδηθεπηεί θαη λα 

θαιιηεξγήζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε. Θα πξέπεη σο εθ ηνχηνπ λα αλαπηχμεη ηηο 

εηδηθέο εθείλεο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα κπνξεί λα ζθέθηεηαη 

επηθπιαθηηθά, ζε έλα παξαγσγηθφ πιαίζην (O’ Reilly, 1985:281).  

     ε έλα θφζκν πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη, ε θξηηηθή ζθέςε θξίλεηαη απαξαίηεηε 

πξνο απνθπγήλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ώξθεηνί κειεηεηέο φκσο ζέηνπλ 

ζαλ πξνυπφζεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεηο κηα ιίζηα κε δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο, νη νπνίεο νπζηαζηηθά ζπλζέηνπλ απηφ πνπ νλνκάδεηαη θξηηηθή ζθέςε. 

     Δ θξηηηθή ζθέςε δελ είλαη κηα κνλνδηάζηαηε ιεηηνπξγία αιιά έλα ζχλνιν 

ζπιινγηθψλ, γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη γλσζηηθψλ ζηάζεσλ 

θαη δηαζέζεσλ, πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζπλδπαζηηθά θαηά πεξίπησζε 

(Μαηζαγγνχξαο, 2007:77). Σν ζχλνιν απηψλ ησλ δεμηνηήησλ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο (Lim, 1998) θαη επηηξέπνπλ ζε έλαλ 

αθξναηή ή αλαγλψζηε λα εθαξκφζεη νξζνινγηθά θξηηήξηα ζηνλ ηξφπν ζθέςεο 

ηνπ (Browne, & Keeley, 1998). Οη δεμηφηεηεο απηέο, ζχκθσλα κε ηελ 

Κσζηαξείδνπ - Βπθιείδε, εμαξηψληαη απφ ηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο πνπ ην 

αλζξψπηλν κπαιφ εθαξκφδεη γηα λα νξίζεη, λα ζπιιέμεη θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αλάινγα κε ην ζηφρν 

πνπ θάζε θνξά επηδηψθεηαη (Κσζηαξείδνπ - Βπθιείδε, 1997:21).  

     Ο Edward Glaser απαξηζκεί ηηο αθφινπζεο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο: 

Οη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα, λα βξίζθνπλ έλα 
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απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα λα ζπλαληνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα, λα 

ζπγθεληξψλνπλ θαη λα ζπζρεηίδνπλ πιεξνθνξίεο. Βπίζεο, λα αλαγλσξίδνπλ κε 

δεισκέλεο παξαδνρέο θαη αμίεο, λα θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

γιψζζα κε αθξίβεηα, ζαθήλεηα θαη δηάθξηζε, λα εξκελεχνπλ ηα δεδνκέλα, λα 

εθηηκνχλ ηηο απνδείμεηο θαη λα αμηνινγνχλ ηηο θαηαζηάζεηο. Βπίζεο, απηνί πξέπεη 

λα αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ησλ ινγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ, λα 

βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη γεληθεχζεηο, λα ζέηνπλ ζε δνθηκαζία ηηο γεληθεχζεηο 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θηάλνπλ, λα αλαθαηαζθεπάδνπλ δηθά ηνπο 

πξφηππα απφ ηηο πεπνηζήζεηο, βάζεη επξχηεξεο εκπεηξίαο, θαη λα είλαη αθξηβείο 

ζηηο θξίζεηο ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα θαη πνηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή (Glaser, 1941:6). 

     Καηά ηνλ Russel νη δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζπλνςίδνληαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζρεκαηίζεη κηα γλψκε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηελ ηθαλφηεηα 

λα βξίζθεη κηα ακεξφιεπηε ιχζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίδεη θαη λα 

ακθηζβεηεί ηηο παξαδνρέο (Russel,1973· Russel,1939:530). 

     Σν ζπκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Νηνπ Σδέξζετ ην 1981 δίλεη θάπνηεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

Ώπηέο πεξηιάκβαλαλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα εληνπίδνπλ θαη λα 

δηαηππψλνπλ ηα πξνβιήκαηα, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ θαη λα 

αμηνινγνχλ ηνπο ηξφπνπο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Σελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απαγσγηθφ θαη επαγσγηθφ ζπιινγηζκφ. Σελ ηθαλφηεηα λα 

θαηαιήγνπλ ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη 

ζε δηάθνξεο πεγέο θαη λα βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηε ινγηθή. Σε 

δπλαηφηεηα λα θαηαλννχλ, λα αλαπηχζζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ έλλνηεο θαη 

γεληθεχζεηο θαη ηέινο ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλνπλ ηα γεγνλφηα απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο (Morante, & Ulesky, 1984: 72). 

     χκθσλα κε ηνλ Ennis νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε πέληε θχξηεο πηπρέο. ηηο απιέο δηεπθξηλίζεηο, ζηε 

βαζηθή ππνζηήξημε, ζην ζπκπέξαζκα, ζηηο δηεπθξηλίζεηο, ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

ηαθηηθέο (Ennis,1989). 

     Ο Peter Facione πξνζδηνξίδεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ αηφκσλ 

ζηελ εξκελεία, ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ έθθξαζε ηνπ λνήκαηνο ή ζ’ έλα 

επξχηεξν θάζκα εκπεηξηψλ, θαηαζηάζεσλ, δεδνκέλσλ, γεγνλφησλ, 

απνθάζεσλ, ζπκβάζεσλ, πεπνηζήζεσλ, θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ 
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(Facione,1990· Facione,1998), Βπίζεο, νη δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ 

αηφκσλ ζπλίζηαληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξνβιεπφκελεο 

πξαγκαηηθήο επαγσγηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ, ησλ εξσηήζεσλ, 

ησλ ελλνηψλ, ησλ πεξηγξαθψλ, ή άιισλ κνξθψλ πνπ πξννξίδνληαη λα 

εθθξάζνπλ ηελ πίζηε, ηελ θξίζε, ηελ εκπεηξία, ηνπο ιφγνπο, ηηο  πιεξνθνξίεο ή 

ηηο απφςεηο (Facione,1990). Ο Peter Facione εληάζζεη ζηηο δεμηφηεηεο ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δειψζεσλ ή άιισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ ινγαξηάδνληαη ή πεξηγξάθνληαη απφ έλα άηνκν ζε ζρέζε 

κε ηηο εκπεηξίεο, ηηο θαηαζηάζεηο, ηηο θξίζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ. 

εκαληηθφ γηα ην άηνκν είλαη ε εθηίκεζε ηεο ινγηθήο δχλακεο ηεο πξαγκαηηθήο 

επαγσγηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ, ησλ πεξηγξαθψλ, ησλ 

εξσηήζεσλ ή άιισλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο (Facione,1990). πλερίδνληαο ν 

Peter Facione ππνζηεξίδεη φηη νη δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ εληνπηζκφ αζθαιψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπλαγάγνπλ ινγηθά 

ζπκπεξάζκαηα, γηα λα ζρεκαηίζνπλ εηθαζίεο θαη ππνζέζεηο, γηα λα εμεηάζνπλ 

ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα κεησζνχλ νη ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηα δεδνκέλα, ηηο δειψζεηο, ηηο αξρέο, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηηο απνθάζεηο, ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηηο απφςεηο, ηηο έλλνηεο, ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο εξσηήζεηο, ψζηε ηα 

άηνκα λα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ κε έλαλ πεηζηηθφ θαη ζπλεθηηθφ ηξφπν 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο (Facione,1990). Ώπηφ ζεκαίλεη φηη απηά 

είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ κηα πιήξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαη κπνξνχλ λα 

δηθαηνινγνχλ ην ζπιινγηζκφ απηήο ηεο άπνςεο κε ηε κνξθή ησλ πξνθαλψλ 

επηρεηξεκάησλ (Facione,1990). Καηά ηνλ Facione ε απηνξξχζκηζε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο είλαη ε απην-ζπλείδεηε παξαθνινχζεζε ησλ γλσζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δεμηνηήησλ 

θξηηηθήο ζθέςεο ζηελ αλάιπζε, θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αηνκηθήο επαγσγηθήο 

απφθαζεο επηβεβαηψλνληαο, επηθπξψλνληαο θαη δηνξζψλνληαο ηελ αηηηνιφγεζε 

θάπνηνπ (Facione,1990). 

     Καηά ηε Halpern ε θξηηηθή ζθέςε ζπλδέεηαη κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε 

δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ (Halpern, 1996,1998). Σέινο, νη βαζηθέο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο ζχκθσλα κε ηνλ Ruggiero είλαη ε έξεπλα, ε εξκελεία θαη ε θξίζε 

(Ruggiero, 2012:24). 
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      χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε θξηηηθή ζθέςε απνηειείηαη απφ έλαλ 

ζπλδπαζκφ δηάθνξσλ δεμηνηήησλ, απαξαίηεησλ γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ηνπ ηδηφηεηαο. Έλα θξηηηθά ζθεπηφκελν 

άηνκν επνκέλσο κπνξεί λα δξάζεη ελεξγεηηθά κε ηξφπν νξζνινγηθφ αξθεί λα 

θαιιηεξγεζνχλ νη δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  

 

2.1.4 Η αμία ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

     Δ θξηηηθή ζθέςε έρεη ηζηνξηθά ζηαρπνινγεζεί ζαλ κία ζεκαληηθή δεμηφηεηα 

γηα ηνπο πνιίηεο κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Δ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

θξηηηθήο ζθέςεο πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο, γη’ απηφ πνπ ζα βηψζνπλ 

ζπζηεκαηηθά ζε φιε ηνπο ηε δσή θαη εηδηθά ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία ζηελ 

νπνία νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα πάξνπλ απνθάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο 

(Newmann, 1991). Δ θξηηηθή ζθέςε είλαη ζε ζέζε λα πξνσζήζεη ηελ πνιηηηθή 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο θαη απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο (Pass, Riccomini & Switzer, 2005· 

Facione, 2011:23). Βίλαη ηφζν ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη πξέπεη νη άλζξσπνη λα 

ζθέθηνληαη θξηηηθά θαζψο είλαη πξνο ην εζληθφ ζπκθέξνλ. Ώπηφ έρεη λα θάλεη κε 

κηα θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκηθή θνζκνζεσξία, πνπ νη άλζξσπνη ιακβάλνπλ πάληα 

ηηο πην νξζνινγηθέο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο, ζηαζκίδνληαο ην θφζηνο θαη ηα 

νθέιε απφ θάζε νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά, βαζηδφκελνη ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο (Stiglitz, 1997).   

     Σελ θξηηηθή ζθέςε πνιχ ζπρλά ηε ζπλαληάκε σο «αλψηεξεο ηάμεο» ζθέςε,  

ε νπνία ζπλήζσο νξίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο σο πξφθιεζε γηα λα επεθηαζεί ε 

ρξήζε ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ζε αληίζεζε κε ηελ «θαηψηεξεο ηάμεο» ζθέςε 

πνπ ζπλήζσο νξίδεηαη σο ξνπηίλα, κεραληζηηθή θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ 

λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ (Agren, 2007· Newmann,1991).  

     Οη δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζηε 

ζεκεξηλή καο επνρή, πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο ε «επνρή ηεο 

πιεξνθνξίαο». Οη καζεηέο έρνπλ πιένλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ηεο ηειεφξαζεο θαη ησλ άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη 

ελεκέξσζεο. Σν πξαγκαηηθφ φκσο πξφβιεκα δελ είλαη πιένλ ε πξφζβαζε 

ζηελ ελεκέξσζε, αιιά ε ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη ν καζεηήο ηηο δηαθνξεηηθέο 
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πεγέο θαη ηα είδε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ αμηνπηζηία ησλ δηαθφξσλ πεγψλ, ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο πξνθαηάιεςεο (Agren, 2007).  

     χκθσλα κε ηνλ Facione αλ δηδάμεηο ηνπο αλζξψπνπο λα παίξλνπλ ζσζηέο 

απνθάζεηο θαη ηνπο εμνπιίζεηο κε θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, ζα βειηηψζνπλ ην δηθφ 

ηνπο κέιινλ θαη ζα γίλνπλ ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο. Σν λα δηδάμεηο ηνλ 

καζεηή λα ζθέθηεηαη θξηηηθά κπνξεί λα κελ εγγπάηαη απνιχησο κηα δσή γεκάηε 

επηπρία, αξεηή ή νηθνλνκηθή επηηπρία, αιιά ζίγνπξα ηνπ πξνζθέξεη κηα 

θαιχηεξε ηχρε ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Καη είλαη ζαθψο θαιχηεξν απφ ην λα 

επηβαξχλεη ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ θησρψλ 

επηινγψλ ηνπ (Facione, 2011:1,2). 

     Δ ηζηνξία καο έρεη δηδάμεη φηη νη επηζέζεηο ζηε κάζεζε κε ην θάςηκν ησλ 

βηβιίσλ, ε εμνξία ησλ δηαλννπκέλσλ, νη θαλνληζκνί πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαηαζηνιή ηεο έξεπλαο θαη ηεο καηαίσζεο ηεο δηθαηνζχλεο κπνξεί λα ζπκβνχλ 

νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε νη άλζξσπνη δελ είλαη ζε εγξήγνξζε, 

αλνηρηφκπαινη, αληηθεηκεληθνί, δελ ζθέθηνληαη κε ιίγα ιφγηα θξηηηθά (Facione, 

2011:25). 

     Άξα ινγηθφ επφκελν είλαη φηη πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα εθπαηδεχζνπκε 

φινπο ηνπο πνιίηεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη 

θξηηηθά. ρη κφλν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο θαιφ, αιιά γηα ην θαιφ ηεο θνηλσλίαο. 

 

2.1.5 Υαξαθηεξηζηηθά θξηηηθήο ζθέςεο 

     Ο Wade πξνζδηνξίδεη νρηψ ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Δ θξηηηθή 

ζθέςε πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο, θαζνξηζκφ ελφο πξνβιήκαηνο, εμέηαζε ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, αλάιπζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ, 

απνθπγή ζπλαηζζεκαηηθψλ επεμεγήζεσλ, απνθπγή ππεξαπινπζηεχζεσλ θαη 

χπαξμε ελαιιαθηηθψλ εξκελεηψλ (Wade,1995).  

     Καηά ηνλ Beyer νη βαζηθέο πηπρέο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο είλαη νη δηαζέζεηο, 

δειαδή απηνί πνπ ζθέπηνληαη θξηηηθά ζα πξέπεη λα είλαη επηθπιαθηηθνί, 

αλνηθηφκπαινη, λα ζέβνληαη ηα ζηνηρεία θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο, λα ζέβνληαη ηε 

ζαθήλεηα θαη  ηελ αθξίβεηα, λα είλαη αλνηρηνί ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη λα 

ηξνπνπνηνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο φηαλ παξνπζηάδνληαη λέα ζηνηρεία. Σν άηνκν 

επίζεο ζα πξέπεη λα ζέηεη θξηηήξηα. Γηα λα θξηζεί θάηη πηζηεπηφ ζα πξέπεη λα 

πιεξνί θάπνηα θξηηήξηα. Δ θξηηηθή ζθέςε πεξηιακβάλεη αθφκε ηνλ 
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πξνζδηνξηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δεκηνπξγία  επηρεηξεκάησλ. Βπίζεο, ε 

θξηηηθή ζθέςε εκπεξηέρεη ηελ αηηηνιφγεζε. Σν άηνκν ζα πξέπεη λα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα απφ δηάθνξεο πεγέο θαη λα έρεη ηε δηθή ηνπ άπνςε γηα ηνλ 

θφζκν θαη λα λνεκαηνδνηεί θαηάιιεια ηηο πεξηζηάζεηο. Δ θξηηηθή ζθέςε θάλεη 

ρξήζε πνιιψλ δηαδηθαζηψλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ χπαξμε 

εξσηήζεσλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ ππνζέζεσλ (Beyer, 

1995).  

     Έλα θξηηηθά ζθεπηφκελν άηνκν ζχκθσλα κε ηνλ Ruggiero (2012) ζα πξέπεη 

λα είλαη εηιηθξηλήο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, λα αλαγλσξίδεη ηα φξηά ηνπ θαη λα είλαη 

πξνζεθηηθφο κε ηα δηθά ηνπ ιάζε. Βπίζεο απηφ πξέπεη λα θαηαλνεί, λα θξαηάεη 

ηελ πεξηέξγεηά ηνπ δσληαλή, λα ηνπ αξέζεη ε πνιππινθφηεηα θαη λα είλαη έηνηκν  

λα δηαζέζεη ρξφλν γηα λα μεπεξαζηεί κηα δχζθνιε θαηάζηαζε. Βπίζεο, ην άηνκν 

ζα πξέπεη λα παίξλεη απνθάζεηο κε βάζε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη φρη ηηο 

πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζα πξέπεη λα κελ παίξλεη απνθάζεηο φπνηε ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία είλαη αλεπαξθή. Ώπηφ ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ φηαλ λέα ζηνηρεία απνθαιχπηνληαη θαη ζα πξέπεη επίζεο λα 

ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ηδέεο άιισλ αλζξψπσλ θαη έηζη λα είλαη πξφζπκν λα 

δηαβάδεη θαη λα αθνχεη κε πξνζνρή, αθφκε θαη φηαλ δηαθσλεί κε θάπνηνλ άιιν. 

 Θα πξέπεη επίζεο λα αλαγλσξίδεη φηη νη αθξαίεο απφςεηο (είηε ζπληεξεηηθέο ή 

θηιειεχζεξεο) είλαη ζπάληα ζσζηέο, έηζη ψζηε λα ηηο απνθεχγεη θαη λα επηδηψθεη 

κηα ηζνξξνπεκέλε άπνςε. Οινθιεξψλνληαο ην άηνκν ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, αληί λα ειέγρεηαη απφ απηά θαη λα ζθέθηεηαη πξηλ ελεξγήζεη 

(Ruggiero, 2012:21). 

     Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία 

είλαη θαη ε κεηαγλψζε. Δ κεηαγλψζε έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαιιηεξγεί ζην άηνκν 

ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη αλαθέξεηαη σο ε γλψζε ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ησλ 

γλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δηαδηθαζίεο κάζεζεο (Flavell,1979).  

     πκπεξαζκαηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ζα 

πξέπεη λα είλαη πξναπαηηνχκελα ζε έλα άηνκν πνπ ζθέθηεηαη θξηηηθά, έηζη ψζηε 

λα κπνξεί λα είλαη αλνηρηφ ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, λα ηηο ζέβεηαη, λα είλαη 

δηαηεζεηκέλν λα αιιάμεη άπνςε αλ βξεζνχλ λέα ηεθκήξηα θαη ζην ηέινο λα 

παίξλεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο, αιιά πξνπάλησλ λα είλαη εηιηθξηλήο κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη λα γλσξίδεη ηα φξηά ηνπ.  
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2.2 Δθπαηδεπηηθό δξάκα 

2.2.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο 

     Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ηνλ 20ν αηψλα ζηελ Ώγγιία, 

κεηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην πφιεκν, φπνπ ζπληαξαθηηθέο εμειίμεηο ζπλέβαηλαλ ζηνλ 

ρψξν ησλ Βπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο παγθνζκίσο. Σν δξάκα άξρηζε λα 

μεθεχγεη απφ ηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ θαη λα ζηνρεχεη ζηε ζχλδεζε ησλ καζεηψλ 

κε ηελ πξνζθεξφκελε δηδαζθαιία. Σν 1911 ην δξάκα ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα 

ζρνιεία ηεο Μεγάιεο ΐξεηαλίαο σο ππνβνεζεηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο, θαζψο άξρηζε λα γίλεηαη επξέσο γλσζηφ ζηνπο θχθινπο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπλδέζεθε κε ηελ πξννδεπηηθή εθπαίδεπζε (Σζηάξαο, 2014: 

22,23,31).      

     Πξσηνπφξνη ηνπ δξάκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε ζεσξνχληαη ε Harriet Finlay-

Jonson (1911) θαη ν Henry Cook (Σζηάξαο, 2014:22). Δ Harriet Finlay-Jonson 

κέζα απφ ην έξγν ηεο κε ηίηιν: «Η δξακαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο» ηνλίδεη φηη 

ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα αλαπηπρζνχλ. Ο Henry Cook ζεσξεί ην δξακαηηθφ 

παηρλίδη πνιχ ζεκαληηθφ θαη θαηάιιειν γηα ηα παηδηά θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα 

εκπινπηίζεη ηε θαληαζία ησλ παηδηψλ κέζα απφ ην απζφξκεην παηρλίδη, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζεαηξηθέο ηερληθέο (Adıgüze, 2009:86). 

     Σε δεθαεηία ηνπ ’50 ν απηνζρεδηαζκφο θαζίζηαηαη βαζηθφ εξγαιείν θαη ν 

δάζθαινο εκςπρσηήο ηεο δξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (Σζηάξαο, 2014:23). Σν 1944, 

ζηελ Ώγγιία, ζε επίζεκε πξάμε γηα ηελ Παηδεία, ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα 

πξνζδηνξίδεηαη σο ην θιεηδί ζηελ θνηλσληθή, εζηθή αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο 

θαληαζίαο ηνπ παηδηνχ (Άιθεζηηο, 2000:61). Δ θίλεζε απηή εμαπιψλεηαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη ζε άιιεο ρψξεο. Σν 1955 ν Augusto Boal επεξεαζκέλνο απφ ηε 

θηινζνθία ηνπ Freire δεκηνπξγεί ην «Θέαηξν ηεο Ώγνξάο» ή δηαθνξεηηθά ην 

ζέαηξν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ (Υνιέβα, 2002).  

     Σν 1967 ν Way κέζα απφ ην έξγν ηνπ κε ηίηιν: «Αλάπηπμε κέζα από ην 

δξάκα» επηθεληξψλεηαη ζηηο εκπεηξίεο θαη ηνλ απηνζρεδηαζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Adıgüze, 2009:86) θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα γίλεη 

ππεχζπλν (Way,1998:219). Ο Peter Slade ην 1971 νλνκάδεη απηφ ην ζεαηξηθφ 

παηρλίδη θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ Παηδηθφ Αξάκα (Slade, 1954) θαη 

δηαθξίλεη ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα απφ ην ζέαηξν (Σζηάξαο, 2014:27). Ο Slade 
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πξνζέγγηζε ην δξάκα σο κέζν θαιιηέξγεηαο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ειέγρνπ ζην 

παηδί θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ λα παξαηεξεί, λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα ππνινγίδεη 

ηνπο άιινπο (McGregor, 1976). 

     Σν 1984 ε Dorothy Heathcote ζηεξηδφκελε ζην έξγν ηνπ Vygotsky 

ρξεζηκνπνηεί ην δξάκα ζηα παηδηά γηα λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα δνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηε θαληαζία (Ώπδή, 

Υαηδεγεσξγίνπ, 2007). Σα παηδηά δίρσο λα πξνζιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απηέο πνπ ήδε γλσξίδνπλ (Wagner, 1976:15). χκθσλα κε ηελ Heathcote ην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα είλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ ηα παηδηά εθθξάδνληαη φπσο ζηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο δσή, ζπλεξγάδνληαη, ηαπηίδνληαη θαη δηδάζθνληαη (Adıgüze, 

2009:86· Άιθεζηηο, 2000:26). Σν δξακαηηθφ παηρλίδη είλαη κηα αιιεγνξία ηεο 

δσήο ησλ παηδηψλ θαη νη Heathcote θαη Bolton πξνηείλνπλ έλα δηαιεθηηθφ είδνο 

δξάκαηνο, φπνπ ηα παηδηά απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηελ εκπεηξία θαη 

νδεγνχληαη ζην ζηνραζκφ (Bolton,1978· Heathcote, & Bolton,1995). 

     Δ Cecile O'Neill ε νπνία επεθηείλεη ηελ εξγαζία ηεο Heathcote θαη ηνπ Bolton, 

νξηνζεηεί ην δξάκα κε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία (process drama). Σν επίηεπγκα 

ηεο O'Neill είλαη φηη παξνπζηάδεη ζηνπο δαζθάινπο ην πσο λα αλαιχνπλ θαη λα 

νηθνδνκνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπ δξάκαηνο. Μεηέπεηηα αθνινχζεζαλ θη άιινη 

εθθξαζηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο φπσο ν Neelands, ν O' Toole θαη άιινη 

(Σζηάξαο, 2014:77). 

     ήκεξα ζε πνιιέο ρψξεο ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα εθαξκφδεηαη σο κηα 

δξαζηεξηφηεηα εθηφο πξνγξάκκαηνο θαη έρεη ηε κνξθή παηρληδηνχ, ελψ ζε άιιεο 

απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

     χκθσλα κε ηελ Κνληνγηάλλε ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα ζηηο δηάθνξεο ρψξεο 

πνπ εθαξκφδεηαη δηέπεηαη απφ δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη κεζνδνινγία αλάινγα 

ηε ρψξα, ηελ θνπιηνχξα, ηελ εμειηθηηθή θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εκςπρσηψλ θαζψο θαη ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ θάζε ιανχ 

(Άιθεζηηο, 2000:62). Καλέλαο φκσο πιένλ δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην 

γεγνλφο φηη ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα βξίζθεηαη ζε κηα δπλακηθή εμέιημε κηαο θη έρεη 

παγησζεί σο κηα ζεκειηψδεο δηαδηθαζία ζηελ αλζξψπηλε εκπεηξία (Σζηάξαο, 

2014:90). 
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2.2.2 Οξηζκνί θαη όξνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο 

     Ώλαηξέρνληαο ζηε βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλνπκε φηη ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα 

απνδίδνληαη δηάθνξνη νξηζκνί αιιά θαη δηαθνξεηηθνί φξνη. χκθσλα κε ηελ 

Άιθεζηηο Κνληνγηάλλε «νη νξηζκνί, αλάινγα κε ηελ νπηηθή ηνπο, ξίρλνπλ ην 

βάξνο ηνπο ζε δηαθνξεηηθά θξηηηθά ζεκεία θαη δηαζηάζεηο, γεγνλόο πνπ δείρλεη 

ηελ πνιππινθόηεηα, ην εύξνο θαη ηελ πνιύπιεπξε δπλακηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

δξάκαηνο» (Άιθεζηηο, 2008:217-218). ινη φκσο νη νξηζκνί πνπ ζα 

παξαζέζνπκε ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνπλ ηελ πνιχπιεπξε δηάζηαζε κέζα απφ 

ηελ νπνία θαηαθηάηαη ε κάζεζε.   

     Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα ζηελ αξρή εκθαλίζηεθε κε ηνλ φξν δεκηνπξγηθφ 

δξάκα (creative drama),  ζην νπνίν ινγίδνληαλ νη δξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

σο βησκαηηθή εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Μέζα απφ ην δεκηνπξγηθφ δξάκα νη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ απφ ηε δξακαηηθή εκπεηξία, δίρσο 

πίεζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δξακαηηθή δηαδηθαζία (McCaslin, 2006).  

     Ο Peter Slade ην 1954 ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν παηδηθφ δξάκα (child drama ) 

ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν: «Σν Παηδηθφ Αξάκα (Chlid Drama)» (Slade,1954). Σν 

παηδηθφ δξάκα έδηλε έκθαζε ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηνλ ρνξφ (Landy, 

Montgomery, 2012). Ο Slade πηζηεχεη φηη ην παηδηθφ δξάκα είλαη κηα κνξθή 

ηέρλεο απφ κφλε ηεο θαη θχξην κέιεκα ηνπ είλαη λα πείζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα ην αθήζνπλ λα ππάξρεη, θαη λα κελ πξνζπαζήζνπλ λα ην κεηαηξέςνπλ ζε 

ζεαηξηθή ηέρλε. 

     Σν 1967 ε αμία ηνπ δξάκαηνο ζαλ εξγαιείν γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε 

εξεπλήζεθε πεξαηηέξσ απφ ηνλ Brian Way. ην έξγν ηνπ κε ηίηιν: «Ώλάπηπμε 

κέζσ ηνπ δξάκαηνο (Development Through Drama)» ππνζηεξίδεη ηελ 

πξαγκαηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε κέζα απφ ην δξάκα. αθέζηαηα 

αλέπηπμε ηε θηινζνθία ηνπ Slade κε πεξαηηέξσ έκθαζε ζηελ θνηλσληθή θαη 

ςπρνινγηθή αμία ηνπ δξάκαηνο γηα ην παηδί (Wooster, 2007).  

     Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ελψ είρε επηθξαηήζεη ζηελ Ώκεξηθή ν φξνο 

δεκηνπξγηθφ δξάκα, εκθαλίδεηαη ζηε Μεγάιε ΐξεηαλία κε έλαλ άιιν φξν, σο 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα (Drama in education). Ο φξνο εθπαηδεπηηθφ δξάκα 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη φρη κφλν ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αιιά νπνηαδήπνηε δξακαηηθή δηαδηθαζία ε νπνία 

εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζηελ έλλνηα ησλ απνθάζεσλ (Landy, & Montgomery, 
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2012). Ο φξνο Curriculum drama πνπ εκθαλίζηεθε αξγφηεξα, είλαη έλαο πην 

ζπγθεθξηκέλνο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληνπίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα πνπ εμππεξεηεί ηε δηδαζθαιία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ (Landy, & Montgomery, 2012).   

     Βλψ φκσο ην δεκηνπξγηθφ δξάκα αλαπηπζζφηαλ ζηηο ΔΠΏ, εκθαλίδεηαη ζην 

Δλσκέλν ΐαζίιεην ην δηαδηθαζηηθφ δξάκα (process drama), πνπ είλαη κηα 

δεκνθηιήο κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο. Ο φξνο απηφο 

πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1991 ζε έλα άξζξν ηνπ Haseman δεκνζηεπκέλν ζην The 

Drama Magazine (Landy, & Montgomery,2012). Σν δηαδηθαζηηθφ δξάκα είλαη έλα 

ζχλνιν δεμηνηήησλ δξάκαηνο θαη κηα κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δηεξεπλήζεη ηα ζέκαηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. ηαλ νη 

ζπκβάζεηο ηνπ δηαδηθαζηηθνχ δξάκαηνο νινθιεξψλνληαη, ην λφεκα ησλ 

απνθάζεσλ, ζπρλά νδεγεί ζε κηα δνκεκέλε, απηνζρέδηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο επηθνηλσλνχλ απφ θνηλνχ ζε έλα 

θαληαζηηθφ θφζκν. Μπνξεί βέβαηα ην δηαδηθαζηηθφ δξάκα λα εκθαλίζηεθε ζαλ 

φξνο ην 1991 ζηελ νπζία φκσο ην είρε αλαδείμεη ε θχξηα εθπξφζσπφο ηνπ ε 

Dorothy  Heathcote. Σν 1970 ε Heathcote κέζα απφ ηε θηινζνθία ηεο έθαλε 

πξνζπάζεηεο λα πξνάγεη ηε ιεηηνπξγηθή ζεκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο 

σο κέζν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηνλ θφζκν πνπ δνπλ δίλνληαο βαξχηεηα ζηελ αμία ηεο δξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Johnson, & O’Neill, 1991).   

     Ο Edmiston εμεγεί θαη νξίδεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα είλαη κία κεζνδνινγία 

ηεο έξεπλαο, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο, λα 

ζπγθεληξψζεη θαη λα εξκελεχζεη ηα δεδνκέλα (Edmiston,1992). Μεηέπεηηα ν 

Booth εηζάγεη ηνλ φξν ηζηνξηθφ δξάκα (story drama) φπνπ πεξηγξάθεη έλα 

πιήζνο ζηξαηεγηθψλ. Σν ηζηνξηθφ δξάκα έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο φκσο κε ην 

δηαδηθαζηηθφ θαη δείρλεη πψο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ ηηο ηζηνξίεο κέζα απφ δεπγάξηα, κηθξέο νκάδεο 

εξγαζίαο ή θαη κεγαιχηεξεο (Booth, 2005).  

     ηελ Βιιάδα ν Μέγαο ην 1990 νξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ  δξάκα σο κηα  ηερληθή  

πνπ «ζρεηίδεηαη κε όιεο ηηο κνξθέο ηνπ δξάκαηνο θαη ζηνρεύεη ζε θάπνην 

εθπαηδεπηηθό απνηέιεζκα» (Μέγα,1990:22). Σν 2000 ε Κνληνγηάλλε εηζάγεη έλαλ 

άιιν φξν γηα λα εθθξάζεη ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα θαη είλαη: «Αξακαηηθή ηέρλε 

ζηελ εθπαίδεπζε». Έηζη νξίδεη ηε Αξακαηηθή ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε σο «κηα λέα 
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παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε, δξάζε θαη πξνζέγγηζε κε θύξην άμνλά ηεο ην παηδί. 

Απνηειεί κηα λέα εθαξκνγή ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο, θαηά ηελ νπνία ε 

παηδαγσγηθή επηζηήκε, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξώζεη ηνπο ζηόρνπο ηεο, αληιεί 

από ηε ζεαηξηθή ηέρλε αζθήζεηο θαη ηερληθέο θαζώο επίζεο θαη από άιιεο λέεο 

ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο, όπσο ην ςπρόδξακα, ηηο νπνίεο πξνζαξκόδεη ζύκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο» (Άιθεζηηο, 2000:17). 

     Βπίζεο ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα ζχκθσλα κε ηηο Καιιηαληά θαη Καξαβφιηζνπ 

νξίδεηαη σο «κία δνκεκέλε παηδαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ πηνζεηεί ηηο ζεαηξηθέο 

ηερληθέο, κε ζθνπό ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερόλησλ, 

θαζώο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αθνκνίσζε ηεο γλώζεο κέζα ζην θνηλσληθό 

ηεο πιαίζην» (Καιιηαληά, & Καξαβφιηζνπ, 2006). 

     χκθσλα κε ηηο Ώπδή θαη Υαηδεγεσξγίνπ «Σν Δθπαηδεπηηθό Γξάκα (Drama in 

Education) είλαη κηα κνξθή ζεαηξηθήο ηέρλεο κε θαζαξά παηδαγσγηθό 

ραξαθηήξα. Μπνξεί λα δηδαρζεί είηε σο αλεμάξηεην κάζεκα ηέρλεο είηε 

παξάιιεια λα αμηνπνηεζεί σο κέζν γηα ηε δηδαζθαιία δηαθόξσλ καζεκάησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ» (Ώπδή, & Υαηδεγεσξγίνπ, 2007:19). 

     Σν 2014 ν Σζηάξαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν αλαπηπμηαθφ δξάκα γηα λα 

ζπλνςίζεη θαη λα επεθηείλεη ηνλ νξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο θαη ην νξίδεη 

σο «ηε κειέηε ηνπ δξακαηηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, σο ζπλνιηθή παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ζε ζρέζε κε ην κνξθσηηθό απνηέιεζκα πνπ επέξρεηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο» (Σζηάξαο, 2014:13). 

     πλνςίδνληαο ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα, απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπ κέρξη θαη ηελ εμέιημή ηνπ ζην ζήκεξα,  εκθαλίζηεθε κε πνιινχο 

φξνπο θαη πνηθίινπο νξηζκνχο. ινη φκσο ζην ζχλνιφ ηνπο αλαδεηθλχνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, ζηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη θαη 

ζπκπεξηθέξεηαη. 
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2.2.3 Δλίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κέζσ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο 

     Ο φξνο δξάκα έρεη λα θάλεη κε ηε δξάζε θαη φρη κε ην πξντφλ. Σν δξάκα 

μεθηλά ζπλήζσο κε έλα πξφβιεκα πνπ εγείξεη έληαζε θη επηδεηά ιχζε. Δ ιχζε 

δίλεηαη κέζσ ηνπ δξάκαηνο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ θξίζε 

ηνπο, λα πάξνπλ απνθάζεηο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη λα νδεγεζνχλ ζε ιχζεηο. 

Μέζα απφ ην δξάκα νη καζεηέο δελ βηψλνπλ απιά θαηαζηάζεηο αιιά 

πξνρσξνχλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε απηψλ ησλ εκπεηξηψλ (Καξαβφιηζνπ, 2010). 

     Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα ζθέθηεηαη θξηηηθά, επεηδή ζπλδέεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ζθέςεο κε ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ ζπλνιηθά (Fisher,2008:164). 

Δ εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θξίζε ησλ 

παηδηψλ θαη ην πψο αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Μπνξεί λα ηνπο 

πξνζζέζεη γλψζεηο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλνπλ ην πιαίζην ηεο 

λνεηηθήο ηνπο αλαθνξάο (De la Roche, 1993). Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα κέζα απφ 

βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο δηακνξθψλεη επλντθέο απφςεηο, αληηιήςεηο, ζηάζεηο, 

δξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ σζεί 

νπζηαζηηθά ηα παηδηά λα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη λα δξνπλ αλαιφγσο (Poston-

Anderson, 2012).  

     Μέζα απφ ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ πνπ παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα, ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ θνηλσληθά δεηήκαηα θαη λα εληνπίζνπλ ηα άηνκα 

πνπ επεξεάδνληαη απφ απηά, θαζψο θαη λα δξάζνπλ εθηφο ζθελήο. Σέηνηνπ 

ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο ελζαξξχλνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ (De la 

Roche, 1993). Έλα θαιφ παξάδεηγκα απηνχ είλαη ηα παηρλίδηα ξφισλ ζε κηθξέο 

νκάδεο. Σα παηρλίδηα ξφισλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο 

θαη λα βειηηψλνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε κέζα ζηελ ηάμε, δηφηη κέζσ απηψλ ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο, θαζψο θαη δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο. Σν εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα ζηελ νπζία κεηαηξέπεη ηε κάζεζε απφ λνεηηθή δηαδηθαζία ζε βίσκα 

δσληαλφ κε ηξφπν ραξνχκελν θαη δεκηνπξγηθφ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ηελ 

ελεξγνπνίεζε γηα ζπδήηεζε, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ θαηαλφεζε, ηε ζπγθίλεζε 

θαη ηελ επηθνηλσλία (Νηθνιάνπ, 2005∙ Πεξδηθάξε, 2007). Σα παηρλίδηα ξφισλ 

είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ θξηηηθή ζθέςε δηφηη δηδάζθνπλ ηε ζπλεξγαζία, 
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ηελ ελζπλαίζζεζε γηα ηνπο άιινπο, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηηο δεμηφηεηεο  φπσο 

ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ηελ αθαηξεηηθή ή ηελ επαγσγηθή ζθέςε θαη ελζαξξχλνπλ 

ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Křivková,2011). 

     Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα δηαπξαγκαηεχεηαη ζεκειηψδε ζέκαηα φπσο ε αγάπε, 

ην κίζνο, ν θφβνο, ν ζάλαηνο, ε ειπίδα θαζψο θαη θνηλσληθά, εηζάγεη δηάθνξεο 

κεζφδνπο πξνζέγγηζεο θαη αζρνιείηαη κε ηηο ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο. Ώπηφ 

επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ακθηζβεηήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζεκαηηθά 

ζρήκαηα κε εθείλα ησλ ραξαθηήξσλ πνπ παίδνπλ. Έρνληαο κηα πην θξηηηθή καηηά 

νη καζεηέο κπνξνχλ λα ελζηαιάμνπλ κηα ηζρπξφηεξε αίζζεζε θαη πην ζεηηθέο 

πξννπηηθέο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, νη νπνίεο σο εθ ηνχηνπ βειηηψλνπλ ηελ 

δεθηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζηηο λέεο πιεξνθνξίεο (Marcus, & Nurius,1986). 

     Δ Bailin ππνζηεξίδεη φηη ε θξηηηθή ζθέςε ζην ζρνιείν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ ηελ αμία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο αιήζεηαο, ην λα είλαη νη 

καζεηέο ινγηθνί θη αλνηρηφκπαινη ζηα θαηλνχξηα εξεζίζκαηα, λα ζέβνληαη ηνπο 

ζπλνκηιεηέο ηνπο θαη λα είλαη πξφζπκνη λα ζθέπηνληαη κέζα απφ έλα 

δηαθνξεηηθφ πξίζκα θαη πξννπηηθή (Bailin, et al., 1999: 285-302). Oη καζεηέο 

κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζθέθηνληαη ειεχζεξα 

θαη ινγηθά, λα ελζαξξχλνληαη ζην λα εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο, κέζα απφ 

ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζε νιφθιεξε ηελ νκάδα (Ganiron, 

2014: 23-34).  

     Ο Poston-Anderson (2012) δηακελχεη φηη ε θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε είλαη ε 

αλάπηπμε ησλ παξαδεηγκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αηζζεηήξησλ 

δεδνκέλσλ ζε φιν θαη πην πεξίπινθνπο ηξφπνπο θαη φηη νη εηθαζηηθέο ηέρλεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, επεηδή επηθνηλσλνχλ 

νπηηθά ρξεζηκνπνηψληαο θχξηα ζχκβνια, ζα κπνξνχζαλ λα ηζρπξηζηνχλ ηελ 

πξνψζεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ κνληέισλ ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ απφ φ, ηη, γηα παξάδεηγκα, θάλεη ε γιψζζα, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 

δεπηεξεχνληα ζχκβνια (Bannister, 2012:5). 

     Ο Winston ζπκθσλεί φηη ηα εκθαλή ζεκάδηα ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο πέξα απφ ηε 

ιεθηηθή. Τπνζηεξίδεη δειαδή φηη ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα κε ην κνλαδηθφ 

ζπλδπαζκφ ηεο κε ιεθηηθήο θαη ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ζε ζέζε λα 

δηεγείξεη φρη κφλν γλσζηηθέο, αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο (Bannister, 

2012:5).«Αθξηβώο επεηδή νη δεκηνπξγηθέο πξάμεηο ζπκβαίλνπλ από κέζα πξνο 
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ηα έμσ θαη όρη ην αληίζεην, απηό βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ ηνπο 

δηθνύο ηνπο πόξνπο, λα αλαπηύμνπλ ηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή δπλακηθή» (Fowler, 1996).Σα παηδηά 

κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα «ρηίδνπλ κηα θνηλόηεηα κέζα ζηελ ηάμε, 

αμηνινγνύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηα άιια κέιε ηεο ηάμεο, θξαηνύλ έλα θνηλό όξακα 

γηα ην ηη ε ηάμε ζα πξέπεη λα είλαη θαη λα θάλεη» (Morris, & Obenchain, 1991). 

     πλνςίδνληαο ν παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη απνηειεί θνηλσληθή κνξθή ηέρλεο, εληζρχεη ηελ νκαδηθφηεηα, ηε 

ζπιινγηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία. Καιιηεξγεί ηελ ελζπλαίζζεζε, ηηο δεμηφηεηεο 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ αλνρή αληηθάζεσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ (Γθφβαξεο, 2011). Σν παηδί κέζα απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνπο άιινπο καζαίλεη θαη 

δνθηκάδεη ξφινπο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη απηφ κεηέπεηηα ζα θξίλεη πνηεο 

ζα πηνζεηήζεη αξγφηεξα ζηε δσή ηνπ (Καιιηαληά, & Καξαβφιηζνπ, 2006).  

 

2.2.4 Πξνεγνύκελεο έξεπλεο από ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

δξάκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο-

Πξσηνηππία ηεο έξεπλαο 

     Ώλαηξέρνληαο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξαηεξνχκε φηη ην θάζκα ησλ 

εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ είλαη 

αξθεηά πεξηνξηζκέλν. ’ απηφ έγθεηηαη ε πξσηνηππία θαη ε πξνζθνξά ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ηφζν ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία φζν θαη ζηε δηεζλή. Γηα ην 

ιφγν απηφ ζηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ζαλ δεπηεξεχνλ απνηέιεζκα έξεπλαο ηφζν ζε καζεηέο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο φζν θαη ηεο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

     Μηα πνηνηηθή έξεπλα κε ηίηιν «Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα ζηα ζρνιεία ηεο Νέαο 

Γειαλδίαο: Δ πξαθηηθή έμη έκπεηξσλ εκςπρσηψλ»,  δηεμήρζε απφ ηελ Cody ην 

2013 ζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Ν. 

Γειαλδίαο. Δ κειέηε παξείρε έμη κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case study) ησλ 

πξαθηηθψλ δξάκαηνο ζηα ζρνιεία ηεο Νέαο Γειαλδίαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ ελίζρπαλ ηνπο καζεηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. ηε κειέηε απηή δηεξεπλήζεθαλ νη πξαθηηθέο ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ζην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ κέζα απφ 

έλαλ αξηζκφ έκπεηξσλ εκςπρσηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κεηαμχ 

άιισλ έδεημαλ φηη νη καζεηέο αλέπηπμαλ ηε ζπλεξγαζία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

ηελ θξηηηθή ζθέςε, ελψ αλαθάιπςαλ θαη αλέπηπμαλ ηηο θαιιηηερληθέο - αηζζεηηθέο 

ηνπο δπλαηφηεηεο (Cody, 2013).   

     Μηα άιιε έξεπλα έρεη ηίηιν «Θα πξέπεη ηα παηδηά λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

θάςνπλ ην ζπίηη; Δμεξεπλώληαο ηνλ ξόιν ηεο ηδενινγίαο θαη ηεο θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο κέζα από ην δξάκα ζηελ ηάμε». Δ έξεπλα δηεμήρζε ην 2003 ζε 

παηδηά δεκνηηθνχ θαη παηδηά ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ Alrutz 

(2003). Δ έξεπλα παξνπζηάζηεθε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ώξηδφλα θαη εμεηάδεη ην 

πψο ην δξάκα ζαλ δηακεζνιαβεηήο πξνσζεί ηελ θξηηηθή ζθέςε, ρσξίο λα 

πξνσζείηαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαηξέςεη θπξίαξρεο αμίεο θαη 

ηδενινγίεο πνπ έρνπλ παγησζεί απφ ην ζρνιείν ή ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. 

     Έλα άξζξν ησλ Barnes, Johnson, Neff θαη Lois κε ηνλ ηίηιν «Μάζεζε κέζα 

απφ ην δηαδηθαζηηθφ δξάκα ζηελ Ώ΄ δεκνηηθνχ» δεκνζηεχζεθε ην 2010. 

Πξφθεηηαη γηα κηα κειέηε πνπ δηεμήρζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 θαη είρε ζαλ ζηφρν 

λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη θξηηηθά, λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα 

θαη λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ δηαδηθαζηηθνχ δξάκαηνο.  

Αηαηέζεθαλ 6 ψξεο, απφ δχν ψξεο ηε θνξά γηα ηξεηο ζπλερφκελεο κέξεο. Ώπηφ 

έδσζε ζηνπο καζεηέο ηνλ απαξαίηεην ρξφλν λα εληξπθήζνπλ ζε βάζνο ζηα 

δεηήκαηα, λα ζπδεηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε θάζε βήκα θαη λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ην ηη κάζαηλαλ (Barnes, et al., 2010). 

     πκπεξαζκαηηθά νινθιεξψλνληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δξάκαηνο θαη ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζχκθσλα θαη κε ηελ ελδειερή 

αλαζθφπεζε ηεο δηεζλήο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο φζνλ αθνξά ηηο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηαπηζηψλνπκε φηη δελ έρεη κειεηεζεί ζην κέηξν 

πνπ ηεο αλαινγεί ε ζχλδεζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο θαη εηδηθά ζε παηδηά δεκνηηθνχ. Αελ βξέζεθε δε θακηά 

έξεπλα πνπ λα αθνξά ηε ζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο κε ηηο δεμηφηεηεο 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζε παηδηά ειηθίαο 10-11 εηψλ. Βιπίδνπκε ε παξνχζα 

έξεπλα, ε νπνία κειέηεζε μερσξηζηά πέληε δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο λα 

γίλεη ην εθαιηήξην λέσλ εξεπλψλ γχξσ απφ ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα θαη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε. 
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Δξεπλεηηθνί ζηόρνη 

3.1.1 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

     Ο Διίαο Μαηζαγγνχξαο ζεσξεί φηη ε θξηηηθή ζθέςε ελεξγνπνηείηαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία είλαη δηαθνξεηηθήο θχζεο θαη 

εληνπίδνληαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχκε λα ηηο 

πξνβιέςνπκε (Μαηζαγγνχξαο, 2007:77). Γη’ απηφ ην ιφγν δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πάξεη ηε κνξθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθήο ζηξαηεγηθήο κε ζαθή βήκαηα, 

αιιά απνηειεί κηα γλσζηηθή ζηάζε θαη ηθαλφηεηα γηα ηε ρξήζε πνηθηιίαο 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη κεκνλσκέλα ή θαηά 

πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε (Beyer, 1998∙ Paul, 1986). 

Σν γεγνλφο φηη ε θξηηηθή ζθέςε νξίδεηαη σο ζηάζε κπνξνχκε επνκέλσο λα ηε 

κεηξήζνπκε (Σζηάξαο, 2003).  

     Λακβάλνληαο ππφςε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλάο καο, ζην πεδίν ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο αλαθέξνληαη ζηηο δεμηφηεηεο ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, ηηο νπνίεο ζεσξνχλ πνιχ βαζηθέο. Οη δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θαηέρεη έλαο 

καζεηήο ζχκθσλα κε ην Partnership for 21st Century Skills (2009). Χζηφζν 

ζχκθσλα κε ηνλ Ennis νη δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο πνπ κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ θαη ζηηο νπνίεο βαζηζηήθακε θαη ζηελ έξεπλά καο είλαη ε αθαηξεηηθή 

θαη επαγσγηθή ζθέςε, ε παξαηήξεζε, ε αμηνπηζηία θαη ε δηαηχπσζε ησλ 

ππνζέζεσλ (Ennis,1993).   

     ηελ παξνχζα έξεπλα θξίζεθε ε αλάγθε λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν έλα 

πξφγξακκα παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο 

ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη απηέο ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ 

καζεηψλ ηεο Β΄ ηάμεο Αεκνηηθνχ. 

     Έηζη ινηπφλ πξνέθπςε ην εμήο εξεπλεηηθφ εξψηεκα: 

1. Έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ζα ελίζρπε 

ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο; 

     Γηα λα ηθαλνπνηεζεί ην βαζηθφ καο εξψηεκα ειέγμακε πέληε δεμηφηεηεο 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρπζνχλ απφ ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζακε. 



24 
 

 

1.1 Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα ζα ελίζρπε ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ; 

1.2 Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα ζα ελίζρπε ηελ επαγσγηθή ζθέςε; 

1.3 Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα ζα ελίζρπε ηελ παξαηεξεηηθφηεηα; 

1.4 Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα ζα ελίζρπε ηελ αμηνπηζηία; 

1.5 Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα ζα ελίζρπε ηε δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ; 

 

3.1.2 Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

     Δ θχξηα ππφζεζε ηεο έξεπλάο καο, ε πξνηεηλφκελε εξκελεία δειαδή γηα κηα 

παξαηεξεκέλε ζρέζε κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ (Manstead, & Semin, 2007), 

ζχκθσλα κε ηελ πξνέξεπλα πνπ είρακε θάλεη, ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

θαη ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ εληνπίζακε, ήηαλ φηη έλα πξφγξακκα 

παξέκβαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, πνπ ζα εθαξκνδφηαλ ζηνπο καζεηέο 

ηεο Β΄ ηάμεο ζα ελίζρπε  ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο, φπσο είλαη ε 

επαγσγή, ε παξαηήξεζε, ε αθαίξεζε, ε αμηνπηζηία θαη ε δηαηχπσζε 

ππνζέζεσλ.  

     ζν πεξηζζφηεξν νη ελδείμεηο πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία ζα ήηαλ ζπλεπείο κε ηηο ππνζέζεηο καο ηφζν πεξηζζφηεξν ζα 

απμαλφηαλ ε εκπηζηνζχλε ζηε ζεσξία απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ νη ππνζέζεηο 

καο (Manstead, & Semin, 2007). 

 

3.2 Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

     ηφρνο ηεο έξεπλάο καο ήηαλ λα εμεηάζνπκε αλ έλα πξφγξακκα 

παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηηο 

δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. ηελ παξνχζα έξεπλα εζηηάζακε ζηηο 

δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο έηζη φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ Ennis (1993). 

     Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αθνινπζήζεθε ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. Δ πεηξακαηηθή απηή δηαδηθαζία 
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πινπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαη εθαξκφζηεθε ζε καζεηέο ηεο 

Β΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζε ζρνιείν ηνπ Ννκνχ Ώξγνιίδαο.  

     Γηα λα θαηαθέξνπκε λα ζπιιέμνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχζακε ήηαλ 

απαξαίηεην λα ζρεδηαζηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ηππνπνηεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζακε βαζίζηεθε φπσο 

πξναλαθέξακε ζε έλα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ είρε ζρεδηάζεη ν Ennis 

γχξσ απφ ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Με ζθνπφ λα νδεγεζνχκε ζε 

έγθπξα απνηειέζκαηα, ζρεηηθά κε ην ζέκα γηα ην νπνίν θάλακε ηελ έξεπλα, 

ρξεζηκνπνηήζακε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα, κε ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο.1  

     Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνέξεπλαο αμηνινγήζεθε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη 

ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. Βιέγρζεθε ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ππνινγίζηεθε ε κέζε ηππηθή απφθιηζε ηεο δηαθνξάο ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ ζε δπν δηαδνρηθέο κεηξήζεηο, ε ηηκή ηνπ ηππηθνχ 

ζθάικαηνο, θαζψο θαη ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (Σξηθαιηλφο, 2014). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

θχξηαο έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζνχζε ζηε ζπλέρεηα. Ώπηή ε πηινηηθή έξεπλα 

έιαβε ρψξα ζε έλα πεξηνξηζκέλν δείγκα θαη ζηφρεπε ζηελ απνθπγή ιαζψλ, θαη 

ηνλ εληνπηζκφ αζαθεηψλ (Ληψιε, 2014). Καηά ηε δηαδηθαζία απηή επηιέρηεθαλ 

αξρηθά ε Β΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Ώγίαο Σξηάδαο θη έπεηηα ε Β΄ ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Ώλπθίνπ. Μεηά απφ απηή ηελ πηινηηθή έξεπλα, ην 

εξσηεκαηνιφγην πήξε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη κπνξέζακε πιένλ θαη 

πινπνηήζακε ηελ έξεπλα.  

     Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπξίσο έξεπλαο, πήξακε ηελ έγθξηζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ ζην νπνίν είρακε απνθαζίζεη φηη ζα πινπνηείην ε παξέκβαζε. Βπίζεο, 

ελεκεξψζακε ηνλ ππνδηεπζπληή γηα ηελ έξεπλα θαη αθνινχζσο εμαζθαιίζακε 

ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηεο νπνίαο ην ηκήκα ζα εθαξκφδακε ην 

πξφγξακκα παξέκβαζεο θαζψο θαη ηεο ζεαηξνιφγνπ ζηεο νπνίαο ηηο ψξεο ζα 

πινπνηείην ην πξφγξακκα θαη ε νπνία ζα ζπκκεηείρε σο θξηηηθή θίιε θαη 

εκςπρψηξηα ησλ βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Παξνπζηάζακε αλαιπηηθά ηνπο 

ζηφρνπο ηεο έξεπλάο καο θαη ζπδεηήζακε δηεμνδηθά γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

                                                            
1
 Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο αλαθηήζεθε ζηηο 28/06/2016, απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

www.nsph.gr/Files/006_Koinoniologias/Research_Stages.doc  

http://www.nsph.gr/Files/006_Koinoniologias/Research_Stages.doc
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έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα ελεκεξψζακε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ 

παξνπζία καο ζην ζρνιείν. 

     Σν ηκήκα ηεο Β1 πνπ ζα γηλφηαλ ε παξέκβαζε επηιέρζεθε λα είλαη ε 

πεηξακαηηθή καο νκάδα, κε αξηζκφ παηδηψλ 25 θαη ην Β2 ηκήκα λα είλαη ε νκάδα 

ειέγρνπ, κε αξηζκφ παηδηψλ 25, επίζεο. Μνηξάζακε ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ζηα 

δπν ηκήκαηα, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ζπιιέμακε ηα 

απνηειέζκαηα. 

     Βπεμεξγαζηήθακε ηα δεδνκέλα θαη ζρεδηάζακε 12 πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ηα νπνία πινπνηήζεθαλ ζε δηάζηεκα 

ηξηψλ κελψλ. Λφγσ ηνπ φηη θηινμελεζήθακε ζε ζπγθεθξηκέλε ψξα ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ε δηάξθεηα ηνπ θάζε βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ ήηαλ 

45¨ιεπηά. Οη ζπλαληήζεηο γίλνληαλ θάζε Σξίηε, κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Γηα 

θάζε εξγαζηήξη θξαηήζακε ιεπηνκεξή πξαθηηθά.  

     ηελ πεηξακαηηθή νκάδα εθαξκφζηεθαλ, φπσο πξναλαθέξακε 12 βησκαηηθά 

εξγαζηήξηα, αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο κε 

εκςπρψηξηα ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα θαζψο θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο 

παξαηήξεζεο ηεο θξηηηθήο θίιεο, ε νπνία ήηαλ έκπεηξε ζεαηξνιφγνο. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηεξίσλ δφζεθε ηφζν ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα φζν θαη 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ είρε δνζεί αξρηθά.  

     Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ρξήζε ηφζν ησλ πνζνηηθψλ φζν 

θαη ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ. Οη πνζνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο ζηφρεπαλ ζηελ 

επαιήζεπζε ησλ ππνζέζεψλ καο κέζσ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ2 θαη νη πνηνηηθέο 

κέζνδνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο 

πνζνηηθέο κεζφδνπο θαη λα εξκελεχζνπλ ηα δεδνκέλα. Σέινο πξνρσξήζακε 

ζηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 

3.3 ρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο παξέκβαζεο 

βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθό δξάκα 

     Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο παξέκβαζεο ιάβακε 

ππφςε ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θξνληίζακε ην 

                                                            
2 Παπαγεωργίου, Γ. (χχ). Ποςοτική ζρευνα, http://sociology.soc.uoc.gr/pegasoc/wp-
content/uploads/2014/10/Microsoft-Word-Papageorgiou_DEIGMATOLHPTIKH1.pdf (Τελευταία 
πρόςβαςη 27/06/2016) 

http://sociology.soc.uoc.gr/pegasoc/wp-content/uploads/2014/10/Microsoft-Word-Papageorgiou_DEIGMATOLHPTIKH1.pdf
http://sociology.soc.uoc.gr/pegasoc/wp-content/uploads/2014/10/Microsoft-Word-Papageorgiou_DEIGMATOLHPTIKH1.pdf


27 
 

πξφγξακκα παξέκβαζεο λα δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα αζθνχληαη νη δεμηφηεηεο 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο πνπ ήηαλ ππφ δηεξεχλεζε.  

     Λάβακε ππφςε επίζεο ηηο κεζφδνπο πνπ εμππεξεηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα θαζψο θαη εθαξκνγέο ηνπ ζε νκάδεο παηδηψλ ηέηνηαο ειηθίαο. Έηζη 

επηιέρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ηζηνξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ. 

     Βιέγμακε ην ρψξν φπνπ ζα πινπνηνχληαλ ην πξφγξακκα παξέκβαζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο θαζψο θαη ην ρξφλν πνπ ζα είρακε ζηε δηάζεζή καο κε 

βάζε ην σξνιφγην πξφγξακκα.  

     Βπηπιένλ ιάβακε ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο. Ώθφκε δεηήζακε απφ ηνλ δηεπζπληή θαη 

ζπδεηήζακε κε ηηο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην γλσζηηθφ επίπεδν θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηκήκαηνο.  

     Βμεηάζακε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ηα παηδηά ζηα πξψηα έληππα, θαηά 

ηελ πξψηε κέηξεζε θαη κε βάζε απηέο ζρεδηάζηεθε θαη ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο. Σέινο κειεηήζακε ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ θαη ηελ εμέιημή 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. 

     ια απηά καο βνήζεζαλ λα ζρεδηάζνπκε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο έηζη 

ψζηε λα κειεηήζνπκε πην ζσζηά ηα ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηα πνπ είρακε ζέζεη 

ζηελ αξρή ηεο έξεπλάο καο. 

 

3.4 Δξεπλεηηθό δείγκα   

     ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο 

ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο3 φπνπ ρξεζηκνπνηήζακε ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ ζέιακε λα κειεηήζνπκε. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή 

πξνρσξήζακε ζε κηα εζθεκκέλε ππνθεηκεληθή επηινγή. Βπηιέμακε απφ ηνλ 

αλνκνηνγελή πιεζπζκφ έλα δείγκα ηππηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζηε 

κέζε ηηκή ηνπ πιεζπζκνχ.4 Σν δείγκα επηιέρηεθε απφ ηνλ πιεζπζκφ 

επηδηψθνληαο  απηφ λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξν, λα 

δηαζέηεη θαηά πξνζέγγηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη 

(Ρνχζζνο, 2004). ηελ πξνθεηκέλε αθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κφλν ζρνιείν 

                                                            
3 Ιωαννίδη-Καπόλου, Ε. (χχ). Κοινωνιολογική ζρευνα- μζθοδοι και τεχνικζσ: Σημειώςεισ, 
www.nsph.gr/Files/006_Koinoniologias/Research_Stages.doc (Τελευταία πρόςβαςη 22/07/2016). 
4 Ειςαγωγή. (χχ) Διαθζςιμο ςτον δικτυακό τόπο, http://www.stat-athens.aueb.gr/~exek/Sampling-
Techniques/chapter1.pdf  
(Τελευταία πρόςβαςη 15/05/2016). 
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ηνπ Ννκνχ Ώξγνιίδαο θαη ε γελίθεπζε πνπ ζα θάλακε ζα γηλφηαλ θαηά 

πξνζέγγηζε. 

     ηελ παξνχζα κειέηε επηιέρζεθε κε δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο φπσο 

αλαθέξακε ην 4ν Αεκνηηθφ ζρνιείν Ναππιίνπ. Σν δείγκα καο ήηαλ νη καζεηέο 

ηεο Β΄ ηάμεο. Σα ππνθείκελα ηνπ πεηξάκαηνο ρσξίζηεθαλ ζε δπν ηζνδχλακεο 

νκάδεο (Ρνχζζνο, 2004). Σν Β1 ηκήκα επηιέρζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

πεηξακαηηθή νκάδα (experimental), ε νκάδα δειαδή ζηελ νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε, ζηε ζπλζήθε ζηελ 

νπνία εθηέζεθαλ ζην ρεηξηζκφ (Manstead, & Semin, 2007) θαη ην Β2 ηκήκα ηνπ 

ίδηνπ ζρνιείνπ ζαλ νκάδα ειέγρνπ (control group), ζηελ νκάδα φπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ εθηέζεθαλ ζε θάπνην ρεηξηζκφ. Οη καζεηέο ήηαλ ειηθίαο 10-

11 εηψλ θαη ε πεηξακαηηθή νκάδα απνηεινχληαλ απφ 12 θνξίηζηα θαη 13 αγφξηα.  

     Σν δείγκα ηεο έξεπλαο είρε ζπζηαζεί απφ παηδηά δηαθφξσλ θνηλσληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη κνξθσηηθψλ ζηξσκάησλ ηεο πφιεο ηνπ Ναππιίνπ.  

  

3.5 Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ- Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

     Σν νηνλεί πείξακα πνπ εθαξκφζακε, δηεμήρζε ζε έλα θπζηθφ πιαίζην ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, πάλσ ζην νπνίν σο εξεπλήηξηα είρα ειάρηζην έιεγρν. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ν ξεαιηζκφο ηνπ θπζηθνχ πιαηζίνπ ήηαλ ζρεηηθά πςειφο 

θαη ν έιεγρνο ζρεηηθά ρακειφο (Manstead, & Semin, 2007). Δ εξεπλεηηθή καο 

δηαδηθαζία βαζίζηεθε ζε εκη-πεηξακαηηθφ ζρέδην κε πξν-ηεζη θαη κεηά-ηεζη 

αμηνιφγεζε. Καηά ηε κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε αμηνπνηήζακε ηνλ 

ζπλδπαζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα λα εξκελεχζνπκε 

θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλάο καο. 

     Οη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε πξηλ θαη κεηά 

ηελ παξέκβαζε πνπ εθαξκφζακε ζηα κέιε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ θαζψο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ 

αληηδξάζεσλ θαηά ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. ηε ζπλέρεηα ηξηγσλνπνηήζακε 

ηα εξεπλεηηθά καο δεδνκέλα κε ζθνπφ λα νδεγεζνχκε ζηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. 
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3.5.1 Η Κιίκαθα Cornell Class-Reasoning Test, (Form X) 

     Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο σο ζχλζεηεο ιεηηνπξγίαο 

βαζηζηήθακε ζηελ θιίκαθα Cornell Class-Reasoning Test, (Form X)5. 

Ώπνδψζακε ηελ θιίκαθα ζηα ειιεληθά, εθαξκφδνληαο ηελ αληίζηξνθε 

κεηάθξαζε, ηελ ηξνπνπνηήζακε ζχκθσλα κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δείγκαηνο πξνζζέηνληαο δηθέο καο εξσηήζεηο θαη θάλνληαο θάπνηα επηινγή 

ησλ εξσηήζεσλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εξσηήζεσλ. 

     Λφγσ ηνπ φηη νη έξεπλεο γηα ηελ θξηηηθή ζθέςε ζε παηδηά δεκνηηθνχ ήηαλ 

ειάρηζηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα ε νπνία είρε ζρεηηθά 

αζζελείο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζην νπνίν 

βαζηζηήθακε ζε απηή ηελ κειέηε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ φπσο 

αλαθέξακε ην Cornell Class-Reasoning Test, (Form X) κηα ζεηξά ηνπ Cornell 

Critical thinking test. Oη Ennis, Gardiner, Morrow, Paulus θαη Ringel 

δεκηνχξγεζαλ απηφ ην ηεζη ην 1964 θαη δεκνζηεχηεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Ειηλφηο. Σν Cornell Class-Reasoning Test, (Form X) απνηειείηαη απφ 72 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο απφ ηηο νπνίεο επηιέμακε ηηο 28. Οη εξσηήζεηο 

είλαη φιεο θιεηζηνχ ηχπνπ (Σδηαλφπνπινο, 2012). Ο καζεηήο έπξεπε λα επηιέμεη 

αλάκεζα απφ ηξεηο επηινγέο (ΝΏΕ-ΟΥΕ-ΕΧ). ηελ αξρή ηνπ ηεζη ππήξραλ 5 

δνθηκαζηηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο έδηλαλ ζην παηδί λα θαηαιάβεη ηε θηινζνθία 

ησλ εξσηεκάησλ. ην πάλσ κέξνο θάζε ζειίδαο ππήξρε πάληα ππελζχκηζε γηα 

ην ηη ζήκαηλαλ νη ππνηηζέκελεο απαληήζεηο.  

     ηελ πνζνηηθή καο έξεπλα αλαδεηήζακε εκπεηξηθέο γεληθεχζεηο θαη 

θαλνληθφηεηα θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο αίηηνπ θη αηηηαηνχ (Κπξηαδή, 

2002). ΐάζε απηψλ νξίζακε σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηελ αθαηξεηηθή θαη 

επαγσγηθή ζθέςε, ηελ παξαηήξεζε, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δηαηχπσζε ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ καζεηψλ ελψ σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην πξφγξακκα ησλ 

εξγαζηεξίσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο.  

     Σν εξσηεκαηνιφγην (βι. παξάξηεκα 1) δφζεθε ζηνπο καζεηέο θαη 

ρξνλνκεηξήζεθε ζηα 45 ιεπηά. Ώπφ ηηο 25 εξσηήζεηο ηνπ ηειηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ, 2 εμέηαδαλ ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

εξσηήζεηο 9,11, 6 εξσηήζεηο ηελ επαγσγηθή θαη ζπγθεθξηκέλα νη 12, 15, 18, 23, 

                                                            
5
 Δ θιίκαθα αλαθηήζεθε ζηηο 18/07/2016, απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

http://faculty.education.illinois.edu/rhennis/cornellclassreas.pdf  

http://faculty.education.illinois.edu/rhennis/cornellclassreas.pdf
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24, 28. Ώπφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο 4 εμέηαδαλ ηελ παξαηήξεζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη 6, 7, 8, 14. Σελ αμηνπηζηία ηελ εμέηαδαλ 7 εξσηήζεηο νη 10, 17, 

20, 22, 25, 26, 27  θαη νη ππφινηπεο 4 ηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη 13, 16, 19, 21. 

     Σν δηνξζσκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξνέξεπλα 

ήηαλ θνηλφ ηφζν γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα φζν θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Αφζεθε ζηελ αξρή ηεο πεηξακαηηθήο καο έξεπλαο θαη κεηά ην πέξαο γηα λα 

κεηξεζεί θαηά πφζν εληζρχζεθαλ νη δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κεηά ηα 

εξγαζηήξηα παξέκβαζεο. 

     Κάζε καζεηήο ζπγθέληξσλε έλα πξνζσπηθφ ζθνξ απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα θάζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή μερσξηζηά. Σα ζθνξ 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε δχν ζηήιεο, γηα ηηο κεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά. Πξνρσξήζακε 

ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ, γηα θάζε κεηαβιεηή 

μερσξηζηά. 

   Δ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ηηκψλ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ έγηλε κε ηε 

ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS. Δ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

(Κηνπθεληδή, 2006), ε πηζαλφηεηα φηη ε παξαηεξεζείζα ζρέζε ζην δείγκα 

εκθαλίζηεθε θαηά ηχρε θαη φηη ζηνλ πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν πξνήιζε ην 

δείγκα καο, θακία ηέηνηα ζρέζε δελ ππάξρεη, ηέζεθε ζην 0,05. Δ ζχγθξηζε ηεο 

δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηηκψλ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ έρνπλ 

κεηξεζεί ζηελ ίδηα θιίκαθα, ζε δπν δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο, κε ην ζηαηηζηηθφ 

θξηηήξην t-student. Δ t - θαηαλνκή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθηηκεζεί 

πφζν πηζαλφ είλαη ε πξαγκαηηθή κέζε ηηκή λα βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

δεδνκέλε πεξηνρή. ΐαζηθή πξνυπφζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ t - θξηηεξίνπ είλαη νη 

ζεσξνχκελεο σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο λα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή (Φίιηαο,1995). Δ νκνηνγέλεηα ηεο θιίκαθαο κεηξήζεθε κε ην 

ζπληειεζηή Cronbach’ s alpha.  

 

3.5.2 πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

     Έλα αθφκε εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απηή 

ηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλά καο ήηαλ θαη ε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε. Δ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζπκπιεξσκαηηθά κε ην 
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ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο θαη αλαθεξζήθακε 

πξνεγνπκέλσο.  

     Δ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε επηιέρζεθε λα εθαξκνζηεί κηαο θαη καο 

ελδηέθεξε λα κειεηήζνπκε ηα θίλεηξα πνπ ψζεζαλ ηνπο καζεηέο ζηελ αιιαγή 

ηνπ  ηξφπνπ ζθέςεο ηνπο. Θεσξήζακε φηη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ήηαλ 

θαηάιιειε κηαο θαη ην δείγκα καο ήηαλ κηθξφ, γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλν θαη άξα 

εχθνια παξαηεξήζηκν (Κπξηαδή, 2002:275).  

     Ώθνινπζψληαο απηή ηε κέζνδν έξεπλαο ηφζν εγψ, σο εξεπλήηξηα- 

εκςπρψηξηα, φζν θαη ε ζεαηξνιφγνο ηνπ ζρνιείνπ ζαλ θξηηηθή θίιε ηεο έξεπλαο 

θαη εκςπρψηξηα, θαηαγξάςακε ηηο παξαηεξήζεηο καο. Σν εξγαιείν απηφ καο 

παξείρε ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε νη ίδηεο αληίιεςε ηνπ ρσξνρξφλνπ θαη ηεο 

δσήο ησλ εξεπλψκελσλ ππνθεηκέλσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή κπνξνχζακε λα 

θαηαγξάςνπκε ζπκπεξηθνξέο θαη λα έρνπκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο αιιαγήο 

ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ πνπ ππφθεηληαη ζηελ παξαηήξεζε. 

     Μηα παξάκεηξνο αξθεηά ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε είζνδφο καο ζην πεδίν 

παξαηήξεζεο θαη ε απνδνρή απφ ηνπο καζεηέο. Κιεζήθακε λα νηθνδνκήζνπκε, 

γηα φζν ρξφλν ζα δηαξθνχζαλ νη παξεκβάζεηο, εκπηζηνζχλε θαη νηθεηφηεηα 

πξνο ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, απνθεχγνληαο λα γίλνπκε θξηηέο ησλ ιφγσλ θαη 

ησλ πξάμεσλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε κηα ζρέζε ακνηβαίαο θαηαλφεζεο. 

Καηαγξάςακε φηη ζεσξνχζακε ζεκαληηθφ γηα ηελ έξεπλα, παξαηεξψληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο θαζψο θαη ηελ εμέιημή ηεο.  

     Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε καο βνήζεζαλ αξγφηεξα θαηά ηελ 

ηξηγσλνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζηφρεπε ζηελ επαιήζεπζε ηεο 

αξρηθήο καο ππφζεζεο.  

 

3.5.3 Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 12 ζπλαληήζεσλ 

     Σν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζηνπο καζεηέο ηεο Β΄ Σάμεο ηνπ 4νπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ Ναππιίνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 12 ζπλαληήζεηο. Σν Β΄1 ηκήκα 

επηιέρζεθε λα είλαη ε πεηξακαηηθή καο νκάδα θαη ην Β΄2 ε νκάδα ειέγρνπ. Σν 

θάζε ηκήκα είρε απφ 25 παηδηά θαη ε δηάξθεηα θάζε ζπλάληεζεο νξίζηεθε ζηα 

45΄.  

    Οη ζπλαληήζεηο καο πινπνηνχληαλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα 

θάζε Σξίηε ζηελ ψξα ηεο Θεαηξηθήο Ώγσγήο ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ 
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πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο.  

     Οη ζπλαληήζεηο καο γίλνληαλ ζην εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

φπνπ εθεί πξαγκαηνπνηνχληαλ ηα καζήκαηα ηεο Θεαηξηθή Ώγσγήο φισλ ησλ 

ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ επνκέλσο νη παξεκβάζεηο καο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ρψξνπ ήηαλ ειάρηζηεο. 

     ια ηα εξγαζηήξηα ήηαλ έηζη ζρεδηαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

δηαδηθαζηηθνχ δξάκαηνο  θαη πάληα είραλ λα αθεγεζνχλ άιινηε κηα ηζηνξία θαη 

άιινηε έλα πνίεκα. Σα παηδηά θαινχληαλ, κέζα απφ ηηο δηάθνξεο ηερληθέο ηνπ 

ζεάηξνπ, λα ζθεθηνχλ ινγηθά θαη λα πάξνπλ ζέζε ζηελ εθάζηνηε πξνβιεκαηηθή.  

     Δ θάζε ζπλάληεζή καο μεθηλνχζε κε θηλεηηθέο αζθήζεηο, νη νπνίεο ήηαλ 

πεξίπνπ ίδηεο κε κηθξέο παξαιιαγέο θάζε θνξά θαη ζπλέρηδε κε ηελ αθήγεζε 

ηεο ηζηνξίαο φπνπ θαη ε απαξρή ηεο εηζήγαγε ηα παηδηά ζε έλαλ θαληαζηηθφ 

θφζκν. Ώθνινπζνχζαλ δηάθνξεο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ φπσο ν ζεαηξηθφο 

απηνζρεδηαζκφο, ε παγσκέλε εηθφλα, ε θαπηή θαξέθια, ν δηάδξνκνο 

ζπλείδεζεο θαη άιιεο, πνπ ζηφρν είραλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο. Σα εξγαζηήξηα πάληα νινθιεξψλνληαλ κε έλαλ αλαζηνραζκφ 

φπνπ ηα παηδηά θάζνληαλ ζε θχθιν θαη εθαξκφδνληαο κηα άζθεζε αμηνιφγεζεο, 

εμέθξαδαλ απηφ πνπ έδεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. 

     Γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ εξεπλεηηθψλ καο εξσηεκάησλ θαη γηα ηελ νκαιή 

έθβαζε ησλ ζπλαληήζεψλ καο θηλεζήθακε κεζνδεπκέλα θαη ηεξήζακε θάπνηνπο 

βαζηθνχο θαλφλεο.  

     Χο πξνο ην πξφγξακκα πνπ πινπνηήζακε είρακε θαηά λνπ θάζε εξγαζηήξη 

λα πξνρσξά ζηαδηαθά απφ ηηο πην απιέο αζθήζεηο ζε πην ζχλζεηα δξψκελα. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ππήξραλ πνιιέο δηιεκκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

εηζήγαγαλ ηα παηδηά ζε πξνβιεκαηηζκφ θαη ζθέςε. 

     Δ ζεκαηνινγία ησλ εξγαζηεξίσλ θηλήζεθε ζε δηάθνξα θνηλσληθά δεηήκαηα 

φπνπ ηα παηδηά έδεημαλ λα ηα απαζρνινχλ φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ε έλλνηα 

ηεο εμνξίαο, ηεο πξνδνζίαο θαη άιια φπνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

παξάξηεκα. Σα ζέκαηα απηά είραλ ζαλ ζηφρν λα πξνβιεκαηίζνπλ ηα παηδηά θαη 

κε ινγηθά επηρεηξήκαηα λα πάξνπλ ζέζε. 

     Αφζεθαλ αζθήζεηο φπνπ ηα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ ζε κηθξφηεξεο νκάδεο θαη 

αξγφηεξα ζε κεγαιχηεξεο γηα έλα θνηλφ απνηέιεζκα, ζε δεπγάξηα έηζη ψζηε λα 
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γλσξηζηνχλ θαιχηεξα αιιά θαη κφλα ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ θάζε 

θνξά εθθσλνχζακε. 

     Χο πξνο ηα παηδηά, ζε θάζε εξγαζηήξην δψζακε ηε δπλαηφηεηα λα 

εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ, λα 

αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο θαη λα νδεγεζνχλ ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Δ 

νκάδα ιεηηνπξγνχζε βνεζεηηθά ψζηε ην θάζε παηδί λα αλαδεηρζεί θαη λα πεη ηελ 

άπνςή ηνπ. 

     Αψζακε ζηελ θάζε νκάδα ην ρξφλν λα νινθιεξψζεη απηφ πνπ ζέιεη, 

ηηζαζεχζακε ηα παηδηά πνπ πξνζπαζνχζαλ λα επηβιεζνχλ ζε άιια θαη δψζακε 

βήκα ζηα παηδηά πνπ ήηαλ ληξνπαιά θαη δελ εμέθξαδαλ πνιχ ηε γλψκε ηνπο. Οη 

πξνζπάζεηεο φισλ ησλ παηδηψλ αλαγλσξίδνληαλ, αθνχζηεθαλ ελδηαθέξνπζεο 

απφςεηο θαη δηαηππψζεθαλ πνιιέο θαη δηάθνξεο ππνζέζεηο. 

     Ώπφ ηελ κεξηά ηνπ εξεπλεηή, πξνζπαζήζακε λα ηεξεζεί ν ζηφρνο ησλ 

εξγαζηεξίσλ, λα ζρεδηαζηνχλ πξνγξάκκαηα πνπ ζα έρνπλ αξθεηέο 

δηιεκκαηηθέο θαηαζηάζεηο ψζηε ηα παηδηά λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη κέζα απφ 

απηέο λα θαιιηεξγεζνχλ νη δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

     Ώπφ ηελ πξψηε ζηηγκή ελεκεξψζακε ηα παηδηά γηα ην εγρείξεκά καο θαη 

νδεγεζήθακε ζε θάπνηεο ζπκθσλίεο νη νπνίεο έπξεπε λα ηεξεζνχλ γηα λα 

είκαζηε φινη ηθαλνπνηεκέλνη. Πξνζπαζήζακε λα δηεπθνιχλνπκε ηα παηδηά ζηηο 

ζπλεξγαζίεο ηνπο, ηξνπνπνηήζακε εξγαζίεο πνπ ζηελ πξάμε δελ ήηαλ εθηθηέο, 

αιιά ρσξίο λα μεθεχγνπκε απφ ην ζηφρν καο, πξνθαιέζακε ηελ έθπιεμε 

πνιιέο θνξέο ζηα παηδηά, ψζηε λα θξαηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη 

ρξεζηκνπνηήζακε θάπνηα αληηθείκελα γηα λα πινπνηήζνπκε θάπνηεο αζθήζεηο. 

     Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ζπλαληήζεηο καο, νη νπνίεο ήηαλ βησκαηηθέο 

θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπο θηλήζεθε ζε παξφκνηα πιαίζηα. Σα εξγαζηήξηα αλαιπηηθά 

παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα. 

     ηηο πξψηεο καο ζπλαληήζεηο κε ηα παηδηά ζπδεηήζακε γηα ηελ νκάδα γηα ην 

ηη επξφθεηην λα θάλνπκε θαη ζπκθσλήζακε γηα ην πνηα ζα είλαη ε ζπκπεξηθνξά 

καο πξνο ηελ νκάδα. Τινπνηήζακε αζθήζεηο γλσξηκίαο θαη δηάθνξεο θηλεηηθέο 

αζθήζεηο, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα ληψζνπλ άλεηα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ην θαηλνχξην άηνκν, ηελ εξεπλήηξηα.  

     πλήζσο γηλφηαλ ε εηζαγσγή ηεο θαηλνχξηαο έλλνηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ πάλσ 

ζηελ νπνία ζα βαζηδφηαλ ε πξνβιεκαηηθή καο κε δηάθνξεο ηερληθέο φπσο ε 

ηερληθή ηνπ θαζξέθηε, ησλ παγσκέλσλ εηθφλσλ ή θάπνηαο θηλεηηθήο άζθεζεο 
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βάδνληαο θάπνηεο ζπλζήθεο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχζε ε αθήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο ε νπνία εκπινπηηδφηαλ κε ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ θαζψο θαη κε άιιεο 

αζθήζεηο πνπ ζηφρεπαλ ζην λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά γχξσ απφ ηελ 

έλλνηα-πξνβιεκαηηθή πνπ θάζε θνξά δεηνχζακε, λα κπνπλ ζηε ζέζε ησλ 

θχξησλ πξνζψπσλ ηεο ηζηνξίαο, λα πξνβιεκαηηζηνχλ, λα πάξνπλ ζέζε θαη λα 

νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα.  

     Σα εξγαζηήξηα φπσο αλαθέξακε έθιεηλαλ πάληα κε έλαλ αλαζηνραζκφ ησλ 

πεπξαγκέλσλ θαη φια είραλ ζαλ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο. 
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4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

     Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο καο δηαδηθαζίαο ζα παξνπζηάζνπκε 

ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, έηζη ψζηε λα ειέγμνπκε αλ ν ζηφρνο πνπ είρακε 

ζέζεη αξρηθά, ν νπνίνο αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ησλ καζεηψλ ηεο Β΄ ηάμεο 

δεκνηηθνχ εθπιεξψζεθε. 

     Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο πνπ δηεξεπλήζεθαλ αθνξνχζαλ ζηηο δεμηφηεηεο 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα κειεηήζεθε ε αθαηξεηηθή θαη επαγσγηθή 

ζθέςε, ε αμηνπηζηία, ε παξαηήξεζε θαη ε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ.   

     Έγηλε απνηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε απφ ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε, ε νπνία έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12 ζπλαληήζεσλ πνπ 

είρακε κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα φπνπ θαη εθαξκφζηεθε έλα πξφγξακκα 

βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα. 

     Δ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε κε ηελ ηξηγσλνπνίεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ καο δεδνκέλσλ.   

 

4.1 Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ 

     ηελ παξνχζα έξεπλα ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ηηκψλ ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS.     

     Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα έπξεπε λα γίλεη ν 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ. ε κηα έξεπλα δηαηππψλνληαη δχν 

ππνζέζεηο ε Μεδεληθή Τπφζεζε Ho θαη ε Βλαιιαθηηθή Τπφζεζε Hα. ηνλ 

ζηαηηζηηθφ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ καο ελδηέθεξε λα ειέγμνπκε αλ ε κέζε ηηκή 

ησλ κεηαβιεηψλ ηθαλνπνηνχζε ηε Μεδεληθή Τπφζεζε έλαληη ηεο Βλαιιαθηηθήο 

Τπφζεζεο.6  

     Βπνκέλσο γηα λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα δηαηππψζεθαλ 

νη παξαθάησ ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο. 

Μεδεληθή Τπφζεζε Ho-1 

                                                            
6 Ζλεγχοσ ςτατιςτικών υποθέςεων με τη χρήςη του ςτατιςτικού προγραμμάτοσ SPSS v. 20. (χχ) 
Διαθζςιμο ςτον δικτυακό τόπο, 
http://www.fme.aegean.gr/sites/default/files/cf/elegxosstatistikonipotheseon.pdf (Τελευταία 
πρόςβαςη 27/07/2016). 
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     Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα δε ζα ελίζρπε ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ. 

Βλαιιαθηηθή Τπφζεζε Δ1-1 

     Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα ζα ελίζρπε ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ. 

Μεδεληθή Τπφζεζε Δ0-2 

     Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα δε ζα ελίζρπε ηελ επαγσγηθή ζθέςε. 

Βλαιιαθηηθή Τπφζεζε Δ1-2 

     Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα ζα ελίζρπε ηελ επαγσγηθή ζθέςε. 

Μεδεληθή Τπφζεζε Δ0-3 

     Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα δε ζα ελίζρπε ηελ παξαηεξεηηθφηεηα. 

Βλαιιαθηηθή Τπφζεζε Δ1-3 

     Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα ζα ελίζρπε ηελ παξαηεξεηηθφηεηα. 

Μεδεληθή Τπφζεζε Δ0-4 

     Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα δε ζα ελίζρπε ηελ αμηνπηζηία. 

Βλαιιαθηηθή Τπφζεζε Δ1-4  

     Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα ζα ελίζρπε ηελ αμηνπηζηία. 

Μεδεληθή Τπφζεζε Δ0-5 

     Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα δε ζα ελίζρπε ηε δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ. 

Βλαιιαθηηθή Τπφζεζε Δ1-5 

     Δ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα ζα ελίζρπε ηε δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ. 

     Γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ έγηλε ε ζχγθξηζε ηεο 

δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηηκψλ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίνη 

κεηξήζεθαλ ζηελ ίδηα θιίκαθα, ζε δπν δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο (pre-θαη post-test), 

κε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην t-student.  
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     Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα ηελ θαλνληθή θαηαλνκή έγηλε κε ην ηεζη ησλ 

Shapiro-Wilk γηαηί ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ κηθξφο Ν=25<50 θαη κεηξήζεθε 

Sign.=0.974=97,4%. Βπνκέλσο αθνχ γηα ην ηεζη ησλ Shapiro-Wilk 

Sign.=97.4%> 5% (5% ην φξην πνπ ζέζακε γηα λα θξίλνπκε ηελ κεδεληθή καο 

ππφζεζε), θαηαιήγνπκε ζην φηη δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ κεδεληθή 

καο ππφζεζε. Άξα ε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ην 

δείγκα καο είλαη πξνζεγγηζηηθά θαλνληθή.  

     χκθσλα θαη κε ηα παξαπάλσ θξίζεθε απαξαίηεην λα κειεηεζεί μερσξηζηά 

ε θάζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. ηνλ ΠΕΝΏΚΏ 1 παξνπζηάδνληαη ε κέζε ηηκή (M) 

θαη ε ηππηθή απφθιηζε (SD) θαη γηα ηνπο πέληε παξάγνληεο φπσο εμειίρζεθαλ 

ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα.   

ΠΙΝΑΚΑ 1. 

Σηκέο κέηξεζεο ησλ παξαγφλησλ κεηαβιεηψλ αθαίξεζε-επαγσγή-αμηνπηζηία-

παξαηήξεζε-ππφζεζε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

 

Πεηξακαηηθή 

νκάδα (Ν 25) 

Πξηλ 

M  SD 

Μεηά 

M  SD 

 

MD  SD 

 

T 

Value 

Sig 

(2-

tailed) 

P* 

Ώθαίξεζε 1.96    .20 1.60    .50  .36  .489 3.674 .001 

Βπαγσγή 1.80  1.19 2.64  1.186 -.84  1.46 -2.871 .008 

Ώμηνπηζηία 4.36  1.15 3.52  1.47 .84   1.84 2.281 .032 

Παξαηήξεζε 2.32  .476 2.28  1.10 .040  1.24 .161 .873 

Τπφζεζε .92    .64 2.24  1.234 -1.32 1.37 -4.797 .000 

 

εκείσζε: *P<.01 

 
 

     Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ επαγσγηθή ζθέςε θαη ηε δηαηχπσζε ησλ 

ππνζέζεσλ, παξαηεξνχκε ζηνλ ΠΕΝΏΚΏ 1, έρνπλ ζεηηθή ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα (δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο <0.001). Αειαδή κεηά ηελ παξέκβαζε 

ε επαγσγηθή ζθέςε θαη ε δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ καζεηψλ 

βειηηψζεθαλ.  
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     ηνλ ΠΕΝΏΚΏ 2 παξνπζηάδνληαη ε κέζε ηηκή (M) θαη ε ηππηθή απφθιηζε (SD) 

θαη γηα ηνπο πέληε παξάγνληεο φπσο εμειίρζεθαλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Δ 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ππνινγίζηεθε ζην 0.025. 

ΠΙΝΑΚΑ 2. 

Σηκέο κέηξεζεο ησλ παξαγφλησλ κεηαβιεηψλ αθαίξεζε-επαγσγή-αμηνπηζηία-

παξαηήξεζε-ππφζεζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

 

Οκάδα 

ειέγρνπ 

(Ν 25) 

Πξηλ 

M  SD 

Μεηά 

M  SD 

 

MD  SD 

 

T 

Value 

Sig (2-

tailed) 

P* 

Ώθαίξεζε 1.24  .663 1.04  .789 .20  1.08 .926 .364 

Βπαγσγή 2.52  1.32 2.28  1.06 .24  1.535 .782 .442 

Ώμηνπηζηία 3.84  1.17 3.40  1.35 .440  1.68 1.305 .204 

Παξαηήξεζε 1.84  1.28 1.96  1.27 -.12  1.81 -.331 .743 

Τπφζεζε 1.76  1.23 1.96  1.27 -.20  1.22 -.816 .422 

 

εκείσζε: *P<.01 

 
     Σα απνηειέζκαηα ζηνλ ΠΕΝΏΚΏ 2, ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ δείρλνπλ 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 

     Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach’s alpha. Ο ζπληειεζηήο 

παίξλεη ηηκέο απφ ην 0 έσο ην 1. ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

καο ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο ηνπ Cronbach’s alpha γηα θάζε επηκέξνπο δεμηφηεηα. 

Ο ππνινγηζκφο βαζίζηεθε ζηηο ηηκέο πνπ παξαηεξήζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε. Δ δηαδηθαζία έγηλε ηφζν γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ φζν θαη γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα. Οη δεμηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ απνδεθηέο ηηκέο είλαη ε 

δεμηφηεηα ηεο ππφζεζεο κε ηηκή 0,687 θαη ε δεμηφηεηα ηεο επαγσγηθήο ζθέςεο 

κε ηηκή 0,390 θαη ε κέζε ηηκή εγθπξφηεηαο ππνινγίζηεθε ζην 0,397. 

     Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ππφ δηεξεχλεζε δεδνκέλσλ απνθάιπςε φηη ε 

εξεπλεηηθή καο ππφζεζε ελ κέξεη επηβεβαηψζεθε. ηελ ηάμε ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεηξακαηηθή παξέκβαζε επέδξαζαλ ζεηηθά δχν απφ ηηο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, ε επαγσγηθή ζθέςε θαη ε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ. Σα 
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θχξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε απάληεζε ζην θχξην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα είλαη θαηαθαηηθή. Έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζηηο 

ηερληθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο κπνξεί λα εληζρχζεη ελ κέξεη ηηο 

δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ηεο Β΄ Σάμεο δεκνηηθνχ.  

 

4.2 Απνηειέζκαηα ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο 

 
     Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ζπιιέμακε δεδνκέλα γηα 

ηα παξαηεξνχκελα ππνθείκελα. χκθσλα κε ηε Wright απηή ε κέζνδνο 

έξεπλαο ππεξηεξεί έλαληη άιισλ εξεπλψλ, δηφηη ν εξεπλεηήο κπνξεί λα έρεη κηα 

ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ζρνιηθήο εκπεηξίαο (Wright,1993:26). Έηζη ηφζν εγψ σο 

εξεπλήηξηα φζν θαη ε θξηηηθή θίιε θαηαγξάςακε ε θάζε κηα μερσξηζηά ηελ 

εμειηθηηθή πνξεία ησλ ππνθεηκέλσλ, φπσο ηελ αληηιεθζήθακε. 

     Δ πεηξακαηηθή καο νκάδα φπσο πξναλαθέξακε απνηεινχληαλ απφ 25 

παηδηά,13 αγφξηα θαη 12 θνξίηζηα. Δ ζπκκεηνρή ζηα εξγαζηήξηα ήηαλ θαζνιηθή. 

Ώπηφ πνπ θάλεθε ζαλ γεληθφ ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ηα παηδηά ζην ζχλνιφ ηνπο 

ήηαλ πξνβιεκαηηζκέλα ζρεηηθά κε ηα επίθαηξα θνηλσληθά δεηήκαηα, ηα νπνία 

θαη ζίμακε κέζα απφ ηα εξγαζηήξηα, γηα λα θηλεηνπνηήζνπκε ηελ θξηηηθή ηνπο 

ζθέςε. 

     Δ πεηξακαηηθή καο νκάδα εμ αξρήο ήηαλ κηα νκάδα νκνηνγελήο. Σα παηδηά 

γλσξίδνληαλ θαιά απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, εθηφο απφ έλα παηδί πνπ είρε 

έξζεη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη έδεηρλε λα κελ κπνξεί λα εληαρζεί απφιπηα 

ζηελ νκάδα. Σν καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν ήηαλ πςειφ θαη είραλ κηα θαιή επαθή 

κε ηηο ζεαηξηθέο ηερληθέο. Παξφια απηά ππήξρε έλα ζέκα ζηηο ζπλεξγαζίεο 

ηνπο. Ήδε απηφ θάλεθε απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε καδί ηνπο. Πξννδεπηηθά 

φκσο θαη κε ηηο ζπλαληήζεηο καο απηφ άξρηζε λα θζίλεη κε απνηέιεζκα ηα 

παηδηά λα ζπλεξγάδνληαη φιν θαη θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο. 

     Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ, έθπιεμε καο πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη 

ην παηδί πνπ ήηαλ απνκνλσκέλν θαη δελ κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηηο νκάδεο 

ζηγά ζηγά άξρηζε λα αλνίγεηαη θαη λα ζέιεη θη απηφ λα πεη ηελ γλψκε ηνπ, λα 

θάλεη ππνζέζεηο ζε θάπνην ππνηηζέκελν πξφβιεκα θαη λα δείρλεη φηη ζέιεη λα 

εληαρζεί ζηελ νκάδα. 
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     ηελ αξρή ησλ εξγαζηεξίσλ ππήξρε κηα ραιαξή αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζέηακε απφ κηα νκάδα παηδηψλ πνπ ήηαλ 

πην δσεξά θαη πξνζπαζνχζαλ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ. ηελ 

πνξεία φκσο φια ηα παηδηά άξρηζαλ λα πξνβιεκαηίδνληαη, λα θάλνπλ 

ππνζέζεηο, λα παξαηεξνχλ ηελ εθάζηνηε δηιεκκαηηθή θαηάζηαζε θαη λα εμάγνπλ 

ινγηθά ζπκπεξάζκαηα. Άμην ζεκείσζεο επίζεο ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη ηα 

παηδηά άξρηδαλ λα απαληνχλ κε επηρεηξήκαηα θαη λα ζηεξίδνπλ θάζε θνξά ηε 

γλψκε ηνπο.  

     Σα παηδηά κέζα απφ ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ, ηνπο ζεαηξηθνχο 

απηνζρεδηαζκνχο  ηηο παγσκέλεο εηθφλεο, ην δηάδξνκν ζπλείδεζεο, ηελ θαπηή 

θαξέθια, έζεηαλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο κέξνο ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

θαη κέζα απφ ηελ ελζπλαίζζεζε πξνβιεκαηίδνληαλ. Πνιιέο θνξέο θαη εηδηθά 

πξνο ην ηέινο ησλ εξγαζηεξίσλ νδεγνχληαλ απφ κεξηθέο εηθαζίεο ζε έλα γεληθφ 

ζπκπέξαζκα θαη άιινηε απφ θάπνην ζπκπέξαζκα ζε ινγηθέο απαληήζεηο. 

Καιιηεξγνχζαλ ζηαδηαθά θαη νπζηαζηηθά ηελ αθαηξεηηθή θαη ηελ επαγσγηθή 

ζθέςε. 

     χκθσλα θαη κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θξηηηθήο θίιεο «Η πεηξακαηηθή νκάδα 

ηεο Δ΄ Γεκνηηθνύ, ζηελ νπνία ζπκκεηείρα σο θξηηηθή θίιε θαη εκςπρώηξηα, 

δηδάζθεηαη Θεαηξηθή Αγσγή από ηελ Α΄ ηάμε. Απηό ζπλεπάγεηαη ηελ 

ζπλεθηηθόηεηα ηεο νκάδαο θαη ηελ αλάπηπμε θνηλώλ θσδηθώλ επηθνηλσλίαο πνπ 

δηεπθόιπλαλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ. Βέβαηα, ππήξραλ δπλακηθέο 

ζηελ νκάδα πνπ έπξεπε λα απνδνκεζνύλ θπξίσο ζε ό,ηη αθνξά ην status πνπ 

έρνπλ πηνζεηήζεη νη καζεηέο αλάινγα κε ηηο επηδόζεηο ηνπο ζηα ππόινηπα 

καζήκαηα (θαινί-θαθνί καζεηέο)». 

     Σα παηδηά παξόιε ηελ ππεξέληαζε πνπ είραλ (ιόγσ ηεο κεηάβαζεο από ην 

παηδηθό ζην εθεβηθό ζηάδην) ζπκκεηείραλ όια ελεξγά θαη ε πξόνδνο ζηα 

εζσζηξεθή παηδηά πνπ ηπραίλνπλ λα είλαη νη θαθνί καζεηέο ηεο ηάμεο ππήξρε 

αμηνζαύκαζηε. Σν γεγνλόο όηη ηνπο δόζεθε ην δηθαίσκα λα εθθξαζηνύλ 

ειεύζεξα ρσξίο λα θνβνύληαη, αλ απηό πνπ ζα πνπλ είλαη ζσζηό ή ιάζνο, ηα 

απειεπζέξσζε. εκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη θαη ε ύπαξμε ζεβαζκνύ πνπ 

δείρλνπλ νη άιινη ζηελ άπνςε ηνπ θαζελόο. Οη ζρνιηαζκνί πνπ αθνύζηεθαλ δελ 

ήηαλ απνδνθηκαζηηθνί αιιά ελζαξξπληηθνί κε δόζε ρηνύκνξ. Ήηαλ πάληα 

πξόζπκα λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο δείρλνληαο πσο έλησζαλ αζθάιεηα κέζα 

ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Μεγάιε εληύπσζε κνπ έθαλαλ νη 4 καζεηέο πνπ 
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κεηά από ζπδήηεζε κε ηε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο δηαπίζησζα όηη ζηα ππόινηπα 

καζήκαηα ήηαλ αλύπαξθηνη ζηελ ηάμε. Ήηαλ νη πξώηνη πνπ δεηνύζαλ λα 

κηιήζνπλ θαη ε ηθαλνπνίεζε από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ θαηάδειε.    

     Οη παξεκβάζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο 

απνδεηθλύνπλ πσο ζπλέβαιαλ ζε κεγάιν βαζκό ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ, κα θπξίσο είραλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηνπο καζεηέο πνπ ζεσξνύληαλ «αδύλακνη» εληζρύνληαο ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο θαη εληάζζνληάο ηνπο έηζη ζηελ νκάδα σο ηζόηηκα κέιε.»  

     πκπεξαζκαηηθά νη καζεηέο κέζα απφ ηηο παξεκβάζεηο νη νπνίεο ήηαλ 

βαζηζκέλεο ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα εξγάζηεθαλ κέζα ζε έλα επδηάζεην θιίκα, 

ήξζαλ πην θνληά, εμσηεξίθεπζαλ ηηο απφςεηο ηνπο, απέθηεζαλ πεξηζζφηεξν 

ζάξξνο, θαιιηέξγεζαλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο  θαη επαιήζεπζαλ ηηο 

αξρηθέο καο ππνζέζεηο.  

 

4.3 Πεξηνξηζκνί ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο 

     Δ παξνχζα έξεπλα πινπνηήζεθε ππφ ηελ χπαξμε θάπνησλ πεξηνξηζκψλ 

ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε γηα λα νινθιεξσζεί ε απνηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

     Δ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία μεθίλεζε ηνλ Φεβξνπάξην θαη νινθιεξψζεθε ηνλ 

Μάην. Σν δπλακηθφ ηεο ηάμεο ήηαλ νκνηνγελέο κηαο θαη ηα παηδηά ήηαλ ίδηαο 

ειηθηαθήο νκάδαο, 10-11 εηψλ. Ώπαξηηδφηαλ απφ 25 παηδηά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ηα 13 ήηαλ αγφξηα (52%) θαη ηα 12 θνξίηζηα (48%). Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο (Ν<30), κε απνηέιεζκα λα κελ ζεσξείηαη 

αληηπξνζσπεπηηθφο. 

     Δ έξεπλα δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηπραίν δείγκα αιιά εθαξκφζηεθε ν 

ζρεδηαζκφο ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο.7 Ώπφ ηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο 

Ώξγνιίδαο επηιέρζεθε έλα, ην 4ν δεκνηηθφ ζρνιείν Ναππιίνπ, ζην νπνίν 

πινπνηήζεθε ε παξέκβαζή καο.  

     Λφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ εξεπλψλ γχξσ απφ ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα δπζθνιεπηήθακε λα βξνχκε 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν κέηξεζεο γη’ απηφ ην ιφγν θαηαιήμακε λα βαζηζηνχκε ζην 

                                                            
7 Εσαλλίδε-Καπφινπ, Β. (ρρ). Κνηλσληνινγηθή έξεπλα- κέζνδνη θαη ηερληθέο: εκεηψζεηο, 

www.nsph.gr/Files/006_Koinoniologias/Research_Stages.doc (Σειεπηαία πξφζβαζε 
22/07/2016) 
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Cornell Class-Reasoning Test, (Form X), ην νπνίν φκσο κεηαθξάζακε, 

ηξνπνπνηήζακε θαη ζηαζκίζακε ζε δχν ζρνιεία ηνπ Ν. Ώξγνιίδαο. 

     Ο ρξφλνο ησλ ζπλαληήζεσλ καο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο ζηα 45΄ ζχκθσλα κε 

ην Χξνιφγην Πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ κηαο θαη φπσο έρνπκε αλαθέξεη γίλνληαλ 

ηελ ψξα ηεο Θεαηξηθήο Ώγσγήο. Ώπηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα θάπνηα εξγαζηήξηα 

λα νινθιεξσζνχλ ζε άιιν ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αίζνπζα 

ησλ καζεκάησλ ησλ παηδηψλ, γεγνλφο πνπ νξηζκέλεο θνξέο επέδξαζε 

αλαζηαιηηθά φζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

     Έλα άιιν γεγνλφο πνπ ιεηηνχξγεζε πεξηνξηζηηθά γηα ηελ έξεπλά καο ήηαλ φηη 

ην πξφγξακκα εθαξκφζηεθε απφ εκάο, πνπ απνηεινχζακε μέλν ζψκα γηα ην 

ζρνιείν. Παξφιν φκσο ηνπο αξρηθνχο καο πξνβιεκαηηζκνχο ηα εξγαζηήξηα 

θχιεζαλ νκαιά θαη γξήγνξα θεξδίζακε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ παηδηψλ. 

     Βπνκέλσο ζχκθσλα θαη κε ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλάο καο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζε φινλ ηνλ πιεζπζκφ, αιιά 

έρνπλ εγθπξφηεηα κφλν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. Βληνχηνηο φκσο ε 

παξνχζα έξεπλα πηζηεχνπκε πσο ζα απνηειέζεη ζπλεηζθνξά ζηε κειέηε γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 
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5.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

5.1 Δπηζθόπεζε απνηειεζκάησλ 

     Δ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλήο βηβιηνγξαθίαο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κάο νδήγεζαλ ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία 

θαη αλαθέξνπκε παξαθάησ. 

     Δ παξνχζα κειέηε κάο επηβεβαίσζε φηη νξηζκέλεο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ ηεο Β΄ ηάμεο δεκνηηθνχ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ πξνο 

ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε κέζα απφ δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη 

ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα. 

     Δ πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο εζηηάδεη ζηηο θνηλσληθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο. Σα παηδηά κέζα απφ ηελ αλάιεςε ξφισλ πνπ έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, εθθξάδνπλ νπζηαζηηθά κε ηνλ πην άκεζν ηξφπν 

ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή θαη βξίζθνπλ ιχζεηο ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα (Adıgüzel, 

2009). ηα παηδηά ε πξνζπνηνχκελε ζπκπεξηθνξά εμειίζζεηαη απφ έλα 

ζχκπιεγκα αλαδεκηνπξγίαο ηεο ξνπηίλαο ησλ γεγνλφησλ ηεο νηθνγελεηαθήο 

δσήο, ησλ ηζηνξηψλ πνπ δηαβάδνπλ θαη ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ιακβάλνπλ απφ 

ηελ ηειεφξαζε. Ώπηφ ην γεγνλφο αληαλαθιά ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπο 

(Σsiaras, 2016).  

     Έρνληαο θαηά λνπ απηά, ν ζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ, ζηφρεπε ζην λα 

νηθεηνπνηεζνχλ ηα παηδηά ηα πξνβιήκαηα πνπ δνχζαλ νη ήξσεο ησλ ηζηνξηψλ 

καο, λα ηα παξνπζηάζνπλ κε απηνζρέδηα δξψκελα ή κέζα απφ ηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα, λα ζθεθηνχλ θαη λα 

νδεγεζνχλ ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα θαη απνθάζεηο. πσο θαη έγηλε. Ώπηφ πνπ 

εθιάβακε εκείο ήηαλ φηη φζν πεξλνχζε ν θαηξφο φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά 

ήζειαλ λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ ηα απζφξκεηα, δξακαηηθά παηρλίδηα. Ώπηφ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα αιιειεπηδξά κε ηα ππφινηπα κέιε, 

λα γλσξίδεη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ απηέο πνπ ήδε γλψξηδε θαη ζηελ 

νπζία λα ρηίδεη έλαλ άιινλ ηξφπν ζθέςεο θαη αληίιεςεο ησλ γεγνλφησλ θαη 

ζηελ νπζία λα εμειίζζεηαη.  

     Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ηα 

παηδηά άξρηζαλ λα θαιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

πγθεθξηκέλα θαη ζηαδηαθά απηφ πνπ παξαηεξήζακε ήηαλ αξρηθά ε ελίζρπζε 
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ηεο επαγσγηθήο ηνπο ζθέςεο. Δ επαγσγηθή ζθέςε ζπρλά αλαθέξεηαη σο 

γελίθεπζε8, δηφηη ζηελ νπζία ζεκαίλεη φηη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο 

ή γεγνλφηα νδεγνχκαζηε ζε πην γεληθά ζπκπεξάζκαηα. ηελ πεξίπησζή καο 

απηφ πνπ δηαπηζηψζακε κέζα απφ ηηο ζπλαληήζεηο καο, ήηαλ φηη ηα παηδηά κέζα 

απφ ηα παηρλίδηα ξφισλ βίσζαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ ζηνπο ήξσεο 

ησλ ηζηνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζακε, πξνβιεκαηίζηεθαλ, γελίθεπζαλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη βξήθαλ ιχζεηο βγαικέλεο κέζα απφ ηε δηθή ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηα. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνχγνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αλαζηνραζκνχ ππνδήισλαλ φηη ηα παηδηά ζηαδηαθά θαηαθηνχζαλ ηελ 

επαγσγηθή ζθέςε γεληθεχνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηηο 

δηιεκκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο είρακε ζέζεη.  

     Δ δηαηχπσζε ππνζέζεσλ ζε κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ε ελίζρπζε 

εχξεζεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο επηηεχρζεθε κε ηηο δηάθνξεο ηερληθέο ηνπ 

δξάκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε φπσο νη παγσκέλεο εηθφλεο, νη ζεαηξηθνί 

απηνζρεδηαζκνί θαη ν δηάδξνκνο ζπλείδεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλαληήζεψλ καο επηδηψμακε φια ηα παηδηά λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο, 

αθφκα θαη ηα πην ζπλεζηαικέλα. Ώπφ ηηο πξψηεο θηφιαο ζπλαληήζεηο καο θαη κε 

ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο θξηηηθήο θίιεο δηαπηζηψζακε φηη έλα ζπγθεθξηκέλν 

παηδί ην νπνίν εληάρζεθε πέξπζη ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο θαη αληηκεηψπηδε 

πξνβιήκαηα ελζσκάησζεο ζηελ νκάδα, άξρηζε ζηαδηαθά λα αλνίγεηαη, λα 

δηαηππψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζαξξεηά ηε γλψκε ηνπ θαη λα δίλεη ιχζεηο. 

     Οη ππφινηπεο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ιφγσ θαη ηεο δπζθνιίαο ηεο 

θχζεο ηνπο δελ εληζρχζεθαλ ζεκαληηθά. Παξφια απηά φκσο ν ηξφπνο πνπ 

εξγαζηήθακε ζα κπνξνχζε καθξνπξφζεζκα λα επηθέξεη απνηειέζκαηα. 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ 

ρξεζηκνπνηήζακε θάπνηα παηρλίδηα πξνζπνίεζεο. Ώζθεζήθακε ζηα παηρλίδηα 

ξφισλ, ζηα κηθξά απηνζρέδηα δξψκελα, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο θαη λα δψζνπλ ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα ζηα 

δηάθνξα αληηθείκελα. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψμακε θαη θαηαθέξακε φζν ήηαλ 

δπλαηφλ, ηα παηδηά λα εθινγηθεχζνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ 

αθαηξεηηθή ζθέςε. ηελ αξρή ησλ ζπλαληήζεψλ καο ππήξραλ θάπνηα παηδηά 

                                                            
8
 Inductive thinking for writing. (ρρ) Αηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν 27/07/2016, 

https://www.liberty.edu/media/2030/Writing%20with%20Inductive%20Strategy.pdf (Σειεπηαία 
πξφζβαζε 27/07/2016)  
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φπνπ επεπθεκνχζαλ θάπνηεο ιάζνο ζπκπεξηθνξέο κφλν θαη κφλν γηα λα 

μερσξίζνπλ απφ ηελ νκάδα, ζηελ πνξεία φκσο απηά ήηαλ θπξίσο ηα παηδηά πνπ 

εμέθξαδαλ απνξίεο θαη θαίλνληαλ πην πξνβιεκαηηζκέλα. 

     Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ ρξεζηκνπνηήζακε 

ηηο παγσκέλεο εηθφλεο. Ώπηή ηελ ηερληθή ηνπ δξάκαηνο ηε ρξεζηκνπνηήζακε 

ζρεδφλ ζε φια ηα εξγαζηήξηα φπνπ ηα παηδηά θάζε θνξά έπξεπε λα 

παξαηεξήζνπλ ηελ παγσκέλε εηθφλα ηεο άιιεο νκάδαο. Ώθνινπζνχζε θάπνηα 

ζπδήηεζε αλάινγα ην ζέκα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη κε απηφ θαηαθέξλακε λα 

δεκηνπξγνχκε πξνβιεκαηηζκνχο ζηα παηδηά πνπ νδεγνχζε ζην λα γλσξίζνπλ 

θαη άιινπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη ζε άιια ζπκπεξάζκαηα ηειηθά. Βπίζεο, 

ε παξαηεξεηηθφηεηα ζην θνκκάηη ηεο αθήγεζεο ηεο ηζηνξίαο ήηαλ πξσηαξρηθφ 

κέιεκα ησλ παηδηψλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αθνινπζνχζαλ. 

     Σέινο, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ έπξεπε νη ηερληθέο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχζακε ζα έπξεπε λα θαιιηεξγνχλ θαη ηελ αμηνπηζηία. Σα παηδηά ζα 

έπξεπε λα ειέγρνπλ αλ νη ιχζεηο πνπ δίλνληαλ ζηηο ηζηνξίεο καο είραλ ινγηθή ή 

αλ απηέο ήηαλ νη ζσζηέο. Ώθνινπζήζεθε ε ίδηα νδφο, κέζα απφ ηηο ζεαηξηθέο 

ηερληθέο φπσο ήηαλ ε θαπηή θαξέθια, ηα παηρλίδηα ξφισλ, φπνπ ην παηδί 

έπξεπε λα ειέγμεη ηηο ζπλζήθεο, λα εθθξαζηεί κε επηρεηξήκαηα γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηε γλψκε ηνπ θαη λα θαηαιήμεη ζε αμηφπηζηεο απνθάζεηο θαη ιχζεηο. 

Βίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ζηελ αξρή ησλ ζπλαληήζεψλ καο ηα παηδηά 

δελ κπνξνχζαλ εχθνια λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζέζε ηνπο, φζν πεξλνχζε ν θαηξφο 

φκσο ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο ηεο άπνςήο ηνπο βάζε επηρεηξεκάησλ 

ήηαλ εκθαλήο. 

     Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη κεηά απφ ζπδεηήζεηο κε ηελ θξηηηθή 

θίιε πνπ ηα ζπλαληνχζε θάζε κέξα θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά είραλ αιιάμεη ζπκπεξηθνξά ηφζν ζηελ ηάμε φζν θαη 

γεληθφηεξα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ήηαλ πην ζπλεξγάζηκα, πην εχθνια 

άθνπγαλ ηελ άπνςε ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο κέζα ζηελ ηάμε, εμαιείθζεθαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηα κεηαμχ ηνπ θνξντδεπηηθά πεηξάγκαηα, ππνζηήξηδαλ ζζελαξά 

ηελ άπνςή ηνπο κε επηρεηξήκαηα θαη εθινγίθεπαλ πνιχ πην εχθνια ηα γεγνλφηα. 

     πκπεξαζκαηηθά θαηαιήμακε ζην φηη κηα παξέκβαζε βαζηζκέλε ζην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα αλ εθαξκνζηεί πξνγξακκαηηζκέλα αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη θαη λα 
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εληζρχζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σν 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επράξηζην θιίκα ζηελ ηάμε, λα 

δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη λα αιιάμεη 

πξνο ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ παηδηψλ.  

 

5.2 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

     Δ Κξηηηθή ζθέςε αλαγλσξίδεηαη επξέσο σο ε βαζηθφηεξε ζπληζηψζα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη σο έλαο ηζρπξφο θαη δσηηθφο πφξνο ηεο πξνζσπηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο (Facione et al., 1997).  

     Δ αλάιπζε ηεο γλψζεο απαηηεί θξηηηθή ζθέςε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

ζπλεπάγεηαη ηε δηαδηθαζία ηεο λφεζεο θαη ηε ζεκαζία ησλ παξαηεξεζέλησλ 

εκπεηξηψλ θαη ηελ έθθξαζε ζπκπεξαζκάησλ. Δ εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

δηαδξακαηίζεη πξσηεχνληα ξφιν ζην λα εθπαηδεχζεη ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο λα 

ζθέθηνληαη θαη λα δξνπλ θξηηηθά. Δ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία δείρλεη λα κελ 

κπνξεί λα ζπγρξνληζηεί κε ηε ζπλερψο εμειηζζφκελε θνηλσλία θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο.  

     Ώπηφ θαηά ηελ άπνςή καο έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα. 

Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα ζπληζηά κηα δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή πξφηαζε πνπ 

ζηελ νπζία ζπάεη ηα δεζκά ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη κεηαηξέπεη ηε 

κάζεζε ζε έλα δεκηνπξγηθφ παηρλίδη. Οη καζεηέο κέζα απφ απηφ απηελεξγνχλ, 

εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο, πξνβιεκαηίδνληαη, ζθέθηνληαη θξηηηθά,  θαη 

δξνπλ γηα ηελ νκάδα. 

     Σελ θαηλνηφκν απηή πξφηαζε ζειήζακε λα εθκεηαιιεπηνχκε θαη λα 

απνδείμνπκε ζηελ νπζία φηη ηα παηδηά κέζα ζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ 

κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πεηξακαηηθή έξεπλα θαηαθέξακε λα απνδείμνπκε ηελ 

αξρηθή καο ππφζεζε, φηη φλησο ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα επηδξά ζεηηθά ζε απηφ ην 

πξνσζεκέλν είδνο ζθέςεο. 

     Σν γεγνλφο φηη ην εχξνο ησλ εξεπλψλ είλαη πεξηνξηζκέλν θαη ηα ππφ 

δηεξεχλεζε ζέκαηα αξθεηά καο θάλεη λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή γηα 

πεξαηηέξσ κειέηεο ζην κέιινλ πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ε δηθή καο κειέηε 

δελ κπφξεζε λα αληηκεησπίζεη. 
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     χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε γελληέηαη ε αλάγθε γηα κηα 

κειέηε κε κεγαιχηεξν αξηζκφ δείγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε εγθπξφηεηα 

θαη λα γεληθεπηεί ζε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ. 

     Δ έξεπλα ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζηελ δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα ζπλέρεηα γηα αθφκε κεγαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. ε κηα θνηλσλία φπνπ νη απαηηήζεηο είλαη απμεκέλεο ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα είλαη νπξαγφο ησλ εμειίμεσλ κηαο θη νη 

απξηαλνί πνιίηεο επηβάιιεηαη λα ζθέθηνληαη θξηηηθά. 

     Βπηπιένλ έλα πξφγξακκα εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο πνπ εληζρχεη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία, φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο 

πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα αιιάμνπλ ηξφπν ζθέςεο θαη λα αληηδξνχλ θξηηηθά ζηα 

γεγνλφηα.  

     πκπεξαζκαηηθά ε εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ θξίζε ησλ παηδηψλ θαη ην πψο αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν γχξσ 

ηνπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνζζέζεη γλψζεηο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

επεθηείλνπλ ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπο (De la Roche,1993). Βπνκέλσο  ην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν, ζην  

σξνιφγην ζρνιηθφ πξφγξακκα, σο κέζν ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο, δηακνξθψλνληαο πξννδεπηηθά ηζνξξνπεκέλνπο θαη θξηηηθά 

ζθεπηφκελνπο πνιίηεο ηεο απξηαλήο θνηλσλίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. 

 

Δξσηεκαηνιόγην Κξηηηθήο θέςεο 

 

 

πκπιήξσζε ηα θελά: 

 

Ώγφξη ……… Κνξίηζη ……… 

Δ εκεξνκελία γέλλεζήο ζνπ: εκέξα……... κήλαο…………….. έηνο…….….. 

Δ ηάμε ζνπ………………………………………………………………………..…… 

Σν ζρνιείν ζνπ……………………………………………………………………….. 

Δ ζεκεξηλή εκεξνκελία: εκέξα…………… κήλαο…….............. έηνο……….. 

 

 

Γεληθέο νδεγίεο: 

 

 

Ώπηφ είλαη έλα ηεζη γηα λα δνχκε πφζν θαιά ζα ηα παο ζε έλα ηδηαίηεξν είδνο 
ζθέςεο. Βκείο ην απνθαινχκε «Κξηηηθή θέςε». Βζχ ζα δεηο φηη ήδε ζθέθηεζαη 
κε απηφ ην είδνο ζθέςεο.  

ΜΗΝ ΜΑΝΣΔΤΔΙ ΔΠΙΠΟΛΑΙΑ. Τπάξρεη κηα βαζκνινγηθή πνηλή γηα ηελ ιάζνο 

απάληεζε. Ώλ λνκίδεηο φηη μέξεηο ηελ απάληεζε, αιιά δελ είζαη ζίγνπξνο, 

θχθισζε ηελ απάληεζε. Ώιιά αλ ληψζεηο φηη δελ κπνξείο λα ηελ απαληήζεηο, 

ηφηε πξνρψξεζε ζηελ επφκελε εξψηεζε. 

ηελ αξρή ππάξρνπλ 5 δνθηκαζηηθέο εξσηήζεηο, ζηε ζπλέρεηα, άιιεο 23. Θα 

πξέπεη λα εξγαζηείο φζν πην γξήγνξα κπνξείο, αιιά κε βηαζηείο. Απηό δελ 

είλαη έλα ηεζη ηαρύηεηαο.  

 

 

 

ΜΗΝ ΓΤΡΙΔΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ ΜΔΥΡΙ Ο ΓΑΚΑΛΟ ΝΑ ΟΤ ΣΟ ΠΔΙ 
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Απάληεζε ηηο εξσηήζεηο: 

 

 

Καηά ηελ απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε, ρξεζηκνπνίεζε κφλν φ,ηη ζνπ δεηά απηή 

ε εξψηεζε. Γηα λα ην θάλεηο απηφ, ζα πξέπεη λα θαληαζηείο φηη ην κπαιφ ζνπ 

είλαη θελφ, δηφηη νξηζκέλα απφ ηα πξάγκαηα πνπ ζα δηαβάζεηο είλαη πξνθαλψο 

ιάζνο. Ώθφκα θαη έηζη, εζχ ζα πξέπεη λα ππνζέζεηο φηη είλαη αιήζεηα - κφλν γηα 

ηελ εξψηεζε απηή. 

Θα ζνπ δνζνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο ζα ζθεθηείο. ηε 
ζπλέρεηα ζα ζνπ δνζεί κηα άιιε θξάζε, γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 
απνθαζίζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν φ, ηη ζνπ είπαλ. 

 

 

Τπάξρνπλ ηξεηο πηζαλέο απαληήζεηο: 

Ώ. Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

ΐ. ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

Γ. Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

 

 

Η ζεκαζία ησλ πηζαλώλ απαληήζεσλ δίλεηαη ζηελ θνξπθή ηεο θάζε 
ζειίδαο γηα λα ζε βνεζήζεη λα ζπκεζείο.  

Κάζε εξώηεζε έρεη κόλν κία ζσζηή απάληεζε. 

εκείσζε ηηο απαληήζεηο ζνπ ζε απηφ ην θπιιάδην ραξάζζνληαο έλαλ θύθιν 
γύξσ από ηελ ζσζηή απάληεζε.  

Να ζπκάζαη: Βάλ δελ έρεηο ηδέα πνηα είλαη ε απάληεζε, παξάιεηςε ην δήηεκα 
θαη πήγαηλε ζην επφκελν. Μελ καληέςεηο επηπφιαηα, αιιά αλ λνκίδεηο φηη μέξεηο, 
ηφηε απάληα ζηελ εξψηεζε. 
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Γνθηκαζηηθέο Δξσηήζεηο: 

 

Αηάβαζε ηελ πξψηε εξψηεζε θαη δεο πψο έρεη επηζεκαλζεί. 

1. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ:                   

    Ο  ΐαζίιεο είλαη δίπια ζηνλ Σάζν.                    

    Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα;                              

    Ο Σάζνο είλαη δίπια ζηνλ ΐαζίιε. 

1.Ώ.  ΝΏΕ  

   ΐ. ΟΥΕ 

   Γ. ΕΧ 

 

Δ ζσζηή απάληεζε είλαη Ώ, «ΝΏΕ». Ώλ ν ΐαζίιεο είλαη δίπια ζηνλ Σάζν, ηφηε ν 
Σάζνο ζα πξέπεη λα είλαη δίπια ζηνλ ΐαζίιε. Πξέπεη λα είλαη αιήζεηα, έηζη, 
έλαο θχθινο ραξάζζεηαη γχξσ απφ ην "ΝΏΕ". 

 

Βδψ είλαη έλα άιιν παξάδεηγκα. Ώπηή ηε θνξά εζύ ζα θπθιψζεηο ηελ 
απάληεζε. 

2. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

    Σν ζπνπξγίηη είλαη πάλσ απφ ην γεξάθη. 

    Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

    Σν γεξάθη είλαη πάλσ απφ ην ζπνπξγίηη. 

2. Ώ. ΝΏΕ 

    ΐ. ΟΥΕ 

    Γ. ΕΧ 

  

  Θα πξέπεη λα έρεηο θπθιψζεη ην ΐ, "ΟΥΕ". Ώλ ην ζπνπξγίηη είλαη πάλσ απφ ην 
γεξάθη, ηφηε ην γεξάθη δελ κπνξεί λα είλαη πάλσ απφ ην ζπνπξγίηη. Αελ κπνξεί 
λα είλαη αιήζεηα.  
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Βδψ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ: 

   Ώ. Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

  ΐ. ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

   Γ. Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

 

Κχθισζε ηελ απάληεζε ζην επφκελν παξάδεηγκα. Πξφζερε: 

3. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

    Δ  Βπγελία ζηέθεηαη θνληά ζηνλ Μπάκπε. 

    Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

    Ο Μπάκπεο ζηέθεηαη θνληά ζηελ Βπγελία. 

3. Ώ. ΝΏΕ 

    ΐ. ΟΥΕ 

    Γ. ΕΧ 

 

Δ ζσζηή απάληεζε είλαη Γ, «ΕΧ». Ώθφκε θη αλ ε Βπγελία ζηέθεηαη θνληά ζηνλ 
Μπάκπε, ν Μπάκπεο κπνξεί λα θάζεηαη. Ο Μπάκπεο ζα κπνξνχζε λα 
ζηέθεηαη θνληά ζηελ Βπγελία, αιιά ζα κπνξνχζε λα θάζεηαη θνληά ζηελ 
Βπγελία, ή θάηη άιιν. Αελ ζνπ έδσζαλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη 
ζίγνπξνο, έηζη ην «ΕΧ» είλαη ε απάληεζε. 

 

Κχθισζε ηελ απάληεζε ζηελ επφκελε δνθηκαζηηθή εξψηεζε. Να ζπκάζαη φηη ην 
κπαιφ ζνπ ππνηίζεηαη είλαη θελφ ζηελ αξρή ηεο θάζε εξψηεζεο. 

4. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

    Σν Ναχπιην είλαη θνληά ζην Άξγνο. 

    Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

    Σν Άξγνο είλαη θνληά ζην Ναχπιην. 

4. Ώ. ΝΏΕ 

    ΐ. ΟΥΕ 

    Γ. ΕΧ 
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Δ ζσζηή απάληεζε είλαη ην Ώ, «ΝΏΕ». Ώθφκε θη αλ ην Άξγνο θαη ην Ναχπιην δελ 
είλαη πξαγκαηηθά θνληά ην έλα ζην άιιν. Βάλ ην Ναχπιην ήηαλ θνληά ζην 
Άξγνο, ηφηε ην Άξγνο ζα είλαη θνληά ζην Ναχπιην. Ώπηφ ζα πξέπεη λα είλαη 
αιήζεηα. 

 

 

Βδψ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ: 

Ώ. Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

ΐ. ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

Γ.  Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

 

Μέρξη ζηηγκήο ζηηο δνθηκαζηηθέο εξσηήζεηο ζνπ έδηλαλ κία κφλν πιεξνθνξία. 
ηελ επφκελε εξψηεζε ζα ζνπ δψζνπλ δχν.  

5. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

    Σν θνπθνχηζη είλαη κέζα ζην ζηφκα ηεο αιεπνχο. 

    Σν θεξάζη είλαη κέζα ζην ζηφκα ηεο αιεπνχο.  

    Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

    Σν θνπθνχηζη είλαη κέζα ζην θεξάζη.  

5. Ώ. ΝΏΕ 

    ΐ. ΟΥΕ 

    Γ. ΕΧ 

 

Δ ζσζηή απάληεζε είλαη Γ, «ΕΧ». Σν κφλν πνπ ζνπ ιέλε είλαη φηη ην 
θνπθνχηζη θαη ην θεξάζη θαη ηα δχν είλαη ζην ζηφκα ηεο αιεπνχο. Αελ ζνπ δίλνπλ 
θακηά πιεξνθνξία γηα λα είζαη ζίγνπξνο φηη ην θνπθνχηζη είλαη κέζα ζην θεξάζη 
ή φρη 
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Σψξα πνπ έρεηο θάλεη ηηο πξαθηηθέο εξσηήζεηο ίζσο θαηάιαβεο ηη λα πεξηκέλεηο.  

 

Δάλ έρεηο νπνηαδήπνηε εξώηεζε, ξώηεζε ηώξα. 

 

ΜΗΝ ΓΤΡΙΔΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ ΜΔΥΡΙ Ο ΓΑΚΑΛΟ ΝΑ ΟΤ ΣΟ ΠΔΙ 
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Βδψ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ: 

Ώ: Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

ΐ ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

Γ. Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

6. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

    Κακία απφ ηηο θνχθιεο ηεο Βπγελίαο δελ έρεη θαπέιν. 

    Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

    Κακία απφ ηηο θνχθιεο πνπ έρνπλ θαπέια δελ είλαη ηεο Βπγελίαο. 

6. Ώ. Ναη 

    ΐ. ΟΥΕ 

    Γ. ΕΧ 

 

7. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

    Καλέλα απφ ηα βηβιία ηεο Ώζαλαζίαο δελ είλαη ζρεηηθφ κε ηα δψα 

    Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

    Καλέλα απφ ηα βηβιία γηα ηα δψα δελ είλαη ηεο Ώζαλαζίαο. 

7. Ώ. Ναη 

    ΐ. ΟΥΕ 

    Γ. ΕΧ 

 

8. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

     Σνπιάρηζηνλ κεξηθά απφ ηα κνιχβηα ηνπ Γηψξγνπ είλαη πξάζηλα. 

     Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

     Καλέλα απφ ηα κνιχβηα ηνπ Γηψξγνπ δελ είλαη πξάζηλα. 

8. Ώ. Ναη 

    ΐ. ΟΥΕ 

    Γ. ΕΧ 
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Βδψ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ: 

Ώ: Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

ΐ ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

Γ. Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

 

9. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ:  

Σνπιάρηζηνλ θάπνηα απφ ηα παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα Παπαδνπνχινπ παίξλνπλ 
βηβιία απφ ηε βηβιηνζήθε. 

ινη νη άλζξσπνη πνπ παίξλνπλ βηβιία απφ ηε βηβιηνζήθε έρνπλ θάξηεο 
βηβιηνζήθεο. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

Σνπιάρηζηνλ θάπνηα απφ ηα παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα Παπαδνπνχινπ έρνπλ 
θάξηεο βηβιηνζήθεο. 

9. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 

 

10. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      ια ηα κέιε ηεο νκάδαο κπάζθεη ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ ζηελ Ώζήλα. 

      Καλείο απφ ηελ ηάμε ηνπ Άξε δελ ήηαλ ζηελ Ώζήλα. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      Σνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε ηεο νκάδαο κπάζθεη είλαη ζηελ ηάμε ηνπ Άξε. 

10. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 
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Βδψ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ: 

Ώ: Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

ΐ ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

Γ. Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

 

11. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      Καλέλα απφ ηα αγφξηα ηεο Β΄ ηάμεο δελ είλαη ζηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα. 

      Ο Γηάλλεο είλαη έλα αγφξη ηεο Β΄ ηάμεο. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      Ο Γηάλλεο δελ είλαη ζηελ νκάδα πνδνζθαίξνπ. 

11. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 

 

12. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      ια ηα αγφξηα είλαη δσγξάθνη. 

      ια ηα παηδηά είλαη δσγξάθνη. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      Σνπιάρηζηνλ κεξηθά παηδηά είλαη αγφξηα. 

12. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 
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Βδψ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ: 

Ώ: Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

ΐ ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

Γ. Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

 

13. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      ια ηα παηδηά ηεο ΐ΄ ηάμεο είλαη ζηελ παηδηθή ραξά. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      ια ηα παηδηά ζηελ παηδηθή ραξά είλαη ηεο ΐ΄ ηάμεο. 

13. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 

 

14. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      Καλέλα απφ ηα βηβιία ηνπ Αεκήηξε δελ είλαη ζην ηξαπέδη, αιιά ππάξρνπλ 
βηβιία πάλσ ζην ηξαπέδη. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      Σνπιάρηζηνλ κεξηθά απφ ηα βηβιία ζην ηξαπέδη δελ είλαη ηνπ Αεκήηξε. 

14. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 
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Βδψ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ: 

Ώ: Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

ΐ ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

Γ. Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

 

15. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      Καλέλα δψν δελ είλαη  ζθπιί. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      Καλέλα ζθπιί δελ είλαη δψν. 

15. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 

 

16. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

     ια ηα πξάγκαηα ζην δσκάηην είλαη ηνπ Αεκήηξε. 

     Δ κπιε κπάια  ηνπ πνδνζθαίξνπ είλαη ηνπ Αεκήηξε. 

     Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

     Δ κπιε κπάια ηνπ πνδνζθαίξνπ είλαη ζην δσκάηην. 

16. Ώ. Ναη 

     ΐ. ΟΥΕ 

     Γ. ΕΧ 
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Βδψ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ: 

Ώ: Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

ΐ ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

Γ. Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

 

 

17. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      ια ηα κνιχβηα ηεο Μαξίαο είλαη θίηξηλα. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      Σνπιάρηζηνλ κεξηθά απφ ηα κνιχβηα ηεο Μαξίαο δελ είλαη θίηξηλα. 

17. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 

 

18. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

     ια ηα γιπθά ηεο Καηεξίλαο είλαη ζην θνπηί. 

     ια ηα γιπθά πνπ δελ είλαη ζνθνιαηέληα δελ είλαη επίζεο ζην θνπηί. 

     Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

     Σνπιάρηζηνλ κεξηθά απφ ηα γιπθά ηεο Καηεξίλαο δελ είλαη ζνθνιαηέληα. 

18. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 
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Βδψ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ: 

Ώ: Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

ΐ ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

Γ. Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

 

 

19. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      Κακηά κπινχδα κνπ δελ είλαη κάιιηλε. 

      Κακηά απφ ηηο κπινχδεο πνπ θξέκνληαη ζηελ ληνπιάπα δελ είλαη κάιιηλε. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      Σνπιάρηζηνλ κεξηθέο κπινχδεο κνπ θξέκνληαη ζηελ ληνπιάπα. 

19. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 

 

20. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      ια ηα κνιχβηα είλαη βαξηά. 

      ,ηη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιν δελ είλαη βαξχ. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      Σνπιάρηζηνλ θάπνηα κνιχβηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ μχιν. 

20. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 
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Βδψ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ: 

Ώ: Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

ΐ ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

Γ. Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

 

 

21. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      Καλέλα απφ ηα βηβιία ηνπ Θσκά δελ βξίζθεηαη ζην ξάθη. 

      Καλέλα επηζηεκνληθφ βηβιίν δελ βξίζθεηαη ζην ξάθη. 

     Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

     Σνπιάρηζηνλ κεξηθά απφ ηα βηβιία ηνπ Θσκά είλαη επηζηεκνληθά βηβιία. 

21. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 

 

22. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

Σνπιάρηζηνλ θάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ θ. Γηάλλε παίξλνπλ ην  ιεσθνξείν 

γηα λα έξζνπλ ζην ζρνιείν. 

    ινη νη καζεηέο πνπ κέλνπλ ζηελ νδφ Κνινθνηξψλε έρνπλ ζθπιηά. 

    ινη νη καζεηέο πνπ παίξλνπλ ην ιεσθνξείν γηα ην ζρνιείν κέλνπλ ζηελ νδφ 

Κνινθνηξψλε. 

    Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

    Καλέλαο απφ ηνπο καζεηήο ηνπ θ. Γηάλλε  δελ έρεη ζθχιν. 

22. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ  
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Βδψ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ: 

Ώ: Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

ΐ ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

Γ. Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

 

 

23. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      ια ηα πνπιηά έρνπλ ηξία κάηηα. 

      Κακηά πάπηα δελ είλαη πνπιί. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      Κακηά πάπηα δελ έρεη ηξία κάηηα. 

23. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 

 

24. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      ια ηα κνιχβηα ζην θνπηί είλαη θίηξηλα. 

      Καλέλα απφ ηα ζπαζκέλα κνιχβηα δελ είλαη θίηξηλν. 

      ια ηα κνιχβηα ηνπ Μάλνπ είλαη κέζα ζην θνπηί. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      Καλέλα απφ ηα ζπαζκέλα κνιχβηα δελ είλαη ηνπ Μάλνπ. 

24. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 
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Βδψ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ: 

Ώ: Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

ΐ ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

Γ. Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

 

 

25. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      ια ηα ζθπιηά είλαη θαθέ. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      Σνπιάρηζηνλ κεξηθά ζθπιηά δελ είλαη θαθέ. 

25. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 

 

26. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

     ια ηα ζθπιηά είλαη θφθθηλα. 

     Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

     ια ηα δψα πνπ δελ είλαη θφθθηλα δελ είλαη επίζεο ζθπιηά. 

26. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 
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Βδψ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ: 

Ώ: Ναη, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 

ΐ ρη, δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 

Γ. Ίζσο, κπνξεί λα είλαη αιήζεηα ή δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. Αελ ζνπ έρνπλ 
δψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα είζαη ζίγνπξνο θαηά πφζνλ είλαη «ΝΏΕ» ή 
«ΟΥΕ». 

 

27. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      ινη νη αιηγάηνξεο είλαη έμππλα δψα. 

      ια ηα δψα πνπ δελ κπνξνχλ λα ηξαγνπδήζνπλ, δελ είλαη, επίζεο, έμππλα. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      Σνπιάρηζηνλ θάπνηνη αιηγάηνξεο δελ κπνξνχλ λα ηξαγνπδήζνπλ. 

27. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 

 

28. Ώο ππνζέζνπκε φηη μέξεηο απηφ: 

      Κακηά πάπηα δελ είλαη πνπιί. 

      ,ηη έρεη κεγάια θηεξά δελ είλαη πνπιί. 

      Σφηε ζα ήηαλ απηφ αιήζεηα; 

      Σνπιάρηζηνλ κεξηθέο πάπηεο έρνπλ κεγάια θηεξά. 

28. Ώ. Ναη 

      ΐ. ΟΥΕ 

      Γ. ΕΧ 

 

ΣΔΛΟ ΔΡΧΣΗΔΧΝ. ΠΗΓΑΙΝΔ ΠΙΧ ΚΙ ΔΛΔΓΞΔ ΣΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΟΤ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2. 

Οη 12 παξεκβάζεηο 

1ε Παξέκβαζε (Η έλλνηα ηεο εμνξίαο) 

Άζθεζε γλσξηκίαο: Σα παηδηά ζηέθνληαη ζε θχθιν, φξζηα. Ο εκςπρσηήο θξαηά 

έλα αφξαην θνπηί πνπ αιιάδεη ζρήκα θαη πξνηξέπεη ηα παηδηά λα ην θξαηήζνπλ 

θαη λα ην πιάζνπλ ζε φηη ζρήκα εθείλα ζέινπλ. ηε ζπλέρεηα λα πνπλ θάηη πνπ 

ηα θάλεη ραξνχκελα (π.ρ. ε ζάιαζζα, ην ειηνβαζίιεκα, έλα βηβιίν, λα παίδσ).  

Αζθήζεηο πξνζέξκαλζεο: Σα παηδηά κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εκςπρσηή 

δηαζθνξπίδνληαη ζην ρψξν. Αίλνληαη νη εμήο νδεγίεο: Πεξπαηάκε θαη κε ηνλ ήρν 

ηνπ ηχκπαλνπ ζηακαηάκε (ή ρηχπνο κε ηηο παιάκεο). Γίλνληαη 3 επαλαιήςεηο. Οη 

νδεγίεο ηψξα αιιάδνπλ. ηαλ αθνχκε ηε ιέμε πεξπαηάκε, ζα ζηακαηάκε θαη 

φηαλ αθνχκε ηνλ ήρν, ζα πεξπαηάκε. Γίλνληαη 3 επαλαιήςεηο. Οη νδεγίεο 

αιιάδνπλ. Πεξπαηάκε κε ηα ρέξηα ςειά ρσξίο λα αγγίδνπκε θαλέλαλ, κε ηνλ 

ήρν ζηακαηάκε. Γίλνληαη δχν επαλαιήςεηο. Σψξα πεξπαηάκε κφλν θνπηζφ, κε 

ηνλ ήρν ζηακαηάκε. Γίλνληαη δχν επαλαιήςεηο.   

Δηζαγσγή έλλνηαο (ζπλαηζζήκαηα): Σα παηδηά θάλνπλ δεπγάξηα. Σν έλα παηδί 

ην νλνκάδνπκε Ώ θαη ην άιιν ΐ. Ο Ώ θάλεη θηλήζεηο θαη ν ΐ θάλεη αθξηβψο ην ίδην 

(ηερληθή θαζξέθηε). Ώθήλνπκε ιίγα ιεπηά ηα δεπγάξηα λα θάλνπλ ηηο θηλήζεηο 

ηνπο (ρέξηα, πφδηα, πξφζσπα, ζε φια ηα επίπεδα). ηε ζπλέρεηα ν ΐ θάλεη ηηο 

θηλήζεηο θαη ν Ώ αθνινπζεί. Μεηά απφ ιίγα ιεπηά δίλεηαη ε νδεγία ν Ώ λα θάλεη 

κε κνξθαζκφ ηνλ ραξνχκελν, ηνλ ιππεκέλν, ηνλ ζπκσκέλν, ηνλ 

απνγνεηεπκέλν, ηνλ θνβηζκέλν θαη ν ΐ αθνινπζεί κε ηελ ίδηα ηερληθή. Σψξα φια 

απηά ηα θάλεη ν ΐ θαη ν Ώ αθνινπζεί.  

Αθήγεζε ηζηνξίαο: Σα παηδηά ζηε ζπλέρεηα θάζνληαη ζε θχθιν καδί κε ηνλ 

εκςπρσηή θαη αθνχλ ηελ ηζηνξία πνπ ζα ηνπο αθεγεζεί.  

1ο μέπορ: « Δ Βηξήλε, βιέπνληαο ηηο θιφγεο λα πέθηνπλ απφ ηνλ νπξαλφ, 

έθπγε καθξηά. Ήηαλ πεηλαζκέλε. Καλέλαο δελ ελδηαθεξφηαλ γηα έλα παηδί πνπ 

ήηαλ κφλν ηνπ θαη ηξνκαγκέλν. 
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Δ Βηξήλε έηξερε θαη έηξερε θαη δελ ζηακάηεζε κέρξη πνπ έθζαζε ζ’ έλα δάζνο. 

Βθεί βξήθε κεξηθά βαηφκνπξα, ηα έθαγε θαη έηζη έλησζε ιηγφηεξν πεηλαζκέλε. 

Πάλσ ζε θάπνηα ρφξηα έθαλε έλα καιαθφ, δεζηφ θξεβάηη. κσο, πεηλνχζε 

αθφκε, θαη νη ζφξπβνη ηεο λχρηαο ηελ έθαλαλ λα θνβάηαη. 

ρη, δελ κπνξνχζε λα κείλεη εθεί γηα πάληα, νινκφλαρε.  

Δ Βηξήλε άξρηζε λα πεξηπιαλάηαη πάιη ζην δάζνο θαη αθνινπζψληαο ηελ 

φζθξεζή ηεο, έθζαζε ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ. 

Βθεί κπήθε ζηε ρψξα ησλ Πεηξνθάγσλ. Ήηαλ πνιχ θηιηθνί θαη έδσζαλ ζηελ 

Βηξήλε λα θάεη κία ρνχθηα πέηξεο. κσο εθείλε δελ κπνξνχζε λα ηηο θάεη.  

 

Η αθήγεζε ζηακαηά 

 

Ο εκςπρσηήο δεηά απφ ηα παηδηά λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα θάλνπλ κηα 

ζθελή πνπ λα δείρλεη πσο αληέδξαζαλ νη Πεηξνθάγνη ζην γεγνλφο φηη ε Βηξήλε 

δελ κπνξνχζε λα θάεη ην θαγεηφ ηνπο.  

 

πλέρεηα αθήγεζεο 

 

Ο εκςπρσηήο δεηά απφ ηα παηδηά λα θάηζνπλ πάιη ζε θχθιν. 

 

«…Οη Πεηξνθάγνη εμαθαλίζηεθαλ θαη ηελ άθεζαλ κφλε ηεο. Δ Βηξήλε ηφηε 

ζηελαρσξεκέλε ζπλέρηζε ηελ πεξηπιάλεζή ηεο. 

 

Αηέζρηζε μαλά έλα ηεξάζηην, ζθνηεηλφ δάζνο. Μπξνζηά ηεο ήηαλ ε ρψξα κε ηηο 

Μεηαμσηέο Οπξέο. 

 

«Καιψο ήξζεο! Καιψο ήξζεο!», ηεο θψλαμαλ θαη ηε ξψηεζαλ ηη ζέιεη απφ ηνλ 

ηφπν ηνπο. 

«Χ, κφλν έλα κηθξφ θνκκαηάθη ςσκί θαη κηα δεζηή γσληά λα θνηκεζψ», είπε ε 

Βηξήλε 

«Ώπηφ κπνξείο λα ην έρεηο», ηηηίβηζαλ νη Μεηαμσηέο Οπξέο. 

 

Χζηφζν, κία απ’ απηέο πνπ ζηεθφηαλ πίζσ απφ ηελ Βηξήλε, είπε ηξνκαγκέλα: 
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«Αελ έρεη νπξά !!!» Σφηε φιεο ζέιεζαλ λα θνηηάμνπλ ηελ Βηξήλε απφ πίζσ, θαη 

φηαλ είδαλ φηη πξαγκαηηθά δελ είρε νπξά, είπαλ αλήζπρεο: «ρη δελ κπνξείο λα 

κείλεηο καδί καο. ην θάησ θάησ, δελ έρεηο κεηαμσηή νπξά». 

 

«Μα, απηφ δελ έρεη ζεκαζία», πξνζπάζεζε λα ηνπο θαζεζπράζεη ε Βηξήλε. 

«Μπνξψ λα θξεκάζσ κία γχξσ απφ ηε κέζε κνπ ή λα θαξθηηζψζσ κία κε 

παξακάλα.» «ρη, φρη απηφ δε θζάλεη», θψλαδαλ νη Μεηαμσηέο Οπξέο 

ηξνκνθξαηεκέλεο. «Μφλν νη Μεηαμσηέο Οπξέο επηηξέπεηαη λα δνπλ ζ’ απηή ηε 

ρψξα». Δ Βηξήλε παξαθάιεζε, ηθέηεπζε, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. θέθζεθε 

ζηελαρσξεκέλε, «Αε κε βνεζάλε γηαηί είκαη μέλε θαη δηαθνξεηηθή απ’ απηέο.» 

  

Η αθήγεζε ζηακαηά 

 

Ο εκςπρσηήο ηνπνζεηεί δπν ιεπθά ραξηηά ζην θέληξν θαη δεηά απφ ηα παηδηά λα 

γξάςνπλ ζην έλα ραξηί πψο ληψζεη ε Βηξήλε θαη ζην άιιν πψο ληψζνπλ νη 

κεηαμσηέο νπξέο γηα ηελ Βηξήλε. 

 

πλέρεηα αθήγεζεο 

 

2ο μέπορ: «Αελ ηεο έκελε ηίπνηε άιιν λα θάλεη απφ ην λα ζπλερίζεη λα 

πεξπαηάεη. ην ηέινο ηνπ δάζνπο κπήθε ζηε ρψξα ησλ Αρόξηαγσλ. 

 

Ήηαλ πινχζηνη, δνχζαλ ζε κεγάια, άλεηα ζπίηηα θαη πάληα είραλ αξθεηφ θαγεηφ. 

,ηη ηνπο πεξίζζεπε, ην πεηνχζαλ. Ώθφκα θαη ηα δσάθηα ηνπο απνιάκβαλαλ ην 

θαιχηεξν θαγεηφ. 

 

ηαλ νη άλζξσπνη ζπλαληηφληαλ ζην δξφκν, αγθαιηάδνληαλ θαη αληάιιαδαλ 

θηιηά, έλα ζε θάζε κάγνπιν. 

 

Ώιιά θαλέλαο δελ αγθάιηαζε ηελ Βηξήλε, παξφιν πνπ ε πείλα ηεο θαη ε κνλαμηά 

ηεο ήηαλ νινθάλεξε. Νηξνπαιά, ραηξέηεζε δχν αλζξψπνπο θαη ξψηεζε πνπ 

κπνξνχζε λα βξεη θάηη λα θάεη θαη έλα δεζηφ κέξνο γηα λα θνηκεζεί. 
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Ώιιά εθείλνη εμνξγίζηεθαλ! «Αίλε ηνπ απφ δσ! Αελ καο πεξηζζεχεη ηίπνηα!», 

είπαλ νη Ώρφξηαγνη. 

 

«Οη πινχζηνη δελ μέξνπλ πφζν πνλάεη ε πείλα», ζθέθζεθε ε Βηξήλε. «Πξέπεη 

λα ςάμσ γηα θησρνχο αλζξψπνπο. Ώπηνί μέξνπλ πφζν νδπλεξφ είλαη λα κε ζε 

βνεζάεη θαλέλαο». 

 

Πξνρψξεζε κέρξη ηελ άθξε ηεο πφιεο, ζε κηα πεξηνρή πίζσ απφ κεγάια 

εξγνζηάζηα θαη ζθνππηδφηνπνπο, Βθεί, θησρνί άλζξσπνη δνχζαλ ζε παξάγθεο. 

 

«Φχγε!», θψλαμαλ φηαλ είδαλ έλα μέλν παηδί. «Αε ζε ρξεηαδφκαζηε εδψ. Βάλ 

καδεπηνχκε πνιινί θησρνί εδψ, δελ ζα ππάξρεη νχηε αξθεηφ θαγεηφ νχηε θαη 

ρψξνο γηα λα κείλνπκε.» 

 

« Πξέπεη λα θαηαιάβεηο.» 

 

Δ Βηξήλε θαηάιαβε φηη δελ κπνξνχζε λα δήζεη εθεί. 

 

Ώιιά δελ ήμεξε πιένλ πνχ αιινχ λα πάεη. Καη ζαλ λα κελ έθζαλαλ φια απηά, 

άξρηζε θαη λα βξέρεη. Σφηε θαηά έλα πεξίεξγν ηξφπν είδε ηνλ εαπηφ ηεο λα 

θαζξεθηίδεηαη ζηηο ζηαγφλεο ηεο βξνρήο.» 

 

Η αθήγεζε ζηακαηά. 

 

Ο εκςπρσηήο δεηά απφ ηα παηδηά λα θαζίζνπλ ζε θχθιν θαη λα πεη ν θαζέλαο ηη 

ζα ζθεθηφηαλ, αλ ήηαλ ζηε ζέζε ηεο Βηξήλεο θαη έβιεπε ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα 

ζηηο ζηαγφλεο ηεο βξνρήο. 

 

ηε ζπλέρεηα ν εκςπρσηήο θαιεί ηα παηδηά λα ζεθσζνχλ θαη ηνπνζεηεί ζην 

θέληξν κηα θαξέθια δίλνληαο ζηα παηδηά ηηο εμήο νδεγίεο: Ώπφ ηελ θαξέθια θαη 

δεμηά ζα πεγαίλνπλ ηα παηδηά πνπ πηζηεχνπλ φηη απηφ πνπ ζα αθνχζνπλ είλαη 

ΧΣΟ. Ώλ θηάζνπλ ζην ηέξκα ηνπ ηνίρνπ ζα ζεκαίλεη ΠΟΛΤ ΧΣΟ, θνληά 

ζηε θαξέθια ιηγφηεξν ζσζηφ. Ώληίζεηα φπνην παηδί θηλεζεί απφ ηελ θαξέθια θαη 

πξνο ηα αξηζηεξά ζα ζεκαίλεη φηη απηφ πνπ άθνπζαλ είλαη ΛΏΘΟ. Ώλ θηάζνπλ 
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ζην ηέξκα ηνπ ηνίρνπ ζα ζεκαίλεη ΠΟΛΤ ΛΏΘΟ, θνληά ζηελ θαξέθια ιηγφηεξν 

ιάζνο.  

   Σα παηδηά ζηέθνληαη γχξσ απφ ηελ θαξέθια θαη ν εκςπρσηήο δηαβάδεη κηα-κηα 

ηηο πξνηάζεηο πεξηκέλνληαο θάζε θνξά  πνπ ζα ζηαζνχλ ηα παηδηά ζην άθνπζκά 

ηνπο. Αελ ζρνιηάδεη ηίπνηα θαη ζπλερίδεη ζηελ επφκελε. 

 

 Ο πφιεκνο ιχλεη ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ. 

 Σν παηδί ρξεηάδεηαη θαγεηφ, αζθάιεηα, αγάπε θη έλα ζπίηη γηα λα 

κεγαιψζεη ζσζηά. 

 ηαλ ππάξρεη εηξήλε νη άλζξσπνη είλαη ραξνχκελνη. 

 Σα παηδηά κπνξνχλ λα δήζνπλ θαη ρσξίο ηνπο κεγάινπο. 

 Μπνξεί λα είκαζηε δηαθνξεηηθνί αιιά φινη είκαζηε ίζνη. 

 ηαλ θάπνηνο πηζηεχεη ζε κηα άιιε ζξεζθεία δελ πξέπεη λα ηνλ 

δερφκαζηε ζηελ παξέα καο. 

 Οη άλζξσπνη πνπ αλαγθάζηεθαλ λα θχγνπλ απφ ηε ρψξα ηνπο ιφγν ηνπ 

πνιέκνπ ή ηεο θηψρηαο θαιφ ζα ήηαλ λα γπξίζνπλ πίζσ. 

 

ηαλ εηπσζεί θαη ε ηειεπηαία πξφηαζε ν εκςπρσηήο επηιέγεη έλα παηδί πνπ 

πήγε ηέξκα δεμηά, έλα παηδί πνπ πήγε ηέξκα αξηζηεξά, έλα παηδί αλαπνθάζηζην 

αιιά γέξλεη πξνο ην ζσζηφ θαη έλα παηδί αλαπνθάζηζην αιιά γέξλεη πξνο ην 

ιάζνο θαη ηα ξσηά γηα πνην ιφγν επέιεμαλ λα πάλε κέρξη εθεί, πνηα είλαη ε 

άπνςή ηνπο.     

 

Η αθήγεζε ζπλερίδεηαη. 

 

Ο εκςπρσηήο πξνηξέπεη ηα παηδηά λα θαζίζνπλ μαλά ζηνλ θχθιν γηα λα 

αθνχζνπλ ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο.  

 

3ο μέπορ: «…Δ Βηξήλε απνκαθξχλζεθε απφ ηελ πφιε θαη θαηεπζχλζεθε πξνο 

ηα ρσξάθηα. Ξαθληθά είδε έλα ηεξάζηην δέληξν. ηα θιαδηά ηνπ θάπνηνο είρε 

ρηίζεη έλα ζπίηη απφ παιηά θαη άρξεζηα πξάγκαηα. Καζφηαλ ζην παξάζπξν, 

θνηηνχζε έμσ θαη έηξσγε έλα κεγάιν θνκκάηη ςσκί κε ηπξί. 
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«Γεηα ζνπ! Έια πάλσ λα ζνπ δψζσ ιίγν ςσκί κε ηπξί», ηεο θψλαμε.  

«Φαίλεζαη θνπξαζκέλε θαη πεηλαζκέλε. Κάζηζε εδψ πνπ είλαη δεζηά θαη 

ζηεγλά.» 

 

«Πνηνο είζαη;» ξψηεζε ε Βηξήλε μαθληαζκέλε, θνηηάδνληαο απηφλ ηνλ άληξα πνπ 

ήηαλ ληπκέλνο αιιφθνηα κε ηφζν έληνλα ρξψκαηα, φζν θαη ην ζπηηάθη ηνπ. 

 

«Βίκαη ν θχξηνο Καιφθαξδνο», απάληεζε. 

 

«Ώ!», είπε ε Βηξήλε, πνπ δελ είρε μαλαθνχζεη απηφ ην φλνκα, «Έηζη δελ ιέγνληαη 

φζνη είλαη επγεληθνί κε ηνπο άιινπο;»  

 

αο έςαρλα πνιχ θαηξφ. Ώλ κνπ ην επηηξέπαηε, ζα ήζεια λα έξζσ λα κείλσ 

εδψ κε ζαο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο.» Κη έηζη, o θχξηνο Καιφθαξδνο άλνημε ην 

ζπίηη ηνπ ζηελ Βηξελνχια  πνπ έκεηλε θνληά ηνπο γηα πνιχ, πνιχ θαηξφ.» 

 

Σέινο αθήγεζεο. 

 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη μαλά ζε νκάδεο θαη παξνπζηάδνπλ κε παγσκέλε εηθφλα. 

1ε νκάδα: Δ ζπκπεξηθνξά ησλ Πεηξνθάγσλ πνπ νδήγεζε ηελ Βηξήλε λα θχγεη. 

2ε νκάδα: Ο ιφγνο πνπ έθπγε ε Βηξήλε απφ ηε ρψξα ησλ Μεηαμσηψλ νπξψλ. 

3Δ νκάδα: Δ ζπκπεξηθνξά ησλ Ώρφξηαγσλ (πινχζηνη θαη θησρνί). 

4ε νκάδα: Δ ζπκπεξηθνξά ηνπ θχξηνπ Καιφθαξδνπ. 

 

Αλαζηνραζκόο: Σα παηδηά έλα-έλα ζεθψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ έλα γιππηφ κε 

ζέκα ηελ αγάπε πξνο ηνλ ζπλάλζξσπφ καο. 
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2ε Παξέκβαζε (Απηνγλσζία) 

πγθεληξψλνπκε ηα παηδηά ζε θχθιν θαη ηα ξσηάκε λα καο πνπλ πνην είλαη ην 

αγαπεκέλν ηνπο παξακχζη.  

Κηλεηηθέο αζθήζεηο: Πεξπαηήκαηα ζην ρψξν. Πεξπαηάκε- ζηακαηάκε κε ηνλ 

ήρν ηνπ ηχκπαλνπ. 

Σα παηδηά θιείλνπλ ηα κάηηα θαη αθνχλ θάπνηεο ζηξνθέο απφ ην πνίεκα πνπ 

ηνπο δηαβάδεη ν εκςπρσηήο. 

Πνίεκα 

ε παξαζχξη θξεκαζκέλε 

κηα θνπξηίλα θίλα 

απφ άζπξε κνπζειίλα, 

λφκηδε πσο είλαη κπαιαξίλα 

παξακειεκέλε... 

"Βίκαη ζην ρνξφ μεθηέξη",  

ζπιινγηφηαλ ε θνπξηίλα 

θάζε πνπ θχζαγε ην αγέξη, 

"είκαη κπαιαξίλα θεκηζκέλε,  

ραξακίδνκαη, πάσ ρακέλε, 

ζε έλα δνθάξη θξεκαζκέλε". 

Μπαίλνπλ ηδέεο ηεο θνπξηίλαο λα θχγεη απφ απηφ ην ζπίηη. 

Ο εκςπρσηήο ζε ξφιν θνπξηίλαο θάζεηαη ζε κηα θαξέθια ζην θέληξν ηνπ 

θχθινπ. Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο. Δ κηα νκάδα ζπκβνπιεχεη ηελ 

θνπξηίλα λα αθήζεη απηέο ηηο ζθέςεηο θαη λα κείλεη ζηε ζέζε ηεο θαη ε άιιε 

νκάδα επηκέλεη φηη πξέπεη λα θχγεη. Οη απφςεηο ζα πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ κε 

επηρεηξήκαηα πνπ ζα γίλνληαη φιν θαη πην πεηζηηθά. 

Σα παηδηά ζε θχθιν ιέλε ην θαζέλα ηελ απφθαζε ηεο θνπξηίλαο. 

Σελ μεθξέκαζε κηα κέξα 

γηα λα ηελ θαζαξίζεη ηνπ ζπηηηνχ ε θπξία, 

επσθειήζεθε ε θνπξηίλα απφ ηελ επθαηξία, 
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"πάξε κε", παξαθάιεζε ην αγέξη, 

"πάξε κε, ζηνπ νπξαλνχ ηα καγεκέλα κέξε, 

πάξε κε, θαιέ κνπ, καθξηά, 

βαξέζεθα ζε ηνχηε ηε γσληά". 

"Έια", ςηζχξηζε ην αγέξη 

Σα παηδηά ζηέθνληαη ζε δπν ζεηξέο ζρεκαηίδνληαο έλαλ δηάδξνκν. Καζέλαο 

ζθέθηεηαη κηα ζπκβνπιή λα δψζεη ζηελ θνπξηίλα (δηάδξνκνο ζπλείδεζεο). 

Ώθνινπζεί ζπδήηεζε ζε θχθιν φπνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα πνπλ αλ ηειηθά ζα 

έθαλαλ ην βήκα ή φρη λα αθνινπζήζνπλ ην αγέξη. 

 

θαη ηελ πήξε απφ ην ρέξη 

θαη πεηάμαλε ςειά, 

ζηνπ νπξαλνχ ηα αηιάδηα,  

ηα αηζέξηα, ηα γαιάδηα. 

"Βίζαη κπαιαξίλα πξψηε" 

ζαπκάζαλε νη πηιφηνη, 

"κπαιαξίλα δειεπηή", 

είπαλ νη ραξηαεηνί, 

ζηακάηεζε ε θπθινθνξία, 

πιεκκχξηζαλ νη δξφκνη 

θαη κε απνξία  

ηξίβαλε ηα κάηηα ηνπο νη αζηξνλφκνη. 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε 3 νκάδεο. Δ α΄ νκάδα είλαη νη πνλεξνί πηιφηνη πνπ κε 

ηα ιφγηα ηνπο θάλνπλ ηελ θνπξηίλα λα πηζηέςεη φηη φινη θαη πάληα ζα ηελ 

ζαπκάδνπλ, ε β΄ νκάδα νη εχπηζηνη, θνβεηζηάξεδεο ραξηαεηνί κηινχλ γηα φια 

απηά πνπ έρνπλ δεη ηα κάηηα ηνπο λα ζπκβαίλνπλ ζε φζνπο ηνικνχλ, ε γ΄ νκάδα 

νη ζνθνί αζηξνλφκνη ζπκβνπιεχνπλ ηελ θνπξηίλα ηη πξέπεη λα πξνζέρεη εθεί 

ςειά. Ο εκςπρσηήο ζε ξφιν θνπξηίλαο πεξλάεη απφ θάζε νκάδα θαη ζπδεηά 

καδί ηνπο. Ώλαξσηηέηαη πφζν επηθίλδπλα λα είλαη έμσ ζηνλ θφζκν κφλε ηεο φηαλ 

νη πάληεο ηελ ζαπκάδνπλ. 
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Καη ρφξεςε, θηεξνχγηζε  

κε ηελ θαξδηά ηεο ε θνπξηίλα,  

ζηνπ νπξαλνχ ηε κέζε, 

ψζπνπ θνπξάζηεθε ην αγέξη  

θαη ηελ άθεζε λα πέζεη. 

Ήηαλ αξγά, ήηαλ βξάδπ 

θαη βαζχ, ππθλφ ζθνηάδη, 

φηαλ δψξν ηεο ζησπήο, 

έπεζε απαιά ζαλ ράδη  

ζε δξφκν πφιεο καθξηλήο. 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη μαλά ζε νκάδεο θαη θαινχληαη κε παγσκέλεο εηθφλεο λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ ζθελή φπνπ πέθηεη ζην δξφκν ε θνπξηίλα. Ο εκςπρσηήο κε 

ηελ ηερληθή ηεο αλίρλεπζεο ζθέςεο πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη πνηεο είλαη ηψξα 

νη ζθέςεηο ηεο θνπξηίλαο. 

Ώζφξπβα έπεζε ζαλ νπηαζία, 

δελ ηεο έδσζε θαλέλαο ζεκαζία. 

Σα κεγάια θνξηεγά 

πέξαζαλ πάλσ ηεο βαξηά 

κε αλαηζζεζία,  

ηα ιεσθνξεία 

γηα ηηκσξία  

ηελ παηήζαλ έλα έλα, 

ιεο θαη ήηαλ ζπκσκέλα, 

επεηδή άθεζε ηελ παιηά ηεο ζέζε, 

επεηδή ρφξεςε ζηνπ νπξαλνχ ηε κέζε. 

Σα παηδηά ηψξα θαινχληαη λα γξάςνπλ ζε έλα ραξηί κηα ιέμε ή κηα θξάζε απηφ 

πνπ θαηάιαβε ε θνπξηίλα απφ ηελ πεξηπέηεηά ηεο. Ση ήηαλ απηφ πνπ δελ είρε 

εθηηκήζεη ζσζηά εμ αξρήο. Σα ραξηηά ζπγθεληξψλνληαη ζην θέληξν θαη 

δηαβάδνληαη απφ ηα παηδηά, κπεξδεκέλα. 

ρίζηεθε, ιαζπψζεθε, 

θνπξέιη ζην ζθνηάδη, 
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κα πξνηνχ ραζεί ην ηειεπηαίν ηεο πθάδη, 

ε ζηεξλή ηεο ίλα, 

"δε κε κέιιεη", ζπιινγίζηεθε ε θνπξηίλα, 

"ρφξεςα ζηνλ νπξαλφ, 

κε ην άλεκν ηνλ γηνξηηλφ, 

ην φλεηξν κνπ έγηλε αιήζεηα, 

φπσο εθείλα ηα παιηά ηα παξακχζηα..." 

Αλαζηνραζκόο 

Ο εκςπρσηήο δεηά απφ ηα παηδηά πνπ θάζνληαη ζε θχθιν λα πνπλ κηα ιέμε πνπ 

ηνπο έκεηλε απφ ην εξγαζηήξη.. 
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3ε Παξέκβαζε (Γηαθνξεηηθόηεηα) 

Αθήγεζε ηζηνξίαο: Η Αζηξαδελή ζην λέν ζρνιείν ηεο 

Σν θνξίηζη κε ην παξάμελν φλνκα Ώζηξαδελή, δεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο ζηε 

χκε. κσο ε δσή ζην λεζί είλαη δχζθνιε θαη ν παηέξαο ηεο αλαγθάδεηαη 

λα πνπιήζεη ην θαΎθη ηνπ, φηη έρεη θαη δελ έρεη θαη λα κεηαθνκίζεη φιε ε 

νηθνγέλεηα ζηελ Ώζήλα. Δ Ώζηξαδελή ληψζεη λα κελ ηαηξηάδεη ζην θαηλνχξην 

ηεο πεξηβάιινλ. 

 

ξαία! Λνηπφλ, απηή είλαη ε ηάμε κνπ! Δ Β3!... Πξέπεη λα βάισ θάπνην ζεκάδη 

γηα λα ηε βξίζθσ. Καιά ζα δσ..., ν θχξηνο αλνίγεη κηα πφξηα... Με ζπξψρλεη 

απαιά κέζα... 

Πξψηα είδα ηελ θπξία καο.  

«Ση ζπκβαίλεη, θχξηε Γηψξγν;». 

«Μηα θαηλνχξγηα καζήηξηα, δεζπνηλίο». 

 «ηε δηθή κνπ ηάμε βξήθαλε λα ηε βάινπλε... Έρνπκε θηφιαο 62 παηδηά. Σέινο 

πάλησλ. Βπραξηζηψ, θχξηε Γηψξγν». 

ηεθφκνπλα θάπνπ θνληά ζηελ έδξα. Κνίηαμα ηελ ηάμε. Μεγάιε ήηαλε θη φκσο 

λφκηδεο φηη ζα έζθαγε ζε ιίγν απφ ηα πνιιά παηδηά. Βίρε ηέζζεξηο ζεηξέο ζξαλία. ηα 

πην πνιιά ζξαλία θαζφληνπζαλ ηξία ηξία παηδηά. Καη είρε θαη δπν ζξαλία ζην πιάη ηεο 

έδξαο. 

«ΐξεο κηα ζέζε θαη θάηζε», κνπ 'πε ε θπξία. 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Οη νκάδεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ κηα 

ζθελή πνπ ζα δείρλνπλ πσο ππνδέρνληαη ηελ θαηλνύξηα καζήηξηα κε ην 

πεξίεξγν όλνκα, Αζηξαδελή. Ο εκςπρσηήο ζε ξόιν Αζηξαδελήο πεξλάεη από 

όιεο ηηο νκάδεο θαη δέρεηαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. 
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 Βθεί ζηε δεχηεξε ζεηξά ζην ηξίην ζξαλίν θάζνληαη δπν θνξίηζηα. πκπαζεηηθά κνπ 

θαίλνληαη. Πξνρσξψ πξνο ηα θεη. ηαλ θηάλσ φκσο... έρνπλ θάηζεη ζηηο δπν άθξεο 

ηνπ ζξαλίνπ θαη θάλνπλ φηη δε κε βιέπνπλ. Ση λα θάλσ ηψξα; Να ηνπο πσ «πήγαηλε 

πην κέζα...», δελ κπνξψ. Κνηηάδσ γχξσ. ινη θάλνπλ φηη θνηηάλε ηα ηεηξάδηά ηνπο. 

Ξέξσ φκσο φηη εκέλα θνηηάλε. Ση ζα θάλσ... 

Ώλαζηελάδσ. Έρεη θαη παξαθάησ ζξαλίν κε άδεηα ζέζε.  

Σα παηδηά θαζηζκέλα ζε θύθιν ιέεη ην θαζέλα ηη πηζηεύεη όηη έθαλε ε Αζηξαδελή 

θαη γηαηί. 

ην ζξαλίν κε ηελ άδεηα ζέζε θάζνληαη έλα αγφξη θη έλα θνξίηζη. ηαλ θηάλσ έρνπλ 

πηάζεη θη απηνί ηηο άθξεο... Κνηηάσ γχξσ. Ση λα θάλσ;... Ώθνχσ θαη θάηη γέιηα... 

Βπίηεδεο ην θάλνπλε... Αε κε ζέινπλε λα θαζίζσ δίπια ηνπο. Γηαηί;... Πξέπεη λα 'ρσ 

γίλεη θφθθηλε ζαλ παληδάξη. Γπξλάσ ην θεθάιη κνπ θαη ηνπο θνηηάσ. Ν' άλνηγε ε γε λα 

κε θαηαπηεί... ηέθνκαη εθεί ζηε κέζε. ην ιαηκφ κνπ θάηη αλεβνθαηεβαίλεη... 

Σνπνζεηείηαη ραξηί ηνπ κέηξνπ ή θάπνηα ραξηηά Α4. ρεδηάδεηαη έλαο θύθινο. 

Μέζα ζηνλ θύθιν ηα παηδηά πιεζηάδνπλ θαη γξάθνπλ κηα ιέμε πνπ λα εθθξάδεη 

πσο ληώζεη ε Αζηξαδελή θη έμσ από ηνλ θύθιν άιιε κία γηα ην ηη ληώζνπλ ηα 

ππόινηπα παηδηά. 

Μηα κέξα, θάηη θνξίηζηα κε θνξφηδεπαλ. Σηο πιάθσζα ζην μχιν. Με λεπξηάδαλε... 

Καζφκνπλ ζηε γσληά κνπ θη έηξσγα ην θνπινχξη κνπ θη απηέο εθεί. Σηο βνχηεμα απ' ηα 

καιιηά — ηηο δχν— θαη ηηο έθεξα θάησ. Βίκαη πνιχ θαιή ζ' απηφ ην θφιπν. Μνπ ην 

'ρεη κάζεη ν μάδειθνο κνπ ν Νηίλνο. Δ δαζθάια ζχκσζε. Με είπε απζάδε, αλαηδή θαη 

ηέηνηα. Με πήγε ζηνλ θχξην δηεπζπληή. 

Ο εκςπρσηήο δεηά από θάζε παηδί λα πεη ηη κπνξεί λα έιεγαλ απηά ηα θνξίηζηα 

ζηελ Αζηξαδελή θη αληέδξαζε έηζη.  

Ο δηεπζπληήο θάλεη ζπκβνύιην κε ηνπο ππόινηπνπο δαζθάινπο γηα λα πάξεη 

κηα απόθαζε. Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο. Ο εκςπρσηήο ζε ξόιν 

δηεπζπληή ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε. Η 1ε νκάδα κε επηρεηξήκαηα ζα ππνζηεξίδεη 

πσο ε Αζηξαδελή ζα πξέπεη λα ηηκσξεζεί γη απηό πνπ έθαλε. Η 2ε νκάδα ζα 
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ππνζηεξίδεη πσο έθηαηγαλ νη άιιεο καζήηξηεο πνπ ηελ πξνθάιεζαλ θη απηέο ζα 

έπξεπε λα ηηκσξεζνύλ. Η 3ε νκάδα ζα επηκέλεη πσο όινη νη εκπιεθόκελνη ζα 

πξέπεη λα ηηκσξεζνύλ άζρεηα ηη ζπλέβε. 

Ο θάζε καζεηήο ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή αλαθνηλώλεη ηελ απόθαζε ζηνλ 

εκςπρσηή πνπ είλαη ε Αζηξαδελή θη εμεγεί ηνπο ιόγνπο. 

Αλαζηνραζκόο :Σα παηδηά ηέινο κε κηα ιέμε ή θξάζε ιέλε ηη ηνπο έκεηλε απφ ην 

εξγαζηήξη.  
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4ε Παξέκβαζε (Η έλλνηα ηεο πξνδνζίαο) 

Ώθήγεζε Παξακπζηνχ 

ΣΏ ΟΝΒΕΡΏ ΣΟΤ ΐΏΕΛΕΏ 

ηα πνιχ παιηά ρξφληα, παηδηά κνπ, δνχζε έλαο ζνθφο θαη δίθαηνο βαζηιηάο, 

πνπ φινη ηνλ αγαπνχζαλ θαη ηνλ άθνπγαλ κε ζεβαζκφ. 

Μηα λχρηα είδε έλα φλεηξν πνπ ηνλ ηξφκαμε: κηα αιεπνχ, ιέεη, θξεκφηαλ απφ ηελ 

νπξά ηεο πάλσ απφ ην θξεβάηη ηνπ. ηαλ μχπλεζε ην πξσί θψλαμε ηνπο 

ζπκβνχινπο ηνπ θαη ηνπο δήηεζε λα ηνπ εμεγήζνπλ ην φλεηξν. Μα θαλείο δελ 

ήμεξε ηη λα πεη. Φψλαμε ηνπο θξνπξνχο ηνπ. Σίπνηα. Σφηε, έβαιε ηειάιε λα πεη 

πσο φπνηνο ηνπ εμεγήζεη ην φλεηξν ζα πάξεη ρίιηα ρξπζά θινπξηά θη φ,ηη άιιν 

δεηήζεη. 

Σ’ άθνπζε έλαο θησρφο ρσξηθφο θαη είπε: «δελ πάσ ζην θίιν κνπ λα κνχ ην 

εμεγήζεη;» Μηα θαη δπν πάεη ζην ζηελφ κνλνπάηη έμσ απφ ην ρσξηφ ηνπ θαη 

βξίζθεη ην θίιν ηνπ – ήηαλ έλα έμππλν θίδη. «Ώπηφ θη απηφ ζπκβαίλεη» ηνπ ιέεη 

«κπνξείο λα κε βνεζήζεηο;» «Θα ζε βνεζήζσ αλ κνπ δψζεηο ηα κηζά θινπξηά» 

ηνπ απαληάεη ην θίδη. «χκθσλνη» ιέεη ν ρσξηθφο. Καη ην θίδη ηνπ εμήγεζε ην 

φλεηξν: ε αιεπνχ είλαη ε ςεπηηά, ε θιεςηά θαη ε παλνπξγία πνπ ππάξρεη κέζα 

ζην βαζίιεην. Βίλαη έλα θαθφ πνπ πξέπεη λα μεξηδσζεί. Βπραξηζηεκέλνο ν 

ρσξηθφο ηξέρεη ζην βαζηιηά, ηνπ εμεγεί ην φλεηξν, παίξλεη ηα θινπξηά θαη ηα 

δψξα θαη θεχγεη. ην δξφκν ηνπ κπήθαλ δηάθνξεο ζθέςεηο ζην κπαιφ. θέθηεθε 

λα κελ δψζεη απηά πνπ ππνζρέζεθε ζην θίιν ηνπ κηαο θη ν ίδηνο ήηαλ πνιχ 

θησρφο θαη ηα είρε αλάγθε. Με απηά ζα ηάηδε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Βμάιινπ ην θίδη 

ηη λα ηα έθαλε; Θα έπξαηηε ζσζηά φκσο; Πξηλ απνθαζίζεη ζπλάληεζε ηνπο 

θίινπο ηνπ πνπ θάζνληαλ ζε έλα πεδνχιη. Ώπνθάζηζε λα ηνπο ξσηήζεη. 

Ο εκςπρσηήο ζε ξόιν ρσξηθνύ δεηά από ηνπο θίινπο ηνπ λα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα απνθαζίζεη. Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε 3 νκάδεο όπσο 

θάζνληαη. Η 1ε Οκάδα ηνλ ζπκβνπιεύεη λα θξαηήζεη όια ηα θινπξηά γηα λα 

θάλε ηα πεηλαζκέλα παηδηά ηνπ, κε επηρεηξήκαηα. Η 2ε Οκάδα ππνζηεξίδεη 

πσο πξέπεη λα ηεξεζεί ε ζπκθσλία γηαηί απηό είλαη ην ζσζηό, κε 

επηρεηξήκαηα. Η 3ε Οκάδα πηζηεύεη πσο πξέπεη λα επηζηξέςεη ηα θινπξηά 
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θαη ηα δώξα ζηνλ βαζηιηά ιέγνληαο ηελ αιήζεηα, πσο δελ ήηαλ απηόο πνπ 

εμήγεζε ην όλεηξν. 

 Ο ρσξηθφο απνθαζίδεη ηειηθά λα θξαηήζεη ηα θινπξηά θαη ηα δψξα θαη λα κε 

δψζεη ηίπνηα ζην θίιν ηνπ ην θίδη.  

Πέξαζε θάκπνζνο θαηξφο θη ν βαζηιηάο είδε έλα άιιν φλεηξν:  πσο πάλσ απφ 

ην θξεβάηη ηνπ θξεκφηαλ έλα γπκλφ ζπαζί. Σξνκαγκέλνο, πεηάρηεθε απφ ην 

θξεβάηη ηνπ θαη θψλαμε ηνλ ππαζπηζηή ηνπ. «Να παο λα κνπ βξεηο εθείλνλ ηνλ 

ρσξηθφ. Μφλν απηφο κπνξεί λα κνχ εμεγήζεη ην φλεηξν». 

ηαλ έκαζε ν ρσξηθφο ην φλεηξν, έηξεμε ζην θίδη. Σνπ ππνζρέζεθε πάιη λα ηνπ 

δψζεη ηα κηζά. 

Σα παηδηά ζεθώλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ έλα δηάδξνκν (Γηάδξνκν 

ζπλείδεζεο). Έλαο καζεηήο ζε ξόιν θηδηνύ πεξλάεη κέζα από ην 

δηάδξνκν ζπλείδεζεο. Αθνύεη δηάθνξεο θσλέο πνπ ηνλ πξνηξέπνπλ ηη λα 

θάλεη. Να βνεζήζεη ηνλ θησρό ρσξηθό παξόιν πνπ δελ ηήξεζε ηε 

ζπκθσλία ή όρη; 

Σν θίδη ηφηε πήξε ηελ απφθαζή ηνπ θαη ηνπ είπε: «Ώλ θαη κε γέιαζεο ηελ άιιε 

θνξά, σζηφζν πεο ζην βαζηιηά πσο ην γπκλφ ζπαζί είλαη πφιεκνο. Οη ερζξνί 

είλαη θνληά θαη νη πξνδφηεο κέζα ζην παιάηη». Βπραξηζηεκέλνο ν ρσξηθφο, 

έηξεμε ζην βαζηιηά θαη ηνπ εμήγεζε ην φλεηξν. Κη ν βαζηιηάο ηνπ έδσζε πάιη 

ρίιηα θινπξηά θαη πνιιά δψξα. Μα ηνπ ρσξηθνχ ηνπ κπήθαλ πάιη πεξίεξγεο 

ηδέεο θη έηζη νχηε θη απηή ηε θνξά έδσζε ηα κηζά ζην θίδη, φπσο ηνπ είρε ηάμεη. 

Μηα κέξα, θαζψο ν ρσξηθφο δνχιεπε ζην ρσξάθη ηνπ, παξνπζηάζηεθε ην θίδη. 

«Ήξζα λα πάξσ απηά πνπ κνπ ρξσζηάο», ηνπ είπε. Ο ρσξηθφο ζθέθηεθε 

γξήγνξα-γξήγνξα. 

Σν θάζε παηδί μερσξηζηά ζε θύθιν θαη ζε ξόιν ρσξηθνύ ιέεη ζηνλ 

εκςπρσηή πνπ είλαη ζε ξόιν θηδηνύ ηελ απάληεζή ηνπ. 

Ο ρσξηθφο απάληεζε ζην θίδη: «Καιά έθαλεο θη ήξζεο. Πιεζίαζε λα πάξεηο ηα 

θινπξηά ζνπ. Σα ’ρσ ζ’ απηφ ην ζαθνχιη». Καη μαθληθά, ηξαβάεη έλα κεγάιν 

καραίξη λα ρηππήζεη ην θίδη. Σν θίδη φκσο ήηαλ έμππλν θαη κ’ έλα πήδεκα 

γιχησζε ηε καραηξηά. Μφλν πνπ ηνπ θφπεθε έλα θνκκάηη απφ ηελ νπξά ηνπ. 
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Έθπγε ν ρσξηθφο γηα ην ζπίηη ηνπ, θξχθηεθε ην θίδη ζ’ έλα βξάρν θη φια ζα 

μερληφληαλ αλ ν βαζηιηάο δελ έβιεπε πάιη έλα φλεηξν. Πσο πάλσ απφ ην 

θξεβάηη ηνπ θξεκφηαλ έλα ήζπρν αξλί, ρσξίο λα βειάδεη. ηαλ έζηεηιε λα 

θσλάμνπλ ην ρσξηθφ, εθείλνο ηα ρξεηάζηεθε: «Πψο λα πάσ ζην θίδη, ζθέθηεθε, 

πνπ ην ’ρσ γειάζεη ηφζεο θνξέο;» Ναη, αιιά ν βαζηιηάο πεξίκελε θη αλ δελ 

πήγαηλε ζα ηνλ ηηκσξνχζε. Ση λα έθαλε;  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη αλαπαξηζηνύλ κε παγσκέλεο εηθόλεο 

ηελ 3ε  ζπλάληεζε ηνπ ρσξηθνύ κε ην θίδη. Ση ζηάζε θξαηά ν ρσξηθόο θαη 

ηη ζηάζε ην θίδη. Δπηιεθηηθά ν εκςπρσηήο αγγίδεη ηα παηδηά γηα λα αθνύζεη 

ηηο ζθέςεηο ηνπο (δελ ρξεηάδεηαη γηα όιεο ηηο εηθόλεο, γηα εμνηθνλόκεζε 

ρξόλνπ). 

Μηα θαη δπν πάεη θαη βξίζθεη ην θίδη: «Να κε ζπγρσξήζεηο γηα φ,ηη έθαλα, ηνπ 

είπε, κα απηή ηε θνξά ζα θξαηήζσ ην ιφγν κνπ. Θα ζνπ δψζσ ηα κηζά θινπξηά 

αλ κε βνεζήζεηο». «χκθσλνη, απάληεζε ην θίδη κε θαινζχλε. Πεο ζην βαζηιηά 

πσο ηψξα ζην βαζίιεην ππάξρεη εηξήλε θη ν θφζκνο δεη ήζπρα φπσο έλα αξλί». 

ηαλ άθνπζε ν βαζηιηάο ηελ εμήγεζε ηνπ νλείξνπ ηνπ ράξεθε πνιχ θη έδσζε 

πινχζηα δψξα ζην ρσξηθφ θη άιια ρίιηα ρξπζά θινπξηά. Κη απηφο, θνξησκέλνο 

κε ηνπο ζεζαπξνχο ηνπ, πήξε ην δξφκν γηα ην ζηελφ κνλνπάηη.  

Σα παηδηά ζεθώλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ δπν νκόθεληξνπο θύθινπο. Σα 

παηδηά πνπ ζηέθνληαη ζηνλ εζσηεξηθό θύθιν κε κηα ιέμε,  ιέλε πσο ζα 

ραξαθηήξηδαλ ην θίδη πνπ πίζηεςε γηα ηξίηε θνξά ηνλ ρσξηθό παξόιν 

πνπ ηνλ έρεη πξνδώζεη ηόζεο θνξέο. Σα παηδηά ηνπ εμσηεξηθνύ θύθινπ κε 

κηα ιέμε ην θαζέλα ιέεη πώο ζα ραξαθηήξηδαλ ηνλ ρσξηθό. ηε ζπλέρεηα ηα 

παηδηά ηνπ εζσηεξηθνύ θύθινπ αιιάδνπλ θαη θάζνληαη ζηνλ εμσηεξηθό, 

ελώ ηα παηδηά ηνπ εμσηεξηθνύ ζηέθνληαη ζηνλ εζσηεξηθό. 

Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία. 

Βθεί πνπ πεξπαηνχζε ν ρσξηθφο βξήθε ην θίδη. «Ήξζα, φπσο ζνπ ππνζρέζεθα, 

λα κνηξαζηνχκε φζα κνπ έδσζε ν βαζηιηάο, ηνπ είπε. Πεο κνπ πνχ ζέιεηο λα ηα 

πάσ». «Αελ είλαη αλάγθε λα ζηελνρσξηέζαη, ηνπ απάληεζε ην θίδη. Αελ θηαηο 

εζχ γηα φ,ηη έγηλε. Σνλ θαηξφ πνπ φινο ν θφζκνο ήηαλ ςεχηεο θαη θιέθηεο, θη εζχ 

κνπ είπεο ςέκαηα θαη κ’ έθιεςεο. Σελ άιιε θνξά, φηαλ ν πφιεκνο ήηαλ θνληά θη 



89 
 

νη πξνδφηεο κεο ην παιάηη, ηξάβεμεο ην καραίξη ζνπ λα κε ζθνηψζεηο θαη κνπ 

’θνςεο ηελ νπξά. Σψξα πνπ φινη έγηλαλ θαινί θη επγεληθνί, θη εζχ άιιαμεο. 

Ήξζεο κφλνο ζνπ λα κνπ δψζεηο ηα κηζά θινπξηά. Γηαηί ε αγάπε γχξηζε ζηελ 

θαξδηά ησλ αλζξψπσλ. Γη’ απηφ δελ ζέισ ηίπνηα. Πήγαηλε ζην ζπίηη ζνπ θαη 

δήζε επηπρηζκέλνο». 

Ώπηά είπε ην θίδη θαη ρψζεθε κέζα ζηνπο βξάρνπο. Κη ν ρσξηθφο γχξηζε ζηε 

δνπιεηά ηνπ θη έδεζε ήζπρα θαη θαιά κε ηνπο δηθνχο ηνπ. 

Αλαζηνραζκόο: Σα παηδηά κε κηα ιέμε ιέλε ηη ζπλαίζζεκα (ραξά, 

απνγνήηεπζε, ζιίςε, ελζνπζηαζκφ, ζπκφο) ηνπο άθεζε ε εμέιημή ηνπ 

παξακπζηνχ θαη γηαηί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

5ε Παξέκβαζε (θαθνκαζεκέλα παηδηά) 

Αθήγεζε ηζηνξίαο 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, ζε θάπνην βαζίιεην, θπβεξλνχζε έλαο βαζηιηάο θαη κηα 

βαζίιηζζα πνπ είραλ κηα θφξε. Δ θφξε ηνπο ε πξηγθίπηζζα Οληίλα, ηνπο έθαλε 

πνιχ επηπρηζκέλνπο φηαλ γελλήζεθε. Σεο έβαιαλ κηα ζηξαηηά ληαληάδεο, θαη ηεο 

έθαλαλ δψξα φ,ηη πην φκνξθν θαη ππέξνρν ππήξρε ζην βαζίιεην, αιιά θαη πέξα 

απφ απηφ. 

Γξήγνξα ε Οληίλα κεγάισζε, θη έγηλε κηα πξηγθίπηζζα φκνξθε, αιιά 

θαθνκαζεκέλε θαη ηδηφηξνπε. Οη γνλείο απαζρνιεκέλνη κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ 

θξάηνπο, αζρνιηφληαλ ιίγν καδί ηεο, θαη γηα λα κελ είλαη ζηελνρσξεκέλε ηεο 

ηθαλνπνηνχζαλ θάζε ραηίξη, θαη θάζε ηδηνηξνπία. 

Έηζη ε πξηγθίπηζζα Οληίλα έκαζε, φηη αξθνχζε λα δηαηάμεη θαη λα απαηηήζεη γηα 

λα έρεη φ,ηη ζέιεη. Πνηέ δελ ζθεθηφηαλ ηνπο ππεξέηεο πνπ ηνπο είρε θάλεη λα 

ηξέρνπλ ζαλ ηξεινί γηα λα εθηειέζνπλ ηηο εληνιέο ηεο.  

Σα παηδηά, ρσξηζκέλα ζε νκάδεο, θαληάδνληαη ην δσκάηην ηεο Οληίλα. 

Γξάθνπλ ζε έλα ραξηί 3 έπηπια πνπ πηζηεύνπλ  όηη ππάξρνπλ ζην 

δσκάηην ηεο Οληίλα. Αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο ησλ 

αληηθεηκέλσλ απηώλ γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θνξηηζηνύ. 

Μηα κέξα, ν παηέξαο ηεο μεθίλεζε κε ηνπο θξνπξνχο ηνπ θαη ηνπο απιηθνχο ηνπ 

γηα θπλήγη. Δ Οληίλα ήζειε λα πάεη καδί. Πήγε ινηπφλ ζηνλ παηέξα ηεο θαη ηνπ 

είπε: 

-Θα έξζσ θη εγψ. 

Ο βαζηιηάο ζπλεζηζκέλνο λα κε ραιάεη ραηίξη ζηελ θφξε ηνπ, ζπκθψλεζε. Αελ 

είραλ μεθηλήζεη πνιιή ψξα, φηαλ ε Οληίλα άξρηζε λα γθξηληάδεη. 

-Κνπξάζηεθα..λα ζηακαηήζνπκε! 

Σα παηδηά κε κηα θξάζε θαληάδνληαη ηη κπνξεί λα έθαλε ν παηέξαο ηεο 

όηαλ ε θόξε ηνπ ηνύ δήηεζε λα ζηακαηήζνπλ. 
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Ο παηέξαο ηεο δελ ηεο έδσζε ζεκαζία θαη ζπλέρηζε λα ηππεχεη. Δ πξηγθίπηζζα 

φκσο άξρηζε λα κηιάεη… ζηακαηψληαο ην άινγφ ηεο. 

-Κνπξάζηεθα θαη ζέισ λα κνπ θέξεηε λεξφ! 

Καηέβεθε απφ ην άινγν θαη θαηεπζχλζεθε πξνο έλα βξαράθη δίπια ζε έλα 

ξπάθη. Κάζηζε ζηελ πέηξα θαη γχξηζε λα δεη ηνπο ππεξέηεο. Με έθπιεμε 

δηαπίζησζε φηη θαλείο δε βξηζθφηαλ ηξηγχξσ ηεο. Ο παηέξαο ηεο πάιη δελ ηεο 

έδσζε ζεκαζία θαη ζπλέρηζε ηελ πνξεία ηνπ, ελψ νη ππφινηπνη ηνλ 

αθνινχζεζαλ. Δ πξηγθίπηζζα έκεηλε άιαιε. Πνηέ δελ είρε μαλαβξεζεί κφλε ηεο, 

καθξηά απφ ην παιάηη.   

Ο εκςπρσηήο ζε ξόιν Οληίλαο, θάζεηαη ζε κηα θαξέθια ζην θέληξν ηνπ 

θύθινπ. Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο. Η κηα νκάδα ζπκβνπιεύεη 

κε επηρεηξήκαηα ηελ Οληίλα λα ηξέμεη λα πξνιάβεη ηνλ παηέξα ηεο θαη 

εθθξάδεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη εθεί κόλε. Η άιιε 

νκάδα ηε ζπκβνπιεύεη λα κείλεη εθεί από πείζκα πνπ ν παηέξαο ηεο δελ 

ηεο έδσζε ζεκαζία. Η θάζε νκάδα πξνζπαζεί λα δώζεη όιν θαη πην 

πεηζηηθά επηρεηξήκαηα. 

ιεο απηέο νη ζθέςεηο πεξλνχλ απφ ην κπαιφ ηεο Οληίλα, ψζπνπ ηειηθά παίξλεη 

ηελ απφθαζή ηεο. Ση απνθάζηζε; 

Σα παηδηά ζε θύθιν, ιέλε ην θαζέλα ηελ απόθαζε ηεο Οληίλα. 

Δ νληίλα απνθάζηζε ηειηθά λα κελ ηξέμεη λα βξεη ηνλ παηέξα ηεο φηαλ μάθλνπ 

άθνπζε γέιηα θαη θσλέο λα πιεζηάδνπλ. ΐιέπεη λα μεπξνβάιιεη κηα παξέα απφ 

παηδηά, πνπ ην κεγαιχηεξν απφ απηά ήηαλ κηα θνπέια πνπ ηελ έιεγαλ Γθξέηα. 

Σα παηδηά έπαηδαλ θαη γεινχζαλ. 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη αλαπαξηζηνύλ ηε ζπλάληεζε ηεο 

Οληίλα κε ηε ραξνύκελε παξέα. Ση κπνξεί λα εηπώζεθε κεηαμύ ηνπο; Κάζε 

νκάδα κπνξεί λα παγώζεη ηε ζηηγκή πνπ ζέιεη θαη λα γίλεη αλίρλεπζε 

ζθέςεο. 

ΐιέπνληάο ηνπ ε Οληίλα λα ηξέρνπλ, λα γεινχλ θαη λα παίδνπλ φια καδί, θάηη 

ζθίξηεζε κέζα ηεο. Γηα πξψηε θνξά θάπνηνο δελ αζρνιηφηαλ καδί ηεο αιιά 

έπαηδε θαη γεινχζε ηφζν αξκνληθά κε ηνπο άιινπο. 
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-Πνηνη είζηε εζείο; Σνπο ξψηεζε. 

-Βίκαη ε Γθξέηα θη απφ εδψ ηα αδέξθηα κνπ, έρνπκε έξζεη λα πάξνπκε λεξφ λα 

ην πάκε ζην ζπίηη καο. 

Σα παηδηά γέκηζαλ ηα θαλάηηα ηνπο, ηα αθνχκπεζαλ θάησ θη άξρηζαλ λα ηξέρνπλ 

θαη λα γεινχλ. Μεηά απφ ιίγε ψξα θνπξάζηεθαλ, κάδεςαλ ηα πξάγκαηά ηνπο 

θαη θίλεζαλ λα θχγνπλ φηαλ ε Γθξέηα είδε ηελ Οληίλα λα ηνπο θνηηά. 

-Πάκε ζπίηη, έρνπκε λα θάλνπκε πνιιέο δνπιεηέο. Οη γνλείο καο δνπιεχνπλ θαη 

πξέπεη λα ηηο θάλνπκε εκείο. Να κε απηφ ην λεξφ ζα πιχλνπκε ηα ξνχρα καο, 

κήπσο ζέιεηο λα έξζεηο γηα λα κελ είζαη κφλε; 

Σα παηδηά ζρεκαηίδνπλ έλα δηάδξνκν όπνπ γίλνληαη νη ζθέςεηο ηεο 

Οληίλα. Να πάεη καδί ηνπο ή όρη; 

Δ Οληίλα ηνπο αθνινχζεζε θαη έπαημε καδί ηνπο θαη ηνπο βνήζεζε ζηηο δνπιεηέο 

θη έλησζε ηξηζεπηπρηζκέλε. 

ηαλ ν παηέξαο ηεο δηαπίζησζε φηη ε θφξε ηνπ δελ ηνπο αθνινπζνχζε γχξηζε 

πίζσ λα ηελ ςάμεη. Ξαθληθά έθηαζε κπξνζηά απφ έλα ζπίηη θη άθνπζε θσλέο 

παηδηψλ. Με κεγάιε έθπιεμε δηαπίζησζε φηη ε θφξε ηνπ γεινχζε θη έπιελε 

ξνχρα κε έλα ζσξφ παηδηά.  

Ώπφ εθείλε ηελ εκέξα ε Οληίλα άιιαμε έγηλε επγεληθή, επηπρηζκέλε θαη δελ 

μέραζε πνηέ ηνπο αγαπεκέλνπο ηεο θίινπο.  

Αλαζηνραζκόο: Σα παηδηά ζην ξφιν ηεο Οληίλα ιέλε κε κηα ιέμε ή θξάζε ηη 

θαηάιαβε ε Οληξίλα απφ ηελ πεξηπέηεηά ηεο. 
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6ε Παξέκβαζε (ηα ραξίζκαηα ηνπ αλζξώπνπ) 

Αθήγεζε ηζηνξίαο 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ήηαλ έλαο βαζηιηάο θαη κηα βαζίιηζζα, πνπ δελ είραλ 

παηδηά. ια η’ αγαζά ηα είραλ θαη κφλν παηδηά δελ είραλ. Δ πίθξα ηνπο γη’ απηφ 

ήηαλ κεγάιε. Καη ήηαλ πάληα ζιηκκέλνη θαη απαξεγφξεηνη. Βπεηδή φκσο ήηαλ 

αγαπεκέλν αληξφγπλν, πξνζπαζνχζαλ λα θξχβεη ν έλαο απφ ηνλ άιιν ηνλ 

θαεκφ ηνπ.  

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, όπνπ ε θάζε νκάδα γξάθεη δπν ιόγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο ν βαζηιηάο θη ε βαζίιηζζα ζέινπλ ηόζν πνιύ έλα παηδί 

θαη ηνπο δηθαηνινγνύλ. 

Καη πεξλνχζαλ ηα ρξφληα. Βίραλ γεξάζεη πηα νη βαζηιηάδεο, κα ν θαεκφο ηνπο δε 

γηαηξεπφηαλ.  

-Ώρ, λα είρακε έλα παηδί! Ώρ, λα είρακε έλα παηδί! ήηαλ ν αλαζηελαγκφο ηνπο 

κέξα λχρηα. ζπνπ, απφ ηα πνιιά ηα παξαθάιηα, ηνπο άθνπζε θάπνηε ε Μνίξα 

θαη θίλεζε λα ηνπο βξεη. Ήηαλ κηα γξηνχια θακπνπξηαζκέλε, κε άζπξα καιιηά, 

πνπ αθνπκπνχζε ζην ξαβδάθη ηεο θαη πήγαηλε ζηγά ζηγά. 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζηηο ίδηεο νκάδεο θαη πξνζπαζνύλ λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ηε ζπλάληεζε ηεο Μνίξαο κε ην αληξόγπλν. ην ηέινο 

θάζε νκάδα παγώλεη ηε ζηηγκή πνπ ζέιεη θαη γίλεηαη αλίρλεπζε ζθέςεο. 

- αο αθνχσ, ηνπο είπε, ρξφληα λα παξαπνληέζηε, θαη είπα λα ζαο θάκσ ηε 

ράξε. Έπεηηα απφ έλα ρξφλν ζα έρεηε έλα γην.  

Σν άθνπζε απηφ ην αληξφγπλν, πήγε λα ηξειαζεί απφ ηε ραξά ηνπ. 

- Θα ζαο δψζσ έλα γην, εμαθνινχζεζε ε Μνίξα, κα απνκέλεη λα κνπ πείηε πνηα 

ραξίζκαηα ζέιεηε λα έρεη. ,ηη κνπ δεηήζεηε, ζα γίλεη. 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Ο εκςπρσηήο ζε ξόιν Μνίξαο πεξλά 

από θάζε νκάδα θαη αθνύεη ηα ραξίζκαηα πνπ πξνηείλεη ε θάζε νκάδα θαη 

ηα δηθαηνινγνύλ.  

- ια φζα δεηήζαηε ζα ηνπ δνζνχλ. Σψξα εγψ πάσ, ζέιεηε άιιν ηίπνηα; 



94 
 

- Καιή καο Μνίξα, φρη, δε δεηνχκε ηίπνηα άιιν. αλ είλαη ν γηνο καο 

πνιύρξνλνο θαη γελλαίνο, άμηνο θαη δνμαζκέλνο θαη έρεη πνλεηηθή θαξδηά, 

ηη άιιν ζέιεη; 

- Καιά, είπε ε Μνίξα θη έθπγε. 

Μα θαιά θαιά δελ πξφιαβε λα βγεη απφ ην παιάηη, θαη ε βαζίιηζζα ζεθψζεθε 

βηαζηηθή θη έζηεηιε ηξεράην έλαλ ππεξέηε λα γπξίζεη ηε Μνίξα πίζσ. 

- ΐαζηιηά κνπ! Κάκακε έλα κεγάιν ιάζνο. ια ηα δεηήζακε γηα ην γην καο, θαη 

έλα, κπνξεί ην θαιχηεξν, ην μεράζακε. 

Ο εκςπρσηήο ζε ξόιν Μνίξαο αθνύεη έλα έλα ηα παηδηά ηα νπνία ζε ξόιν 

βαζηιηά θαη βαζίιηζζαο αληίζηνηρα ιέλε ην ράξηζκα πνπ μέραζαλ λα 

δεηήζνπλ. 

- Καιή καο Μνίξα! Ξεράζακε λα δψζεηο θαη ηελ νκνξθηά ζην βαζηιφπνπιν, 

είπε ε βαζίιηζζα. 

- ΐαζηιηά θαη βαζίιηζζα, απνθξίζεθε ε Μνίξα, απηφ πνπ δεηάηε δε γίλεηαη. ,ηη 

έγηλε, έγηλε. Σν ξηδηθφ ηνπ θιείζηεθε πηα θαη δελ αιιάδεη. 

Δ βαζίιηζζα ζηα ιφγηα ηνχηα έβαιε ηα θιάκαηα θαη ν βαζηιηάο, κφιν πνπ δελ 

έδηλε θαη πνιιή ζεκαζία ζηελ νκνξθηά ηνπ θνξκηνχ, ήηαλ θαη απηφο 

θαηαζηελνρσξεκέλνο. 

- Ώθνχζηε, είπε ε Μνίξα. Να πξνζζέζσ δελ κπνξψ πηα ηίπνηα. Μπνξψ φκσο 

έλα ράξηζκα πνπ κνπ δεηήζαηε, φπνην κνπ πείηε, λα ην αιιάμσ κε ηελ νκνξθηά. 

Δ βαζίιηζζα, ψζπνπ λ’ αθνχζεη πάιη ηνχηε ηελ θαινζχλε ηεο Μνίξαο, έπεζε 

ζηα γφλαηά ηεο θαη ηελ επραξηζηνχζε. 

- Μα θάλεηε γξήγνξα, μαλαείπε ε Μνίξα· φ,ηη γίλεη, λα γίλεη, γηαηί κε πεξηκέλνπλ 

θαη αιινχ. 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη απνθαζίδνπλ ζε ξόιν βαζηιηά θαη 

βαζίιηζζαο πνην ράξηζκα επέιεμαλ λα αιιάμνπλ κε ηελ νκνξθηά θαη 

δηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζή ηνπο. Ο εκςπρσηήο ζε ξόιν Μνίξαο ηνπο 
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αθνύεη πξνζερηηθά. (Σα ραξίζκαηα είλαη: πνιύρξνλνο, γελλαίνο, άμηνο, 

δνμαζκέλνο, ζπκπνλεηηθόο) 

Ο βαζηιηάο κε ηε βαζίιηζζα δελ κπνξνχζαλ λα απνθαζίζνπλ. Αελ ήζειαλ λα 

αιιάμνπλ θαλέλα ράξηζκα ηειηθά, γηαηί φια ήηαλ πνιχ ζεκαληηθά γηα έλαλ 

κειινληηθφ βαζηιηά. Σφηε ε Μνίξα, άκα είδε πφζνο ήηαλ ν πφλνο ηνπο, ηνπο 

ςπρνπφλεζε θαη ηνπο είπε: 

- Σνχην κπνξψ λα θάκσ κφλν: Σν παηδί ζαο κηα θνξά ζα γίλεη άζρεκν. 

Μα ε αζρήκηα ηνπ ζα είλαη καγεκέλε. πνηνο ην αγαπήζεη ην βαζηιφπνπιν, ζα 

ην βιέπεη πεληάκνξθν. Θα ην βιέπεη λα έρεη ηνλ ήιην πξφζσπν θαη ην θεγγάξη 

ζηήζνο. πνηνο ην αγαπήζεη, έηζη ζα ην βιέπεη. 

Αλαζηνραζκόο: Σα παηδηά κε κηα ιέμε εθθξάδνπλ πσο αηζζάλζεθαλ κε ηελ 

ηζηνξία πνπ κφιηο άθνπζαλ. 
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7ε Παξέκβαζε (εθζηξαηεία Μ. Αιεμάλδξνπ) 

Αθήγεζε ηζηνξίαο (Εζηνξία Α΄ Σάμεο, βηβιίν καζεηή) 

Ο Μ. Ώιέμαλδξνο αλέβεθε ζην ζξφλν ηεο Μαθεδνλίαο πνιχ λένο. Βίρε δείμεη 

φκσο απφ λσξίο πνιιέο ηθαλφηεηεο. Σελ άλνημε ηνπ 334π.Υ. κε αξρεγφ ηνλ ίδην 

θαη 35000 ζηξαηφ πέξαζε ηνλ Βιιήζπνλην θη έθηαζε ζηελ Σξνία. ηνλ Γξαληθφ 

πνηακφ έγηλε ε πξψηε κάρε, ηελ νπνία θέξδηζε ν Μ. Ώιέμαλδξνο. Οη Πέξζεο 

ππνρψξεζαλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπο. Οη ειιεληθέο πφιεηο ηεο Μ. 

Ώζίαο πνπ ηηο είραλ θαηαθηήζεη παιηφηεξα νη Πέξζεο, έλησζαλ ειεχζεξεο θαη 

ππνδέρηεθαλ ηνλ Ώιέμαλδξν σο ειεπζεξσηή ηνπο. 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. 1ε  νκάδα είλαη νη ζηξαηεγνί πνπ είλαη 

θνληά ζηνλ Μ. Αιέμαλδξν. 2ε νκάδα είλαη νη απινί ζηξαηηώηεο. 3ε νκάδα 

είλαη νη κάγεηξεο ηνπ ζηξαηνύ. 4ε νκάδα είλαη νη λαύηεο ηνπ ζηόινπ. Σα 

παηδηά πξνεηνηκάδνπλ ζηηγκηόηππα (παγσκέλεο εηθόλεο) κε ηηο θαιέο θαη 

ηηο θαθέο πιεπξέο ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ (π.ρ. κε πνηνλ ηξόπν βνήζεζε ν Μ. 

Αιέμαλδξνο θάζε νκάδα). 

Ο δξφκνο πξνο ηελ Ώζία είλαη πηα αλνηρηφο. Ο Μ. Ώιέμαλδξνο θάλεη ηφηε 

θάπνηεο ζθέςεηο. Βίλαη αξθεηά πξνβιεκαηηζκέλνο.  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε 3 νκάδεο. Η 1ε νκάδα ππνζηεξίδεη λα ζπλερίζεη 

ηελ εθζηξαηεία πξνο ηα βάζε ηεο Αλαηνιήο θαη ην δηθαηνινγεί. Η 2ε νκάδα 

ππνζηεξίδεη λα επηηεζεί, λα δηαιύζεη δηαπαληόο ηνλ ζηξαηό ησλ Πεξζώλ 

θαη λα επηζηξέςεη. Η  3ε νκάδα ππνζηεξίδεη όηη θακηά από ηηο δπν 

επηινγέο δελ είλαη ζσζηή θαη όηη πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο ηελ Αθξηθή θαη 

λα θαηαθηήζεη εθεί θάπνηεο πεξηνρέο. 

Σν θάζε παηδί κεηά ιέεη πνηα από ηηο ηξεηο επηινγέο ζα επέιεγε αλ ήηαλ 

ζηε ζέζε ηνπ  Μ. Αιεμάλδξνπ θαη γηαηί. Γελ επεξεάδεηαη όκσο από ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηη ζεσξεί ην παηδί γηα ζσζηό. 

Ο Μ. Ώιέμαλδξνο απνθαζίδεη ηειηθά λα κελ ζπλερίζεη ηελ πνξεία θαη λα 

θαηαδηψμεη ην Ααξείν, αιιά λα πξνρσξήζεη πξνο ηε Φνηλίθε θαη χζηεξα πξνο 

ηελ Ώίγππην γηα λα ζηγνπξέςεη φηη απφ θαλέλαλ δελ ζα απεηιεζεί. Έηζη θη έθαλε, 
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ηφηε κφλν έλησζε πεξηζζφηεξν αζθαιήο. ηε ζπλέρεηα δηέιπζε ην ζηφιν ηνπ θαη 

ζπλέρηζε ηελ θαηάθηεζε ηεο Ώζίαο. 

Ο Ααξείνο ζπγθέληξσζε κεγάιεο δπλάκεηο ζε κηα πξνζπάζεηα λα ληθήζεη θαη λα 

ηαπεηλψζεη ηνλ Ώιέμαλδξν. 

Σα παηδηά ζε ξόιν Γαξείνπ ιέλε κηα ζθέςε ηνπ, γηα ην πώο ληώζεη, γηα 

ηνπο θόβνπο ηνπ. 

 Ώιιά θαη ζηε κάρε ζηα Γαπγάκεια, πνπ ήηαλ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πνπ 

έγηλαλ ηφηε, ν ζηξαηφο ηνπ ληθήζεθε. Ο δξφκνο πιένλ πξνο ηα νχζα ήηαλ 

ειεχζεξνο. ινη νη ζεζαπξνί ηεο πξσηεχνπζαο ησλ Πεξζψλ έπεζαλ ζηα ρέξηα 

ηνπ. 

Ο Μ. Ώιέμαλδξνο φκσο άξρηζε λα αιιάδεη ζπκπεξηθνξά δεηψληαο απφ ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπ λα ηνλ πξνζθπλνχλ, φπσο γηλφηαλ κε ηνπο βαζηιείο ηεο 

Πεξζίαο. Ώπηφ ήηαλ θάηη πνπ ηνπο ζηελνρψξεζε πνιχ. 

Κάζε παηδί ζε ξόιν Μ. Αιεμάλδξνπ ιέεη κηα ζθέςε ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ 

πνπ εμεγεί ηελ αιιαγή ζηάζεο ηνπ.  

Ο πφιεκνο φκσο δελ είρε ηειεηψζεη. Οη ζπλερείο επηηπρίεο ηνλ νδεγνχζαλ ζε 

λέεο πξνζπάζεηεο. Βπηζπκία ηνπ ήηαλ πηα λα θηάζεη ζηελ άθξε ηνπ θφζκνπ. 

πλέρηζε έηζη απηφεηνο σο ηνλ Όθαζε, παξαπφηακν ηνπ Ελδνχ πνηακνχ. Ο Μ. 

Ώιέμαλδξνο βιέπεη ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ ιίγν θνπξαζκέλνπο παξφια απηά φκσο 

ζέιεη λα ζπλερίζεη, λα θηάζεη ζην ηέινο ηνπ θφζκνπ. Καιεί ηφηε ζηε ζθελή ηνπ 

ηνπο ζηξαηεγνχο ηνπ θαη θάπνηνπο ζηξαηηψηεο γηα λα αθνχζεη ηηο απφςεηο ηνπο. 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο ζηνπο ζηξαηεγνύο πνπ ζεσξνύλ 

ζσζηή ηελ επηινγή λα ζπλερίζνπλ ηελ εθζηξαηεία θαη ζηνπο απινύο 

ζηξαηηώηεο θαη ιέλε ηηο ζθέςεηο ηνπο. Ση ζα ήζειαλ λα γίλεη. Σηο απόςεηο 

ηνπο ηηο αλαθνηλώλνπλ ζηνλ εκςπρσηή πνπ είλαη ζε ξόιν Μ. Αιέμαλδξνπ. 

Ο Μ. Ώιέμαλδξνο ζεψξεζε δίθαηα ηα παξάπνλά ησλ ζηξαηησηψλ θη έηζη παίξλεη 

ηελ απφθαζε λα γπξίζεη πίζσ. Δ κεγάιε εθζηξαηεία είρε πάξεη ηέινο. 

Αλαζηνραζκόο: Με κηα ιέμε ή θξάζε ηα παηδηά ιέλε πσο έλησζε ηφηε ν Μ. 

Ώιέμαλδξνο θαη δηθαηνινγνχλ.  
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8ε Παξέκβαζε (Η κάρε ησλ Θεξκνππιώλ) 

Αθήγεζε ηζηνξίαο 

Ο λένο βαζηιηάο ηεο Πεξζίαο, ν Ξέξμεο, άξρηζε λα εηνηκάδεη θαηλνχξηα 

εθζηξαηεία ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο. Οη Έιιελεο έθαλαλ ζχζθεςε ζηνλ Εζζκφ ηεο 

Κνξίλζνπ θαη απνθάζηζαλ πσο ζα έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Πέξζεο 

ελσκέλνη. Ώξρεγνί ζα ήηαλ νη παξηηάηεο.  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη αλαπαξηζηνύλ κε παγσκέλε εηθόλα, 

πσο θαληάδνληαη ηε ζύζθεςε ζηνλ Ιζζκό ηεο Κνξίλζνπ. 

Δ κεγάιε ζηξαηηά ησλ Πεξζψλ μεθίλεζε ηελ άλνημε ηνπ 489 π.Υ. Πνηέ μαλά νη 

άλζξσπνη δελ είραλ δεη ηφζν πνιχ ζηξαηφ. Οη Πέξζεο, αθνχ πέξαζαλ ηνλ 

Βιιήζπνλην, θηλήζεθαλ πξνο ηελ Βιιάδα. 

Ο ειιεληθφο ζηξαηφο κε αξρεγφ ην βαζηιηά ηεο πάξηεο Λεσλίδα θαηεπζχλζεθε 

πξνο ηηο Θεξκνπχιεο. ην ζηελφ απηφ πέξαζκα 7.000 Έιιελεο παξαηάρζεθαλ, 

γηα λα εκπνδίζνπλ ηνπο Πέξζεο.  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ε θάζε νκάδα γξάθεη ζε έλα ραξηί, 

δπν αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα είραλ καδί ηνπο νη Έιιελεο ζηξαηηώηεο θαη 

εθθξάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Ο Ξέξμεο, φηαλ έθηαζε ζηηο Θεξκνπχιεο, δήηεζε απφ ηνπο Έιιελεο λα 

παξαδψζνπλ ηα φπια. Δ απάληεζε ηνπ Λεσλίδα ήηαλ: «Μνιψλ ιαβέ» (ειάηε 

λα ηα πάξεηε). Κη ε κάρε άξρηζε. 

Σα παηδηά θαζηζκέλα ζε θύθιν ιέλε ην θαζέλα κε κηα ιέμε πώο ζα 

ραξαθηήξηδαλ ηνλ Λεσλίδα. 

Οη Πέξζεο δελ κπνξνχζαλ ζην ζηελφ λα πνιεκήζνπλ πνιινί καδί. ζνη 

πξνζπαζνχζαλ λα πεξάζνπλ έπεθηαλ λεθξνί. Ο Ξέξμεο βξηζθφηαλ ζε απνξία 

θαη πίζηεπε πσο θαλέλαο πηα δε ζα έρεη ην θνπξάγην λα πνιεκήζεη. Καιεί ηφηε 

ζηε ζθελή ηνπ ηνπο ζηξαηεγνχο ηνπ θαη κηα νκάδα εθπξνζψπσλ ησλ 

ζηξαηησηψλ γηα λα ηνπο αθνχζεη θαη λα εθηηκήζεη θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε. 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο. 1ε νκάδα νη ζηξαηεγνί 

ππνζηεξίδνπλ πσο δελ πξέπεη λα παξαδώζνπλ ηα όπια θαη λα 
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εγθαηαιείςνπλ. Η 2ε νκάδα νη εθπξόζσπνη ησλ ζηξαηησηώλ 

ππνζηεξίδνπλ από ηε κεξηά ηνπο όηη πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ην ζηελό 

ησλ Θεξκνππιώλ. Οη απόςεηο ηεο θάζε νκάδαο δηαηππώλνληαη κε 

επηρεηξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηνλ πείζνπλ θαη αλαθνηλώλνληαη ζηνλ 

εκςπρσηή πνπ είλαη ζε ξόιν Ξέξμε. 

Σα παηδηά θάζνληαη μαλά ζε θύθιν θαη ην θαζέλα ζε ξόιν Ξέξμε 

αλαθνηλώλεη ηελ απόθαζή ηνπ. Ση ζα έθαλε εθείλν ζηε ζέζε ηνπ Ξέξμε. 

Αελ πξφιαβε ν Ξέξμεο λα απνθαζίζεη φκσο ηη ζα θάλεη θαη ηφηε ήξζε θνληά ηνπ 

έλαο ληφπηνο απφ ηελ Σξαρίλα, ν Βθηάιηεο, πνπ ήμεξε θαιά ηε γχξσ νξεηλή 

πεξηνρή. Ώπηφο ινηπφλ πιεζίαζε ηνλ Ξέξμε θαη ηνπ ππνζρέζεθε λα νδεγήζεη 

ηνπο Πέξζεο απφ έλα ζηελφ θαη απφηνκν κνλνπάηη πίζσ απφ ην ζηξαηφ ηνπ 

Λεσλίδα. Έηζη απηνί, πνπ ζα ηνλ αθνινπζνχζαλ, ζα κπνξνχζαλ λα 

πεξηθπθιψζνπλ ηνπο Έιιελεο θαη λα ηνπο εμνληψζνπλ κε κεγάιε επθνιία. Ο 

βαζηιηάο, κφιηο άθνπζε απηφ, ρνξνπήδεζε απφ ηε ραξά ηνπ θαη ράξηζε πινχζηα 

δψξα ζηνλ Βθηάιηε.  

Ο εκςπρσηήο επηιέγεη έλαλ καζεηή πνπ επηζπκεί λα κπεη ζε ξόιν Δθηάιηε 

θαη λα θάηζεη ζηελ θαπηή θαξέθια. Σα παηδηά από θάησ ηνπ ζέηνπλ 

εξσηήζεηο γηα λα θαηαιάβνπλ ηη άλζξσπνο είλαη, ηη έδεζε, πσο ληώζεη 

ηώξα θαη ηη ήηαλ απηό πνπ ηνλ νδήγεζε ζε απηή ηελ πξάμε. 

Μεηά απφ απηφ ν Ξέξμεο ηε λχρηα έζηεηιε καδί ηνπ είθνζη ρηιηάδεο άληξεο 

ελαληίνλ ησλ Βιιήλσλ. ην ζηξαηφ φκσο ησλ Πεξζψλ ήηαλ θαη θάπνηνο απφ 

ηελ Κχκε, πνπ ηνλ έιεγαλ Σπξξαζθάδα, άλζξσπνο θαιφο θαη ζσζηφο. Ώπηφο 

ινηπφλ ηε λχρηα ην έζθαζε απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ Πεξζψλ θαη πήγε ζην 

Λεσλίδα θαη ηνπ είπε ηα λέα, πνπ εθείλνο δε γλψξηδε. Ο Λεσλίδαο θαηάιαβε φηη 

ζα θπθισζεί ν ζηξαηφο ηνπ.  

Σα παηδηά ζρεκαηίδνπλ έλα δηάδξνκν ζπλείδεζεο όπνπ ιέλε θσλαρηά ηηο 

ζθέςεηο ηνπο γηα ην ηη λα θάλεη θαη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ν Λεσλίδαο. Ο εκςπρσηήο ή θάπνην παηδί ζε ξόιν Λεσλίδα 

πεξλά από κέζα.  

Βίπε ηφηε ν Λεσλίδαο ζε φζνπο ήζειαλ, λα θχγνπλ. Έκεηλαλ έηζη 700 Θεζπηείο 

θαη 300 παξηηάηεο. Οη Έιιελεο αλαγθάζηεθαλ λα δψζνπλ ηε κάρε ζε δχν 
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κέησπα. Καη ζθνηψζεθαλ φινη. Ο ζάλαηφο ηνπο φκσο έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο 

απφδεημε κεγάιεο θηινπαηξίαο. 

ηε ζπλέρεηα ηα ίδηα ηα παηδηά, αλεμάξηεηα κε ην ηη έγηλε ζηελ ηζηνξία, ζα 

έθαλαλ ην ίδην ή όρη θαη ην δηθαηνινγνύλ. 
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9ε Παξέκβαζε 

Αθήγεζε Ιζηνξίαο 

Ήηαλ θάπνηε έλα κηθξφ ζχλλεθν πνπ φιν έραλε ην δξφκν ηνπ. Σειεπηαία, κεηά 

ην δπλαηφ αέξα, ν νπξαλφο ζθνηείληαζε απφηνκα θαη ην κηθξφ ζχλλεθν δελ 

πξφιαβε λ΄ αθνινπζήζεη ηα αδέξθηα ηνπ πνπ απνκαθξχλνληαλ βηαζηηθά πάλσ 

απφ ηε ζάιαζζα. Μίιηα καθξηά άθνπγε κηα κνπζηθή απφ ηε θσηεηλή ξφδα ηνπ 

ινχλα - πάξθ ζηελ παξαιία ηνπ Φαιήξνπ. κσο φζν απνκαθξπλφηαλ, φια 

έζβελαλ ζηγά-ζηγά ψζπνπ ηίπνηα δελ ππήξρε πηα γηα λα δεη ή λα αθνχζεη.  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη αλαπαξηζηνύλ κε παγσκέλεο εηθόλεο 

ηε ζθελή όπνπ ην ζύλλεθν έραζε ην δξόκν ηνπ. Γίλεηαη αλίρλεπζε 

ζθέςεο. 

ηαλ μεκέξσζε ηελ άιιε κέξα, είδε φηη ζηεθφηαλ πάλσ απφ έλα λεζάθη έξεκν, 

κνλαρηθφ, ζηε κέζε κηαο απέξαληεο ζάιαζζαο. Βίρε ζρήκα ηξηγσληθφ γη' απηφ 

ιεγφηαλ Σξηγσλήζη. ίγνπξα ζα έλησζε κνλαμηά ρσξίο νχηε έλα βξάρν δίπια 

ηνπ.  

Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο γξάθνπλ ζε έλα ραξηί κέζα ζε 3-4 ζεηξέο 

πώο θαληάδνληαη λα είλαη ην Σξηγσλήζη.  ηε ζπλέρεηα ε θάζε νκάδα 

αθήλεη ην ραξηί ζην θέληξν ηνπ θύθινπ. Όπνην παηδί επηζπκεί πεγαίλεη 

ζην θέληξν, δηαιέγεη έλα ηπραίν ραξηί, θάζεηαη όπσο ζέιεη (όξζην, θαζηζηό, 

μαπισηό) θαη ην δηαβάδεη ρξεζηκνπνηώληαο ην ύθνο πνπ ζέιεη 

(ραξνύκελν, ιππεκέλν, βαξεηά, αζηεία). 

Σα παηδηά μαλά θάζνληαη ζε θύθιν θαη ζύκθσλα κε απηά πνπ άθνπζαλ ην 

θαζέλα ζε ξόιν ζύλλεθνπ επηιέγεη αλ ζα κείλεη ζην λεζί ή ζα ζπλερίζεη ην 

ηαμίδη ηνπ. Σα παηδηά δηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζή ηνπο.  

Σν ζχλλεθν απνθάζηζε λα θαηέβεη γηα ιίγν λα μαπνζηάζεη πξηλ ζπλερίζεη ην 

δξφκν ηνπ. Έηζη ρακήισζε σο θάησ θη αθνχ αθνχκπεζε ζ΄ έλα κηθξφ ινθάθη, 

θνίηαμε νιφγπξα. Οχηε ςπρή, νχηε πνπιί. Έβγαιε ηφηε κέζα απφ ην ζαθίδηφ ηνπ 

έλα ζάληνπηηο κε ζπλλεθφςσκν, βξνρνηχξη θαη ζαιάκη αέξνο θαη καζνχιαγε 

μέλνηαζην θάησ απφ ηνλ ήιην κέζα ζηελ εζπρία. 
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- Θέιεηο λα κείλεηο γηα πάληα εδψ; Άθνπζε λα ηνπ ιέεη κηα θσλή θαη ζηακάηεζε 

λα καζνπιάεη, κα δελ έβιεπε θαλέλαλ άλζξσπν γχξσ ηνπ.  

- Πνηνο κνπ κηιάεη ζ' απηή ηελ εξεκηά; Βίπε κπνπθσκέλν ην ζπλλεθάθη.  

Σν θάζε παηδί ιέεη πνηνο θαληάδεηαη όηη κπνξεί λα κηιάεη ζην ζπλλεθάθη 

θαη ηη κπνξεί λα ζέιεη από απηό. 

 

- Σν Σξηγσλήζη είκαη εγψ πνπ ζε ξσηψ. Θέιεηο λα κείλεηο γηα πάληα εδψ; Να κε 

ζθεπάδεηο θαη λα γίλεηο ην ζπίηη κνπ; Σν ζπλλεθάθη μεξνθαηάπηε, θνθθίληζε. Αελ 

ήμεξε ηη λα πεη. 

Σν Σξηγσλήζη ζπλέρηζε  ηξαγνπδηζηά : Έια ζπλλεθάθη κνπ γίλε ην ζπηηάθη κνπ 

νκπξέια, ηέληα, αγθαιηά αδηάβξνρν, παιηφ κνπ. Σν θαπειάθη, ηα γπαιηά Σν 

αληειηαθφ κνπ. Να κε ζθεπάδεηο, λα κ΄ αγαπάο θαη πνπζελά κελ μαλαπάο.  

Αελ πξφιαβε λα απνζψζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη μάθλνπ απφ ην βάζνο 

εκθαλίζηεθαλ δπν ζπλλεθάθηα πνπ  ηνπ έθαλαλ λφεκα λα ηα αθνινπζήζεη. Ήηαλ 

θίινη ηνπ απφ παιηά. 

Σα παηδηά κε κηα ιέμε ιέλε πώο ληώζεη ην Σξηγσλήζη θαη ην δηθαηνινγνύλ. 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε 3 νκάδεο. Η 1ε  νκάδα ππνζηεξίδεη όηη ην 

ζύλλεθν πξέπεη λα κείλεη κε ην Σξηγσλήζη γηαηί είλαη νινκόλαρν, κε 

επηρεηξήκαηα. Η 2ε νκάδα ππνζηεξίδεη όηη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηνπο 

θίινπο ηνπ θαη ε  3ε νκάδα λα κείλνπλ όινη εθεί. Σα επηρεηξήκαηα ηα 

γξάθνπλ ζε έλα ραξηί θη έλαο εθπξόζσπνο ηα δηαβάδεη. 

Σα παηδηά θαζηζκέλα ζε θύθιν ιέεη ην θάζε έλα ηη πηζηεύεη όηη έθαλε ηειηθά 

ην ζπλλεθάθη.  

Σν ζπλλεθάθη ζπγθηλήζεθε ηφζν απφ ην ηξαγνχδη ηνπ Σξηγσλεζηνχ θαη ηα ιφγηα 

ηνπ πνπ ιίγν αθφκα θαη ζα έβξερε δάθξπα. Ώπφ ηελ άιιε, είρε θνπξαζηεί φιν λα 

ηαμηδεχεη θαη φιν λα ράλεη ην δξφκν ηνπ. Ώπνθάζηζε ινηπφλ λα κείλεη γηα πάληα 

θαη λα γίλεη ην ζπηηάθη ηνπ Σξηγσλεζηνχ. 

Πέξαζαλ ρξφληα απφ ηφηε. Σν ζπλλεθάθη θαη ην Σξηγσλήζη, πεξλνχζαλ φκνξθα 

καδί! ΄Δηαλ ηφζε ε επηπρία ηνπο, πνπ γχξσ απφ ην ζπλλεθφζπηην, είραλ 
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επδνθηκήζεη ινγηψλ-ινγηψλ θπηά θαη άλζε, πνπ ε κνζρνβνιηά ηνπο, απισλφηαλ 

ζε φιε ηελ απέξαληε ζάιαζζα θη έθηαλε σο ηε κχηε ηνπ νξίδνληα! 

Σν Σξηγσλήζη θνηκφηαλ πηα ήζπρν κέζα ζην ζπλλεθφζπηην, ψζπνπ κηα κέξα 

μεκέξσζε θαη δελ ππήξρε ηίπνηε απφ πάλσ ηνπ. 

Σν θάζε παηδί θαληάδεηαη ηη κπνξεί λα ζπλέβε ζην ζπλλεθάθη. 
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10ε Παξέκβαζε 

Αθήγεζε ηζηνξίαο 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ήηαλ έλαο εηνηκνζάλαηνο βαζηιηάο. Ήηαλ παλίζρπξνο ν 

βαζηιηάο, αιιά ήηαλ άξξσζηνο πνιχ βαξηά θη απειπηδφηαλ. 

-Βίλαη δπλαηφλ έλαο ηφζν ηζρπξφο βαζηιηάο λα πξέπεη λα πεζάλεη; Ση θάλνπλ νη 

γηαηξνί κνπ; Γηαηί δε κε γιηηψλνπλ; Έιεγε θαη μαλάιεγε. 

Ώιιά νη γηαηξνί ην είραλ βάιεη ζηα πφδηα, απφ θφβν κήπσο ηνπο πάξεη ην 

θεθάιη. Μφλν έλαο είρε απνκείλεη, έλαο γέξνο γηαηξφο, πνπ θαλέλαο δελ ηνπ 

έδηλε ζεκαζία, γηαηί ήηαλ κάιινλ ηδηφηξνπνο θη ίζσο ιίγν ηξεινχηζηθνο. Βδψ θαη 

πνιιά ρξφληα ν βαζηιηάο δελ ηνλ ζπκβνπιεπφηαλ , απηή ηε θνξά φκσο 

πξφζηαμε λα ηνλ θαιέζνπλ. 

 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη θαληάδνληαη ηε ζπλάληεζε ηνπ 

ηδηόηξνπνπ γηαηξνύ κε ηνλ άξξσζην βαζηιηά. Σε δξακαηνπνηνύλ θαη ηελ 

παξνπζηάδνπλ. 

 

Βκθαλίζηεθε ηφηε ν γηαηξφο κπξνζηά ηνπ θαη αθνχ ηνλ εμέηαζε ηνπ είπε: 

–Μπνξείο λα ζσζείο, αιιά κε κία ζπκθσλία. Να παξαρσξήζεηο γηα κία κέξα ην 

ζξφλν ζνπ ζηνλ άλζξσπν πνπ ζα ζνπ κνηάδεη πηφηεξν απ’ φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο. Έηζη ζα πεζάλεη απηφο ζηε ζέζε ζνπ.  

 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζηηο ίδηεο νκάδεο θαη ηώξα θαληάδνληαη ηελ 

αληίδξαζε ηνπ βαζηιηά ζην άθνπζκα απηώλ ησλ ιόγσλ. Παξνπζηάδνπλ κε 

παγσκέλε εηθόλα ηελ αληίδξαζή ηνπ. Αθνινπζεί αλίρλεπζε ζθέςεο. 

 

Ο βαζηιηάο ην δέρηεθε. Αελ είρε άιιε ιχζε. Ώκέζσο ινηπφλ βγήθε θηξκάλη ζ’ 

φιν ην βαζίιεην. 

 

Σα παηδηά ζεθώλνληαη θαη πεξπαηνύλ ζην ρώξν ν εκςπρσηήο ζε ξόιν 

αγγειηνθόξνπ ζηέθεηαη ζην θέληξν θαη θσλάδεη  «ζνη κνηάδνπλ ζην 

βαζηιηά λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ Ώπιή κέζα ζε είθνζη ηέζζεξηο ψξεο, αιιηψο ζα 

ζαλαησζνχλ.» Ο εκςπρσηήο δίλεη ιίγν ρξόλν ζηα παηδηά λα ζπδεηήζνπλ 

κεηαμύ ηνπο πσο ηνπο αθνύζηεθε απηό, λα πεξπαηήζνπλ θαη λα 



105 
 

παγώζνπλ. ηε ζπλέρεηα ν εκςπρσηήο ζα ηνπο αγγίμεη ζηνλ ώκν θαη ζα 

πνπλ ηα παηδηά κηα ζθέςε γηα ην βαζηιηά θαη απηό πνπ δεηά. 

 

Παξνπζηάζηεθαλ πνιινί ηφηε, θάπνηνη είραλ γελεηάδα ίδηα κε ηνπ βαζηιηά, αιιά 

ε κχηε ηνπο ήηαλ ιίγν πην καθξηά ή ιίγν πην θνληή θαη ν γηαηξφο ηνχο απέξξηπηε. 

Άιινη έκνηαδαλ ζηνλ βαζηιηά φπσο έλα πνξηνθάιη κνηάδεη κε ην δηπιαλφ ηνπ ζην 

θαθάζη ηνπ καλάβε, αιιά ν γηαηξφο ηνχο απέξξηπηε, γηαηί είηε ηνπο έιεηπε έλα 

δφληη ή είραλ κηα θξεαηνειηά ζηελ πιάηε.  

 

–Μα εζχ ηνπο απνξξίπηεηο φινπο, δηακαξηπξφηαλ ν βαζηιηάο ζην γηαηξφ ηνπ. 

Άζε κε λα δνθηκάζσ εγψ κ’ έλαλ απ’ φινπο, λα γίλεη κηα αξρή. 

–Άδηθα ζα παηδεπηείο, απνθξηλφηαλ ν γηαηξφο. 

 

Σν θάζε παηδί ζε ξόιν γηαηξνύ ιέεη κηα θξάζε πνπ δηθαηνινγεί ηελ πξάμε 

ηνπ (ην ιόγν πνπ ηνπο απέξξηπηε όινπο). 

 

Έλα βξάδπ, ν βαζηιηάο θη ν γηαηξφο ηνπ έθαλαλ πεξίπαην ζηηο επάιμεηο ηεο 

πφιεο θαη θάπνηα ζηηγκή ν γηαηξφο θψλαμε:  

-Να ν άλζξσπνο πνπ ζνπ κνηάδεη πηφηεξν απ’ φινπο! Καη κε ηα ιφγηα απηά, 

έδεημε έλα δεηηάλν ζαθάηε, θακπνχξε, κηζφηπθιν, βξφκηθν θαη γεκάην πιεγέο.  

–Μα πψο είλαη δπλαηφλ; δηακαξηπξήζεθε ν βαζηιηάο. Ώκέηξεηεο δηαθνξέο κάο 

ρσξίδνπλ. 

–Έλαο βαζηιηάο εηνηκνζάλαηνο, επέκελε ν γηαηξφο, κνηάδεη κνλάρα κε ηνλ πην 

θησρφ, ηνλ πην θαθφηπρν ηεο πφιεο. Βκπξφο, άιιαμε ακέζσο ξνχρα καδί ηνπ 

γηα κία κέξα, βάιε ηνλ ζην ζξφλν γηα λα ζσζείο. 

 

Σα παηδηά ζπδεηνύλ ζε νκάδεο ηη κπνξεί λα απνθάζηζε ηειηθά ν βαζηιηάο 

θαη ην δηθαηνινγνύλ. 

Σν θάζε παηδί κεηά, ιέεη ηη ζα έθαλε απηό ζηε ζέζε ηνπ βαζηιηά θαη γηαηί. 

   

Ο βαζηιηάο φκσο δε ζέιεζε κε θαλέλαλ ηξφπν λα παξαδερηεί πσο έκνηαδε κ’ 

έλα δεηηάλν. Γχξηζε ζην παιάηη θαηζνπθηαζκέλνο θη άθεθνο θαη ην ίδην βξάδπ 

πέζαλε, κε ην ζηέκκα ζην θεθάιη θαη ην ζθήπηξν ζθηρηά ζηελ παιάκε. 
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11ε Παξέκβαζε (Γηαηξνθή) 

Αθήγεζε ηζηνξίαο 

πνηνο ηνλ έβιεπε λα θάζεηαη θαη λα θακαξψλεη ζην παξάζπξν έζθαγε απ’ ηε 

δήιηα ηνπ. Ήηαλ ιεπηφο µε πξάζηλα µάηηα, γθξίδνο, γπαιηζηεξφο, µε θφθθηλν 

ινπξάθη. Ώκίιεηνο, πίζσ απ’ ην ηδάκη, θακηά θνξά αθίλεηνο γηα ψξεο, έκνηαδε 

ςεχηηθνο. Γνχζε µε ην αθεληηθφ ηνπ, ηνλ θχξην Σίην, πνπ ήηαλ δηαηηνιφγνο- 

κνπζηθνιφγνο. Ήμεξε δειαδή φιεο ηηο ηξνθέο θαη ηη πξέπεη λα ηξψεη ν θαζέλαο, 

θαη φιεο ηηο κνπζηθέο θαη ηα φξγαλα. Κάζε πξσί ν Ααξείνο θαη ν δηαηηνιφγνο 

Σίηνο ηξψγαλε ην ίδην πξσηλφ.  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη γξάθνπλ ζε έλα ραξηί ηη θαληάδνληαη 

όηη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην πξσηλό ηνπ δηαηηνιόγνπ Σίηνπ θαη ηνπ 

γάηνπ Γαξείνπ. 

Ο Ααξείνο βιέπεη ηειεφξαζε µφλν αλ έρεη Μίθπ Μάνπο. Ώιιηψο, μαπιψλεη ζηνλ 

θαλαπέ θαη δηαβάδεη Μίθπ Μάνπο. Κακηά θνξά αλεβαίλεη ζην πξεβάδη ηνπ 

παξάζπξνπ θαη ραδεχεη έμσ ηε λπρηεξηλή δσή ησλ άιισλ γάησλ. Βθεί, γχξσ απ’ 

ηηο ζαθνχιεο µε ηα ζθνππίδηα, είλαη φινη καδεκέλνη. Έλαο γάηνο έρεη βξεη θάηη 

θαιφ θη ν άιινο ηνλ θπλεγάεη. Έλαο κηθξνχιεο ηξψεη ηζηπο θαη έλαο ςσξηάξεο 

βξήθε µηα πάζηα µηζν- θαγσκέλε. «Ώπηή είλαη δσή», ιέεη κέζα ηνπ ν Ααξείνο, 

«γεκάηε πεξηπέηεηεο…».  

Σα παηδηά κε κηα ιέμε ή κηα θξάζε εθθξάδνπλ πσο ληώζεη ν Γαξείνο. 

Ώπφ βδνκάδα, δειαδή ηε ∆επηέξα πνπ µαο έξρεηαη, ν Σίηνο πάεη ηαμίδη. Ο 

∆αξείνο ζα κείλεη µφλνο ηνπ εθηά κέξεο.  

 – νπ έρσ αθήζεη θαγεηφ, αιιά µελ μερλάο θάζε µέξα ηε ζαιάηα, είπε, ηνλ 

ράηδεςε, πήξε ηε βαιίηζα ηνπ θη έθπγε. 

Σα παηδηά ζε νκάδεο ζθέθηνληαη ηη κπνξεί λα έθαλε ν Γαξείνο ηε βδνκάδα 

πνπ ζα έιεηπε ν Σίηνο.  

 Βθείλν ην πξψην βξάδπ ηεο ∆επηέξαο, ρσξίο θαζφινπ λα δηζηάζεη, ν ∆αξείνο 

απνθάζηζε λα θάεη έμσ! 

 – Ση σξαία ε δσή ηνπ δξφµνπ…  
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Σξία µεξφλπρηα έµεηλε έμσ ν ∆αξείνο. Γλσξίζηεθε µε ηνλ πεξηπηεξά θη έθαγε 

γαξηδάθηα θαη ζνθνιάηεο µε ηελ θαξδηά ηνπ. Κνηµήζεθε θάησ απ’ ηα 

ζηαµαηεµέλα απηνθίλεηα θαη ε γνχλα ηνπ γέµηζε ιάδηα.  

Βίρε µπξνζηά ηνπ θάµπνζεο µέξεο µέρξη λα γπξίζεη ν Σίηνο. Έθαγε μαλά µηα 

πάζηα, ζθέην πάρνο απφ θξέαο, µηζφ µπηθηέθη απφ θηµά, µε ζάιηζα απφ 

µπνπθάιη, θαη µαγηνλέδα µε απγά θη έλα ζσξφ ηεγαλεηά. Νφµηδε φηη ζα ζθάζεη. 

ηνµάρηαζε. «ξα λα ζπµµαδεπηψ», ζθέθηεθε ν ∆αξείνο. «∆ελ αηζζάλνµαη 

θαιά». Ώπνραηξέηεζε ηελ παξέα θαη πήγε λα µπεη ζην ζπίηη ηνπ απφ ηελ ηξχπα 

ηεο θνπδίλαο. Ώδχλαηνλ. Έβαιε ην θεθάιη, αιιά δελ πεξλνχζε ε θνηιηά. Ο 

∆αξείνο είρε γίλεη δηπιφο απφ ηελ ηξχπα. «Σψξα ηη ζα γίλεη; ζα ’ξζεη ζε ιίγεο 

κέξεο ν Σίηνο θαη ζα είµαη αθφµα έμσ».  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη αλαπαξηζηνύλ ηε ζθελή απηή κε 

παγσκέλεο εηθόλεο. 

Σα παηδηά ζηηο ίδηεο νκάδεο βξίζθνπλ ιύζεηο γηα ην ηη ζα κπνξνύζε λα 

θάλεη ν Γαξείνο κέρξη λα έξζεη ν Σίηνο. 

Ώπνθάζηζε λα θάλεη δίαηηα, αιιά ζην δξφµν δελ έρεη θαιφ θαΎ 

Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο γξάθνπλ ηη θαληάδνληαη όηη ζα κπνξνύζε 

λα πεξηιακβάλεη ην γεύκα ηνπ δξόκνπ γηα ηνλ Γαξείν. 

Έμσ ηξσο φ,ηη ζνπ ηχρεη. «Θα θάσ ζθνππίδηα, ηη λα θάλσ, αιιά ζα πάσ ζην 

γπµλαζηήξην», ζθέθηεθε. Κάζε µέξα γπµλαδφηαλε δχν ψξεο, αιιά ηίπνηα. 

Έµελε ην ίδην ρνληξφο.  

Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο θαληάδνληαη ηη ζα έθαλαλ εθείλα ζηε ζέζε 

ηνπ Γαξείνπ όηαλ έβιεπαλ όηη θακηά πξνζπάζεηά ηνπο δελ είρε 

απνηέιεζκα. 

ζπνπ έλα βξάδπ είδε θσο ζην παξάζπξν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Πήγε απφ θάησ θαη 

ληανχξηδε λα ηνλ αθνχζεη ν Σίηνο. Άδηθα μειαηµηαδφηαλε. Μέζα αθνχγαλ µνπζηθή 

θαη ηξψγαλ µαξηδίηζα.  

-Να πάξεη ε επρή, ήηαλ θαη Σξίηε, πνπ έρνπµε ςάξη. Ώο ήηαλ θαη ζθέηε ζαιάηα, 

αο ήηαλ µπάµηεο µε θνηφπνπιν, αιιά αο ηνπ άλνηγε…  
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Ο ∆αξείνο θνηµήζεθε ζην ραιάθη ηεο εηζφδνπ πεξηµέλνληαο. Σν πξσί, 

βγαίλνληαο, παξά ιίγν λα ηνλ παηήζεη ν Σίηνο. 

Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο δξακαηνπνηνύλ θαη θαληάδνληαη πσο 

κπνξεί λα αληέδξαζε ν Σίηνο όηαλ ηνλ είδε κπξνζηά ηνπ. Ο εκςπρσηήο 

ζηακαηάεη ηηο ζθελέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη ηα παηδηά παγώλνπλ. 

Αθνινπζεί αλίρλεπζε ζθέςεο.  

 – Πνχ ήζνπλα; Πψο έρεηο γίλεη έηζη; Έια, µπξνο, πάµε ζην θνχξλν.  

– ∆ελ αληέρσ, δελ µπνξψ. Πξψηα ζέισ ην απγφ µνπ, γάια θαη ςσµί µε µέιη.  

– Γάια θαη ςσµί µε µέιη; Βζχ πξέπεη λα ηξσο µφλν ζαιάηα γηα λα βξεηο ηελ 

παιηά ζνπ θφξµα. ε έρεη πάξεη ε θάησ βφιηα. Πνχ ’λαη ε σξαία γνχλα; Πνχ 

’λαη ε θνµςή ζνπ µέζε; Ση ζα θάλνπµε µε εζέλα;  

– Θα ρνξεχσ, είπε ν ∆αξείνο, ζα ρνξεχσ θάζε βξάδπ, θαη ζα ηξψσ πξψηα 

ζαιάηα θαη µεηά ιίγν θξέαο, ςάξη, φζπξηα θαη ρφξηα, φια ηα ιαραληθά θαη 

θξνχηα, γάια, γηανχξηη θαη ηπξί. Β, θη αλ παο πάιη ηαμίδη, µπνξεί µηα ηφζε δα 

µηθξνχια ζνθνιάηα… 

Αλαζηνραζκόο: Σα παηδηά κε κηα θξάζε ιέλε ηη θαηάιαβε ν Ααξείνο απφ απηή 

ηνπ ηελ πεξηπέηεηα. 
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12ε Παξέκβαζε 

Αθήγεζε ηζηνξίαο 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ήηαλ κηα κειηά ε νπνία αγαπνχζε πνιχ έλα αγνξάθη. 

Καη θάζε κέξα ην αγφξη εξρφηαλ κάδεπε ηα θχιια ηνπ, θαη έθηηαρλε ζηέκκαηα 

παξηζηάλνληαο ηνλ βαζηιηά ηνπ δάζνπο.  

θαξθάισλε ζηνλ θνξκφ ηνπ θαη ζηα θιαδηά ηνπ, ηξψγνληαο ηνπο θαξπνχο ηνπ. 

Καη έπαηδαλ θξπθηφ.  

Κη φηαλ θνπξαδφηαλ ην αγφξη πιάγηαδε ζηε ζθηά ηνπ δέληξνπ. Καη ην αγφξη 

αγαπνχζε ηελ κειηά πάξα πνιχ. Καη ε κειηά ήηαλ επηπρηζκέλε. Μα ν ρξφλνο 

πεξλνχζε. 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη αλαπαξηζηνύλ ηα παηρλίδηα ηνπ 

παηδηνύ ζηε κειηά. 

Καη ην αγφξη κεγάισζε. Καη ην δέληξν έκελε ζπρλά κφλν ηνπ. Σφηε κηα κέξα ην 

αγφξη ήξζε ζην δέληξν θαη ην δέληξν είπε : 

"Έια, αγφξη, έια θαη ζθαξθάισζε ζηνλ θνξκφ κνπ, θάλε θνχληα ζηα θιαδηά κνπ 

θαη θάε ηα κήια κνπ θαη παίμε ζηνλ ίζθην κνπ θαη γίλε επηπρηζκέλν." 

"Βίκαη πνιχ κεγάιν γηα λα ζθαξθαιψλσ θαη λα παίδσ", απάληεζε ην αγφξη. 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη γξάθνπλ ζε έλα ραξηί πνηα 

πξάγκαηα πηζηεύνπλ όηη θάλνπλ επηπρηζκέλνπο ηνπο κεγάινπο. 

"Θέισ λα αγνξάδσ πξάγκαηα θαη λα πεξλάσ θαιά. Θα ήζεια θάπνηα ρξήκαηα. 

Μπνξείο λα κνπ δψζεηο κεξηθά;" 

"Λππάκαη", είπε ην δέληξν, "αιιά δελ έρσ ρξήκαηα. Μφλν θχιια θαη κήια έρσ. 

Πάξε ηα κήια κνπ, Ώγφξη, θαη πνχιεζέ ηα ζηελ πφιε. Έηζη ζα θεξδίζεηο 

ρξήκαηα θαη ζα είζαη επηπρηζκέλν." 

Καη ην αγφξη ζθαξθάισζε ζην δέληξν θαη αθνχ κάδεςε ηα κήια ηνπ ηα πήξε 

καδί ηνπ. Καη ην δέληξν ήηαλ επηπρηζκέλν. 
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Σα παηδηά θαζηζκέλα ζε θύθιν ιέλε γηαηί πηζηεύνπλ πσο ην δέληξν ήηαλ 

επηπρηζκέλν. 

Ώιιά ην αγφξη έκεηλε καθξηά απφ ην δέληξν γηα πνιχ θαηξφ... θαη ην δέληξν ήηαλ 

δπζηπρηζκέλν. Καη ηφηε, κηα κέξα, ην αγφξη ήξζε πάιη πίζσ θαη ην δέληξν 

ηξαληάρηεθε απφ ηε ραξά ηνπ θαη είπε: 

"Έια, Ώγφξη, ζθαξθάισζε ζηνλ θνξκφ κνπ θαη ηξακπαιίζνπ ζηα θιαδηά κνπ θαη 

γίλε επηπρηζκέλν.” 

" Έρσ πνιιέο δνπιεηέο γηα λα ζθαξθαιψλσ ζε δέληξα", είπε ην αγφξη. "Θέισ 

έλα ζπίηη γηα λα κε δεζηαίλεη", είπε. "Θέισ κηα γπλαίθα θαη ζέισ θαη παηδηά, γη' 

απηφ ρξεηάδνκαη έλα ζπίηη. Μπνξείο εζχ λα κνπ δψζεηο έλα ζπίηη;" 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη μαλά ζε νκάδεο θαη αλαπαξηζηνύλ κε παγσκέλεο 

εηθόλεο πσο ην δέληξν κπνξεί λα βνήζεζε ην παηδί. 

"Αελ έρσ ζπίηη λα ζνπ δψζσ", απάληεζε ην δέληξν. 

"Σν δάζνο είλαη ην ζπίηη κνπ, αιιά κπνξείο λα θφςεηο ηα θιαδηά κνπ θαη λα 

ρηίζεηο έλα ζπίηη. Σφηε ζα είζαη επηπρηζκέλνο." 

Καη έηζη ην αγφξη έθνςε ηα θιαδηά ηνπ δέληξνπ θαη ηα πήξε καδί ηνπ γηα λα ρηίζεη 

ην ζπίηη ηνπ. Καη ην δέληξν ήηαλ επηπρηζκέλν. 

Ώιιά ην αγφξη έιεηςε γηα πνιχ θαηξφ. Καη φηαλ επέζηξεςε, ην δέληξν ήηαλ ηφζν 

επηπρηζκέλν πνπ κφιηο πνπ κπνξνχζε λα κηιήζεη. 

"Έια, Ώγφξη, έια θαη παίμε." 

"Βίκαη πνιχ γέξνο θαη ζιηκκέλνο γηα λα παίμσ", είπε ην αγφξη. 

"Θέισ κηα βάξθα πνπ λα κε πάεη θάπνπ πνιχ καθξηά. Μπνξείο λα κνπ δψζεηο 

κηα βάξθα;" 

"Κφςε ηνλ θνξκφ κνπ θαη θηηάμε κηα βάξθα" είπε ην δέληξν. "Σφηε ζα κπνξέζεηο 

λα ηαμηδέςεηο θαη λα είζαη επηπρηζκέλν." 

Σφηε ην αγφξη έθνςε ηνλ θνξκφ ηνπ δέληξνπ θαη έθηηαμε κηα βάξθα θαη ηαμίδεςε 

καθξηά. 
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Καη ην δέληξν ήηαλ επηπρηζκέλν.... αιιά φρη αιεζηλά.  

Ο εκςπρσηήο βάδεη δπν θαξέθιεο ζην θέληξν, ζε απόζηαζε. Η κηα 

θαξέθια ζα είλαη ε θαξέθια ηεο επηπρίαο θαη ε άιιε ηεο ιύπεο. Σα παηδηά 

πεξπαηνύλ ζην ρώξν θα όηαλ ληώζεη θάπνην παηδί κπνξεί λα θάηζεη ζε 

όπνηα θαξέθια ζέιεη  θαη λα πεη ηελ θξάζε ζπκπιεξσκέλε «Δίκαη 

επηπρηζκέλνο όηαλ…» ή «Δίκαη ιππεκέλνο όηαλ…», αληίζηνηρα ζε θάζε 

θαξέθια. Γίλνπκε ρξόλν λα θάηζνπλ όζα πην πνιιά παηδηά κπνξνύλ. 

Μεηά απφ πνιχ θαηξφ ην αγφξη μαλαγχξηζε. 

Ο θαζέλαο ζε ξόιν κειηάο ιέεη αλ ζα βνεζνύζε ην παηδί κεηά από όια 

απηά ή όρη; Γηθαηνινγνύλ ηελ απάληεζε. 

 "Λππάκαη, αγφξη, αιιά δελ έρσ πηα ηίπνηα λα ζνπ δψζσ. Σα κήια κνπ 

ηέιεησζαλ." 

"Σα δφληηα κνπ είλαη πνιχ αδχλακα πηα γηα κήια", απάληεζε ην αγφξη. 

«Αελ έρσ θιαδηά», είπε ε κειηά. «Αελ κπνξείο λα θάλεηο θνχληα...»  

«Βίκαη πνιχ γέξνο πηα γηα λα θάλσ θνχληα», είπε ην αγφξη.  

«Αελ έρσ θνξκφ», είπε ε κειηά. «Αελ κπνξείο λα ζθαξθαιψζεηο...»  

«Βίκαη πνιχ θνπξαζκέλνο πηα γηα λα ζθαξθαιψλσ», είπε ην αγφξη. 

 «Λππάκαη», αλαζηέλαμε ε κειηά. «Μαθάξη λα κπνξνχζα λα ζνπ δψζσ θάηη... 

κα δε κνπ απφκεηλε ηίπνηα πηα. Αελ είκαη παξά έλα γέξηθν θνχηζνπξν. 

Λππάκαη...»  

«Αε ζέισ θαη πνιιά ηψξα πηα», είπε ην αγφξη, «κνλάρα έλα ήζπρν κέξνο λα 

θάηζσ θαη λα μαπνζηάζσ. Βίκαη πνιχ θνπξαζκέλνο».  

«Σφηε», είπε ε κειηά, θη ίζησζε ηνλ θνξκφ ηεο, «ηφηε, έλα γέξηθν θνχηζνπξν είλαη 

φ,ηη πξέπεη λα θάηζεηο θαη λα μαπνζηάζεηο. Έια, Ώγφξη, θάηζε. Κάηζε θαη 

μεθνπξάζνπ». Καη ην αγφξη έθαηζε θαη μεθνπξάζηεθε. Κη ε κειηά ήηαλ 

επηπρηζκέλε. 
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Αλαζηνραζκόο: Σα παηδηά κε κηα ιέμε ιέλε ηη ηνπο έκεηλε απφ φιε ηελ ηζηνξία 

ηνπ αγνξηνχ θαη ηεο κειηάο. 

 

 

 

 


