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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

            Θα ήζεια αξρηθά λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα απηήο ηεο κειέηεο 

Αλαπιεξσηή θαζεγεηή Αζηέξην Σζηάξα γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη δηαξθή ππνζηήξημή ηνπ 

ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο απεπζχλσ ζηελ 

νκφηηκε θαζεγήηξηα Άιθεζηηο Κνληνγηάλλε θαη ζηνλ επίθνπξν θαζεγεηή Κψζηα Μάγν 

γηα ηε ζπλνιηθή αξσγή ηνπο. Αμίδεη ηδηαίηεξε επραξηζηία θαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

θαζεγεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ καο ελέπλεπζαλ κε φζα καο δίδαμαλ. 

        Ζ ζπλδξνκή ηεο Ζξψο Πνηακνχζε, ηεο Γέζπνηλαο Μεηζηάιε θαη ηεο Βάζηαο 

Μηραινπνχινπ, πνπ αλέιαβαλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ θξηηηθνχ θίινπ, θαζψο θαη ηεο 

επηζηεκνληθήο ζπλεξγάηηδαο Νηθνιέηηαο Γεκνπνχινπ, ήηαλ πνιχηηκε θαη ηηο 

επγλσκνλψ γηα ην ρξφλν πνπ δηέζεζαλ θαη ηε ζπλέπεηα πνπ επέδεημαλ.  

 Φπζηθά, ε έξεπλα απηή δε ζα είρε πξαγκαηνπνηεζεί δίρσο ηε ζπκκεηνρή ησλ 18 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθηέξσζαλ ζεκαληηθφ ρξφλν θαη ελέξγεηα, θαζψο θαη ρσξίο ηε 

θηινμελία ηνπ Αιέμαλδξνπ Καιηαθάηζνπ, Γηεπζπληή ηνπ 87νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξεκβάζεηο.  

πνπδαία ήηαλ ε ππνζηήξημε πνπ έιαβα απφ ηηο ζεκαληηθέο κνπ θίιεο Νεθέιε 

Κιεηδέξε, Μπξηψ Λάκπξνπ, Πέλλπ Μπαθάιε θαη ία Γεσξγνπνχινπ, απφ ηνπο 

ζεκαληηθνχο κνπ θίινπο Κψζηα Κσλζηαληίλνπ θαη Αιέμαλδξν Υαληδή. Μεγάιε ήηαλ ε 

ζπλνιηθή ζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηδηαίηεξα απφ ηε κεηέξα κνπ Κηθή 

Βνπξιηά θαη ηηο γηαγηάδεο κνπ Κνχια Βνπξιηά θαη Νηίλα Καηή. Σέινο, έλα μερσξηζηφ 

επραξηζηψ ζηνλ ζχληξνθφ κνπ Νηθφια Εψε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ 

ηνπ ξφιν.   
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 

ην παξφλ πφλεκα πηνζεηείηαη ε κέζνδνο ηεο έξεπλαο δξάζεο θαη επηρεηξείηαη λα 

δηεξεπλεζεί ε εθαξκνγή δηάθνξσλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηερληθψλ ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε, σο ζπληειεζηψλ πξνψζεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ 

δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη ζηάζεσλ ζε νκάδα 18 εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηππηθήο, κε ηππηθήο 

θαη άηππεο εθπαίδεπζεο, 

Θεσξψληαο σο πξσηαξρηθή αμία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηε δεκνθξαηία, 

ηδσκέλε σο εκπεηξία θαη σο πξαθηηθή παξά σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, ν ζθνπφο είλαη 

λα ζηνραζηεί θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο, ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ/ηεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο καζεηέο, ππφ ην πξίζκα ηεο ελίζρπζεο 

ηνπ δεκνθξαηηθνχ θιίκαηνο εληφο ηεο ηάμεο θαη εληφο ηνπ επξχηεξνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο δηαπλέεηαη απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο αλζξσπνθεληξηθήο, επαλαζηαηηθήο θαη θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο, ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη θπζηθά ηνπ 

Γξάκαηνο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηεο βησκαηηθήο επηκφξθσζεο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

πινπνίεζε ησλ δψδεθα παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηε ζπεηξνεηδή 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ε έξεπλα δξάζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, κε φρεκα ηα εξγαιεία ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο.  

ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεξήζεθε πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε, θαζψο 

αμηνπνηήζεθαλ ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε κέζνδνο ειέγρνπ ππνζέζεσλ θαη ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS θαζψο θαη ε επαγσγηθή κέζνδνο ηεο ζεκαηηθήο 

επεμεξγαζίαο.  Παξφηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο δελ παξνπζίαζαλ κηα 

εηθφλα ηθαλή λα επηβεβαηψζεη ηε ζπκβνιή ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ αμηψλ, ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ έδεημε πσο ζεκεηψζεθε 

δηεχξπλζε θαη ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε, δεκνθξαηία, δεκνθξαηηθέο αμίεο, 

ειεπζεξία, ηζφηεηα, δηθαηνζχλε, έξεπλα δξάζεο, επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, 

ηξηγσλνπνίεζε. 



vii 
 

Abstract 

 

The present paper adopts action research and attempts to examine various 

methodological approaches and techniques employed in Drama and Education as factors 

fostering and enhancing democratic values and attitudes in a team of 18 teachers of 

formal, non-formal and informal education. 

Considering democracy as the principal value of the educational process and 

viewing it as an experience and practice rather than a taught subject, the purpose of this 

research is for the teachers to reflect and redefine their role, views and relations towards 

students, with the aim of enhancing democratic values in the classroom and the wider 

school environment. 

The theoretical and research approach of this parer is informed by the principles 

of democratic education, anthropocentric, revolutionary and critical pedagogy, 

constructivism, adult education, Drama Education and experiential training. The twelve 

interventions were planned and carried out according to the action research spiral 

process and based on adult education principles, using tools of theater and experiential 

learning.  

A pluralist research approach was employed, given that both qualitative and 

quantitative data collection tools were utilized. Hypothesis testing, SPSS statistics 

software and thematic analysis were used for the interpretation of the research findings.  

Although the results of quantitative analysis were not able to confirm the contribution of 

Drama to the enhancement of democratic values, the analysis of qualitative data 

suggests that there was an enhancement of teachers who participated in the research 

procedure. 

 

Keywords: Drama in Education, democracy, democratic values, freedom, equality, 

action research, teacher training, triangulation. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο παξνχζαο έξεπλαο είρε σο αθεηεξία ηηο εκπεηξηθέο 

δηαπηζηψζεηο
1 ηεο εξεπλήηξηαο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο, θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα, ζρεηηθά κε ην θνηλφ αίζζεκα ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ πεξί 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαπηεζηηθνχ, αλειαζηηθνχ θαη αλειεχζεξνπ. Οη 

δηαπηζηψζεηο απηέο βξήθαλ εχθνια ην δξφκν πξνο ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε θαζφηη 

πιεζψξα θνηλσληνινγηθψλ, παηδαγσγηθψλ, γλσζηηθψλ θαη άιισλ ςπρνινγηθψλ θαη 

θηινζνθηθψλ πξνζεγγίζεσλ έρνπλ αζθήζεη πνιπζρηδή θξηηηθή ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε 

θαη ηηο κεζφδνπο ηεο θαη έρνπλ δηαηππψζεη αλακνξθσηηθέο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο.  

Ξεθηλψληαο ινηπφλ, απφ ην εξψηεκα ηνπ Dewey (2016: 175) ζρεηηθά κε ην αλ 

είλαη εθηθηφ «έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ην δηαρεηξίδεηαη έλα εζληθφ θξάηνο λα κελ 

πεξηνξίδνληαη, αλαζηέιινληαη θαη δηαζηξέθνληαη νη πιήξεηο θνηλσληθνί ζθνπνί ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο», ε απάληεζε θαίλεηαη λα είλαη πσο ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα «κέζνδν ζρεδηαζκέλεο θνηλσληθνπνίεζεο, πνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα 

παξάγεη, δηακέζνπ ελφο ζπζηήκαηνο ζεζκηθψλ ειέγρσλ, ππάθνπνπο […] πνιίηεο» (Spring, 

1987: 139-140).  

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θξίλεηαη αλαγθαίνο θαη θαηά 

ηνλ Dewey (2016: 151) πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ηδεψδε πνπ εθπνξεχνληαη απφ 

ππάξρνπζεο θαη φρη νπηνπηθέο θνηλσλίεο. Ζ εξεπλήηξηα ζέηεη ινηπφλ, σο βάζε ηεο 

ζεσξεηηθήο ηεο ζεκειίσζεο ην δεκνθξαηηθφ ηδεψδεο θαη ηηο εθπνξεπφκελεο απφ απηφ 

αμίεο. 

ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εδξαίσζε δεκνθξαηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ηνλ 

ζπνπδαηφηεξν ξφιν θαηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, δηφηη είλαη εθείλνη πνπ αζθνχλ 

νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηνπο καζεηέο ηνπο -κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή δηάδξαζε- θαη 

επνκέλσο νη αμίεο θαη νη ζηάζεηο πνπ θέξνπλ ζηελ πξαθηηθή ηνπο είλαη απηέο πνπ ζα 

θαζνξίζνπλ ηελ πξαγκάησζε ή ηελ απνπζία ηεο δεκνθξαηίαο, σο εκπεηξίαο, ζηελ ηάμε 

(Nasirci, & Sadik, 2017: 121). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε έξεπλα εζηηάδεη ζηελ 

πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη αληηιήςεσλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ επηζηξαηεχηεθε είλαη ε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ 

Δθπαίδεπζε (ΓΣΔ), αθελφο δηφηη νη θαηαβνιέο, νη αξρέο θαη νη δπλαηφηεηέο ηεο 

                                                           
1
 Ο Morgan (1992) εμεγεί φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα έρεηο επίγλσζε φισλ φζσλ παξαηεξείο δηφηη 

απφ απηή ηε δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη ε δξάζε- ην απνηέιεζκα.  
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ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηε δεκνθξαηηθή-αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε πνπ ζέζακε, 

αθεηέξνπ γηαηί ε πιεζψξα εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ απηήο, έρνπλ 

αλαδείμεη ηε δπλακηθή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηε βειηίσζε ή ηελ 

αλακφξθσζε δηάθνξσλ πξαθηηθψλ
2
. Δπηπιένλ, ε επηινγή ηεο ΓΣΔ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ εξεπλήηξηα λα κείλεη πηζηή πξνο απηφ πνπ πξεζβεχεη· φηαλ ν 

απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε δεκνθξαηία σο εκπεηξία θαη σο πξάμε, δελ κπνξεί παξά λα 

δεκηνπξγείο ελεξγεηηθά θαη βησκαηηθά πεξηβάιινληα.  

Οη θχξηεο δεκνθξαηηθέο αμίεο πνπ εμεηάδνληαη εδψ είλαη ε ειεπζεξία, ε ηζφηεηα 

θαη ε δηθαηνζχλε. Έηεξεο δεκνθξαηηθέο αμίεο πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηηο θχξηεο θαη 

απαζρνινχλ ηε κειέηε απηή είλαη ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή, ν δηάινγνο, ν 

αιιεινζεβαζκφο, ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε απηνλνκία, ε ζπλεξγαζία, ε 

αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο, ε εηιηθξίλεηα, ν θξηηηθφο αλαζηνραζκφο, ε αιιειεγγχε θαη ε 

ππεπζπλφηεηα. 

Σέινο, ε δνκή ηεο κειέηεο δηαξζξψλεηαη ζε έμη θεθάιαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εηζαγσγήο, πνπ αλαιχνπλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηελ 

επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο 

πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ έξεπλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ο Boal ηνλίδεη φηη ην Θέαηξν πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα «λα είκαζηε ηαπηφρξνλα ν πξσηαγσληζηήο θαη 

ν θχξηνο ζεαηήο ησλ δξάζεψλ καο, καο επηηξέπεη ηελ επηπιένλ δπλαηφηεηα λα ζθεθηφκαζηε ελαιιαθηηθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο, λα θαληαδφκαζηε δπλαηφηεηεο, λα ζπλδπάδνπκε ηε κλήκε θαη ηε θαληαζία -ηηο δχν 

αδηαρψξηζηεο ςπρηθέο δηαδηθαζίεο-, λα αλαθαιχπηνπκε μαλά ην παξειζφλ θαη λα εθεπξίζθνπκε ην 

κέιινλ» (Boal, 1998: 7). 
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1. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

1.1 Οη δεκνθξαηηθέο αμίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 

Ζ Γεκνθξαηία απνηειεί ηφζν έλα πνιίηεπκα, έλα ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο φζν θη 

έλα θνηλσληθφ ηδεψδεο πνπ θέξεη έλα ζχζηεκα αμηψλ. πσο ζεκεηψλεη θαη ν  Dewey 

(2016: 158) ε δεκνθξαηία «είλαη πξσηίζησο έλαο ηξφπνο ηνπ θνηλσληθνχ δελ, κηαο απφ 

θνηλνχ κεηαδηδφκελεο εκπεηξίαο». Οη ζρνιηθέο θνηλφηεηεο ζπληζηνχλ πεδίν ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηέο θαη ηα δεκνθξαηηθά 

θξάηε, πνπ θαηνρπξψλνπλ ζην χληαγκά ηνπο ηελ απηνλνκία ηνπο, ηελ απηνξξχζκηζή 

ηνπο θαη ηε ιατθή θπξηαξρία, αμηψλνπλ ζπλεπψο έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ 

δηέπεηαη απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο· δηφηη, «ε απξηαλή δεκνθξαηία πξνεηνηκάδεηαη 

κε ηε δεκνθξαηία ζην ζρνιείν. Έλα απηαξρηθφ θαζεζηψο ζην ζρνιείν δε ζα κπνξνχζε λα 

δηακνξθψζεη δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο» (Freinet, 1977: 186). 

Χζηφζν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηίζεληαη ζε 

θίλδπλν θαζφηη, ζχκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε (2001: 83-84) «γεκίδνπλ κε ην νιηγαξρηθφ 

πεξηερφκελν ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο θαη νη αηνκηθηζηηθέο κνξθέο 

γεκίδνπλ κε ην θαπηηαιηζηηθφ θαληαζηαθφ ηεο απεξηφξηζηεο εμάπισζεο ηεο παξαγσγήο, 

ηεο θαηαλάισζεο θαη κηαο […] ςεπδνθπξηαξρίαο πάλσ ζηα πξάγκαηα θαη απάλσ ζηνπο 

αλζξψπνπο». Αλ δερηνχκε κάιηζηα, φπσο ππνζηήξημε ε Emma Goldman, φηη νη 

θπξίαξρεο απηέο ηάζεηο θαη κεραληζκνί ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο δηαηεξνχληαη πνιχ 

πην απνηειεζκαηηθά δηακέζνπ ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηακνξθψλεη κηα αδξαλή θαη 

θαηαπηεζκέλε αλζξψπηλε κάδα
3
, ηφηε ην ζχγρξνλν ζρνιείν πξέπεη λα θαηαβάιεη 

νπζηαζηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζεη ηε δεκνθξαηία 

δσληαλή θαη λα ιεηηνπξγεί ζηελ πξάμε ζχκθσλα κε ηηο αμίεο πνπ εθπνξεχνληαη απφ 

απηήλ. 

Σν θηινζνθηθφ ξεχκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ θιεξνδφηεζε ζηα εζληθά θξάηε ηεο 

Γχζεο εθείλν ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν πνπ νδήγεζε ζηε λνκηθή θαηνρχξσζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. ην «Κνηλσληθφ πκβφιαην» ηνπ Rousseau (2004: 101) 

                                                           
3
 E. Goldman, The Social Importance of the Modern School, Manuscripts and Archives Division, The 

New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations, 

https://antikleidi.com/2014/11/20/emma-goldman/, (ηειεπηαία πξφζβαζε 12/1/19). 

 

 

http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/goldman/socimportms.html
https://antikleidi.com/2014/11/20/emma-goldman/


4 
 

δηαβάδνπκε: «Αλ αλαδεηήζνπκε ζε ηη αθξηβψο ζπλίζηαηαη ην κεγαιχηεξν αγαζφ, πνπ 

πξέπεη λα ‘λαη ν ηειηθφο ζθνπφο θάζε λνκνζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα βξνχκε φηη 

ζπλνςίδεηαη ζε δχν πξσηαξρηθνχο ζθνπνχο, ειεπζεξία θαη ηζφηεηα».         

ηα ζχγρξνλα ζπληαγκαηηθά θξάηε, νη δεκνθξαηηθέο αμίεο αλαδχνληαη κέζα απφ 

ηα πξφηππα θαη ηηο αξρέο ηεο δηαθήξπμεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (Gollob, Krapf, 

& Weidinger, 2010: 16). Οη αμίεο, θαηά ηνλ Shechtman (2002: 363) απνηεινχλ 

«επηζπκεηνχο δηαθαηαζηαζηαθνχο ζηφρνπο, […] νη νπνίνη πξνζθέξνπλ θαηεπζπληήξηεο 

αξρέο ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ», θαη «ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζα κπνξνχζαλ λα 

νξηζηνχλ γεληθά σο ηα δηθαηψκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ρσξίο ηα νπνία δε ζα κπνξνχζακε λα δήζνπκε σο ειεχζεξα φληα»
4
. Δπνκέλσο, ε 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαζψο θαη ε Γηεζλήο χκβαζε 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ηα νπνία πηνζεηεί θαη εθαξκφδεη, κεηαμχ άιισλ, ην 

ειιεληθφ θξάηνο -σο κέινο ηνπ ΟΖΔ- κέζσ ηνπ πληάγκαηνο, ζα απνηειέζνπλ ην 

λνκηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα νξηζηνχλ νη δεκνθξαηηθέο αμίεο πνπ εμεηάδεη ε 

παξνχζα έξεπλα.  

χκθσλα ινηπφλ, κε ην άξζξν 1 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ (ΟΓΓΑ), «φινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη ειεχζεξνη θαη ίζνη ζηελ 

αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηψκαηα». Σν άξζξν 2 ππεξηνλίδεη ηελ ηζφηεηα απνθιείνληαο 

θάζε είδνπο δηάθξηζε ελψ θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ηνπ θάζε αηφκνπ «λα επηθαιείηαη 

φια ηα δηθαηψκαηα θαη φιεο ηηο ειεπζεξίεο πνπ πξνθεξχζζεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε». 

Δπηπιένλ, ην άξζξν 3 αλαθέξεηαη ζην θαζνιηθφ δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη 

ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα
5
.  

Δηδηθφηεξα, ε ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαηνρπξψλεηαη απφ ην άξζξν 18 απφ θνηλνχ 

κε ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο, ελψ ην θαζνιηθφ 

δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο νξίδεηαη ζην άξζξν 19, ην 

νπνίν, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε, ζπλεπάγεηαη ην δηθαίσκα ηνπ θάζε αηφκνπ «λα κελ 

πθίζηαηαη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηηο γλψκεο ηνπ, θαη ην δηθαίσκα λα αλαδεηεί, λα 

παίξλεη θαη λα δηαδίδεη πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο, κε νπνηνδήπνηε κέζν έθθξαζεο, θαη απφ 

φιν ηνλ θφζκν»
6
.   

                                                           
4
 Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο [UNHCR], 2014: 14. 

5
 Άξζξν 3, United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner [OHCHR], 1948, 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk, (ηειεπηαία πξφζβαζε 15/1/20). 

6
 Οη δηάθνξεο κνξθέο ειεπζεξίαο πνπ έρεη δηθαίσκα λα απνιακβάλεη θαη λα αζθεί ν θάζε άλζξσπνο 

ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29, κε ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε θαηαπάηεζε ησλ 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk
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Αληηζηνίρσο, ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (ΓΓΠ), ηελ 

νπνία ην ειιεληθφ θξάηνο επηθχξσζε ην 1992, δηαθεξχζζεη ζην άξζξν 12 ηελ 

ειεπζεξία έθθξαζεο θαη γλψκεο ζε ζέκαηα πνπ ην αθνξνχλ
7
, δηθαίσκα πνπ 

πξνεθηείλεηαη θαη απνζαθελίδεηαη κε ην άξζξν 13
8
. Δπηπιένλ, κε ην άξζξν 14 

θαηνρπξψλεη ηνλ ζεβαζκφ ζην «δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ γηα ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο 

θαη ζξεζθείαο»
9
.  

ιεο νη άλσζελ ζρεηηθέο κε ηελ ηζφηεηα δηαθεξχμεηο απφ θνηλνχ κε ην άξζξν 7 

ηεο ΟΓΓΑ πνπ ζέηεη ην δηθαίσκα ζηελ ηζνλνκία
10

, απνθαιχπηνπλ θαη λνεκαηνδνηνχλ 

κηα άιιε δεκνθξαηηθή αμία, ηε δηθαηνζχλε ε νπνία ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο ηξεηο 

ζεκαληηθφηεξεο αμίεο-αξρέο ηεο δεκνθξαηηθήο ηάμεο (Shechtman, 2002: 364). 

Δζηηάδνληαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, δηαπηζηψλεηαη φηη θνηλφ κέιεκα θαη 

ησλ δχν πκβάζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ είλαη λα δηαθεξχμνπλ ην ρξένο ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ «πιήξε αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειηαθψλ 

ειεπζεξηψλ
11

», θαζψο θαη γηα «ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα κηα ππεχζπλε δσή ζε 

κηα ειεχζεξε θνηλσλία κέζα ζε πλεχκα θαηαλφεζεο, εηξήλεο, αλνρήο, ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ θαη θηιίαο αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ιανχο θαη ηηο εζλνηηθέο, εζληθέο θαη 

                                                                                                                                                                          
ειεπζεξηψλ ησλ έηεξσλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ (United Nations Human Rights, Office of the High 

Commissioner [OHCHR], 1948). 

7
 Σν άξζξν 12 αλαθέξεη ξεηά φηη «ηα πκβαιιφκελα Κξάηε εγγπψληαη ζην παηδί πνπ έρεη ηθαλφηεηα 

δηάθξηζεο ην δηθαίσκα ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ην αθνξά, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απφςεηο ηνπ παηδηνχ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ θαη ην βαζκφ σξηκφηεηάο ηνπ» 

(United Nations Regional Information Centre [UNRIC], 1989).   
8
 ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ζκφραςησ «πεξηιακβάλεηαη ε ειεπζεξία αλαδήηεζεο, ιήςεο θαη δηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ νπνηνπδήπνηε είδνπο, αλεμαξηήησο ζπλφξσλ, ππφ κνξθή πξνθνξηθή, γξαπηή ή 

ηππσκέλε, ή θαιιηηερληθή ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ηεο επηινγήο ηνπ» (άξζξν 13, United Nations 

Regional Information Centre [UNRIC], 1989).   
9 

Ζ χκβαζε, ζηελ άζθεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, ζέηεη πεξηνξηζκνχο «πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν θαη 

πνπ είλαη αλαγθαίνη αθελφο γηα ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ππφιεςεο ησλ άιισλ ή γηα ηε 

δηαθχιαμε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ δεκφζησλ εζψλ» 

(άξζξν 14, United Nations Regional Information Centre [UNRIC], 1989).   

10
 Άξζξν 10, United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner [OHCHR], 1948, 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk, (ηειεπηαία πξφζβαζε 15/1/20). 

11 
Άξζξν 26, United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner [OHCHR], 1948, 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk, (ηειεπηαία πξφζβαζε 15/1/20). 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk
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ζξεζθεπηηθέο νκάδεο θαη ζηα πξφζσπα απηφρζνλεο θαηαγσγήο
12

». Σέινο, θξίλεηαη 

ζεκαληηθή ε αλαθνξά ζην άξζξν 28 ηεο ΓΓΠ, ην νπνίν πξνβιέπεη ε ζρνιηθή 

πεηζαξρία λα εθαξκφδεηαη κε κεζφδνπο πνπ ζπλάδνπλ ηφζν κε ηε δηαθχιαμε ηεο 

αμηνπξέπεηαο ηνπ παηδηνχ σο αλζξψπηλνπ φληνο, φζν θαη κε ηηο ππφινηπεο δηαηάμεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ
13

. Δχινγα, πξνθχπηνπλ ινηπφλ σο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ν 

αιιεινζεβαζκφο, ν ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ε απνδνρή.    

Δπηπιένλ, ν ζθνπφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πεξί πιήξνπο αλάπηπμεο ηεο 

αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο δελ κπνξεί λα δηελεξγεζεί παξά κφλν ζε ζπλζήθεο 

ακνηβαίαο ζπλνκηιίαο κεηαμχ ππνθεηκέλσλ θη έηζη ν δηάινγνο δελ κπνξεί παξά λα είλαη 

απαξαίηεηνο ζηε δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε, ελψ πξνυπνζέηεη πίζηε ζηνλ άλζξσπν θαη 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα γίλεη πιεξέζηεξνο (Dewey, 2016: 179· Freire, 2009: 93, 105).    

Ο φξνο «ζπκκεηνρή» δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην άξζξν 12 ηεο ΓΓΠ, σζηφζν, 

πξνθχπηεη άκεζα απφ απηφ θαη έρεη πηνζεηεζεί παγθνζκίσο πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη 

ηνλ ηξφπν ή ηε δηαδηθαζία ππφ ηα νπνία ζα κπνξέζεη ην παηδί λα αζθήζεη ην δηθαίσκά 

ηνπ γηα ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δσή ηνπ θαη ζε νπνηνδήπνηε θνηλσληθφ πιαίζην ή ζεζκφ (Lansdown, 2005: 12). Ζ 

ζπκκεηνρή επνκέλσο, είλαη ε θνξσλίδα ησλ δηθαησκάησλ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

πνιηηεηφηεηαο (Ζart, 1992: 5) θαζφηη κέζσ απηήο πξαγκαηψλνληαη ηα δεκνθξαηηθά 

ηδεψδε. Απ‟ φιεο ηηο κνξθέο ελεξγήο ζπκκεηνρήο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα παηδηά 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο, απηή πνπ αθνξά ηελ παξνχζα έξεπλα σο 

δηθαίσκα θαη δεκνθξαηηθή αμία είλαη «ε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ή 

επηξξνήο ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη θαη  αθνξνχλ ηε δσή ηνπο»
14

 ζην πιαίζην ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Δθηφο απφ ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο πνπ αλαιχνληαη θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

άλσζελ δηαθεξχμεηο, νη Winfield θαη Manning (1992) ζπγθαηαιέγνπλ ζε απηέο ηελ 

απηνλνκία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο, νη Kincal θαη Isik (2003) 

                                                           
12

 Άξζξν 29, United Nations Regional Information Centre [UNRIC], 1989, 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26232&Itemid=33&showall

=1, (ηειεπηαία πξφζβαζε 15/1/20). 

13
 Άξζξν 28, United Nations Regional Information Centre [UNRIC], 1989, 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26232&Itemid=33&showall

=1, (ηειεπηαία πξφζβαζε 15/1/20). 

14 “The right to participation” (n.d.), in UNICEF, https://www.unicef.org/crc/files/Right-to-

Participation.pdf, (ηειεπηαία πξφζβαζε 16/1/20). 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26232&Itemid=33&showall=1
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26232&Itemid=33&showall=1
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26232&Itemid=33&showall=1
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26232&Itemid=33&showall=1
https://www.unicef.org/crc/files/Right-to-Participation.pdf
https://www.unicef.org/crc/files/Right-to-Participation.pdf
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θάλνπλ ιφγν, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ εηιηθξίλεηα, ηε ζπλεξγαζία, ηελ απνδνρή θαη ηελ 

ππεπζπλφηεηα (Subba, 2014: 38), ελψ νη Apple θαη Beane (1999) αλαθέξνπλ θαη ηελ 

αιιειεγγχε, ηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ, θαη ηε ζπκπεξίιεςε.  

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαίλεηαη πσο ε δεκνθξαηία εθθξάδεηαη κέζα 

απφ έλα επξχ θάζκα αμηψλ πνπ άιινηε αθνξνχλ φρη κφλν «ακηγψο» δεκνθξαηηθέο αιιά 

θαη νηθνπκεληθέο εζηθέο αμίεο, φπσο ηεο εηιηθξίληαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη άιινηε 

ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε αηνκηθέο ή δηαπξνζσπηθέο-θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη 

ζηάζεηο, φπσο ζπλαληάηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Competences of democratic culture» 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (Barrett, 2016). ην πφλεκα απηφ, νη δεκνθξαηηθέο αμίεο 

πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ αλαιχνληαη ζπλνιηθά ππφ ηνλ επξχηεξν φξν 

«αμίεο», αιιά ππφ ηνλ φξν «δεμηφηεηεο» θαη δηαρσξίδνληαη ζε ηέζεξεηο θαηεγνξίεο πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηηο «αμίεο», ηηο «ηθαλφηεηεο», ηηο «ζηάζεηο» θαη ηε «γλψζε θαη θξηηηθή 

θαηαλφεζε». Δλδεηθηηθά, ν ζεβαζκφο θαη ε ππεπζπλφηεηα ινγίδνληαη σο «ζηάζεηο», ελψ 

ε ελζπλαίζζεζε ή ε ζπλεξγαζία ηίζεληαη ππφ ηνλ φξν «ηθαλφηεηεο» (Barrett, 2016: 37-

53).  

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία ηνπ κνληέινπ, πνπ αθνξά ηε «γλψζε θαη θξηηηθή 

θαηαλφεζε» θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο γλσζηηθέο επηδεμηφηεηεο ηεο δεκνθξαηηθήο 

θνπιηνχξαο, πεξηιακβάλεη επηκέξνπο νκαδνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο νπνίεο, ηε «γλψζε 

θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ καο» θαη ηε «γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ 

θφζκνπ» (Barrett, 2016: 54-57), νη νπνίεο πηνζεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. 

Δηδηθφηεξα, νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ αμηψλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε έξεπλα, είλαη ε επίγλσζε ησλ 

«πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ππνζέζεσλ» πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ νπηηθή θαη ηε ζηάζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ γηα ηνλ θφζκν θαη γηα ηα άηνκα πνπ ζπζρεηίδνληαη, ε ζπλεηδεηφηεηα ησλ 

αηνκηθψλ «ζπλαηζζεκάησλ θαη θηλήηξσλ» θαηά ηε δηάδξαζε κε ηνπο άιινπο, θαη ε 

«γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ» (Barrett, 2016: 54-57).    

Δπνκέλσο, ε δεκνθξαηία ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα, σο πξάμε θαη σο βίσκα, 

πξνυπνζέηεη ηηο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ελεξγνπνηήζνπλ 

αμίεο, ζηάζεηο, δηαδηθαζίεο, δπλαηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηελ θάλνπλ 

πξαγκαηηθφηεηα· γηαηί «δεκνθξαηηθφ ζρνιείν ζεκαίλεη δηακνξθψλσ δεκνθξαηηθά 

πεξηβάιινληα ψζηε ε ηδέα ηεο δεκνθξαηίαο λα επεθηείλεηαη ζηνπο πνιιαπινχο ξφινπο πνπ 

παίδνπλ νη ελήιηθεο ζηελ εθπαίδεπζε» (Apple, & Beane, 1999: 4, 10-21). κσο ζηηο 

θνηλσλίεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, φπσο ηνλίδεη ν Κφθθνο, «νη θπξίαξρεο  αμίεο θαη 
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αληηιήςεηο […] είλαη βαζηά εκθπηεπκέλεο ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαη ηηο ελζηεξλίδεηαη 

ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ» (Κφθθνο, 2005: 59).  

πλεπψο, ε ελίζρπζε ησλ ξφισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο κηα δεκνθξαηηθή 

θαηεχζπλζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο δελ απνηεινχλ εχθνιεο θαη απηφκαηεο 

δηαδηθαζίεο, αιιά απαηηνχλ κάζεζε θαη εμάζθεζε, εηδηθά δεδνκέλνπ φηη νη θνπιηνχξεο 

αθφκε θαη ζεσξεηηθά νκνηνγελψλ, ζχκθσλα κε θάπνην θξηηήξην, νκάδσλ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε εζσηεξηθή αλνκνηνγέλεηα (Barrett, 2016: 18-23). Σν είδνο ηεο 

κάζεζεο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δπλαηφηεηα νπνηνπδήπνηε κεηαζρεκαηηζκνχ θαη 

γη‟ απηφ ε βησκαηηθή κάζεζε ζεσξείηαη απφ ηελ έξεπλα σο απνηειεζκαηηθφηεξε θαζψο 

κέζσ ηεο εκπεηξίαο αλαπηχζζεηαη ή ελεξγνπνηείηαη ν ζηνραζκφο πνπ ζεσξείηαη ε 

ζπνπδαηφηεξε κάζεζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Κφθθνο, 2005: 61-76). 

ζν πην εληζρπκέλεο είλαη νη δεκνθξαηηθέο αμίεο, αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηφζν δηαζθαιίδεηαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ην κνίξαζκα ησλ αληίζηνηρσλ 

πεπνηζήζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο 

(Selvi, 2006: 1172). Γη‟ απηφ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα εληζρπζεί ε δεκνθξαηηθή 

εκπεηξία ησλ παηδηψλ απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο πνξείαο (Durr, 2005: 17).  

Κιείλνληαο απηήλ ηελ ελφηεηα, ζεκεηψλνπκε πσο ν Cummins πηζηεχεη ζηε 

«δχλακε πνπ έρνπλ ηα ζρνιεία, νη θνηλφηεηεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί σο άηνκα, λα 

δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο ελδπλάκσζεο αθφκε θαη θάησ απφ δπζκελείο ζπλζήθεο»  

(Cummins, 2005: 291) θαη καδί ηνπ πηζηεχνπκε θαη εκείο ζε απηήλ.  

1.2 Η Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε 

Ζ Γξακαηηθή Σέρλε
15 ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΔ) ή Γξάκα ζηελ Δθπαίδεπζε θαη 

Drama in Education
16 (DIE), φπσο απαληάηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, απνηειεί κηα 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αλαπηχρζεθε ζπζηεκαηηθά ηνλ 20ν αηψλα, κε αθεηεξία 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη ρξεζηκνπνηεί ην δξάκα σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν, ζέηνληαο 

κάιηζηα ην εθπαηδεπφκελν ππνθείκελν ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Απηή ε παηδνθεληξηθή-αλζξσπνθεληξηθή δηάζηαζε ηεο ΓΣΔ ζπλάδεη κε ηηο ζεσξίεο ησλ 

                                                           
15

 Σν δήηεκα ηεο νξνινγίαο ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηά 

πεξίπινθν. Παξφηη έρνπλ ππάξμεη πνιιέο απνδφζεηο ζηα ειιεληθά  γηα ην “Drama in Education”, ζηελ 

παξνχζα έξεπλα πηνζεηείηαη ν φξνο «Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε» (Κνληνγηάλλε, 2012), ή 

«Γξάκα ζηελ Δθπαίδεπζε» (Σζηάξαο, 2005). 

16
 Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνλήκαηνο απηνχ, ν φξνο “Drama in Education” δε ζεσξείηαη ηαπηφζεκνο κε ην 

«Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα», φπσο εληνπίδεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία. Σν Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα 

εθιακβάλεηαη εδψ σο επηκέξνπο κέζνδνο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε.  
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Rousseau, Froebel θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ εθθξαζηψλ ηεο  Νέαο Αγσγήο, ηεο 

Κξηηηθήο παηδαγσγηθήο θαζψο θαη ησλ πξσηεξγαηψλ Freire, Gramsci θαη Dewey νη 

νπνίνη ζεκειίσζαλ, θαηά αληηζηνηρία, ηδέεο γηα κηα εθπαίδεπζε Πξνβιεκαηίδνπζα, 

Δπαλαζηαηηθή θαη Γεκνθξαηηθή (Wooster, 2007· Winston, 2005· Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ, 1952· Σζηάξαο, 2005· Γέξνπ, 1988· Dewey, 2016· Freire, 2009).  

Οη πξψηνη ζεσξεηηθνί, ζπγγξαθείο θαη εθαξκνζηέο-αληηζπκβαηηθνί εθπαηδεπηηθνί 

ηεο ΓΣΔ-, φπσο ε Johnson, ν Cook, ν Findlay θ.ά., πξνζέγγηζαλ ην δξάκα σο κηα 

πξαθηηθή θαη κηα δηαδηθαζία πξνο ηε κάζεζε, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή-

βησκαηηθή παξά ζηελ παζεηηθή  δηάζηαζε ηεο κεζφδνπ (Winston, 2005: 63· Wooster, 

2007: 6). Ζ Dorothy Heathcote, ε νπνία άζθεζε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζην πεδίν ηνλ 

20ν αηψλα (Winston, 2005: 64), θηλνχκελε πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ζέηεη κία αθφκε 

δηάζηαζε ππνγξακκίδνληαο φηη ε δξακαηηθή ηέρλε είλαη κάζεζε πνπ πξνθχπηεη θαη απφ 

ηηο αληαλαθιάζεηο ησλ πεπξαγκέλσλ, δίλνληαο έηζη έκθαζε ζηνλ αλαζηνραζκφ θαη 

ζέηνληαο σο ζηφρν ηεο δξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ηελ αιιαγή (Johnson, & O‟ Neill, 1991: 

121). Ο Brian Way εζηίαζε ζηε δηαδηθαζηηθή δηάζηαζε ηεο ΓΣΔ, δειαδή ζηε 

δξακαηηθή εκπεηξία, αληηηηζέκελνο ζηνπο πξνγελέζηεξνπο ζεκειησηέο πνπ αλέδεημαλ 

θαη ηελ παξαζηαζηαθή ηεο δηάζηαζε (Σζηάξαο, 2005: 34-35). 

ηηο παξαπάλσ ηδέεο θηλείηαη θαη ν αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ DIE απφ ηελ 

Ακεξηθαληθή Έλσζε Θεάηξνπ γηα παηδηά (Children‟ s Theatre Association of America) 

πνπ πεξηγξάθεη ην δξάκα σο κία απηνζρεδηαζηηθή, δηαδηθαζηηθή -κε παξαζηαζηαθή- 

κέζνδν, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο νδεγνχληαη απφ ηνλ εκςπρσηή λα θαληαζηνχλ, 

λα δξάζνπλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο αλζξψπηλεο εκπεηξίεο (Landy, 1982: 5).  

Ζ βίσζε θαη ν αλαζηνραζκφο σο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γξάκαηνο ζηελ 

Δθπαίδεπζε έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηηο ζεαηξηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Stanislavski θαη ηνπ 

Μπξερη αληίζηνηρα (Απδή, & Υαηδεγεσξγίνπ, 2007: 33-37). Παξφηη ην ζέαηξν 

επεξέαζε ζε βάζνο ηε δηακφξθσζε ηνπ  DIE, ε εζηίαζε ηνπ Γξάκαηνο ζηελ ηέξςε θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ αληί ησλ ζεαηψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

ππνγξακκίδεη ηε βαζηά παηδεπηηθή ηνπ δηάζηαζε θαη αηηηνινγεί ηε ζεκαληηθή ζέζε πνπ 

θαηέρνπλ ζηε κέζνδν ε ειεχζεξε έθθξαζε θαη ε ηερληθή ηνπ απηνζρεδηαζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ Moreno θαη ηε Heathcote. Βέβαηα, φια απηά 

εθαξκφδνληαη ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο πνπ δηαδξά θαη αλαπηχζζεη ζπλεξγαζία, φπσο 

επηζήκαλε, κεηαμχ άιισλ, ν Peter Slade (1989) θαη επνκέλσο ε ΓΣΔ πξνζθέξεη ηελ 

εκπεηξία ηεο θνηλφηεηαο, ε νπνία απνηειεί κηα δπλακηθή επθαηξία ψζηε λα εληζρχζνπλ 

νη ζπκκεηέρνληεο ηελ έλλνηα ηνπ ζθνπνχ θαη ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» θαζψο θαη λα 
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εκπιαθνχλ ζε έλαλ ζπιινγηθφ αγψλα έλαληη ηεο θπξίαξρεο ηάζεο ηνπ αηνκηθηζκνχ 

(Schonmann, 2011: 82· Σζηάξαο, 2005, 2014). 

Οη δπλαηφηεηεο θαη ηα νθέιε ινηπφλ, ηεο Γξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

είλαη πνιιαπιά θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο θαη ηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ εκπιεθφκελσλ ππνθεηκέλσλ ηφζν ζε πλεπκαηηθφ, γλσζηηθφ 

θαη ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο 

θαη εζηθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο πνπ εθθξάδνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη κέζα ζηε 

δπλακηθή ηεο νκάδαο. 

Δλδεηθηηθά, ην Γξάκα ζηελ Δθπαίδεπζε πξνσζεί απνηειεζκαηηθά ηελ αλάπηπμε 

ησλ γισζζηθψλ, εθθξαζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ, ηε δηεχξπλζε ηεο 

θηλεζηνινγίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο έθθξαζεο, ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθήο, θξηηηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο ζθέςεο. πκβάιιεη αθφκε ζηελ αηζζεηηθή 

θαιιηέξγεηα, ηελ αλαδήηεζε πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, ηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηνπξαγκάησζεο κέζα ζε έλα αζθαιέο θαη 

νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο δηάδξαζεο εκπινπηίδνληαη νη εξκελείεο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ηνλ θφζκν αιιά θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηαπηφηεηα ζε ζρέζε 

κε απηφλ. Καιιηεξγνχληαη επίζεο, ε εκπηζηνζχλε, ε ζπλεξγαζία, ε δηαιεθηηθή 

επηθνηλσλία θαη εληζρχεηαη ε δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή, ζπλδηακφξθσζε θαη 

ελζπλαίζζεζε. Ζ βίσζε, ε παξαηήξεζε θαη ν αλαζηνραζκφο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο, ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, θαιιηεξγνχλ ην 

έδαθνο γηα ηνλ ζεβαζκφ, ηελ απνδνρή θαη ηελ επζχλε. Κη έλα ηέηνην έδαθνο, δε ζα 

κπνξνχζε παξά λα είλαη γφληκν γηα πνιηηηθέο ζπλεηδήζεηο, αμίεο θαη ζηάζεηο 

δεκνθξαηηθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο (Κνληνγηάλλε, 2012· Σζηάξαο, 2014· Παπαδφπνπινο, 

2010· Landy, 1982· Schonmann, 2011· Wooster, 2007). 

Γηα λα εθαξκνζηνχλ απηέο νη πινχζηεο ζε παηδεία θαη δηεξεχλεζε δπλαηφηεηεο, 

ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη εκςπρσηήο· θη ν εκςπρσηήο λα είλαη «πξέζβεο» 

θαη «πξνσζεηήο» ησλ ηδεψλ, ρσξίο λα ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ σο απζεληία ζηε 

δηαδηθαζία (Wooster 2007: 7). Ζ Heathcote δίλνληαο έκθαζε ζην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ-εκςπρσηή πηζηεχεη φηη γίλεηαη ν καέζηξνο εθείλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ είλαη γεκάηεο λφεκα θαη φηη «εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα 

πξνθαινχλ ν έλαο ηνλ άιιν ζε έλα πλεχκα ζεβαζκνχ θαη ακνηβαηφηεηαο» θαη λα γίλνληαη 

ζπλδεκηνπξγνί. ηαλ απηφ ζπκβεί ηφηε νη ηάμεηο κεηαηξέπνληαη ζε πεδία ζνβαξήο 

θνηλσληθήο δηάδξαζεο ζηα νπνία φινη νη ζπκκεηέρνληεο γίλνληαη ππεχζπλνη γη‟ απηφ 

πνπ ζα μεδηπισζεί (Norris, 1993: 106-107).  
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1.3 Η Δλίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθώλ αμηώλ κέζσ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

Γηαηξέρνληαο ηνπο ζηφρνπο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα νθέιε ηεο ΓΣΔ, θαζψο θαη ηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ παηδηνχ δηαπηζηψλεη θαλείο ηε ζχγθιηζε 

πνπ ππάξρεη σο πξνο ηηο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη θαη αλαγλσξίδνληαη σο αλαθαίξεηα 

δηθαηψκαηα
17

. Ζ ζχγθιηζε είλαη βεβαίσο θαη ηζηνξηθή
18

 αθνχ ε αμηαθή θαηάξξεπζε πνπ 

ζεκαηνδφηεζε ν Γεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ε ππαξμηαθή αγσλία πνπ 

θιεξνδφηεζε, ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα αλαζεψξεζε, αλαδηακφξθσζε θαη αιιαγή.  

ηελ ελφηεηα απηή, πνπ ζπλδέεη ηηο πξαθηηθέο ηεο ΓΣΔ κε ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο 

δε ζα κπνξνχζε λα κε γίλεη αλαθνξά ζηνλ Augusto Boal θαη ζην Θέαηξν ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ
19 (ΘηΚ), ην νπνίν πξνυπνζέηεη ηελ άξζε ηεο εμνπζίαο - απζεληίαο, 

βαζίδεηαη ζε νξηδφληηεο ακεζνδεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο  θαη πξνζθέξεη εξεζίζκαηα γηα 

αθχπληζε θαη ρεηξαθέηεζε κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή αιιαγή (Boal, 2013· Εψληνπ, 2003, 

2015). Πνιπάξηζκεο είλαη νη αθηηβηζηηθέο δξάζεηο θαη νη εθαξκνγέο ηνπ ΘηΚ ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν αλαθνξηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ απηννξγάλσζε θαη 

απηνξξχζκηζε, ηε ζπκκεηνρηθή- δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε ζε θνηλφηεηεο, θπιαθέο, 

ζρνιεία, δνκέο θαη θνξείο (Boal, 1981, 2013· Εψληνπ, 2015: 16-23).  

Αξθεηέο αθφκε εθαξκνγέο θαη έξεπλεο έρνπλ πινπνηεζεί ζε δηεζλέο θαη εζληθφ 

επίπεδν πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο ΓΣΔ. Χζηφζν, ε κεγάιε πιεηνςεθία 

απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ελψ νη παξεκβάζεηο ζε εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ δηεζλή 

εθπαηδεπηηθφ ράξηε, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, είλαη αηζζεηά 

ιηγφηεξεο. 

                                                           
17

 Ζ έμηνπ (2007: 33-36) ζεσξεί φηη ε Γξακαηηθή Σέρλε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ.  

18 
Βέβαηα, ε εκθάληζε ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο θαη ηα θηλήκαηα ηεο Νέαο Αγσγήο 

θαη ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ (Vigotsky) θαη νη ζεσξίεο ηεο Πξννδεπηηθήο Παηδαγσγηθήο 

πξνεγνχληαη, σζηφζν κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ζπζηεκαηνπνηνχληαη
, 

δηεπξχλνληαη θαη 

εκπινπηίδνληαη νη ζεσξίεο θαη νη πξαθηηθέο ζην πεδίν (Wooster, 2007:16).  

19
 Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν απφ επηκέξνπο ζεαηξηθέο θφξκεο ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη, «δηάινγνο» θαη 

ζπλδεκηνπξγία αλάκεζα ζηνπο εζνπνηνχο θαη ηνπο ζεαηέο. Μάιηζηα, ν ζεαηήο ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηεο 

δξάζεο  (Boal, 2013· Εψληνπ, 2003, 2015). Σν ΘηΚ «δεκηνπξγεί ρψξνπο ειεπζεξίαο» φπσο επηζεκαίλεη ν  

ίδηνο ν Boal (2013: 48), ελψ ε δηαθήξπμε ησλ Αξρψλ ηνπ ΘηΚ αλαθέξεη πσο «νη θαηαπηεζκέλνη είλαη ηα 

άηνκα ή νη νκάδεο πνπ έρνπλ ζηεξεζεί […] ηνπ δηθαηψκαηνο γηα δηάινγν» (Εψληνπ, 2015: 17). 
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Απφ απηέο, ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ην πξφγξακκα «mPPact», πνπ πινπνηήζεθε 

ζε ηέζζεξεηο ρψξεο ηελ πεξίνδν 2006-2009. Αθνινχζεζε κηα κεζνδνινγία βαζηζκέλε 

ζηε ΓΣΔ θαη ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο, κε ζηφρν λα ηεζεί ν καζεηήο ζην επίθεληξν ηεο 

παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Οη εκςπρσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζαλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πκκεηνρηθήο θαη Κξηηηθήο παηδαγσγηθήο, 

φπσο ζπλεξγαζία, δηάινγνο, ηζφηηκε ζπκκεηνρή θαη ιήςε απνθάζεσλ, κε ζηφρν λα 

κεηαθέξνπλ νη ίδηνη ην παηδαγσγηθφ απηφ θιίκα ζηνπο δηθνχο ηνπο καζεηέο 

(Mavrocordatos, 2009: 3-9).   

Αληίζηνηρε είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Cristopher Bolton, πνπ επηκειείηαη ην 

πξφγξακκα «Demo-Dram: Young Civic Thinking», ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

επηκφξθσζε, κέζσ ηεο ΓΣΔ, θαζεγεηψλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ επηζηεκψλ 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ νη ίδηνη λα πξνσζήζνπλ ζηνπο καζεηέο 

ηνπο ηε δεκνθξαηηθή ζθέςε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, κε εξγαιείν ην Γξάκα. Ζ 

έξεπλα βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε εθαξκνγή αθνξά δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο
20

.  

Δπίζεο, ε Carol Carter θαη ε Lise Westaway, απφ ην Παλεπηζηήκην Fort Hare ηνπ 

Λνλδίλνπ, πινπνίεζαλ, κέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο, πξνγξάκκαηα ζε 

πξσηνεηείο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηεο Παηδαγσγηθήο ζηε Νφηηα Αθξηθή
21

 κε ζθνπφ 

λα εληζρχζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ελζσκαηψζνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηηο αξρέο ηεο ηάμεο ηνπο (Caster, & Westaway, 2006: 320-

329). Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απνηππψλνπλ ην ζπνπδαίν ξφιν ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο «ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηεπφκελσλ δαζθάισλ ζηνλ 21ν 

αηψλα, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο πην δίθαηεο θαη ηζφηηκεο θνηλσλίαο» (Caster, & 

Westaway: 329).  

εκαληηθέο επίζεο, γηα ην πεδίν είλαη νη δξάζεηο ηνπ ζθελνζέηε, παηδαγσγνχ θαη 

εθπαηδεπηή- επηκνξθσηή David Pammenter ζε Δπξψπε, Αθξηθή θαη Αζία θαζψο θαη 

ηνπ ζθελνζέηε θαη εκςπρσηή Brendon Burns ζε Ζλσκέλν Βαζίιεην, Δπξψπε θαη 

Γπηηθή Αθξηθή, κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή αιιαγή, ηελ ηζφηεηα, ηνλ δηάινγν.  

                                                           
20

Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ηνλ ηζηφηνπν:  

https://mrcjbolton.wordpress.com/2017/11/10/democracy-through-drama-erasmus-project/ (ηειεπηαία 

πξφζβαζε 28/1/2020). 

21
Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηε Γεληθή Δθπαίδεπζε θαη ηελ Δπηκφξθσζε βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 

πληάγκαηνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, «νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δεηήκαηα αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, φπσο ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δηθαηνζχλεο» (Caster, & 

Westaway, 2006: 320). 

https://mrcjbolton.wordpress.com/2017/11/10/democracy-through-drama-erasmus-project/


13 
 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα έδεημε πσο ππάξρνπλ 

αξθεηέο εθαξκνγέο ΓΣΔ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ ή ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φπσο ην βησκαηηθφ πξφγξακκα «Κη αλ ήζνπλ εζχ;» πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο απφ ην Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην ζέαηξν 

ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Όπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο Πξφζθπγεο, θαη ην πξφγξακκα 

«χκπξαμε» πνπ πινπνηείηαη απφ κέιε ηνπ ζσκαηείνπ EUDEC Greece
22. 

Γεκνζηεπκέλε έξεπλα ζην πεδίν πνπ εμεηάδεηαη δελ εληνπίζηεθε.   

Πνιπάξηζκεο είλαη νη έξεπλεο εληφο Διιάδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθαξκνγή ηεο 

ΓΣΔ ζε καζεηηθφ πιεζπζκφ, φπσο ηεο Άιθεζηεο Κνληνγηάλλε (2008), ηνπ Αζηέξηνπ 

Σζηάξα (2008), ηνπ Μάξηνπ Κνπθνπλάξα-Ληάγθε (2010) θαη ηεο Μπέηηπο Γηαλλνχιε 

(2014). Δλήιηθν πιεζπζκφ εθπαηδεπηηθψλ αθνξά ε έξεπλα ηεο Εψληνπ, ε νπνία 

κειέηεζε ηελ «ελίζρπζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ» κέζσ ηνπ 

Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ θαη άιισλ δξακαηηθψλ ηερλψλ (Εψληνπ, 2016). Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έδεημαλ πσο πξάγκαηη παξαηεξήζεθε 

κεηαβνιή ζηε δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγε ησλ θαηαβνιψλ 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαζελφο (Εψληνπ, 2016). Ζ κειέηε απηή απνηέιεζε έλαλ 

ζεκαληηθφ «θάξν» γηα ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηήλ ηελ 

εξγαζία.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
22

 European Democratic Education Community. 
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2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 ην θεθάιαην απηφ αλαιχεηαη ε κεζνδνινγηθή πνξεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κε 

αθεηεξία ηηο αξρηθέο εκπεηξηθέο δηαπηζηψζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, κέρξη ηελ 

επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πιεζπζκνχ, ηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ 

ησλ εξγαζηεξίσλ.   

2.1 Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο- θνπόο ηεο έξεπλαο 

πσο παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, ην ζέκα γελλήζεθε απφ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηεο εξεπλήηξηαο ζρεηηθά κε ηηο ηζρχνπζεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ επζπγξακκηζκέλεο κε ηελ «ηξαπεδηθή παηδεία», φπσο ηελ 

απνθαιεί ν Freire (2009). Παξαηεξείηαη εκπεηξηθά φηη παξά ηελ πιεζψξα αλαιχζεσλ 

θαη πξνζεγγίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζσπνθεληξηθήο θαη δεκνθξαηηθήο 

παηδαγσγηθήο -πνπ έρνπλ ππνζηεξηρζεί ζπζηεκαηηθά γηα πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αηψλα-, 

ζηελ πξάμε νη καζεηέο ζπαλίσο ηίζεληαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

νη εμνπζηαζηηθέο ζρέζεηο ζπληεξνχληαη θαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ επεξεάδνληαη 

αξλεηηθά (Cummins, 2005: 17).  

Οη πξνβιεκαηηζκνί απηνί ζπλνςίδνληαη εμαηξεηηθά ζηε ζέζε ηνπ  Dewey (2016: 

179-193) πσο αν νη ζθνπνί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ππαγνξεχνληαη κφλν έμσζελ 

θαη φρη απφ ηα εκπιεθφκελα ππνθείκελα ηφηε ε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο γίλεηαη 

κε θάζεηεο θαη φρη κε νξηδφληηεο δηαδηθαζίεο, θαη αθνινχζσο κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

θνηλφηεηαο, νη καζεηέο ελδερνκέλσο θαη νη θαζεγεηέο, ζα πξέπεη λα επζπγξακκηζηεί 

θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε ζθνπνχο πνπ έρνπλ επηβιεζεί έμσζελ. «ηελ εθπαίδεπζε, ε 

απνδνρή ηέηνησλ εμσηεξηθά επηβεβιεκέλσλ ζθνπψλ επζχλεηαη γηα ηελ έκθαζε πνπ 

δίλεηαη ζηελ ηδέα ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα έλα καθξηλφ κέιινλ θαη γηα ηελ αλαγσγή ηνπ 

έξγνπ ηφζν ηνπ δαζθάινπ φζν θαη ηνπ καζεηή ζε κεραληθή θαη δνπιηθή δξαζηεξηφηεηα» 

(Dewey 2016: 193).  

Οδεγνχκαζηε ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν 

λα δηδάμνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο, αιιά θπξίσο λα δεκηνπξγήζνπλ δεκνθξαηηθά 

ζρνιηθά πεξηβάιινληα κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο αμίεο, ζηάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ζηελ 

θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή. Γηαηί κφλν εάλ βηψζνπλ νη καζεηέο ηε δεκνθξαηία ζα 

ηε κεηνπζηψζνπλ ζε γλψζε θαη πξάμε. Γηαηί κφλν κέζσ ηέηνησλ δηεπξπκέλσλ 

εκπεηξηψλ κπνξνχκε λα πξνζβιέπνπκε ζηελ θνηλσληθή αιιαγή.  
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πλεπψο, δεδνκέλεο κάιηζηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, πνπ αλέδεημε 

κηθξφηεξν αξηζκφ εθαξκνγψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο, ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα 

πξνσζήζεη θαη λα εληζρχζεη ηνλ ζχλζεην απηφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πηνζεηψληαο 

παξάιιεια ηηο ίδηεο αξρέο θαη αμίεο πνπ πξνζδνθά λα αλαδείμεη· ηελ ηζφηηκε ζρέζε 

κεηαμχ εκςπρψηξηαο-εξεπλήηξηαο θαη εθπαηδεπηηθψλ, ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε (κέζσ 

ηεο ΓΣΔ) ησλ πξνο εμέηαζε κεηαβιεηψλ, κε απφιπην ζεβαζκφ ζηελ απηνδηάζεζε, ηελ 

ειεπζεξία, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ
23

. 

2.2 Γηαηύπσζε Δξεπλεηηθώλ Τπνζέζεσλ 

Ζ ελαξθηήξηα ππφζεζε ηεο έξεπλαο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, είλαη 

λα εμεηαζηεί εάλ ην Γξάκα ζηελ Δθπαίδεπζε κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο δεκνθξαηηθέο 

αμίεο ησλ δηδαζθφλησλ, λα επεξεάζεη δειαδή ηηο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

Βάζεη απηήο πξνθχπηνπλ επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σν πξψην ζρεηίδεηαη 

κε ην εάλ θαη πφζν απνηειεζκαηηθά ε αμηνπνίεζε ηεο ΓΣΔ ζε εθπαηδεπηηθνχο, θαηά ηηο 

βησκαηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, κπνξεί λα 

πξνσζήζεη ηελ αμία ηεο ειεχζεξεο ζθέςεο θαη γλψκεο, ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο, ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο ειεχζεξεο επηινγήο; Δπηπιένλ, κπνξεί ε ΓΣΔ λα εληζρχζεη 

ηηο ζηάζεηο ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηζφηηκε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο,  λα 

αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο ηζφηηκεο θαη ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο, 

φπνπ φινη θαη φιεο αλαιακβάλνπλ ξφινπο θαη επζχλεο θαη απνιακβάλνπλ ηνλ ηζφηηκν 

δηάινγν θαη ην ηζφηηκν δηθαίσκα ζηε ιήςε απνθάζεσλ; Θα απνθηήζνπλ 

ζεκαληηθφηεξε ζέζε ζηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε 

δηθαηνζχλε, πνπ ζπλεπάγεηαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ, εηιηθξίλεηα, ππεπζπλφηεηα, θαη 

αιιειεγγχε; 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα νξγαλψλνληαη, φπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζηε 

ζεσξεηηθή αλάιπζε, ζε ηξείο βαζηθέο δεκνθξαηηθέο αμίεο πνπ απνηεινχλ θαη ηηο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο: ηελ ειεπζεξία, ηελ ηζφηεηα θαη ηε δηθαηνζχλε.   

 

                                                           
23

 Γηφηη, «αθφκε θαη νη πην έγθπξνη ζθνπνί πνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε ιφγηα είλαη πηζαλφλ, σο ιφγηα, 

πεξηζζφηεξν λα βιάςνπλ παξά λα σθειήζνπλ εάλ δελ αλαγλσξίζεη θαλείο φηη δελ είλαη ζθνπνί αιιά 

κάιινλ πξνηάζεηο πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο γηα ην πψο λα παξαηεξνχλ, πψο λα βαδίδνπλ θαη πψο λα επηιέγνπλ 

ψζηε λα απνδεζκεχζνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηηο ελέξγεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θάζε θνξά 

βξίζθνληαη» (Dewey, 2016:188).  
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2.3 Δξεπλεηηθή Μέζνδνο 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο εμαξηάηαη απφ ηε θχζε 

θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ζηελ παξνχζα κειέηε πηνζεηείηαη ε έξεπλα-δξάζεο δηφηη 

πινπνηείηαη απφ επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ εληνπίζεη ηελ αλάγθε γηα θάπνηα αιιαγή ζην 

πεδίν ηνπο, ελψ νη ίδηνη απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ππνθείκελν ηεο έξεπλαο θαη αμηνινγνχλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπο (Bell, 2005: 25-28). Μάιηζηα, πξφθεηηαη 

γηα κηα «εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο» εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα 

«εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα» θαη αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (Μάγνο, & Παλαγνπνχινπ, 2008: 1-2). 

Ζ έξεπλα δξάζεο έρεη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην πέξαζκα απφ ηε 

ρεηξαθεηεκέλε-ειεχζεξε δξάζε ζηνλ αλαζηνραζκφ θαη απφ ηνλ αλαζηνραζκφ ζηελ 

επαλάδξαζε (Freire, 1972: 31). Απηφ ην πέξαζκα, απνηειεί ηνπο ζπλερείο εμειηθηηθνχο 

θχθινπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, θαζψο κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ηεο δξάζεο θαη ηεο παξαηήξεζεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ αθνινπζεί ν 

θξηηηθφο ζηνραζκφο, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηζρπξέο πιεξνθνξίεο βειηίσζεο θαη εμέιημεο 

ζηνλ εξεπλεηή γηα ηα ζηάδηα ηνπ επφκελνπ θχθινπ (Μάγνο, & Παλαγνπνχινπ, 2008: 

2). Ο ζηνραζηηθφο ηεο ραξαθηήξαο, πνπ παξαθνινπζεί ηε ζεσξία ηνπ «ζηνραζηηθνχ 

νξζνινγηζκνχ», ζπλδηαιέγεηαη δηαξθψο κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηηο νπνίεο 

βαζίδνληαη νη γλψζεηο ηνπ εξεπλεηή γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο δξάζεο (Altrichter Posch, 

& Somekh,  2001: 297).  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ εθείλνη δεκηνπξγνχλ, φπσο αλαθέξεη ν Σζηψιεο, «ζα πξέπεη (ε 

εξεπλήηξηα) λα ζπλάςεη επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο καδί ηνπο, αιιά θαη λα ηνπο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηε βάζε ηνπ δηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο αλαθνξψλ θαη 

έθθξαζεο» (Σζηψιεο, 2016: 4-5). 

πσο πξνθχπηεη ινηπφλ απφ φζα αλαθέξζεθαλ, ζεκαληηθέο είλαη νη καζεζηαθέο, 

θξηηηθέο θαη ρεηξαθεηηθέο ηεο δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απηνλνκία ακθφηεξσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο εξεπλήηξηαο (Μάγνο, & 

Παλαγνπνχινπ, 2008: 2). Θεσξνχκε φηη ηφζν ε κέζνδνο ηεο έξεπλαο δξάζεο φζν θαη ε 

Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε εμαζθαιίδνπλ θαη παξέρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

κηα κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε πνπ, φπσο ηφληζε ν Mezirow «εκπεξηέρεη ηελ αλάιεςε 
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δξάζεο πξνο ηηο ιεηηνπξγηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ» 

(Κφθθνο, 2005: 77).     

Έηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο-δξάζεο απνηεινχλ ε ζπλεξγαζία ηεο 

εξεπλήηξηαο κε άιια άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν θαη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

απφδνζε θαη ηελ εμέιημή ηεο θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε απηή απφ «κηα ζέζε φπνπ έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη επζχλεο» 

(Altrichter, Posch, & Somekh, 2001: 298).  

Σα άλσζελ ζηνηρεία θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη δελ απνθιείεη θαλέλα άηνκν απφ ηε 

ζέζε ηνπ εξεπλεηή θαζηζηνχλ ηελ έξεπλα δξάζεο κηα ηδηαίηεξα δεκνθξαηηθή 

πξνζέγγηζε (Μάγνο, & Παλαγνπνχινπ, 2008: 2). H ζέζε ησλ Kemmis θαη McTaggart 

(1988) φηη ε έξεπλα δξάζεο «αζρνιείηαη εμίζνπ, απφ ηε κία πιεπξά, κε ηελ αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο αηφκσλ, ελψ απφ ηελ άιιε, κε ηελ θνπιηνχξα νκάδσλ, ζεζκψλ θαη 

θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο ηα άηνκα αλήθνπλ», απνηππψλεη ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο 

θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα λα κειεηήζεη κεηαμχ άιισλ ζηάζεηο θαη αμίεο (Cohen, 

Manion, & Morisson, 2008: 385-387). 

Παξαηεξείηαη ζπλνιηθά, απφιπηε ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ «αξρψλ» θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κεζφδνπ κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο αμίεο απφ ηηο 

νπνίεο δηαπλέεηαη θαη εξεπλά ε παξνχζα κειέηε, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηνπο ιφγνπο 

επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο.  

2.4 Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

ε ζπλέρεηα ηεο επηινγήο ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ ζα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. ηελ παξνχζα κειέηε αθνινπζείηαη ε 

κέζνδνο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο, δειαδή o ζπλδπαζκφο ρξήζεο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ (κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε) ψζηε λα εμεηαζηνχλ 

πνιχπιεπξα θαη νινθιεξσκέλα νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. Ζ έλλνηα ηεο 

ηξηγσλνπνίεζεο θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δελ πεξηνξίδεηαη εθεί, θαζψο κπνξεί 

λα αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο εξεπλεηψλ, ζηελ πξνζέγγηζε θαη 

ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ κε πνιιαπιέο ζεσξίεο θαη ζηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ 

απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν (ρξνληθή ηξηγσλνπνίεζε) (Altrichter, 

Posch, & Somekh, 2001· Cohen, Manion, & Morisson, 2008).  

Ζ ρξήζε ηεο ηξηγσλνπνίεζεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο 

θαη λα απμήζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο δηεπθνιχλεη ηνλ εξεπλεηή λα 

εληνπίζεη απνθιίζεηο ζηα δεδνκέλα, θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ πξνθαηάιεςε πνπ 
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κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ζε απηά (biased data) (Altrichter, Posch, & Somekh, 2001: 

193). Δπηπιένλ, ν εξεπλεηήο/ε εξεπλήηξηα κπνξεί λα απνθηήζεη παξαπάλσ 

εκπηζηνζχλε ζηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ πξνο κειέηε (Cohen, Manion, & 

Morisson,  2008: 190). ζνλ αθνξά ζηελ ηξηγσλνπνίεζε θαηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο 

κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ ζεσξηψλ, ηα νθέιε είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ εξεπλεηή θαζψο 

μεπεξλά ηνπο απηνπεξηνξηζκνχο πνπ έρεη ζέζεη ιεηηνπξγψληαο κνλνδηάζηαηα 

βαζηδφκελνο ζηηο αηνκηθέο ηνπ ζέζεηο. Δλψ, ε ηξηγσλνπνίεζε θαηά ηε ζπγθέληξσζε 

δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο απνδφκεζεο ηεο 

ηεξαξρίαο σο ηαπηφζεκεο κε ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ηεο πεγήο (Altrichter, Posch, & 

Somekh, 2001:176). 

2.4.1 Πνζνηηθά κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Χο πνζνηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη εξσηεκαηνιφγην θιεηζηνχ ηχπνπ 

απαληήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ην DTBS
24

 (Democratic Teacher Belief Scale) πνπ απνηειεί 

κηα ζηαζκηζκέλε θιίκαθα ε νπνία ζρεδηάζηεθε απφ ηελ θαζεγήηξηα Z. Shechtman «γηα 

λα κεηξεζεί ε «ζεξκνθξαζία» ησλ δεκνθξαηηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο ηνπο πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα» 

(Shechtman, 2002: 366). Απνηειείηαη απφ 34 εξσηήζεηο, θαηεγνξηνπνηεκέλεο ζε ηξεηο 

κεηαβιεηέο (ειεπζεξία, ηζφηεηα θαη δηθαηνζχλε), ελψ ε θιίκαθα εθηίκεζεο 

παξνπζηάδεη 5 βαζκίδεο φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζηελ απφιπηε δηαθσλία, ελψ ην 5 ζηελ 

απφιπηε ζπκθσλία (Shechtman, 2002: 366-367).  

Αξρηθά, ην εξσηεκαηνιφγην απνδφζεθε ζηα ειιεληθά απφ ηα αγγιηθά κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηπιήο κεηάθξαζεο θαη απφ δχν δηαθνξεηηθνχο κεηαθξαζηέο. Απφ ηε 

ζχγθξηζε ησλ δχν απνδφζεσλ πξνέθπςε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ κνηξάζηεθε ζηηο 

εξεπλεηηθέο νκάδεο, αθνχ πξνζηέζεθαλ νη δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηεξνχληαη νη θαλφλεο εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο -ζπγθαηάζεζε,  

αλσλπκία θαη εκπηζηεπηηθφηεηα- (Ίζαξεο, & Πνπξθφο, 2015: 89-91). Σν 

εξσηεκαηνιφγην δφζεθε πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (Απξίιηνο- 

Ηνχληνο/Ηνχιηνο), εθαξκφδνληαο έηζη ηε ρξνληθή ηξηγσλνπνίεζε.   

 

 

                                                           
24

 Βι. Παξάξηεκα ΗΗ ζ. 84-87. 
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2.4.2 Πνηνηηθά κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

 

Σα πνηνηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία, κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ, παξαθνινπζνχλ ηνλ κεζνδνινγηθφ ηξηγσληζκφ θαη ζπλδπάδνπλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο «νπηηθέο γσλίεο», δειαδή ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηηο εμσηεξηθέο 

ζπλεξγάηηδεο- παξαηεξήηξηεο θαη ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα (Altrichter, Posch, & 

Somekh,  2001: 173-174). Δπνκέλσο, ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο 

νη νπνίνη ζπλάδνπλ κε ηελ επηινγή ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ θαη αληηζηνηρνχλ ζε 

απηέο. Αμηνπνηνχληαη έηζη, ην εκεξνιφγην ηνπ θξηηηθνχ θίινπ, ην εκεξνιφγην ηεο 

εξεπλήηξηαο, ηα αλνηρηά εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζηε κέζε θαη ζην ηέινο, νη 

απνκαγλεηνθσλήζεηο θαη πιηθφ πνπ παξάρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

ζνλ αθνξά ην εκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο απνηειεί κία εξεπλεηηθή κέζνδν 

αξθεηά νηθεία πξνο ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, πνπ κπνξεί λα γίλεη πξάμε ρσξίο ηδηαίηεξε 

πξνεηνηκαζία θαη λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ νξγάλσζε ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηεο εξεπλήηξηαο. Με ην εκεξνιφγην δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

θαηαγξαθεί φιε ε πνξεία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλνδεπφκελε απφ πξνζσπηθέο 

ζθέςεηο ηεο εξεπλήηξηαο θαη λα ιεηηνπξγήζεη αλαζηνραζηηθά, αλαηξνθνδνηψληαο ηελ 

επαλάδξαζε κε ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη ζπλεηδεηνπνηήζεηο (Altrichter, Posch, & 

Somekh,  2001: 35-54). 

Ο θξηηηθφο θίινο αμηνπνηείηαη επξέσο ζηηο εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο θαζψο ν ξφινο 

ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηνλ εξεπλεηή. Πξφθεηηαη γηα έλα άηνκν 

εκπηζηνζχλεο, πνπ αλήθεη ζην πεδίν, θαηέρεη ηε κεζνδνινγία θαη παξαθνινπζεί ηε 

δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, παξέρνληαο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ζηνλ εξεπλεηή, ζέηνληάο ηνπ 

θξίζηκα εξσηήκαηα θαη πξνσζφληαο ηε βειηίσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δξάζεσλ (Costa, & Killick, 1993: 49–51).  

Οη θξηηηθέο θίιεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε Ζξψ Πνηακνχζε (θνηλσληνιφγνο 

θαη ζεαηξνπαηδαγσγφο), ε Γέζπνηλα Μεηζηάιε (εθπαηδεπηηθφο θαη ζεαηξνπαηδαγσγφο) 

θαη ε Βάζηα Μηραινπνχινπ (εθπαηδεπηηθφο θαη ζεαηξνπαηδαγσγφο). Οη βαζηθνί άμνλεο 

ησλ παξαηεξήζεσλ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη άπηνληαλ ηεο απφθξηζεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ρεηξηζκψλ ηεο εκςπρψηξηαο-εξεπλήηξηαο, 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ζπλάθεηάο ηνπ κε ην ζέκα θαη άιισλ 
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γεληθφηεξσλ παξαηεξήζεσλ
25

. ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ αλαζηνραζκνχ ν ξφινο ηνπο ήηαλ 

ηδηαίηεξα εληζρπηηθφο θαη αλαηξνθνδνηηθφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ 

πξνηάζεψλ ηνπο πξνο ηελ εξεπλήηξηα ζην εκεξνιφγην απνδείρηεθε πνιχηηκε. Ζ 

παξνπζία ηνπο γηλφηαλ εθ πεξηηξνπήο, ιφγσ ηεο κεγάιεο ρξνληθήο δέζκεπζεο πνπ 

απαηηνχζε ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, εθηφο απφ νξηζκέλεο παξεκβάζεηο πνπ αλέιαβαλ 

δχν άηνκα ηνλ ξφιν. ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ θπξίσο εμσηεξηθέο 

παξαηεξήηξηεο, ελψ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππήξρε κνλφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 

ρξεηαδφηαλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ, λα γίλνπλ ζπκκεηνρηθέο 

παξαηεξήηξηεο. 

Δπηπιένλ, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε εξσηεκαηνιφγηα αλνηρηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεσλ
26

 επηιέρζεθε γηα ηελ παξνχζα κειέηε, θαζψο ζεσξήζεθε σο ν 

θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο γηα ηελ απάληεζε ησλ θχξησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, κε απηή ηε κέζνδν δφζεθε ε ειεπζεξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, λα αλαδείμνπλ ζέκαηα πνπ δελ είραλ πξνθαζνξηζηεί θαη λα 

πξνζδψζνπλ ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα απζεληηθφηεηα θαη εηιηθξίλεηα θαζψο θαη λα 

βειηησζεί ε δηάδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο εξεπλήηξηαο θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο δεχηεξεο (Cohen, Manion, & Morisson,  2008: 431). Γπζηπρψο, 

ηφζν ηα ελδηάκεζα, φζν θαη ηα ηειηθά εξσηεκαηνιφγηα δελ επηζηξάθεθαλ 

ζπκπιεξσκέλα απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.   

Σέινο, ζπιιέρζεζαλ εκπεηξηθά δεδνκέλα κε ηε ζπλήζε γηα ηελ πνηνηηθή έξεπλα 

κέζνδν ηεο ερνγξάθεζεο, ηα νπνία απνκαγλεηνθσλήζεθαλ, αιιά θαη απφ παξάγσγν 

πιηθφ ζεαηξηθήο θαη εηθαζηηθήο ηέρλεο θαη βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο 

ζπκβαίλεη ζηηο έξεπλεο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο (Auerbach, & 

Silverstein, 2003: 7-8). Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ πιηθνχ απνηεινχλ νη «ράξηεο ησλ 

πξνζδνθηψλ» θαη νη «ράξηεο ηνπ ζεκηλαξίνπ», νη «ξφινη ζηνλ ηνίρν», νη 

δξακαηνπνηήζεηο, νη απφςεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κέζνδν «World café», νη θχθινη 

αλαζηνραζκνχ. Σα κε ιεθηηθά δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα πξνέθπςαλ ζηελ έξεπλα απηή 

απφ ηηο παξαζηαηηθέο απνηππψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηαγξάθνληαη ζε κηθξφ 

βαζκφ απφ ηηο θξηηηθέο θίιεο θαη ηελ εξεπλήηξηα ζηα εκεξνιφγηα πνπ ηεξήζεθαλ.  

Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ ρξνληθφ ηξηγσληζκφ πνπ ζπλδπάδεη 

ηε δηαρξνληθή ζπιινγή κε ηε ζπγρξνληθή (Cohen, Manion, & Morisson, 2008: 191). 

ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο απηήο, ε δηαρξνληθή ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ 

                                                           
25

 Βι. Παξάξηεκα IV, ζ. 169. 
26

 Βι. Παξάξηεκα II ζ. 90, 97. 
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πεηξακαηηθή νκάδα πινπνηείηαη θπξίσο απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ 

κνηξάζηεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ ηφζν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θχθινπ 

νπφηε ππήξμε θαη κηα κηθξή παχζε ησλ παξεκβάζεσλ, φζν θαη κεηά ην ηέινο φισλ ησλ 

εξγαζηεξίσλ. Σα αλνηρηά εξσηεκαηνιφγηα είραλ σο πξφηππν εθείλα πνπ δεκηνχξγεζε ε 

θαζεγήηξηα Υξηζηίλα Εψληνπ ζηελ έξεπλα ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο, ηα νπνία 

«δελ είραλ ζηφρν λα παξάμνπλ δεδνκέλα γηα ζχγθξηζε […], αιιά λα απνηειέζνπλ κέζνδν 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ» (Εψληνπ, 2016: 153, 535). Απφ φια ηα ππφινηπα κέζα 

ζπιινγήο πξνέθπςαλ ζπγρξνληθά δεδνκέλα. 

 

2.5 Δπηινγή εξεπλεηηθνύ πιεζπζκνύ- Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

Ο εξεπλεηηθφο πιεζπζκφο ζηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε κε ηπραία 

δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ππνθεηκεληθήο θξίζεο, ε νπνία 

ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξε ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε, θαη λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή άκεζσλ θαη 

επέιηθησλ ηερληθψλ παξαηήξεζεο θαη επαγσγηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

(Σζηάξαο, 2017: 10, 35· Auerbach, & Silverstein, 2003: 18). ηφρνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

απηήο απνηειεί ε «αμηνπηζηία θαη φρη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ε γελίθεπζε» (Ίζαξεο 

& Πνπξθφο, 2015: 83). Δμαηξψληαο ινηπφλ, ηε γελίθεπζε θαη ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο, θαίλεηαη πσο έλαο κηθξνχ κεγέζνπο 

εξεπλεηηθφο πιεζπζκφο, ηαθηηθή αξθεηά ζπλήζεο ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο, 

παξέρεη κηα πινχζηα θαη ζε βάζνο δηεξέπλεζε ηνπ ζέκαηνο (Patton, 1990: 229-245). 

Αξρηθά, θνηλνπνηήζεθε ε αθίζα
27

 θαη ε αλνηρηή πξφζθιεζε
28

 ζπκκεηνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ νπνία παξνπζηαδφηαλ αλαιπηηθά ην ζέκα, νη ζθνπνί, νη 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο απφ ηηο νπνίεο εκπλέεηεη ε έξεπλα θαη ηα κέζα πινπνίεζεο 

ηνπ ζεαηξηθνχ-βησκαηηθνχ θχθινπ πνπ είρε ηίηιν: «Ζ δεκνθξαηία σο βίσκα θαη σο 

πξάμε ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ο ελεξγφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ». Οη ελδηαθεξφκελνη/εο 

εθπαηδεπηηθνί, θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηελ εξεπλήηξηα, ζπκπιήξσζαλ ηε θφξκα 

εγγξαθήο
29

 απνδερφκελνη/εο ηνλ φξν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζχλνιν ησλ 12 εξγαζηεξίσλ-

                                                           
27

 Βι. Παξάξηεκα Η ζ. 80 
28

 Βι. Παξάξηεκα Η ζ. 78-79 
29

 Βι. Παξάξηεκα Η ζ. 81 



22 
 

παξεκβάζεσλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο
30

. Με απηή ηε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηπραία επηινγή αξρηθά 22 εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν 

δελ πξνζήιζαλ ζε θαλέλα εξγαζηήξην ελψ άιινη δχν απνρψξεζαλ ζηαδηαθά απφ ηηο 

παξεκβάζεηο γηα επαγγεικαηηθνχο θαη πξνζσπηθνχο ιφγνπο.  

Ο ηειηθφο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο είλαη 18 εθπαηδεπηηθνί ηεο ηππηθήο, κε ηππηθήο 

θαη άηππεο εθπαίδεπζεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Ζ 

αλνκνηνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνχ δελ θαηέζηε δπλαηφ λα εμαζθαιηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ 

ιφγσ ηνπ εζεινχζηνπ ραξαθηήξα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηνλ βησκαηηθφ θχθιν απφ 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ. Χο απνηέιεζκα απηνχ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο είλαη γπλαίθεο θαη ππεξεηνχλ ζηελ ηππηθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ εθαξκφζηεθε επίζεο δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο θαη 

απνηειείηαη απφ 19 εθπαηδεπηηθνχο κε θνηλά γεσγξαθηθά θαη ππεξεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. 

 

2.6 ρεδηαζκόο εξγαζηεξίσλ 

 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηάδην-ζηάδην, έρνληαο 

πάληα δηαξθή ζπλνκηιία κε ηελ έξεπλα-δξάζεο, ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

κειέηεο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηηο κεζφδνπο ηεο ΓηΔ θαη θπξίσο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηφηη ν εξεπλεηήο κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο νθείιεη 

πξσηίζησο λα ζπληάζζεηαη κε ηελ αξρή ηεο αλνηθηφηεηαο, λα αλαζηνράδεηαη, λα 

επαλαπξνζδηνξίδεη θαη λα επαλαζρεδηάδεη ηε δξάζε ηνπ κε βάζε ηα φζα πξνθχπηνπλ 

απφ ηε δηάδξαζή ηνπ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Σζηψιεο, 2016: 4).  

Έρνληαο επηπιένλ, σο αξρή, ην μεθάζαξν πιαίζην πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο κε ηηο νπνίεο έρνπλ έξζεη, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη νη ζαθείο ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο (Κφθθνο, 2005: 85-90), ε εξεπλήηξηα 

ζρεδίαζε ηα πξψηα εξγαζηήξηα κε πεξηερφκελν θπξίσο δηεξεπλεηηθφ-δηαγλσζηηθφ σο 

πξνο ηηο αλάγθεο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη εηζαγσγηθφ σο πξνο 

ηηο κειεηνχκελεο έλλνηεο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ. Αλαθνξηθά κε ην πεδίν ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο, ήηαλ ήδε γλσζηφ ζηελ εξεπλήηξηα απφ ηηο θφξκεο εγγξαθήο φηη νη 

                                                           
30

 Χο πξφηππν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο πξφζθιεζεο θαη ηεο θφξκαο εγγξαθήο ιεηηνχξγεζαλ ηα αληίζηνηρα 

αξρεία πνπ δεκηνχξγεζε ε θαζεγήηξηα Υξηζηίλα Εψληνπ γηα ηα εξγαζηήξηα ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο 

δηαηξηβήο (Εψληνπ, 2016: 501-503).  
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πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ βησκαηηθά ή 

ζεαηξηθά εξγαζηήξηα.  

    Πέξα απφ ηηο δχν πξψηεο, νη ππφινηπεο εξεπλεηηθέο παξεκβάζεηο ζρεδηάζηεθαλ 

κε βάζε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ αξρή, θαζψο βέβαηα θαη κε ηε 

ζπνπδαία αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξείρε ε ζπλεξγαζία κε ηηο θξηηηθέο θίιεο θαη ην 

εκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο. εκαληηθφ ζεκείν απνηέιεζε ε νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ 

θχθινπ, πνπ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ελδηάκεζσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

απφ κηα παχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα δχν εβδνκάδεο. ε απηφ ην δηάζηεκα ε 

εξεπλήηξηα είρε ζηε δηάζεζή ηεο πνιιέο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δξνκνιφγεζε ηνπ δεχηεξνπ θαη ηειεπηαίνπ θχθινπ.  

Βαζηθή πεγή ησλ ζεαηξηθψλ αζθήζεσλ-δξαζηεξηφηεησλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηα 

εξγαζηήξηα ήηαλ ηα καζήκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ ζην Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «Ζ 

Γξακαηηθή Σέρλε θαη νη Παξαζηαηηθέο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε» 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, κε έκθαζε ζε εθείλα ηνπ θνηλσληθνχ-πνιηηηθνχ 

ζεάηξνπ. Αθφκε, ηα θχξηα βηβιία πνπ «επηζηξαηεχηεθαλ» θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ήηαλ ην 

«Παηρλίδηα γηα εζνπνηνχο θαη κε εζνπνηνχο» (Boal, 2013) θαη ην «Γηα έλα λεαληθφ 

δεκηνπξγηθφ ζέαηξν: αζθήζεηο, παηρλίδηα, ηερληθέο» (Γθφβαο, 2002).        

πλνιηθά πινπνηήζεθαλ 12 παξεκβάζεηο κε δηάξθεηα κηάκηζεο ψξαο (εθηφο ησλ 

δχν ηειεπηαίσλ πνπ δηήξθεζαλ δχν ψξεο), νη νπνίεο θηινμελήζεθαλ ζηελ αίζνπζα 

εθδειψζεσλ ηνπ 87νπ Γηαπνιηηηζκηθνχ Γεκνηηθνχ Αζελψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο. 

Οη ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε, κε εμαίξεζε ην δηάιεηκκα 

δχν εβδνκάδσλ κεηά ηελ έβδνκε ζπλάληεζε, πνπ ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηεο έξεπλαο. Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ζηηο 7 Μαξηίνπ 2019 θαη 

νινθιεξψζεθε ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2019.  

     Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε εξεπλήηξηα έζηειλε 

βηβιηνγξαθία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πξαθηηθψλ ηνπο θαη ηεο 

απηνλνκίαο ηνπο. Σέινο, κεηά ην πέξαο ησλ εξεπλεηηθψλ παξεκβάζεσλ, ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2019, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα επηπιένλ ζπλάληεζε ππνζηήξημεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηά απφ δηθφ ηνπο αίηεκα.   
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3. ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

3.1 Μέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Ο ηξηγσληζκφο πνπ πηνζεηεί ε παξνχζα έξεπλα ππαγνξεχεη θαη ηε κεηθηή 

πξνζέγγηζε επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ (ζεσξεηηθή ηξηγσλνπνίεζε)  

(Cohen, Manion, & Morisson,  2008: 190-191).  Χο εθ ηνχηνπ αμηνπνηνχληαη ηφζν ε 

παξαγσγηθή κέζνδνο ειέγρνπ ππνζέζεσλ, δειαδή ε αλάιπζε, κέζσ ζηαηηζηηθνχ 

ειέγρνπ, ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηάςεπζε ή ηελ επηβεβαίσζε ηεο αξρηθήο 

ππφζεζεο (Singh, 2007:152), φζν θαη ε ζεκειησκέλε ζεσξία θαζψο ζεσξήζεθε ε 

θαηαιιειφηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ιφγσ ηεο 

θχζεο ηεο έξεπλαο θαη ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ ηεο (Σζηψιεο, 2016: 8).  

Ζ ζεκειησκέλε ζεσξία επηηξέπεη ζηελ εξεπλήηξηα λα αληηκεησπίζεη επαγσγηθά ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη λα αλαπηχμεη ππνζέζεηο, παξά λα επηβεβαηψζεη ή λα 

δηαςεχζεη πξνυπάξρνπζεο ππνζέζεηο φπσο ζηε κέζνδν ειέγρνπ ππνζέζεσλ, 

«αθνχγνληαο ηη ιέλε νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο, […] αληηκεησπίδνληάο ηνπο/ηηο σο ηελ 

πεγή γλψζεο. Γηαηί ηειηθά απνηεινχλ ηνπο εηδηθνχο ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηάηαη θαζψο ην 

βηψλνπλ άκεζα» (Auerbach, & Silverstein, 2003: 7). Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζεί ε ζεκειησκέλε ζεσξία είλαη ε ζεσξεηηθή θσδηθνπνίεζε 

(theoretical coding) πνπ βαζίδεηαη ζηα ιεγφκελα ησλ ππνθεηκέλσλ θαηά ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ ζεσξεηηθή θσδηθνπνίεζε ζα ζπλδπαζηεί εδψ κε ηε ζεκαηηθή αλάιπζε 

(thematic analysis) πνπ αλαδεηά, ηαμηλνκεί θαη αλαιχεη ηα δεδνκέλα κε άμνλα ηα 

κνηίβα-«ζέκαηα» ησλ λνεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ (Auerbach, & Silverstein, 2003: 7-8· 

Σζηψιεο, 2016: 8). 

ηε ζεκαηηθή αλάιπζε σζηφζν, ε εξεπλήηξηα/ν εξεπλεηήο επηθεληξψλεηαη ζηα 

λνεκαηηθά «ζέκαηα» πνπ άπηνληαη ησλ εξεπλεηηθψλ ηεο/ηνπ εξσηήκαηα (Σζηψιεο, 

2017: 2-3). πλεπψο, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο απηήο μεθηλά απφ ηελ 

παξαγσγηθή κέζνδν (έιεγρνο ππνζέζεσλ), πεξλά ζηελ επαγσγηθή κέζνδν (ζεσξεηηθή 

θσδηθνπνίεζε θαη ζεκαηηθή αλάιπζε) θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία επηζηξέθνληαο 

ζε κηα παξαγσγηθή ζεψξεζε, έρνληαο σο άμνλα αλαθνξάο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.    

 

3.1.1 Μέζνδνο ζηαηηθήο αλάιπζεο ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ  

 

Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηφζν ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

φζν θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πεληαβάζκηα θιίκαθα DTBS 
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(Democratic Teacher Belief Scale) αμηνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Excel, ελψ ε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS V23 

(Statistical Package for Social Sciences). 

πσο ππαγνξεχεη ε κέζνδνο ειέγρνπ ππνζέζεσλ (Singh 2007:152), 

δηαηππψζεθαλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ δχν θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο, ηε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΔ) σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

θαη ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ε νπνία, επεηδή ε θιίκαθα 

DTBS είλαη δνκεκέλε βάζεη ηξηψλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ - ειεπζεξία, ηζφηεηα θαη 

δηθαηνζχλε-, αλαιχεηαη πεξεηαίξσ ζηηο ηξεηο απηέο επηκέξνπο κεηαβιεηέο. Οη 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ινηπφλ, πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ππφζεζε Ζ0: Οη ηερληθέο ηεο 

ΓΣΔ δελ επεξεάδνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο ησλ ππνθεηκέλσλ, θαη ηελ ελαιιαθηηθή 

ππφζεζε Ζ1: Οη ηερληθέο ηεο ΓΣΔ επεξεάδνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο ησλ ππνθεηκέλσλ.  

  Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ-δεδνκέλσλ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζχλνια γηα ην πιήζνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ επέιεμαλ θάζε βαζκίδα 

ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο, δειαδή νη κέζνη φξνη ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ έρνπλ δψζεη 

ηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε (1, 2, 3, 4, 5) γηα θάζε εξψηεζε. ηε ζπλέρεηα, ειέγρζεθε ε 

ζηαζκηζκέλε εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ζπληειεζηή  αμηνπηζηίαο, ηνλ δείθηε 

α ηνπ Cronbach, πνπ έδσζε ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0,8 γεγνλφο πνπ καο επέηξεςε λα 

ζπλερίζνπκε κε ηελ επηινγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αξρηθήο 

ππφζεζεο. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ επηιέρζεθε ν έιεγρνο t-test ν 

νπνίνο πξνυπνζέηεη φηη ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ πιεζπζκηαθφ δείγκα πνπ 

αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή θαη εληνπίδεη ηζφηεηα δηακέζσλ (Μάξθνο, 2012: 2-8· 

Καηζήο, Δκβαισηήο, & ηδεξίδεο, 2006: 50-55).  

Γηα λα εμαθξηβσζεί εάλ ν εξεπλεηηθφο πιεζπζκφο πιεξνί απηέο ηηο 

πξνυπνζέζεηο εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο Shapiro-Wilk test κε ηνλ νπνίν ζπγθξίζεθαλ 

μερσξηζηά νη κέζνη φξνη ηεο θάζε νκάδαο (πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδα ειέγρνπ) ζε 

δχν δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα (πξηλ θαη κεηά):  

 

 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

   

Μέζνο φξνο 3.6 3.58 

Σππηθή απφθιηζε 11.86 18.99 

p-value 0.12 0.13 

Πίλαθαο 1 : Πεξηγξαθηθά κέηξα ζηηο δχν νκάδεο ΠΡΗΝ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 
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 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

   

Μέζνο φξνο 3.6 3.6 

Σππηθή απφθιηζε 19.2 9.28 

p-value 0.022 0.14 

Πίλαθαο 2: Πεξηγξαθηθά κέηξα ζηηο δχν νκάδεο ΜΔΣΑ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ  

 

Παξαηεξνχκε θάπνηεο αξθεηά θνληηλέο ηηκέο σο πξνο ηνπο κέζνπο φξσλ ησλ 

νκάδσλ ζηνπο δπν πίλαθεο (3,6 θαη 3,58) ην νπνίν φκσο είλαη απφιπηα αλακελφκελν 

δεδνκέλεο ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο απαληήζεσλ (1, 2, 3, 4, 5). Αθνινχζεζε ε 

ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ νκάδσλ γηα ηα δχν δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα:  

 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Κατηγοπία 1   

Μέζνο φξνο -0.0058 0.011 

Σππηθή απφθιηζε 1.34 0.006 

p-value 0.38 0.42 

Πίλαθαο 3: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο δχν νκάδεο ζηε δηαθνξά ΠΡΗΝ θαη ΜΔΣΑ 

 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα p-values ηνπ ειέγρνπ Shapiro-Wilk, πνπ 

αθνξνχλ  ηηο δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ θάζε νκάδαο μερσξηζηά, είλαη κεγαιχηεξα απφ 

5% (πεηξακαηηθή νκάδα: p=0.38>0.05 θαη νκάδα ειέγρνπ: p=0.42>0.05) θαη επνκέλσο, 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαλνληθήο θαηαλνκήο θαη ηζφηεηαο δηακέζσλ θαη 

επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ t-student. Βέβαηα, ε εηθφλα ησλ ηηκψλ ζε απηφ ην ζεκείν 

είλαη πσο ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε» θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο. ην επφκελν ζηάδην ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ζα ειεγρζεί θαηά πφζν απηή ε 

εηθφλα ζα θαλεξψζεη πξάγκαηη κηα ζηαηηζηηθά αζήκαληε δηαθνξά ή αλ ζα ζπκβεί ην 

αληίζεην. 

Έηζη, ζηε ζπλέρεηα ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζην  p= 

5%= 0,05 θαη ειέγρζεθε αλ νη δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ πεηξακαηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. πγθξίζεθαλ, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ t-student, νη κέζεο δηαθνξέο 

ησλ ζπλφισλ ζηα δχν δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα –πξηλ θαη κεηά-
31

 γηα ηηο δχν 

νκάδεο θαη γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά. Διέγρζεθαλ επίζεο, μερσξηζηά θαη νη κέζεο 

                                                           
31

 Βι. ζει. 49-50 



27 
 

δηαθνξέο γηα θάζε θαηεγνξία- επηκέξνπο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (ηζφηεηα, ειεπζεξία, 

δηθαηνζχλε).  

 

3.1.2 Μέζνδνο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 

 

ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ε εξεπλήηξηα πξνζπάζεζε λα κείλεη πηζηή 

ζηελ «αξρή ηεο αλνηθηφηεηαο» πνπ πξνυπνζέηνπλ νη θνηλσληθέο έξεπλεο θαη λα 

«αθνχζεη» πξνζεθηηθά ηηο θσλέο ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, φπσο ππαγνξεχεη ε 

ζεκειησκέλε ζεσξία, ηεξψληαο άιινηε ηε ξεαιηζηή νπηηθή, βάζεη ηεο νπνίαο ηα 

δεδνκέλα «απνθαιχπηνπλ» πιεξνθνξίεο γηα εκπεηξίεο θαη ηαπηφηεηεο πνπ 

πξνυπάξρνπλ, θαη άιινηε ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ε νπνία δελ αλαδεηθλχεη 

πιεξνθνξίεο αιιά θαηαζθεπάδεη λέεο εκπεηξίεο, ηαπηφηεηεο, ζηάζεηο (Σζηψιεο, 2016: 

4· Auerbach & Silverstein, 2003: 7-8). Ζ δηπιή απηή νπηηθή ππαγνξεχζεθε απφ ην 

πεξηερφκελν ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηέο.  

πσο, αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο αμηνπνηήζεθαλ 

ηα πέληε ζηάδηα ηεο ζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ είλαη επέιηθηε θαη δηεπθνιχλεη κηα 

αξράξηα εξεπλήηξηα (Σζηψιεο, 2017). Σα θπξηφηεξα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 1, ην νπνίν αλαπαξηζηά ηε δηαξθή θπθιηθή επεμεξγαζία ε 

νπνία εθαξκφζηεθε θαη ζηελ πεξίπησζε καο γηα ηε βέιηηζηε θαηαλφεζε θαη εξκελεία.  
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ρήκα 1: Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο (Altrichter, Posch, & Somekh, 2001:180) 

 

   Με ζηφρν επνκέλσο, ηε βαζηά θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

θξηηηθήο εμέηαζήο ηνπο θαηά ηα ζηάδηα αλάγλσζεο, θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ηνπ 

πιηθνχ «επηζηξαηεχηεθε» ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο σο ηξίην άηνκν, ε Νηθνιέηηα 

Γεκνπνχινπ, πνπ ζρεηίδεηαη σο επαγγεικαηίαο κε ηε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ην πεδίν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (Μάγνο, & Παλαγνπνχινπ, 2008: 

5).  

Ζ αλάιπζε μεθίλεζε απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππήξραλ ζε 

ρεηξφγξαθε κνξθή θαη ησλ απνκαγλεηνθσλήζεσλ. ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ κεηαγξακκέλνπ-ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ζην ζχλνιφ ηνπ θη 

έπεηηα αθνινχζεζε κηα δεχηεξε αλάγλσζε κε γλψκνλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, φπσο 

ππνδεηθλχεη ε ζεκαηηθή αλάιπζε (Σζηψιεο, 2017: 5). Καηά ηε δεχηεξε δηαδηθαζία 

αλάγλσζεο έγηλε θαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ απνζπαζκάησλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

δεδνκέλσλ.  

Σν ζηάδην ηεο επηινγήο απνδείρηεθε ην πην απαηηεηηθφ γηα ηελ εξεπλήηξηα θαζψο 

έπξεπε ηαπηφρξνλα λα εμαζθαιηζηνχλ, ζηνλ κεγαιχηεξν ηθαλφ βαζκφ, ε αμηνπηζηία θαη 

ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε επηινγή απνζπαζκάησλ έγηλε θπξίσο απφ 

ηα δεδνκέλα ησλ αλνηρηψλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο, ησλ 

Ανάγνωςη των 
δεδομζνων 

Επιλογή των 
δεδομζνων 

Παρουςίαςη των 
δεδομζνων 

Ερμηνεία των 
δεδομζνων και 

εξαγωγή 
ςυμπεραςμάτων  
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εκεξνινγίσλ ησλ θξηηηθψλ θίισλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ παξήρζεζαλ απφ ηηο 

βησκαηηθέο-ζεαηξηθέο αζθήζεηο θαη ηνπο αλαζηνραζκνχο θαηά ηηο εξεπλεηηθέο 

παξεκβάζεηο. Σν εκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο ππνθσηίδεηαη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

δηφηη «ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο δελ θαηέρνπλ 

πξνλνκηαθή ζέζε θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ» θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη 

παξαηεξήζεηο ηεο εξεπλήηξηαο ζην εκεξνιφγην είραλ εξκελεπηηθφ θαη αλαζηνραζηηθφ 

ραξαθηήξα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ επφκελσλ εξγαζηεξίσλ (Cohen, Manion, & 

Morisson,  2008: 178-179). Βέβαηα, γηα λα ππάξμεη απφιπηε ζπλέπεηα πξνο ηελ 

παξαπάλσ ζέζε, ζα έπξεπε ε εξεπλήηξηα λα απέρεη πιήξσο απφ ηελ επηινγή ησλ 

απνζπαζκάησλ θαη ηελ εξκελεία ηνπο, θάηη πνπ δελ θαηέζηε ηειηθά ηθαλφ. 

Θεσξψληαο ινηπφλ, φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ζα είλαη πην 

αμηφπηζηα θαη έγθπξα αλ πξνέξρνληαη απφ παξαηεξεηέο πνπ δελ εκπιέθνληαη 

ζπκκεηνρηθά ζηε δηαδηθαζία (θξηηηθνί θίινη) θαη, θπξίσο, απφ ηα ιεγφκελα ησλ ίδησλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, δπλακψλνληαο ηαπηφρξνλα ηε θσλή ηνπο θαη εζηηάδνληαο ζε 

απηήλ, φπσο νξίδεη θαη ε ζεκειησκέλε ζεσξία, ηα δεδνκέλα πνπ επηιέρζεζαλ 

απνηππψλνπλ ηελ παξαπάλσ πξνζπάζεηα θαη ζηάζε. 

ε επφκελν ζηάδην, δίπια ζηα επηιεγκέλα απνζπάζκαηα έγηλε ε «θσδηθνπνίεζε»- 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ. Κάπνηνη αξρηθνί θψδηθεο ζρεκαηίζηεθαλ κε βάζε ηηο 

ζεκαληηθέο έλλνηεο πνπ αλέδεημε ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη απνηεινχλ θαη ηηο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, γεγνλφο πνπ δηεπθφιπλε αξθεηά 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηελ αλεχξεζε κνηίβσλ. Χζηφζν, θαηά ηε δηαδηθαζία 

αλέθπςαλ πνιιά λνήκαηα-θψδηθεο πνπ ε εξεπλήηξηα δελ είρε πξνβιέςεη θαη δελ είρε 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. 

 Δλδεηθηηθά, ζηνπο πίλαθεο 4, 5 θαη 6 παξνπζηάδνληαη ηα επηιεγκέλα απνζπάζκαηα, 

κε ηελ αξρηθή θσδηθνπνίεζή ηνπο, απφ ηα εκεξνιφγηα ησλ θξηηηθψλ θίισλ (Κξηηηθφο 

Φίινο 1 (ΚΦ1), Κξηηηθφο Φίινο 2 (ΚΦ2) θαη Κξηηηθφο Φίινο 3 (ΚΦ3)), ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη αλά εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη αλά παξέκβαζε, ν αξηζκφο ηεο νπνίαο 

αλαγξάθεηαη σο δείθηεο. Σα απνζπάζκαηα πεξηιακβάλνπλ παξαηεξήζεηο ησλ θξηηηθψλ 

θίισλ θαη ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ ή ηεο εκςπρψηξηαο-εξεπλήηξηαο ηα νπνία 

ηίζεληαη ζε εηζαγσγηθά:  
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Πίλαθαο 4: Δπηινγή απνζπαζκάησλ θαη αξρηθή θσδηθνπνίεζε απφ εκεξνιφγηα θξηηηθψλ θίισλ- 

1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

 

1ν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΚΡΙΣΙΚΧΝ ΦΙΛΧΝ 

ΚΡΙΣΙΚΟ ΦΙΛΟ 1 (ΚΦ1), ΚΡΙΣΙΚΟ ΦΙΛΟ 2 (ΚΦ2), ΚΡΙΣΙΚΟ ΦΙΛΟ 

3 (ΚΦ3) 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΡΥΙΚΟΙ ΚΧΓΙΚΔ 

ΚΦ11: Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ θαιή δηάζεζε γεληθά, 

είλαη δηζηαθηηθνί αιιά ελεξγνί. […]. Δκθαλίδεηαη κηα 

αλαζθάιεηα απφ ηελ κεξηά ηνπ 

ζπκκεηέρνληα/εθπαηδεπηηθνχ.   

 

ΚΦ11: ηελ άζθεζε «world café» ζε έλα απφ ηα δχν 

ηξαπέδηα ππήξραλ δεκηνπξγηθέο δηαθσλίεο. 

ΚΦ31: ην πεξπάηεκα κε ην αληηθείκελν ππάξρεη κηα 

ειαθξά ακεραλία αιιά αθνχ μεθηλήζεη θαη ε 

εκςπρψηξηα αλνίγνληαη θαη νη ππφινηπνη. 

 

ΚΦ11: Απελνρνπνίεζε ηνπ ζσζηνχ θαη ιάζνπο απφ ηελ 

εκςπρψηξηα. Χξαίν ην «φπσο ην θαηαιαβαίλεηε». 

 

Απνπζία αίζζεζεο 

αζθάιεηαο 

 

 

Διεπζεξία έθθξαζεο- 

Απηνπεπνίζεζε 

 

Διεπζεξία έθθξαζεο/ 

έθζεζεο- Μεησκέλε 

αίζζεζε αζθάιεηαο  

 

Αγσλία γηα ην «ζσζηφ»- 

Φφβνο ειεπζεξίαο γλψκεο 

ΚΦ12: Απφ ηνλ αλαζηνραζκφ ζην ηέινο: «Έλησζα 

εκπηζηνζχλε», «Υαξά», «Σν πξνεγνχκελν παηρλίδη 

γλσξηκίαο, ζην πξψην εξγαζηήξην κνπ άξεζε πάξα πνιχ 

γηαηί δελ έλησζα άβνια, φπσο ζε άιια εξγαζηήξηα πνπ 

έρσ παξαθνινπζήζεη, πνπ βάδνπλ αζθήζεηο γλσξηκίαο 

πνπ έρνπλ απφ ηελ αξρή πνιχ έθζεζε θαη ήζεια λα ην 

πσ».  

Αίζζεκα αζθάιεηαο- 

Διεπζεξία γλψκεο- 

πλεηδεηφηεηα 

ζπλαηζζεκάησλ  

ΚΦ13: Κνινκβηαλή Όπλσζε- Αλαζηνραζκφο ζε 

δεπγάξηα: Ίζσο φρη ηφζν άλεηνο ν αλαζηνραζκφο γηαηί 

δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη ή γηαηί δελ γλσξίδνληαη. 

Αλνηθεηφηεηα κε ηνλ 

αλαζηνραζκφ- Μεησκέλε 

ειεπζεξία έθθξαζεο θαη 

αζθάιεηαο 

ΚΦ34: Ζ νκάδα έρεη αγσλία ζε ζρέζε κε ην πσο 

επηηπγράλεηαη ε δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε. 

 

 

ΚΦ24: Πνιχ σξαία πνπ ε εκςπρψηξηα μεθίλεζε κε ηηο 

αλαθνηλψζεηο θαη ηε ζπδήηεζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηκφξθσζεο πνπ είλαη ε ελίζρπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ αλάγθε λα 

βξίζθνληαη ζην εδψ θαη ην ηψξα θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ 

ηελ απηνπαξαηήξεζή ηνπο. 

 

πδήηεζε κεηά ηηο αξρηθέο αλαθνηλψζεηο:  

 

Αλάγθε εμέιημεο εαπηνχ 

θαη απηνπεπνίζεζεο  

 

 

Πξνηξνπή γηα θξηηηθή 

γλψζε θαη παξαηήξεζε 

ηνπ εαπηνχ- θξηηηθφ 

αλαζηνραζκφ 
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«Γελ πηζηεχσ φηη κε κία ηερληθή κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο 

λ‟ αιιάμεη θάηη ζηελ ηάμε», «Θεσξψ ζεκαληηθφ λα 

κπνξνχκε λα θηηάμνπκε έλα πξφγξακκα κε βησκαηηθέο 

αζθήζεηο», «Γελ είλαη θηήκα κνπ νη ζεαηξηθέο ηερληθέο».  

«Παίδεη ξφιν πνηνο είζαη εζχ», «Αλ εγψ ν ίδηνο δελ 

απνδέρνκαη θάπνηεο δηαθνξεηηθφηεηεο ηα παηδηά ζα ην 

θαηαιάβνπλ», «εκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε πψο δξνπλ 

ζε εκάο νη ζεαηξηθέο ηερληθέο». 

ΚΦ34: «Μία πξφηαζε πνπ έρσ πεη θαη εγψ, «δελ κε 

ελδηαθέξεη». «Μνπ ρηχπεζε πνιχ άζρεκα ηψξα πνπ ην 

άθνπζα. Καηαιαβαίλσ ηελ απφγλσζε, φκσο ηειηθά κηα 

ηέηνηα ζηάζε εληζρχεη ηε ζχγθξνπζε». 

 

πλεηδεηφηεηα θηλήηξσλ- 

Διεπζεξία 

ζθέςεο/γλψκεο 

 

Γλψζε εαπηνχ- εμέιημε 

εαπηνχ-Διεπζεξία 

ζθέςεο /γλψκεο. 

 

 

Κξηηηθφο αλαζηνραζκφο- 

γλψζε εαπηνχ.  

ΚΦ35: ηνλ θχθιν κεηά ηα ηξία δξψκελα νη 

ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ ηη ηνπο θάλεθε 

αληηθξνπφκελν ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν ζελάξην: 

«ινη κέζα καο ληψζνπκε πσο είκαζηε θαινί», «Αιιά 

δελ είκαζηε ζε επαθή κε απηφ θάζε κέξα», «Δίκαζηε θαη 

θαθνί θαη βγάδνπκε πην ζπρλά ηα θαθά καο θνκκάηηα». 

ΚΦ35: «Σν θξεκκχδη ηεο ηαπηφηεηάο κνπ».  Παξ' φηη 

είλαη ηφζν εζσηεξηθή άζθεζε, επεηδή έξρεηαη έπεηηα απφ 

ηηο παξαπάλσ αζθήζεηο λνκίδσ γίλεηαη θαιή ζχλδεζε κε 

ην ζέκα ηεο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο κπνξνχλ 

λα αλαζηνραζηνχλ ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο ρσξίο λα ληψζνπλ έθζεζε. 

 

Κξηηηθφο αλαζηνραζκφο- 

γλψζε εαπηνχ, Διεπζεξία 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. 

 

 

 

 

Κξηηηθή θαηαλφεζε θαη 

γλψζε ηνπ εαπηνχ 

 

Αίζζεκα αζθάιεηαο 

 

 

ΚΦ26: Απφ θξάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ κέζσ devised 

theatre θαη απνηεινχλ γηα απηνχο έλα ζηεξεφηππν πνπ 

έγηλε βάξνο: 

«Μελ αληηκηιάο. Να είζαη πάληα επγεληθή» 

«Δζχ ηη ζεο κε απηνχο;» 

«Κνίηα ηε δνπιεηά ζνπ» 

«,ηη θη αλ θάλεηο, λα ην θάλεηο θαιά» 

«ηαλ θάλεηο παηδηά, ζα θαηαιάβεηο» 

«Γελ παληξεχνκαη» 

«Ση ζα πεη ν θφζκνο!» 

«Ρεδίιη κ‟ έθαλεο» 

«ηακάηα λα πξνθαιείο»  

«Γίλεηο πνιχ ζεκαζία» 

«Ζ ειεπζεξία ηνπ ελφο ζηακαηά εθεί πνπ μεθηλά ε 

ειεπζεξία ηνπ άιινπ» 

«Μηα ζηαιηά ζθαηφ, ζα κνπ πεηο εζχ ηη ζα θάλσ» 

«Να‟ ζαη πάληα πξψηνο» 

«Βξε γχξεπε ηε δνπιεηά ζνπ» 

«Ζ ππνκνλή είλαη αξεηή» 

«Με θπηξψλεηο εθεί πνπ δε ζε ζπέξλνπλ» 

«Άλζξσπνο αγξάκκαηνο, μχιν απειέθεην». 

 

 

 

 

 

Γλψζε θαη θξηηηθή 

θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ 
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Αλαζηνραζκφο κεηά ηηο παξνπζηάζεηο: 

«Έπαζα ζνθ γηαηί ηα‟ ρσ αθνχζεη φια απηά» 

«Δγψ ηα ιέσ θηφιαο» 

«Απηφ πνπ ιεο δελ ζεκαίλεη φηη είζαη. Να‟ ρεηο 

ζπλεηδεηφηεηα ηνπ ηη ζεο» 

«Πξφθιεζε λα παιέςνπκε κε ηνπο δαίκνλέο καο» 

 

ΚΦ17: Αλαζηνραζκφο κεηά ηηο παξνπζηάζεηο ηεο 

άζθεζεο ηνπ «ιεκνληνχ»– Πνπ ζηνρεχεη ε άζθεζε; 

 
 «Γνπιέςακε πεξηζζφηεξν δαζθαιίζηηθα. θεθηφκαζηαλ 

πνιχ. θεθηφκαζηαλ: ζα είλαη θαιφ; Θα είλαη φπσο 

πξέπεη; Δλψ ζηελ νπζία καο ειεπζέξσζαλ νη αηζζήζεηο, 

φπσο ην ιεκφλη είλαη ηφζν θπζηθφ». 

«Σν λα ιεηηνπξγήζεηο ζε κηα νκάδα θαη λα 

δεκηνπξγήζεηο είλαη θάηη πνπ πάληα κε δπζθφιεπε. 

Πάληα ζθέθηνκαη πφζν δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία κπνξεί 

λα είλαη απηή;». 

Σειηθφο αλαζηνραζκφο: «Οθείισ λα πσ φηη ηε κέξα πνπ 

ζπκπιήξσλα ην εξσηεκαηνιφγην έιεγα ζηνλ εαπηφ κνπ 

φηη ήκνπλ αξθεηά δεκνθξαηηθή ήδε. Μεηά απφ 7 

ζπλαληήζεηο ζπλεηδεηνπνίεζα φηη δελ είκαη φζν πίζηεπα 

θαη ζέισ λα ην κνηξαζηψ», «Δίλαη ίζσο απηφο ν 

αλαζηνραζκφο πνπ ιέεη ε εκςπρψηξηα. Ίζσο θάλνπκε 

βήκαηα πίζσ θαη καο βιέπνπκε». 

 

 

 

Κξηηηθφο αλαζηνραζκφο-  

γλψζε θαη θξηηηθή 

θαηαλφεζε εαπηνχ 

 

 

 

 

 

  

 

Κξηηηθφο αλαζηνραζκφο-  

γλψζε θαη θξηηηθή 

θαηαλφεζε εαπηνχ  

 

 

 

 

 

Διεπζεξία έθθξαζεο- 

ειεπζεξία 

απηνπξνζδηνξηζκνχ- 

 Κξηηηθφο αλαζηνραζκφο-  

γλψζε θαη θξηηηθή 

θαηαλφεζε εαπηνχ  

 

 

Πίλαθαο 5: Δπηινγή απνζπαζκάησλ θαη αξρηθή θσδηθνπνίεζε απφ εκεξνιφγηα θξηηηθψλ θίισλ - 

2ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

 

2ν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΚΡΙΣΙΚΧΝ ΦΙΛΧΝ 

ΚΡΙΣΙΚΟ ΦΙΛΟ 1 (ΚΦ1), ΚΡΙΣΙΚΟ ΦΙΛΟ 2 (ΚΦ2), ΚΡΙΣΙΚΟ ΦΙΛΟ 

3 (ΚΦ3) 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΡΥΙΚΟΙ 

ΚΧΓΙΚΔ 

ΚΦ11: Οη ζπκκεηέρνληεο θαίλνληαη λα πξνζπαζνχλ λα 

δηαβάζνπλ ηε δπλακηθή ζνπ. 

 
ΚΦ11: ηελ άζθεζε «world café» ζε έλα απφ ηα δχν ηξαπέδηα 

ππήξραλ δεκηνπξγηθέο δηαθσλίεο. 

 

ΚΦ11: Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνηείλεηαη αιιαγή ηεο ιέμεο 

«ΚΑΝΟΝΔ» κε «ΟΡΗΑ». 

Ρφινη- Απζεληία 
 

 

Γηάινγνο 

πλδηακφξθσζε-  

 

πκκεηνρή ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ 
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ΚΦ31: Μηιάλε θαη πξνηείλνπλ ηα ίδηα άηνκα. 

 

 

 

ΚΦ11: Χξαίν ζηνηρείν πνπ ε ζπκκεηέρνπζα κε ην ρηππεκέλν 

πφδη έλησζε άλεηα ψζηε λα δεηήζεη λα πεη ηε γλψκε ηεο παξφηη 

θαζφηαλ ζε κηα θαξέθια θαη δε ζπκκεηείρε ζσκαηηθά ζηελ 

άζθεζε «Πάξε ζέζε». Έλησζε ζπκπεξίιεςε. 

 

Έιιεηςε ηζφηηκεο 

ζπκκεηνρήο θαη 

αιιεινζεβαζκνχ 

 

 

Αίζζεζε 

ζπκπεξίιεςεο 

ΚΦ12: Απφ ηνλ αλαζηνραζκφ ζην ηέινο:  «Έλησζα φηη 

ζπλδέζεθα κε ηνπο ππφινηπνπο» «Μηα αξρή νκάδαο». 

 

ΚΦ22: Χξαίνο ζπληνληζκφο ζηνλ «θαζξέθηε» θαη κε ηνλ 

ξπζκφ ηεο κνπζηθήο θαη κεηαμχ ηνπο ηα δεπγάξηα. 

Αίζζεζε ηεο 

νκάδαο 

 

 

πλεξγαζία- Με 

ιεθηηθή επηθνηλσλία 

ΚΦ13:  Άζθεζε Γιχπηεο- Γιππηφ:  Σν ζηάδην κε ηελ θίλεζε/ 

ήρν θαη ηηο αμίεο δεκνθξαηίαο δε βγήθε ζε βάζνο. Δίραλ θάπσο 

απφζηαζε απφ ηελ νπζία ησλ ελλνηψλ. Ίζσο δελ είλαη αξθεηά 

νκνηνγελείο ή δελ έρνπλ αθφκα εκβαζχλεη αξθεηά.  

Δπίπεδν γλψζεο θαη 

θξηηηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ 

δεκνθξαηηθψλ 

αμηψλ 

ΚΦ24: πδήηεζε κεηά ηηο αξρηθέο αλαθνηλψζεηο:  

 «Να θέξνκαη φπσο ζα ήζεια λα κνπ θαίξνληαη». 

ΚΦ34: «Μία πξφηαζε πνπ έρσ πεη θαη εγψ, «δελ κε 

ελδηαθέξεη». Μνπ ρηχπεζε πνιχ άζρεκα ηψξα πνπ ην άθνπζα. 

Καηαιαβαίλσ ηελ απφγλσζε, φκσο ηειηθά κηα ηέηνηα ζηάζε 

εληζρχεη ηε ζχγθξνπζε». 

 

Ηζφηεηα 

 

 

Απνπζία 

Δλζπλαίζζεζεο, 

ππνζηήξημεο, 

δηαιφγνπ. 

ΚΦ35: Εεπγάξη δνθηκάδεη λα δσγξαθίζεη κε ην ζηφκα. Ζ 

βνήζεηα ήηαλ εμαηξεηηθά πην ζεκαληηθή αιιά θαη πην δχζθνιε 

θαη ζπλεξγάζηεθαλ πνιχ θαιά. 

 

Δλζπλαίζζεζε, κε 

ιεθηηθή 

επηθνηλσλία, 

πλεξγαζία 

ΚΦ26: ηελ άζθεζε κε ην λα αθνπκπήζνπλ 4 ζεκεία δελ 

ιεηηνχξγεζε ε ελεξγεηηθή αθξφαζε. Μίιαγαλ φινη καδί θαη 

δελ εθθξάζηεθαλ φινη. Δπηπιένλ, ε εκςπρψηξηα έπξεπε λα πεη 

ηξεηο θνξέο «Δπηζηξέθνπκε ζηηο αξρηθέο ζέζεηο» γηα λα ηελ 

αθνχζνπλ. Παξφια απηά εθήξκνζαλ ηελ απφθαζή ηνπο 

(νκαδηθφηεηα) θαη απηφ ιεηηνχξγεζε. 

 

Απφ θξάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ κέζσ devised theatre θαη 

απνηεινχλ γηα απηνχο έλα ζηεξεφηππν πνπ έγηλε βάξνο: 

«Μελ αληηκηιάο. Να είζαη πάληα επγεληθή» 

«Δζχ ηη ζεο κε απηνχο;» 

«Κνίηα ηε δνπιεηά ζνπ» 

«,ηη θη αλ θάλεηο, λα ην θάλεηο θαιά» 

«ηαλ θάλεηο παηδηά, ζα θαηαιάβεηο» 

«Γελ παληξεχνκαη» 

«Ση ζα πεη ν θφζκνο!» 

«Ρεδίιη κ‟έθαλεο» 

Απνπζία 

ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο, ηζφηηκεο 

ζπκκεηνρήο, 

ζεβαζκνχ. 

 

 

 

 

Αλάδεημε 

ζηεξενηχπσλ 
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«ηακάηα λα πξνθαιείο»  

«Γίλεηο πνιχ ζεκαζία» 

«Ζ ειεπζεξία ηνπ ελφο ζηακαηά εθεί πνπ μεθηλά ε ειεπζεξία 

ηνπ άιινπ» 

«Μηα ζηαιηά ζθαηφ, ζα κνπ πεηο εζχ ηη ζα θάλσ» 

«Να‟ ζαη πάληα πξψηνο» 

«Βξε γχξεπε ηε δνπιεηά ζνπ» 

«Ζ ππνκνλή είλαη αξεηή» 

«Με θπηξψλεηο εθεί πνπ δε ζε ζπέξλνπλ» 

«Άλζξσπνο αγξάκκαηνο, μχιν απειέθεην» 

 

Αλαζηνραζκφο κεηά ηηο παξνπζηάζεηο: 

«Με ζφθαξε πψο φια απηά έρνπλ γίλεη παξνηκίεο» 

«Ζ θαηαπίεζε έρεη άιιε ζεκαζία αλάινγα κε ην θχιν» 

«εκαληηθφ ην κνίξαζκα ησλ θξάζεσλ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κξηηηθή θαηαλφεζε 

ησλ ζηεξενηχπσλ, 

ηεο αληζφηεηαο. 

Μνίξαζκα κε ηελ 

νκάδα  

ΚΦ17: Αλαζηνραζκφο κεηά ηηο παξνπζηάζεηο ηεο άζθεζεο ηνπ 

«ιεκνληνχ»– Πνπ ζηνρεχεη ε άζθεζε; 

 
«Δγψ ην βίσζα ζαλ άζθεζε εγξήγνξζεο. Μαο έθεξε κία 

ακεραλία αιιά ηειηθά κε ηελ ηζηνξία πνπ βγάιακε ιφγσ 

εγξήγνξζεο αηζζαλζήθακε ν έλαο ηνλ άιιν».  

«Σν λα ιεηηνπξγήζεηο ζε κηα νκάδα θαη λα δεκηνπξγήζεηο είλαη 

θάηη πνπ πάληα κε δπζθφιεπε. Πάληα ζθέθηνκαη πφζν 

δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη απηή;». 

«ηελ πξνεηνηκαζία ζπρλά νη ηδέεο είλαη αληαγσληζηηθέο ελψ 

ζηελ performance αιιεινζπκπιεξσκαηηθέο». 

 

ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ: Πνηά ε δηαθνξά α' θαη β' ζηαδίνπ ζηελ 

άζθεζε ηνπ ιεκνληνχ, φπνπ ζην πξψην ζηάδην νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ απιψο κηα ιέμε πνπ ηνπο έξρεηαη 

φηαλ βιέπνπλ έλα ιεκφλη ελψ ζην δεχηεξν ζηάδην έθηηαμαλ δχν 

ηζηνξίεο κε πξσηαγσληζηή ην ιεκφλη παξνπζηάδνληάο ηεο επί 

ζθελήο; 

«Πεξηζζφηεξν βάζνο ζην β» 

«Οη ιέμεηο ζην α' κνπ θάλνπλ ζαλ καραηξηέο ελψ ζην β' ππάξρεη 

ηξπθεξφηεηα/ππάξρεη ζπλαίζζεκα» 

 - «Πσο θηάζακε εθεί;» ξσηάεη ε εκςπρψηξηα. 

«ηηο ηζηνξίεο β' δελ ππήξραλ ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηφζν» 

«ην α' ιέγακε ηη ληψζνπκε εκείο γηα ην ιεκφλη. ην β' γίλακε 

ην ιεκφλη- ην ιεκφλη έγηλε ν ήξσαο». 

«ην β' είδακε απφ πνπ έξρεηαη ην ιεκφλη- ν “θαθφο” καζεηήο- 

φρη πσο κνηάδεη». 

«Αλ μαλαέθαλα ηψξα ηελ δξαζηεξηφηεηα δελ ζα ην επέιεγα ην 

ιεκφλη λα ην θφςσ. Να θαηαιήμεη εθεί κε ηα άιια... Σψξα ην 

θαηάιαβα». 

 

 

 

Δλζπλαίζζεζε 

 

 

Αίζζεζε νκάδαο- 

ζπλεξγαζία-  

 

Γηάινγνο 

ζπλδηακφξθσζε   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δλζπλαίζζεζε 

  

 

 

Άξζε ζηεξενηχπσλ-  

Κξηηηθή 

επεμεξγαζία 

δεκνθξαηηθψλ 

αμηψλ θαη ζηάζεσλ 

ΚΦ29: Απφ παξνπζίαζε ηνπ «Υάξηε ηεο δσήο»: Λέμεηο- 

θιεηδηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο:  

 

Μνίξαζκα 
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Οκάδα Α: Γπζθνιίεο, ηαμίδηα, κεηαθηλήζεηο, κεγάινη έξσηεο, 

θνηλσληθνπνιηηηθή αλαδήηεζε. 

Οκάδα Β: Θάλαηνο, χγθξνπζε, Αζζέλεηα, Μνλαμηά. 

Αιιαγή. 

ΚΦ110:  Αλαζηνραζκφο παξνπζίαζεο απφ Ρφιν ζηνλ ηνίρν ζε 

ζρέζε κε ηνλ Υάξηε ηεο δσήο. Ζ εκςπρψηξηα ξσηάεη: 

«Μνηξαζηήθαηε θάηη παξαπάλσ απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά;»: 

 

Οκάδα 1 (εζνπνηνί): 

«Απφ ηελ αλαθξηηηθή θαξέθια ππήξρε απνδνρή θαη ελεξγεηηθή 

αθξφαζε κεηαμχ καο». 

 

Οκάδα 1 (θνηλφ): 

Έθηαζε ζην θνηλφ ε ζνβαξφηεηα θαη ν ζεβαζκφο γηα ηνλ 

εαπηφ.  

 

Οκάδα 2 (εζνπνηνί): 

«Ο ρξφλνο πξνζθέξεη έλα ιεηηνπξγηθφ φξην γηαηί δίλεη πιαίζην 

θαη νξγαλσηηθφηεηα θαη ν λνπο δελ πξνιαβαίλεη λα θαπειψζεη 

ην ζπλαίζζεκα.» 

 «Γελ αηζζάλζεθα νχηε κία ζηηγκή φηη δελ κε απνδέρνληαη, 

κπνξνχζα λα απισζψ, λα αλνηρηψ…» 

 

Οκάδα 2 (θνηλφ): 

Ζ επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία νδήγεζαλ ζηελ ζχλδεζε. 

Τπήξρε δηαθνξεηηθή ελέξγεηα θαη πεξηζζφηεξε νξγάλσζε. 

Απηήλ ηελ αίζζεζε ηελ έρνπλ θαιιηεξγήζεη ηα εξγαζηήξηα. 

«Έλησζα κηα νκάδα λα αιιειεπηδξά θαη ζπκθσλνχζαλ γηαηί 

ηνπο άξεζε πνπ ήηαλ νκάδα». 

 

 

Οκάδα 3 (εζνπνηνί): 

 «Ίζσο είλαη ην πνιηηηθφ πνπ ήζειεο λα πεηχρεηο. Σν φηη 

κνηξαδφκαζηε. Απηή ε ελζπλαίζζεζε. Να έξζεη ν άιινο ζηε 

ζέζε κνπ.» 

 

χλδεζε Υάξηε ηεο Εσήο θαη Ρφινπ ζηνλ ηνίρν κε 

Γεκνθξαηηθέο Αμίεο . Πψο ζπλδένληαη;  

«Έρνπκε δηθαηψκαηα βαζχηεξα απφ φζα ζπλεηδεηνπνηνχκε 

γηαηί έμσ απφ εδψ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ ηα έρνπλ. Με 

κία εζηίαζε φρη ζην έιιεηκκα αιιά ζε φζα έρνπκε». 

 

 

 

 

 

Δλεξγεηηθή 

αθξφαζε- Απνδνρή 

 

 

εβαζκφο 

 

 

 

 

Δλζπλαίζζεζε 

 

Απνδνρή 

 

 

 

Δπηθνηλσλία- 

πλεξγαζία 

Αιιειεπίδξαζε- 

πλδηακφξθσζε- 

αίζζεκα νκάδαο 

 

 

 

 

Δλζπλαίζζεζε  

 

 

 

 

 

Κξηηηθή θαηαλφεζε 

ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ 

ΚΦ211: Γπζθνιεχηεθαλ λα ζπλδέζνπλ ηηο θαηαπηέζεηο ηεο 

πξψηεο παγσκέλεο εηθφλαο κε παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ νη νπνίεο είραλ ζηαιεί γηα αλάγλσζε πξηλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε. ηαλ ε εκςπρψηξηα ηνπο έδσζε ηε 

δηαθήξπμε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, άξρηζαλ λα ηηο 

ζπλδένπλ. 

Γπζθνιία ζηελ 

θξηηηθή θαηαλφεζε 

ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ 
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Πίλαθαο 6: Δπηινγή απνζπαζκάησλ θαη αξρηθή θσδηθνπνίεζε απφ εκεξνιφγηα θξηηηθψλ θίισλ - 

3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

 

3ν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΚΡΙΣΙΚΧΝ ΦΙΛΧΝ 

ΚΡΙΣΙΚΟ ΦΙΛΟ 1 (ΚΦ1), ΚΡΙΣΙΚΟ ΦΙΛΟ 2 (ΚΦ2), ΚΡΙΣΙΚΟ ΦΙΛΟ 

3 (ΚΦ3) 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΡΥΙΚΟΙ 

ΚΧΓΙΚΔ 

ΚΦ22: Κάπνηνη θαζπζηέξεζαλ λα έξζνπλ. Αλάγθε γηα 

νξηνζέηεζε σο πξνο ηελ ψξα άθημεο. 
Έιιεηςε ηήξεζεο 

θαλφλσλ-πλέπεηαο  

ΚΦ13: Ίζσο άζθεζε γηα ηήξεζε νξίσλ κε αλαθνξά ζε 

φζνπο θαζπζηεξνχλ. […] Αλαθνξά θαη ζην θηλεηφ πνπ 

ρηχπεζε.  

 

Έιιεηςε ηήξεζεο 

θαλφλσλ-πλέπεηαο 

ΚΦ24: πδήηεζε κεηά ηηο αξρηθέο αλαθνηλψζεηο:  

 «Να θέξνκαη φπσο ζα ήζεια λα κνπ θέξνληαη»,  

 

«Ζ επγέλεηα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο ππνρσξεηηθνχο θαη 

εμππεξεηηθνχο» 

 

Γηθαηνζχλε 

 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ΚΦ34: «Γελ δίλνληαη ηα εξγαιεία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα 

λα είλαη απνηειεζκαηηθνί σο πξνο ηελ επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ». Γηα λα ην θάλνπλ ν δάζθαινο κνλίκσο 

βξίζθεηαη ζε ξφιν δηθαζηή». 

 

ΚΦ34: Ζ νκάδα έρεη αγσλία ζε ζρέζε κε ην πσο 

επηηπγράλεηαη ε δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε. 

Αλάγθε- έιιεηςε 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 

 

 

Αγσλία γηα 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

ΚΦ26: (ηελ άζθεζε κε ην λα αθνπκπήζνπλ 4 ζεκεία δελ 

ιεηηνχξγεζε ε ελεξγεηηθή αθξφαζε. Μίιαγαλ φινη καδί θαη 

δελ εθθξάζηεθαλ φινη. Δπηπιένλ, ε εκςπρψηξηα έπξεπε λα 

πεη ηξεηο θνξέο «Δπηζηξέθνπκε ζηηο αξρηθέο ζέζεηο» γηα λα 

ηελ αθνχζνπλ).  

Παξφια απηά εθήξκνζαλ ηελ απφθαζή ηνπο (νκαδηθφηεηα) 

θαη απηφ ιεηηνχξγεζε. 

 

πλέπεηα ζηνπο 

θαλφλεο πνπ ηίζεληαη- 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ΚΦ17:  Σειηθφο αλαζηνραζκφο: «Οθείισ λα πσ φηη ηε κέξα 

πνπ ζπκπιήξσλα ην εξσηεκαηνιφγην έιεγα ζηνλ εαπηφ κνπ 

φηη ήκνπλ αξθεηά δεκνθξαηηθή ήδε. Μεηά απφ 7 

ζπλαληήζεηο ζπλεηδεηνπνίεζα φηη δελ είκαη φζν πίζηεπα θαη 

ζέισ λα ην κνηξαζηψ».  

 

Δηιηθξίλεηα 

ΚΦ29: Απφ παξνπζίαζε ηνπ «Υάξηε ηεο δσήο»: Λέμεηο- 

θιεηδηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο:  

Οκάδα Α: Γπζθνιίεο, ηαμίδηα, κεηαθηλήζεηο, κεγάινη έξσηεο, 

θνηλσληθνπνιηηηθή αλαδήηεζε. 

Οκάδα Β: Θάλαηνο, χγθξνπζε, Αζζέλεηα, Μνλαμηά. 

Αιιαγή. 

 

 

Δηιηθξίλεηα 
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ΚΦ312:  Αμίεο/ Ηθαλφηεηεο δεκνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

είπαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε «Φηάλσ 

απέλαληη»: 

«Δγξήγνξζε ζε νξηδφληην θαη θάζεην επίπεδν» 

«Σαπηφρξνλε εθηέιεζε πνιιψλ ελεξγεηψλ (multitasking)» 

«Γηθαηνζχλε» 
 

 
 

 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Γηθαηνζχλε  

 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηα «ελδηάκεζα εξσηεκαηνιφγηα» πνπ 

ζπκπιήξσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηφζν θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ φζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ παξεκβάζεσλ 

φπνπ ζπκπιεξψζεθαλ ηα «ηειηθά εξσηεκαηνιφγηα». ηνπο πίλαθεο πνπ έπνληαη (7,8,9)  

παξνπζηάδνληαη νη απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα «ελδηάκεζα εξσηεκαηνιφγηα» 

ηφζν αλά αξηζκφ εξψηεζεο εξσηεκαηνινγίνπ, φζν θαη αλά εξεπλεηηθφ εξψηεκα:    

 

Πίλαθαο 7: Δπηινγή απνζπαζκάησλ θαη αξρηθή θσδηθνπνίεζε απφ ελδηάκεζα εξσηεκαηνιφγηα - 

1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

1ν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Δξώηεζε 1: Ση απνθόκηζεο κέρξη ηώξα από ηα 

εξγαζηήξηα; (ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο, πιεξνθνξίεο, 

ηερληθέο, δεμηόηεηεο); 

Αξρηθνί θψδηθεο 

1: Σηο επραξηζηηφκνπλ πνιχ (ηηο αζθήζεηο) φπσο θαη ηελ 

αλαθάιπςε ηνπ εαπηνχ κνπ θαη ησλ γχξσ κνπ. Δλψ ν 

αξρηθφο κνπ ζηφρνο ήηαλ λα απνθνκίζσ δεμηφηεηεο θαη 

ηερληθέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο θαινχ δεκνθξαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξνσζεί δεκνθξαηηθέο αμίεο, κε ηηο 

πξψηεο θηφιαο δξάζεηο, απιά αθέζεθα ζηε ξνή θαη ην 

απνιάκβαλα, βηψλνληαο πξσηφγλσξεο ζηηγκέο. 

 

9:  Απηνγλσζία: Μέζα απφ παηρλίδη επηβεβαίσζα γηα κέλα 

φηη δίλσ ρψξν θαη ρξφλν είηε ζηελ εθπαίδεπζε είηε ζηηο 

πξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο, ηελ ηάζε κνπ λα κελ θσλάδσ γηα 

ηηο ηαπηφηεηέο κνπ. Δπηβεβαίσζε ηεο νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο 

πνπ έρεη ε έθθξαζε ζηελ επηθνηλσλία… 
 

11: Γεμηφηεηεο: λα είκαη πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθή ηφζν 

ζηελ πξάμε φζν ζηελ ζπκπεξηθνξά κνπ, πξάγκα ην νπνίν δελ 

είρα θαη ηφζν πνιχ. Ννκίδσ φηη ην ζεκηλάξην κέρξη ηψξα έρεη 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ην πψο βιέπσ ηηο δηθέο κνπ νκάδεο θαη 

πψο ηνπο ζπκπεξηθέξνκαη πιένλ θαη απηφ έρεη λα θάλεη θαη 

κε ηελ πνηφηεηα ηεο εκςπρψηξηαο. Θεσξνχζα φηη είκαζηε κηα 

αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλε νκάδα ζε ζέκαηα δεκνθξαηίαο 

ζηελ ηάμε θαη κε έρεη ζπληαξάμεη ην γεγνλφο φηη 

ζπλεηδεηνπνηψ, θπξίσο κέζα απφ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο, φηη 

Γλψζε θαη θξηηηθή 

θαηαλφεζε εαπηνχ   

 

 

 

 

 

 

Απηνπεπνίζεζε- 

Απηνγλσζία 

 
 

 

 

Κξηηηθφο 

αλαζηνραζκφο 

Αλάπηπμε- εμέιημε 

εαπηνχ  

 

 

Κξηηηθή θαηαλφεζε 

θαη γλψζε ηνπ 

εαπηνχ θαη ηεο 

νκάδαο 
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δελ είκαζηε θαη ηφζν δεκνθξαηηθνί φζν πίζηεπα. Σν ιέσ θαη 

γηα ηνλ εαπηφ κνπ αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο. Δπίζεο φηη 

έρνπκε βαζηά ξηδσκέλεο αληηιήςεηο θαη ζηεξεφηππα.  
 

14: Απηφ γελλά λέα γλψζε, θπξίσο, ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. 

ηε δηθή καο πεξίπησζε, σο εθπαηδεπηηθψλ, λέα γλψζε ηνπ 

εαπηνχ καο απέλαληη ζηελ ηάμε. Υξεζηκεχεη, δειαδή, λα 

βιέπνπκε ηνπο εαπηνχο καο θαη ηε ζπκπεξηθνξά καο «απ‟ 

έμσ», σο ηξίηνη.  

 

18: Απφ ηα κέρξη ηψξα εξγαζηήξηα ζέισ λα ζνπ πσ φηη ελψ 

ζηελ αξρή ήκνπλ πνιχ αγρσκέλε θαη δπζθνιεπφκνπλ λα 

εθθξαζηψ, θνβφκνπλ ηελ θξηηηθή, ηψξα αηζζάλνκαη πην 

ειεχζεξε. 

 

 

 

 

Γλψζε θαη θξηηηθή 

θαηαλφεζε εαπηνχ 

Αλάπηπμε- εμέιημε 

εαπηνχ.  

 

 

Αίζζεκα αζθάιεηαο-

Διεπζεξία 

έθθξαζεο- Δμέιημε 

εαπηνχ 
 

Δξώηεζε 3: νπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηα εξσηήκαηα; 

Αλ λαη πνηα; 

Αξρηθνί θψδηθεο 

16: Αλαξσηηέκαη θάπνηεο θνξέο πφζν δεκνθξαηηθή είκαη 

ζη' αιήζεηα. Αλαζεσξψ θαη αλαζηνράδνκαη δηάθνξεο 

ζπκπεξηθνξέο κνπ.  

Κξηηηθφο 

Αλαζηνραζκφο 

 

 

Πίλαθαο 8: Δπηινγή απνζπαζκάησλ θαη αξρηθή θσδηθνπνίεζε απφ ελδηάκεζα εξσηεκαηνιφγηα - 

2ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

2ν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Δξώηεζε 1: Ση απνθόκηζεο κέρξη ηώξα από ηα 

εξγαζηήξηα; (ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο, πιεξνθνξίεο, 

ηερληθέο, δεμηόηεηεο); 

Αξρηθνί θώδηθεο 

3: Ζ αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθηζζεο πνπ έρνπλ ίδηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη επηζπκία λα θάλνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ 

γηα/κε ηελ εθπαίδεπζε κε γέκηζε αηζηνδνμία θαη ειπίδα. Ζ 

αληαιιαγή απφςεσλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο 

ήηαλ επθαηξία γηα ζπκπιήξσζε ή/θαη αλαζεψξεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ κνπ ζέζεσλ. Οη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

βνήζεζαλ λα δεζψ κε ηελ νκάδα, λα ληψζσ εκπηζηνζχλε 

αιιά θαη λα πάξσ ηδέεο ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζσ κε 

ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηέο κνπ (πρ ν ρξφλνο πνπ πξέπεη λα 

αθηεξψλνπκε γηα λα αθνχκε  θαη λα επηιχνπκε ηα 

πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν). Αθφκε, είρα ηελ 

επθαηξία λα εθθξαζηψ, λα δηαζθεδάζσ,  λα γλσξίζσ θαη λα 

δηαηζζαλζψ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, αιιά θαη λα 

σθειεζψ ζπλεξγαδφκελε καδί ηνπο. 

 

9: Σν πφζν απαξαίηεηε είλαη ε εγξήγνξζε ζε θαηαζηάζεηο 

πνπ θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα ζπκπεξηθνξέο κε θαηάινηπα 

ζηεξενηχπσλ θαη ην θηιηξάξηζκά ηνπο. 

 

Αίζζεκα θνηλφηεηαο 

 

Γηάινγνο- 

πλδηακφξθσζε 

 

Δκπηζηνζχλε- 

Τπνζηήξημε  

 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε 

 

εβαζκφο- 

Δλζπλαίζζεζε- 

πλεξγαζία  

 

 

Κξηηηθή θαηαλφεζε  

ηεο εηεξφηεηαο, ησλ 

άιισλ- 

δηαπξαγκάηεπζε 
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10: Αλακθίβνια έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν έθθξαζεο ησλ 

ηδεψλ κέζσ ησλ εθθξάζεσλ, ηεο θίλεζεο ή ηεο ζηάζεο δίρσο 

ηε ζπκβνιή ησλ ιεθηηθψλ εθθξαζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ 

αμηνπνίεζε άιισλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, κε ιεθηηθψλ 

εκπινπηίδνπλ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη βνεζνχλ ηελ 

ελζπλαίζζεζε! 

 

13: Παξαηήξεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ αηζζήκαηνο νκάδαο 

θαη ζπκκεηνρή ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Λφγσ ηεο 

εηεξνγέλεηαο ηεο νκάδαο, ε ηξηβή κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ 

θαη ζπλδεκηνπξγίαο θνηλψλ (γιψζζα, ζεκεία αλαθνξάο) είλαη 

δηδαθηηθή σο πξνο ηελ «ηέρλε» ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο 

αθξφαζεο, θαη ηεο δηαηχπσζεο πξνζσπηθψλ απφςεσλ κε ηελ 

απαξαίηεηε θξνληίδα. Γεκηνπξγηθή δηάδξαζε κε 

εθπαηδεπηηθνχο κε δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο (ειηθηαθά, αμηαθά, 

σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε, θιπ) 
 

 

 

14: Άγλσζηνη άλζξσπνη , κε θνηλά, φκσο, ελδηαθέξνληα θαη 

ίζσο ζηάζεηο δσήο, θάζε θνξά θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζαλ νκάδα πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζε πέξαο έλαλ ζηφρν.  

 

 

 

17: Απηφ πνπ έρσ απνθνκίζεη απφ ηα εξγαζηήξηα, θαη γηα 

κέλα έρεη θαη εθπαηδεπηηθή αμία, είλαη πψο καζαίλνπκε κε 

πξαθηηθφ παηγληψδε ηξφπν λα αθνχκε ελεξγεηηθά, λα 

αθνπγθξαδφκαζηε ηα φξηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ άιινπ, λα 

παξαηεξνχκε ηνλ άιιν θαη λα επηθνηλσλνχκε αθφκα θαη κε 

ιεθηηθά, λα ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη έρνπκε θνηλά αιιά θαη 

δηαθνξέο αλάινγα κε ηηο θαηαβνιέο καο θαη λα ην ζεβφκαζηε 

απηφ, λα ζπλδηακνξθψλνπκε θαη λα ζπλεξγαδφκαζηε 

γξήγνξα γηα λα πεηχρνπκε έλαλ ζηφρν θαη παξφιε ηελ πίεζε 

λα κελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί αληηπάζεηεο κεηά απφ ηφζν θαηξφ. 

ζηεξενηχπσλ 
 

 

Με ιεθηηθή 

επηθνηλσλία σο 

πξνυπφζεζε 

ελζπλαίζζεζεο 
 

 

Αίζζεκα νκάδαο 

 

εβαζκφο ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα- 

Γηάινγνο- 

πλδηακφξθσζε- 

Δλζπλαίζζεζε- 

ελεξγεηηθή αθξφαζε 

πλεξγαζία-Απνδνρή 

δηαθνξεηηθφηεηαο 

 

Αίζζεκα θνηλφηεηαο 

Δλεξγφο ζπκκεηνρή- 

ζπλεξγαζία- 

ζπκπεξίιεςε 
 

 

 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε  

Κξηηηθή θαηαλφεζε 

ηνπ άιινπ- 

ελζπλαίζζεζε- κε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία- 

απνδνρή θαη 

ζεβαζκφο ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα- 

ζπλεξγαζία- 

ζπκπεξίιεςε  

 

 

 

Πίλαθαο 9: Δπηινγή απνζπαζκάησλ θαη αξρηθή θσδηθνπνίεζε απφ ηα ελδηάκεζα εξσηεκαηνιφγηα 

- 3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

3ν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Δξώηεζε 1: Ση απνθόκηζεο κέρξη ηώξα από ηα 

εξγαζηήξηα; (ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο, πιεξνθνξίεο, 

ηερληθέο, δεμηόηεηεο); 

Αξρηθνί θψδηθεο 

3: Οη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βνήζεζαλ […] λα πάξσ 

ηδέεο ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζσ κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηέο 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 
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κνπ (πρ ν ρξφλνο πνπ πξέπεη λα αθηεξψλνπκε γηα λα αθνχκε 

θαη λα επηιχνπκε ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν). 
 

11: «Γεμηφηεηεο: λα είκαη πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθή ηφζν 

ζηελ πξάμε φζν ζηελ ζπκπεξηθνξά κνπ, πξάγκα ην νπνίν δελ 

είρα θαη ηφζν πνιχ. Ννκίδσ φηη ην ζεκηλάξην κέρξη ηψξα έρεη 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ην πψο βιέπσ ηηο δηθέο κνπ νκάδεο θαη 

πψο ηνπο ζπκπεξηθέξνκαη πιένλ θαη απηφ έρεη λα θάλεη θαη κε 

ηελ πνηφηεηα ηεο εκςπρψηξηαο.  

 

18:  Δπίζεο έκαζα λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ 

ζηελ ηάμε. ρη κφλν ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ ζρέζεψλ κνπ κε 

ηα παηδηά, αιιά θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Κη φια απηά κε 

δηαθνξεηηθνχο αιιά θαη ελδηαθέξνληεο ηξφπνπο. Μέζα απφ ην 

παηρλίδη, ηελ ζεαηξηθή έθθξαζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε 

θαληαζία. Μεξηθά απφ ηα παηρλίδηα πνπ θάλακε ηα εθάξκνδα 

ζηελ ηάμε κνπ, φκσο ζέισ λα πσ κε απνζπαζκαηηθφ ηξφπν. 

Μάιινλ κνπ ιείπεη ε εκπεηξία. κσο αθφκα θη έηζη δήζακε 

κε ηα παηδηά ζηηγκέο ραξάο, γέιηνπ θαη πνιιέο αγθαιηέο! 

 

 

 

 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

 

 

 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη θσδηθνπνίεζεο απνζπαζκάησλ απφ ηα «ηειηθά 

εξσηεκαηνιφγηα», παξαηεξήζεθε φηη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαηίζεληαη κε 

ηξφπν πνπ ηα λνήκαηα είλαη ππθλά θαη θαιχπηνπλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη ηα ηξία 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, λα δηαηεξεζεί ε ξνή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

ησλ ππνθεηκέλσλ, ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ δίλεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

(Πίλαθαο 10) εληαία γηα φια ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ελψ ζε κηα ηξίηε ζηήιε 

αλαγξάθεηαη ε αληηζηνηρία ησλ θσδηθψλ ζε απηά:  

 

Πίλαθαο 10: Δπηινγή απνζπαζκάησλ θαη αξρηθή θσδηθνπνίεζε απφ ηα ηειηθά εξσηεκαηνιφγηα 

ΣΔΛΙΚΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Δξώηεζε 1: Πώο αληηιακβάλεζηε ηνλ 

«ελεξγό ξόιν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ σο πξνο 

ηε βησκαηηθή δεκνθξαηία θαη πξαθηηθή»; 

Αξρηθνί θώδηθεο Δξεπλε-

ηηθό  

Δξώηεκα 

2: ξεμε θαη λέεο ηδέεο γηα βησκαηηθή 

εθπαίδεπζε εληφο ηεο ηάμεο, κέζα απφ ηελ 

νπνία ζα καζαίλνπλ ηφζν νη καζεηέο φζν θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί, ζα αθνχγνληαη φιεο νη θσλέο, 

ζα ππάξρεη νξηδνληηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο ηάμεο π.ρ. κε ηε ζπλεηζθνξά 

ησλ παηδηψλ ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ, ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

ηάμεο θιπ. 

 

3: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα είλαη 

Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

Ηζφηηκεο ζρέζεηο 

 

Γηθαηνζχλε 

Ηζφηεηα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ- 

Γηθαηνζχλε 

 

 

 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε 

2ν 

2ν 

 

3ν 

2ν 

 

3ν 

 

 

 

2ν 
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ελεξγεηηθφο αθξναηήο, λα δίλεη ρξφλν ζηελ 

επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, λα θαιιηεξγεί ηελ 

ελζπλαίζζεζε  θαη ηελ επηζπκία ζπκκεηνρήο 

ζηα θνηλά ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο, λα 

εληζρχεη θαηαζηάζεηο δηαιφγνπ ζηελ ηάμε θαη 

λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο έληαμεο γηα φια ηα 

παηδηά. Παξάιιεια λα θάλεη φ,ηη κπνξεί ψζηε 

ζπλνιηθά ην ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεηαη λα 

θηλείηαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

(εληαμηαθφ πιαίζην, ηζφηηκεο ζρέζεηο, 

ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο θαη παξαγσγηθέο 

ζπλειεχζεηο). 

 

5: Ο ελεξγφο ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ γηα 

εκέλα, πεγαίλεη καδί κε ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ 

αλνηρηφηεηα  ηνπ/ηεο λα αμηνπνηεί εθπαηδεπηηθά 

ηηο αλεζπρίεο/ γλψζεηο/ πιεξνθνξίεο/ ζθέςεηο/ 

απνξίεο ησλ καζεηψλ/ηξησλ […]. Να κπνξεί λα 

δεκηνπξγεί ζηελ νκάδα θαη ζηελ ηάμε θιίκα 

αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ψζηε φινη θαη 

φιεο λα ληψζνπλ ηζφηηκα κέιε ηεο νκάδαο. Να 

ππάξρεη ρψξνο λα αθνχγνληαη νη γλψκεο φισλ. 

Να βνεζήζεη ηελ νκάδα λα απνδέρεηαη ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ξπζκφ ηνπ θαζέλα θαη ηεο 

θαζεκίαο αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο κε 

απνδνρή.  

 

8: Γελ αξθεί  λα «(αλα)γλσξίδεη «ζεσξεηηθά 

δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη αμίεο αιιά λα ηηο έρεη 

κειεηήζεη θαη λα έρεη ηα αληαλαθιαζηηθά θαη 

ηα θαηάιιεια εξγαιεία ψζηε λα παξέκβεη ηφζν 

ζε επίπεδν πξφιεςεο φζν θαη αληηκεηψπηζεο 

πεξηπηψζεσλ θαηαπάηεζεο ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ. 

Υξεηάδεηαη επίζεο δηαξθή αλαηξνθνδφηεζε 

απφ νκάδεο ζαλ απηή ηνπ εξγαζηεξίνπ ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε έκπεηξεο εκςπρψηξηαο, φπσο γηα 

εκάο ήηαλ ε Νάληηα. 

 

10: Πξφθεηηαη γηα κηα εθπαηδεπηηθφ ή νπνία 

βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ελεξγήο αθξφαζεο θαη 

είλαη δηαξθψο έηνηκε λα αλαζεσξήζεη, λα 

κεηαηξέςεη θαη λα εμειίμεη ηηο κεζφδνπο θαη 

ηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο θάζε ηάμεο. Δίλαη κηα θαηάζηαζε 

φπνπ νη καζεηέο είλαη ίζνη θαη πξνζπαζνχκε λα 

βξηζθφκαζηε ζε κηα θαηάζηαζε 

ζπλδηακφξθσζεο θαη απειεπζέξσζεο ηνπ 

θαζελφο θαη ηεο θαζεκίαο. 

 

Τπνκνλή- Απνδνρή 

Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

Γηάινγνο 

Έληαμε 

  

 

Γηεχξπλζε αμηψλ 

ζηελ θνηλφηεηα-

ζρνιείν 

 

 

 

 

Δηνηκφηεηα- 

Αλνηρηφηεηα 

 

 

 

Αίζζεκα αζθάιεηαο- 

Δκπηζηνζχλε 

Ηζφηεηα 

Γηθαίσκα ηζφηηκεο 

έθθξαζεο 

Απνδνρή 

δηαθνξεηηθφηεηαο 

 

 

πλέπεηα κε 

δεκνθξαηηθέο αμίεο-

αξρέο 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

 

Αλάπηπμε- εμέιημε 

εαπηνχ 

 

  

 

 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε 

Αλνηρηφηεηα- 

Απνηιεζκαηηθφηεηα 

Δμέιημε εαπηνχ   

Ηζφηεηα- 

πλδηακφξθσζε- 

Απνδνρή- εβαζκφο 

δηαθνξεηηθφηεηαο- 

Διεπζεξία 

 

3ν-2ν 

2ν 

2ν 

2ν 

 

 

2ν 

 

 

 

 

 

 

2ν 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ν 

 

 

 

 

 

3ν 

 

 

3ν 

 

 

1ν 

 

 

 

 

 

2ν 

2ν 

3ν 

1ν 

 
 

2ν 
 

1ν  
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14: Σν θνκβηθφ ζεκείν ζηνλ ξφιν απηφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζεκεξηλά λα 

αλαξσηηέηαη θαη λα αλαζηνράδεηαη γηα ηηο 

πξάμεηο ηνπ θη αθφκε γηα ηηο ζθέςεηο ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ θπξίσο, αιιά θαη 

ηνπο άιινπο ελήιηθνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

16: Ππιψλαο ηεο δεκνθξαηίαο λνκίδσ πσο 

είλαη ν δηάινγνο, γη‟ απηφ ν ελεξγφο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο πξνο ηε βησκαηηθή 

δεκνθξαηία θαη πξαθηηθή θαηά ηε γλψκε κνπ 

έγθεηηαη ζηε δηαιιαθηηθφηεηά ηνπ 

 

 

Κξηηηθφο 

αλαζηνραζκφο 

Έιεγρνο πεπνηζήζεσλ 

 

 

 

 

Γηάινγνο 

 

 

Γηαιιαθηηθφηεηα 

 

1ν 

 

2ν 

 

 

 

 

2ν 

 

 

2ν 

 

Δξώηεζε 2: Πνηεο πηπρέο ηνπ ξόινπ απηνύ 

ζεσξείηε όηη είραηε ηελ επθαηξία λα 

θαιιηεξγήζεηε ζην ζεκηλάξην; 

Αξρηθνί θώδηθεο Δξεπλε-

ηηθό  

Δξώηεκα 

3: Ννκίδσ πσο ήηαλ ε ελεξγεηηθή αθξφαζε 

θαη νη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο. 

 

5: ια απηά πνπ αλέθεξα (ζ.ζ. ζηελ εξψηεζε 

1) εληζρχζεθαλ κέζα απφ ην βίσκα κηαο 

ηζφηηκεο νκάδαο, πνπ νη γλψκεο φισλ ήηαλ 

απνδεθηέο, κέζα απφ ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο 

θαζψο θαη κέζα απφ ηελ έκπλεπζε λα δνπιέςσ 

κε απηέο ηηο ηερληθέο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο 

δηάθνξα ζέκαηα κέζα ζηελ ηάμε. 

 

7: Νηψζσ πσο παξαηήξεζα ηελ ηθαλφηεηά 

κνπ σο αθξνάηξηα, θαη παξαηεξψληαο απηφ 

ίζσο ηελ ελδπλάκσζα θάπσο. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, πηζηεχσ, λα μέξεηο λα αθνχο, αθφκα 

θαη λα δείρλεηο φηη αθνχο θαη λα 

αληαπνθξίλεζαη, φηαλ κηιάκε γηα ηνλ ξφιν σο 

δαζθάιαο. 

 

8: ην ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην ν ξφινο ηεο 

παξαηεξήηξηαο ήηαλ ζεκαληηθφο φηαλ 

παξαθνινπζνχζα ηελ παξνπζίαζε άιισλ 

αηφκσλ ή νκάδσλ. Υάξε ζηελ παξαηήξεζε 

έπαηξλα απφζηαζε θαη αληηιακβαλφκνπλ 

πεξηζζφηεξν ηε ζέζε κνπ θαη ηελ επζχλε κνπ 

σο άηνκν, σο κέινο ηεο νκάδαο καο θαη ελ 

γέλεη ηεο θνηλσλίαο. 

 

10: Σελ ελζπλαίζζεζε, ηελ ελεξγή αθξφαζε 

θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θάλσ ηελ απηνθξηηηθή 

κνπ ζε θάζε ζπλάληεζε γηα ην πψο εγψ 

ζπκκεηείρα ζε απηή - ζηνηρείν ην νπνίν κε 

βνεζάεη πιένλ ηδηαίηεξα ζηηο νκάδεο ηηο νπνίεο 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε 

Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

 

 

 

Ηζφηεηα 

Απνδνρή 

Διεπζεξία έθθξαζεο 

Αλάπηπμε- Δμέιημε 

εαπηνχ 

 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε 

 

 

 

Αιιειφδξαζε 

Καηαλφεζε απφςεσλ 

 

 

Κξηηηθή γλψζε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ άιινπ 

 

Κξηηηθφο 

αλαζηνραζκφο- 

Γλψζε θαη 

θαηαλφεζε εαπηνχ 

 

 

Δλζπλαίζζεζε- 

ελεξγή αθξφαζε 

 

Κξηηηθή γλψζε θαη 

θαηαλφεζε εαπηνχ  

 

2ν 

 

 

 

2ν 

2ν 

1ν 

1ν 

 

 

2ν 

 

 

 

2ν 

2ν 

 

 

 

2ν 

 

 

 

1ν 

 

 

 

2ν 

 

 

 

1ν 
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εκςπρψλσ. 

 

12: Μία πηπρή ηνπ «δεκνθξαηηθνχ» 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ θαιιηέξγεζα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ελεξγεηηθή 

αθξφαζε θαη ε πάηαμε, πξνζσξηλά ησλ 

πξνζσπηθψλ ζθέςεσλ –απνθάζεσλ κε ζθνπφ 

λα πξναρζεί ην γεληθφ «θαιφ» ηεο νκάδαο θαη 

λα αθνπζηεί ε θάζε κία θσλή. 

 

 

 

 

14: Θεσξψ φηη θαιιηεξγήζεθε ε ηθαλφηεηα 

κνπ ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο. 

 

16: ίγνπξα εμέιημα δηάθνξεο δεμηφηεηεο πνπ 

είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο ζηνλ παξαπάλσ 

ξφιν, φπσο ε ππνκνλή, ην ζάξξνο ηεο γλψκεο, 

ε αλαγλψξηζε θαη ε ακθηζβήηεζε απζφξκεησλ 

ζηεξενηππηθψλ ζθέςεσλ, ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

ζε κία δπαδηθή ή νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, ε 

ελεξγεηηθή αθξφαζε, ν αλαζηνραζκφο. 

 

 

17: ηα πιαίζηα ηνπ ζεκηλαξίνπ 

θαιιηεξγήζεθαλ γηα κέλα φια ηα παξαπάλσ θαη 

ηδηαίηεξα ν αλαζηνραζκφο, ν ζεβαζκφο ζηα 

φξηα ηνπ άιινπ, ε ελζπλαίζζεζε, ε φκνξθε 

ζπλεξγαζία γηα έλα θνηλφ ζηφρν κε άηνκα κε 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ζθέςεηο, ηδέεο θαη 

θαηαβνιέο. 

 

 

 

 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε-  

Απηνξξχζκηζε-

εβαζκφο ζηελ 

άπνςε φισλ- Ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ 

 

 

 

Δλζπλαίζζεζε- κε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία 

 

 

 

Τπνκνλή- Διεπζεξία 

έθθξαζεο- 

Ακθηζβήηεζε 

ηεξενηχπσλ- 

Ηζφηηκε ζπκκεηνρή- 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε- 

Αλαζηνραζκφο 

 

 

 

Αλαζηνραζκφο- 

Αιιεινζεβαζκφο- 

πλεξγαζία- 

Απνδνρή 

δηαθνξεηηθφηεηαο 

 

 

 

 

2ν 

1ν 

 

 

2ν 

 

 

 

 

 

2ν 

 

 

 

3ν- 1ν 

 

 

2ν 

2ν 

2ν 

1ν 

 

 

 

1ν 

2ν 

2ν 

2ν 

 

Δξώηεζε 4: Πνηεο ηερληθέο ή 

δξαζηεξηόηεηεο ζαο εληππώζεθαλ θαη γηαηί; 

Αξρηθνί θώδηθεο Δξεπλε-

ηηθό  

Δξώηεκα 

3: Ζ ηερληθή ηνπ ράξηε ηεο δσήο ήηαλ απηή 

πνπ κνπ εληππψζεθε ιφγσ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο πνπ κνπ πξνμέλεζε 

αιιά θαη ηεο επθαηξίαο λα κνηξαζηείο, λα 

αθνχζεηο θαη λα ηαπηηζηείο κε ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νκάδαο. Δπίζεο, ε ηειεπηαία ηερληθή 

ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο νκάδαο, δηφηη ρσξίο 

ιεθηηθή επηθνηλσλία ππήξμε έληνλν δέζηκν 

κεηαμχ ησλ κειψλ, κε ζεβαζκφ θαη 

ζπγθέληξσζε γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ θνηλνχ 

ζθνπνχ (λα θζάζνπκε ζην ηέινο ηεο 

δηαδξνκήο). 

 

12: Μνπ έθαλε πνιχ θαιφ πνπ έπξεπε λα 

 

 

Μνίξαζκα- 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε 

 

Με ιεθηηθή 

επηθνηλσλία- 

πλεξγαζία- 

ζεβαζκφο-

Απηνλνκία-

Απηνξξχζκηζε-

Τπεπζπλφηεηα 

 

 

 

 

 

2ν 

 

 

 

 

2ν 

 

1ν 

3ν 
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απηνζρεδηάδνπκε ζε πνιχ ιίγα ιεπηά, γεγνλφο 

πνπ αλαδείθλπε θάζε θνξά ηνλ απζεληηθφ 

ραξαθηήξα θαη  ζπλαηζζεκαηηθή απφρξσζε  

ηνπ θαζελφο. 

 

13: Οη αζθήζεηο εκπηζηνζχλεο ή 

ελεξγνπνίεζεο ζηελ αξρή θάζε εξγαζηεξίνπ, 

γηαηί θαηάθεξλαλ λα κε βγάινπλ απφ ηε 

πξνζσπηθή ζθαίξα θαη λα κε ηνπνζεηήζνπλ 

ζηε δηαπξνζσπηθή. Οη παγσκέλεο εηθφλεο θαη 

νη ζχληνκεο ζθελέο, γηαηί κέζα ζε κηθξά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ππήξρε ζπλεξγαζία κε 

πνιχ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ζε νξηδφληηα 

βάζε, πξάγκα θαζφινπ εχθνιν. Δπίζεο κε 

βνήζεζαλ ζηελ έθζεζε κπξνζηά ζε άιινπο. Ζ 

αθξφαζε θαη ε ζπδήηεζε ηνπ πνηήκαηνο 

«ψπα» θαζψο επίζεο θαη ε ζπδήηεζε πεξί 

ζηεξενηππηθψλ εθθξάζεσλ θαη ε κεηέπεηηα 

«δξακαηνπνίεζε ηνπο». Γηφηη, αθνπγθξάζηεθα 

ηε πξνζσπηθή καηηά άιισλ ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα ακηγψο δηαπξνζσπηθά ή θνηλσληθά. 

Οη ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε πεξί πνιηηηθήο 

πηπρήο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ηέινο νξηζκέλσλ 

ζπλαληήζεσλ. Γηφηη, έβαδα ζε πιαίζην ην φηη 

είρε πξνεγεζεί. «Ο ράξηεο ηεο δσήο», γηαηί 

δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο εγγχηεηαο πνπ 

είλαη κε ηε ζεηξά ηεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

ζε θάζε ζπιινγηθή δξάζε. 

 

14: Μνπ εληππψζεθαλ πεξηζζφηεξν νη 

ηερληθέο ηεο παγσκέλεο εηθφλαο θαη ηνπ  

lifemap. Mνπ έθαλε εληχπσζε ε δχλακε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ρσξίο ιεθηηθή επηθνηλσλία. 

 

16: Ο δηάδξνκνο ζπλείδεζεο ήηαλ κία πνιχ 

δπλαηή δξαζηεξηφηεηα γηαηί καο ζπγθίλεζε, 

καο έλσζε θαη καο βνήζεζε λα ζπληνληζηνχκε 

σο νκάδα κε ηε ζπιινγηθή καο ζπλείδεζε θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πξάγκαηα γηα  ηελ 

αηνκηθή καο ζπλείδεζε. Άιιε κία 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκάκαη είλαη ην θξεκκχδη 

θαη ην φηη κεηά θηιηξάξακε ηνλ ξφιν καο 

αλάινγα κε ην θεληξηθφ-κάιινλ ζεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ καο. Πνιχ ρξήζηκνο ήηαλ ν 

ζπρλφο αλαζηνραζκφο.   

 

17: Ξερψξηζα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζε 

«αλάγθαδαλ» λα ρξεζηκνπνηήζεηο κε ιεθηηθνχο 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, απηέο πνπ έπξεπε λα 

ζέβεζαη ην ζψκα θαη ηα φξηα ηνπ άιινπ, πνπ 

Κξηηηθή θαηαλφεζε 

ηνπ άιινπ 

 

 

 

 

 

Αίζζεκα νκάδαο 

 

 

πλεξγαζία- 

Ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

 

Διεπζεξία έθθξαζεο 

 

 

 

Κξηηηθή γλψζε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ άιινπ 

θαη ηνπ θφζκνπ 

 

 

 

 

Δλζπλαίζζεζε 

 

 

 

 

Με ιεθηηθή 

επηθνηλσλία 

 

 

 

Αίζζεκα νκάδαο 

πλεξγαζία 

 

Κξηηηθή θαηαλφεζε 

εαπηνχ 

 

 

Κξηηηθφο 

αλαζηνραζκφο 

 

 

 

Με ιεθηηθή 

επηθνηλσλία 

εβαζκφο 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε 

2ν 

 

 

 

 

 

 

2ν 

 

 

2ν 

 

 

1ν 

 

 

 

 

2ν 

 

 

 

 

 

2ν 

 

 

 

 

2ν 

 

 

 

 

2ν 

 

 

1ν 

 

 

 

1ν 

 

 

 

 

 

 

2ν 
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απαηηνχζαλ ελεξγεηηθή αθξφαζε ή ηελ 

παξαηήξεζε ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

φιεο νη αζθήζεηο κε ηα γιππηά. Μία απφ ηηο 

αζθήζεηο πνπ κνπ εληππψζεθε θαη εθθξάδεη 

γηα κέλα ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο είλαη απηή 

φπνπ θηλνχκαζηε ειεχζεξα ζην ρψξν θαη κφιηο 

ζηακαηήζεη ή μεθηλήζεη έλαο έπξεπε λα 

αθνινπζήζνπλ άκεζα θαη νη ππφινηπνη. Δπίζεο 

ε άζθεζε κε έλα αληηδεκνθξαηηθφ πεξηζηαηηθφ 

ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν γηα ηελ επίδξαζε 

πνπ είρε ζηνλ αλαζηνραζκφ.  

Κξηηηθή θαηαλφεζε 

ηνπ άιινπ 

 

 

πλεξγαζία- 

ζπλδηακφξθσζε 

 

 

 

Αλαζηνραζκφο 

 

 

 

 

 

2ν 

 

 

 

1ν 

 

 Αληηζηνίρσο επηιέρζεζαλ απνζπάζκαηα θαη απφ ην πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ 

παξαζηαηηθέο δξάζεηο- αζθήζεηο θαη αλαζηνραζκνχο. Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη ε 

θσδηθνπνίεζε απνκαγλεηνθψλεζεο ηνπ αλαζηνραζκνχ- παξνπζίαζεο ηνπ «Υάξηε ηνπ 

ζεκηλαξίνπ»  ηεο ηειεπηαίαο ζπλάληεζεο:  

  

Πίλαθαο 11: Δπηινγή απνζπαζκάησλ θαη αξρηθή θσδηθνπνίεζε απφ απνκαγλεηνθσλπεκέλν 

πιηθφ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ «Υάξηε ηνπ ζεκηλαξίνπ» 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΦΧΝΗΗ ΑΠΟ ΥΑΡΣΔ ΣΟΤ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ-

ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ 

Παξαηεξήζεηο Αξρηθνί θώδηθεο Δξεπλεηηθό 

εξώηεκα 

11: «[…]απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κέρξη θαη 

ζήκεξα, ππήξμε κηα απίζηεπηε ξνή ζηε 

ζπλεξγαζία, ρσξίο θάπνηα δπζθνιία, εγψ 

ηνπιάρηζηνλ δελ ζπλάληεζα θακία 

δπζθνιία, δελ δπζθνιεχηεθα πνηέ, πνπζελά. 

Υσξίο δπζθνιία, ηα πξάγκαηα γηλφληνπζαλ, 

δειαδή ηψξα θάλνπκε απηφ… ην θάλνπκε, 

ηψξα θάλνπκε εθείλν… ην θάλνπκε. Καη κε 

ηνλ ξφιν ηνλ δεκνθξαηηθφ πνπ ν θαζέλαο 

εδψ κέζα είρε έξζεη, ν θαζέλαο είρε 

δηαθνξεηηθφ. 
 

 

πλεξγαζία 

 

2ν 

5: Απ΄ ηελ αξρή είρα κηα αίζζεζε ηεο 

νκάδαο κε φξνπο φρη αθξηβψο, νχηε 

επηινγήο, ηπραία βξεζήθακε εδψ. Θεσξψ φηη 

ππήξμε πάξα πνιχο ζεβαζκφο, ε κία πξνο 

ηελ άιιε, θη απηφ έβγαιε πνιχ σξαίν 

πξάγκα. 

 

Αίζζεκα νκάδαο 

 

 

εβαζκφο 

2ν 

 

 

2ν 

18: Δδψ είλαη έλα γέιην θαη ε ηάμε. Απηφ 

κνπ έρεη βγάιεη, φηη ελσζήθακε ζε θάηη, ζε 

θάηη θνηλφ θαη δεκηνπξγήζακε θάηη θνηλφ, ην 

νπνίν είλαη κάζεζε. 

πλδηακφξθσζε 2ν 
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7: […] φινη απηνί είλαη δηαθνξεηηθνί 

ηξφπνη λα κάζεη θάπνηνο γηαηί κπνξείο λα 

κάζεηο απιά απφ κία ζθέςε πνπ έθαλε 

θάπνηνο ζην δεπγάξη ζνπ ή απφ κηα ζθέςε 

πνπ έθαλεο ζηνλ θχθιν ή γηα θάηη πνπ είδεο 

ζε κηα άιιε νκάδα πνπ δνπιεχεη θαη ην 

ζθέθηεθεο γηα ζέλα. Γειαδή ηξφπνη θάπνηνο 

λα καζαίλεη. 

 

Ο «άιινο»  

σο πξφηππν κάζεζεο 

 

1ν 

1: Τπήξρε πνιχ απηφ ην ζηνηρείν ηεο 

απηνπαξαηήξεζεο γηα κέλα, είρε δηάθνξεο 

δηαθιαδψζεηο. Πνιχ φκνξθν ην βίσκα, απηφ 

πνπ ήζεια, δειαδή, ην έλησζα, λα βηψζσ 

δειαδή φιε απηή ηελ πνξεία κε ηηο 

δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ηε ζπλχπαξμε  κε 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλε ηηο ίδηεο αλεζπρίεο 

κε κέλα. 

 

 

Απηνπαξαηήξεζε- 

Κξηηηθφο 

Αλαζηνραζκφο 

 

1ν 

8: θακηά ζηηγκή δελ έλησζα κε ειεχζεξε, 

ήκνπλ πνιχ ειεχζεξε λα κελ θάλνπκε απηά 

πνπ καο έιεγεο, κ‟ άξεζε πνιχ ε αίζζεζε 

απηή. Απνδνρή απφ ηελ νκάδα, ηεξάζηηα, 

πνιχ πεξίεξγν γηαηί δελ γλσξηδφκαζηε.  

 

Διεπζεξία 

 

Απνδνρή 

 

1ν 

 

2ν 

 

3: Πνιχ ζεηηθά, φκσο, ήξζα κε πνιχ 

ζεηηθή ελέξγεηα θαη απηφ θάλεθε απφ ηε 

ζηηγκή πνπ κπήθακε ζε θχθιν θαη αξρίζακε 

λ‟ αληαιιάζζνπκε απφςεηο, νπφηε ιέσ «ηη 

σξαία, σξαίνη άλζξσπνη». Σαπηίζηεθα, γηαηί 

έλησζα φηη έρνπκε ηηο ίδηεο αλεζπρίεο θαη 

κνπ έδσζε πνιιή δχλακε απηφ θαη πνιιή 

αηζηνδνμία. ηε ζπλέρεηα ήηαλ πνιχ ζεηηθφ 

γηαηί ε αληαιιαγή απφςεσλ νδήγεζε ζηελ 

ελεξγεηηθή αθξφαζε, έθαλα έλα βήκα πίζσ 

απφ ην θξάηεκα θαη άξρηζα λα αθνχσ θαη λα 

παίξλσ πξάγκαηα θαη λα δίλσ, βέβαηα. ηελ 

ζπλέρεηα, εληππσζηαθφ ην πψο απηή ε νκάδα 

δέλεηαη, παξφηη δελ γλσξηδφκαζηε. Δγψ 

έλησζα, απφ ηε ζηηγκή πνπ κπήθακε ζηνλ 

θχθιν θαη ζηγά ζηγά αξρίζακε λα δίλνπκε ε 

κία ζηελ άιιε, φηη ζαο γλψξηδα πεξηζζφηεξν 

θαηξφ, δελ μέξσ πψο, έλησζα φηη ζαο μέξσ 

πεξηζζφηεξν θαηξφ. […]Ο δξφκνο αλνίγεη, 

ππάξρεη εκβάζπλζε κέζα απφ ηα παηρλίδηα 

ηα ζεαηξηθά θαη ηηο ζεαηξηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ πξνζπαζνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε, θαη 

αλνίγεη φιν θαη πεξηζζφηεξν φηαλ ηειηθά 

θιείλνπκε απηφλ ηνλ θχθιν, παξφια απηά 

αλνίγεη γηα κέλα γηαηί ληψζσ φηη αχξην απηά 

φια πνπ πήξακε θαη δψζακε, ζα ηα πάκε θαη 

θάπνπ αιινχ. 

 

 

 

Γηάινγνο 

 

 

Απηνπεπνίζεζε 

 

 

 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε 

 

Αίζζεκα νκάδαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

 

 

2ν 

 

 

1ν 

 

 

 

2ν 

 

 

2ν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ν 
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 Αθνινχζσο, ζην ηέηαξην ζηάδην πινπνηήζεθε ε αλαγσγή ησλ αξρηθψλ 

θσδηθψλ, θαηφπηλ επεμεξγαζίαο, ζε «ζέκαηα» πνπ «κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

εθδνρέο απάληεζεο ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην νπνίν εμεηάδνπκε» (Σζηψιεο, 2017: 15). 

Έηζη, πινπνηήζεθε ηειηθά κηα δηπιή αλαγσγή θαζψο ζπζρεηίζηεθαλ ηα αλαδπφκελα 

ζέκαηα κε ηηο κεηαβιεηέο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θιεηζηνχ ηχπνπ (ειεπζεξία, ηζφηεηα, 

δηθαηνζχλε):   

  

Πίλαθαο 12: Αλαγσγή ησλ αξρηθψλ θσδηθψλ ζε ζέκαηα- 1ν Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 

1ν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

Κώδηθεο Θέκαηα 

-Αίζζεκα αζθάιεηαο 

-Αλάπηπμε- εμέιημε εαπηνχ  

-Κξηηηθφο αλαζηνραζκφο 

-Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ 

εαπηνχ  

-Απηνλνκία- Απηνξξχζκηζε  

-Απηνπεπνίζεζε  

-Διεπζεξία έθθξαζεο- ζθέςεο- γλψκεο- 

επηινγήο, απηνπξνζδηνξηζκνχ 

-πλεηδεηφηεηα πξνζσπηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη θηλήηξσλ 

-Αγσλία γηα ην «ζσζηφ» 

 

Αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο  

πνπ εθδειψζεθαλ θαη εληζρχζεθαλ 

αλαθνξηθά κε ηε δεκνθξαηηθή αμία 

«ειεπζεξία» 

 

 

Πίλαθαο 13: Αλαγσγή ησλ αξρηθψλ θσδηθψλ ζε ζέκαηα- 2ν Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 

2
ν
 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

Κώδηθεο Θέκαηα 

-Αίζζεζε θνηλφηεηαο 

-Αιιεινζεβαζκφο. εβαζκφο ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα.  

-Απνδνρή δηαθνξεηηθφηεηαο 

-Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ 

άιινπ.  

-Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

δεκνθξαηηθψλ αμηψλ.  

-Γηάινγνο 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε 

-Δλζπλαίζζεζε 

-Ηζφηεηα 

-Με ιεθηηθή επηθνηλσλία 

-Δκπηζηνζχλε 

-πκκεηνρή- Δλεξγφο ζπκκεηνρή ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ 

 

Αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο  

πνπ εθδειψζεθαλ θαη εληζρχζεθαλ 

αλαθνξηθά κε ηε δεκνθξαηηθή αμία 

«ηζφηεηα» 
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-πκπεξίιεςε- Έληαμε 

-πλεξγαζία 

-Ρφινη απζεληίαο-εμνπζίαο 

-Τπνζηήξημε 

-Δηνηκφηεηα αλνηρηφηεηα 

 

 

Πίλαθαο 14: Αλαγσγή ησλ αξρηθψλ θσδηθψλ ζε ζέκαηα- 3ν Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 

3ν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

Κώδηθεο Θέκαηα 

-Αιιειεγγχε- αιιεινβνήζεηα 

-Αμηνπξέπεηα 

-Απνηειεζκαηηθφηεηα 

-Τπνκνλή 

-Γηθαηνζχλε-ηζνλνκία-θαλφλεο 

-Δηιηθξίλεηα 

-Τπεπζπλφηεηα-ζπλέπεηα 

 

Αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο  

πνπ εθδειψζεθαλ θαη εληζρχζεθαλ 

αλαθνξηθά κε ηε δεκνθξαηηθή αμία 

«δηθαηνζχλε» 

 

 Δπνκέλσο, ηα ηειηθά ζέκαηα πνπ ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζεκαηηθήο αλάιπζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη απφ ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο ζπιινγήο 

απηψλ θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο ζηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσκέλα ζηνλ Πίλαθα 15. Βάζεη απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

επξεκάησλ ζην επφκελν θεθάιαην. 

Πίλαθαο 15:Σειηθά Θέκαηα 

1ν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα Α. Παξάγνληεο ηεο «ειεπζεξίαο» πνπ 

εθδειψζεθαλ θαηά ηηο παξεκβάζεηο   

 

Β. Παξάγνληεο ηεο «ειεπζεξίαο» πνπ 

εληζρχζεθαλ 
  

2ν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα Α. Παξάγνληεο ηεο «ηζφηεηαο» πνπ 

εθδειψζεθαλ θαηά ηηο παξεκβάζεηο   

 

Β. Παξάγνληεο ηεο «ηζφηεηαο» πνπ 

εληζρχζεθαλ  
 

3ν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα Α. Παξάγνληεο ηεο «δηθαηνζχλεο» πνπ 

εθδειψζεθαλ θαηά ηηο παξεκβάζεηο   

 

Β. Παξάγνληεο ηεο «δηθαηνζχλεο» πνπ 

εληζρχζεθαλ.  
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4. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΤΡΗΜΑΣΧΝ 

4.1 Δπξήκαηα από ηνλ ζηαηηζηηθό έιεγρν 

Οη έιεγρνη γηα ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ή κε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δεδνκέλσλ, κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ t-test, δηελεξγήζεθαλ, φπσο παξνπζηάζηεθε 

ζην θεθάιαην «Μέζνδνο ζηαηηθήο αλάιπζεο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ»
32

, ηφζν γηα ηε 

ζχγθξηζε  ηζφηεηαο-δηαθνξάο κέζσλ γηα φια ηα ζεκεία ηεο θιίκαθαο DTBS θαζψο θαη 

γηα θάζε ππνθαηεγνξία -ειεπζεξία, ηζφηεηα, δηθαηνζχλε- μερσξηζηά θαη γηα ηηο δχν 

νκάδεο.   

Γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα νη ηηκέο-p ηνπ ειέγρνπ (t=0.0023, df=8, p-value=0.99) 

δείρλνπλ φηη ε πξαγκαηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο πξηλ θαη κεηά είλαη 

ζηαηηζηηθά αζήκαληε (p-value > 0,05). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ηηκέο-p (t=-0.0061, 

df=8, p-value=0.99) ηεο νκάδαο ειέγρνπ. ρεηηθά κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ, νη ηηκέο ηνπ ειέγρνπ (t=-0.034, df=4, p-value=0.97) απνδεηθλχνπλ φηη δελ 

ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζά ηνπο.  

 Πειπαματική Ομάδα  Ομάδα Ελέγχου Διαφοπά μεταξύ 

ομάδων 

t-test 0.0023 -0.0061 -0.034 

df 8 8 4 

p-value 0.99 0.99 0.97 

Πίνακασ 16: Σηκέο ηνπ ειέγρνπ t-test γηα ηηο κέζεο δηαθνξέο (φπνπ t=ηηκή ειεγρνζπλάξηεζεο θαη 

df=βαζκνί ειεπζεξίαο) 

 

ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ απφ ηνλ πίλαθα 3 (-0.0058 

, 0.011). Οη δχν απηέο ηηκέο θαίλεηαη λα κελ έρνπλ κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο θάηη 

πνπ πξάγκαηη επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ έιεγρν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία πνπ 

παξεκβάιιεηαη ζηα δχν ζηάδηα απαληήζεσλ (πξηλ θαη κεηά) ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ 

επεξεάδεη ηα ππνθείκελα ηεο θάζε νκάδαο. Οη ηηκέο ηνπ p ζηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο 

καο νδεγνχλ ζηελ απνδνρή ηεο ππφζεζεο ηζφηεηαο κέζσλ θαη ζηηο δχν νκάδεο. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη δελ ππάξρεη νπζηψδεο δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

αλαινγηθά κε ηε ρξήζε δξακαηηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ (p-value=0>5%). 

                                                           
32

 Βι. ζ. 26 
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Αθνινπζνχλ νη έιεγρνη ηζφηεηαο-δηαθνξάο κέζσλ γηα θάζε θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ μερσξηζηά (ειεπζεξία, ηζφηεηα, δηθαηνζχλε) πνπ παξνπζηάδνπλ κηα πην 

ιεπηνκεξή αλάιπζε: 

 

ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ Πειπαματική 

ομάδα 

Ομάδα ελέγχου Διαφοπά μεταξύ 

ομάδων 

t-test 0 -0.018 -0.04 

df 8 8 4 

p-value 1 0.98 0.96 

Πίλαθαο 17: Σηκέο ηνπ ειέγρνπ t-test γηα ηηο κέζεο δηαθνξέο ζηελ νκάδα εξσηήζεσλ 

«ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ» 

  

ΙΟΣΗΣΑ Πειπαματική ομάδα Ομάδα ελέγχου  Διαφοπά μεταξύ 

ομάδων 

t-test 0.0068 0 -0.031 

Df 8 8 5 

p-value 0.99 1 0.97 

Πίλαθαο 18: Σηκέο ηνπ ειέγρνπ t-test γηα ηηο κέζεο δηαθνξέο ζηελ νκάδα εξσηήζεσλ «ΗΟΣΖΣΑ» 

 

ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ Πειπαματική ομάδα Ομάδα ελέγχου Διαφοπά μεταξύ 

ομάδων 

t-test 0 0 0 

df 8 8 6 

p-value 1 1 1 

Πίλαθαο 19: Σηκέο ηνπ ειέγρνπ t-test γηα ηηο κέζεο δηαθνξέο ζηελ νκάδα εξσηήζεσλ 

«ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ» 

 

πσο θαίλεηαη ινηπφλ ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ηα p-value είλαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξα ηνπ 5% επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο. Δπνκέλσο, θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ νκαδνπνηεκέλσλ εξσηήζεσλ εμάγνπκε ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ θαη απφ ηνλ ζπλνιηθφ έιεγρν: δελ εληνπίδεηαη έλδεημε ζεκαληηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ πξηλ θαη κεηά ηηο εθαξκνγέο-παξεκβάζεηο ηεο 
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εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Λφγσ απηήο ηεο παξαδνρήο δελ θξίζεθε αλαγθαία ε 

ζπλδπαζηηθή θαη παξάιιειε παξνπζίαζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ επξεκάησλ, 

αθνχ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ δείρλνπλ ζηαζεξά θαη ζε φια ηα πεδία 

ζηαηηζηηθά αζήκαληε δηαθνξά.  

   

4.2 Δπξήκαηα από ηε ζεκαηηθή αλάιπζε 

ηελ ελφηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εκεξνινγίσλ ησλ θξηηηθψλ 

θίισλ, ησλ αλνηρηψλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ παξήρζεζαλ απφ 

ζεαηξηθέο-βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη αλαζηνραζκνχο. Σα ζρεηηθά επξήκαηα ζα 

αλαιπζνχλ ππφ ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο φπσο δηακνξθψζεθαλ θαηά ηε ζεκαηηθή 

αλάιπζε θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο βάζεη ηεο ρξνληθήο ζεηξάο ησλ 

εξγαζηεξίσλ.   

 

4.2.1 1ν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα  

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ηε δεκνθξαηηθή αμία ηεο «ειεπζεξίαο» 

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ειεπζεξίεο ζθέςεο, γλψκεο, έθθξαζεο, επηινγήο θαη 

απηνπξνζδηνξηζκνχ.  

4.2.1.1 Παξάγνληεο ηεο ειεπζεξίαο πνπ εθδειώζεθαλ θαηά ηηο παξεκβάζεηο    

  ηελ πξψηε ζπλάληεζε νη πεξηζζφηεξνη/εο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θέξνπλ ηελ 

πξνζδνθία ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αλάπηπμεο-βειηίσζεο, ελψ αξθεηνί θάλνπλ ιφγν γηα 

ηελ αλάγθε λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε ζηηο 

δηδαθηηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο θαη λα βηψζνπλ αίζζεκα αζθάιεηαο:  

(Πίλαθαο 22)  Σ2: «Να γεκίζσ ηηο «απνζθεπέο» κνπ θαη λα ηηο κεηαθέξσ ζηελ 

ηάμε κνπ», Σ10: «Να αλαθαιχςσ λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη λα γίλσ 

θαιχηεξε εθπαηδεπηηθφο/παηδαγσγφο/άλζξσπνο», Σ13: «Να είκαη ηθαλή λα 

εκςπρψλσ ηνπο καζεηέο κνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε». «Σ17: Να 

εθθξάδνκαη πην εχθνια», Σ11: «Να καο θέξεη (ζ.ζ. ε εκςπρψηξηα) ζε άβνιε 

ζέζε κέζα ζε θιίκα εκπηζηνζχλεο». 

ην ίδην εξγαζηήξην, νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζρεηηθά κε ην πσο 

αληηιακβάλνληαη ηε δεκνθξαηία σο βίσκα θαη σο πξάμε πεξηιακβάλνπλ ηελ 

«απηνδηάζεζε» θαη ηελ «ειεπζεξία έθθξαζεο» (Πίλαθαο 24), ελψ ζην εξψηεκα «Πνηα 
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είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ;» (Πίλαθαο 23) αληρλεχεηαη 

κφλν κία απάληεζε ζρεηηθή κε ηελ ειεπζεξία: «Να εθηίζεηαη».  

 Καηά ηηο ηξεηο πξψηεο παξεκβάζεηο παξαηεξείηαη φηη ε νκάδα δελ έρεη ληψζεη 

αθφκε αζθάιεηα, δελ εθθξάδεηαη πάληα ειεχζεξα θαη δελ είλαη εμνηθεησκέλε κε ηνλ 

αλαζηνραζκφ: 

(Πίλαθαο 4): ΚΦ11: «Δκθαλίδεηαη κηα αλαζθάιεηα απφ ηελ κεξηά ηνπ 

ζπκκεηέρνληα/εθπαηδεπηηθνχ», ΚΦ11: «Απελνρνπνίεζε ηνπ ζσζηνχ θαη ιάζνπο 

απφ ηελ εκςπρψηξηα. Χξαίν ην «φπσο ην θαηαιαβαίλεηε»». ΚΦ13: «Κνινκβηαλή 

Ύπλσζε- Αλαζηνραζκφο ζε δεπγάξηα: Ίζσο φρη ηφζν άλεηνο ν αλαζηνραζκφο γηαηί 

δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη ή γηαηί δελ γλσξίδνληαη». 

 Τπάξρνπλ φκσο, θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ δείρλνπλ πσο θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο θαη ε ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ζθέςεο κε ζπλεηδεηφηεηα ζπλαηζζεκάησλ :  

(Πίλαθαο 4) ΚΦ12: «Σν πξνεγνχκελν παηρλίδη γλσξηκίαο, ζην πξψην εξγαζηήξην, 

κνπ άξεζε πάξα πνιχ γηαηί δελ έλησζα άβνια, φπσο ζε άιια εξγαζηήξηα πνπ έρσ 

παξαθνινπζήζεη, πνπ βάδνπλ αζθήζεηο γλσξηκίαο πνπ έρνπλ απφ ηελ αξρή πνιχ 

έθζεζε θαη ήζεια λα ην πσ», «Έλησζα εκπηζηνζχλε».  

(Πίλαθαο 11) 8: «θακηά ζηηγκή δελ έλησζα κε ειεχζεξε, ήκνπλ πνιχ ειεχζεξε 

λα κελ θάλνπκε απηά πνπ καο έιεγεο, κ’ άξεζε πνιχ ε αίζζεζε απηή».  

 Δπηπιένλ, σο ηελ αξρή ηνπ ηέηαξηνπ εξγαζηεξίνπ αξθεηά άηνκα απφ ηελ νκάδα 

θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ηελ επηκφξθσζε εξγαιεηαθά. Με αθνξκή απηφ, ε 

εκςπρψηξηα ρξεηάδεηαη λα αλαθέξεη μαλά «ηνπο ζηφρνπο ηεο επηκφξθσζεο πνπ είλαη ε 

ελίζρπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ αλάγθε λα 

βξίζθνληαη ζην εδψ θαη ην ηψξα θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ απηνπαξαηήξεζή ηνπο» 

(Πίλαθαο 4: ΚΦ24). ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ηνπνζεηήζεηο 

ηνπο είηε ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα εξγαιεηαθή ππνζηήξημε, είηε δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε:  

(Πίλαθαο 4) ΚΦ24: «Θεσξψ ζεκαληηθφ λα κπνξνχκε λα θηηάμνπκε έλα 

πξφγξακκα κε βησκαηηθέο αζθήζεηο», «Γελ είλαη θηήκα κνπ νη ζεαηξηθέο 

ηερληθέο», «Πψο ζα επηιχζσ ηηο ζπγθξνχζεηο ζηελ ηάμε;», «Παίδεη ξφιν πνηνο 

είζαη εζχ», «Αλ εγψ ν ίδηνο δελ απνδέρνκαη θάπνηεο δηαθνξεηηθφηεηεο ηα παηδηά 
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ζα ην θαηαιάβνπλ», «εκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε πψο δξνπλ ζε εκάο νη ζεαηξηθέο 

ηερληθέο». 

Απφ ηελ ηέηαξηε σο ηελ έβδνκε παξέκβαζε δηαθξίλνληαη αξθεηά επξήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απηνγλσζία: 

(Πίλαθαο 4)  ΚΦ34: «Μία πξφηαζε πνπ έρσ πεη θαη εγψ, «δελ κε ελδηαθέξεη»
33

. Μνπ 

ρηχπεζε πνιχ άζρεκα ηψξα πνπ ην άθνπζα. Καηαιαβαίλσ ηελ απφγλσζε, φκσο ηειηθά 

κηα ηέηνηα ζηάζε εληζρχεη ηε ζχγθξνπζε». 

(Πίλαθαο 4)  ΚΦ35: ηνλ θχθιν κεηά ηα ηξία δξψκελα νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ ηη 

ηνπο θάλεθε αληηθξνπφκελν ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν ζελάξην: «Όινη κέζα καο 

ληψζνπκε πσο είκαζηε θαινί», «Αιιά δελ είκαζηε ζε επαθή κε απηφ θάζε κέξα». 

(Πίλαθαο 4) ΚΦ17: «Γνπιέςακε πεξηζζφηεξν δαζθαιίζηηθα. θεθηφκαζηαλ πνιχ. 

θεθηφκαζηαλ: ζα είλαη θαιφ; Θα είλαη φπσο πξέπεη; Δλψ ζηελ νπζία καο ειεπζέξσζαλ 

νη αηζζήζεηο, φπσο ην ιεκφλη είλαη ηφζν θπζηθφ», «Οθείισ λα πσ φηη ηε κέξα πνπ 

ζπκπιήξσλα ην εξσηεκαηνιφγην έιεγα ζηνλ εαπηφ κνπ φηη ήκνπλ αξθεηά δεκνθξαηηθή 

ήδε. Μεηά απφ επηά ζπλαληήζεηο ζπλεηδεηνπνίεζα φηη δελ είκαη φζν πίζηεπα θαη ζέισ λα 

ην κνηξαζηψ», «Δίλαη ίζσο απηφο ν αλαζηνραζκφο πνπ ιέεη ε εκςπρψηξηα. Ίζσο θάλνπκε 

βήκαηα πίζσ θαη καο βιέπνπκε». 

Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ ε νκάδα θαίλεηαη λα έρεη 

εκπινπηίζεη ηηο απφςεηο ηεο γηα ην πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ: 

(Πίλαθαο 10) Σ5: «Να κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζηελ νκάδα θαη ζηελ ηάμε θιίκα αζθάιεηαο 

θαη εκπηζηνζχλεο».  Σ14: «Σν θνκβηθφ ζεκείν ζηνλ ξφιν απηφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

θαζεκεξηλά λα αλαξσηηέηαη θαη λα αλαζηνράδεηαη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θη αθφκε γηα ηηο 

                                                           
33

 Ζ θξάζε απηή αθνχζηεθε ζε δξακαηνπνίεζε ηνπ 4
νπ

 εξγαζηεξίνπ  

(Βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ ζει.122 ): 

 

Γαζθάια: «Ση γίλεηαη εδψ πέξα;». 

Μαζήηξηα 1: «Κπξία, κε ιέεη θιέθηξα». 

Γαζθάια: «Γελ αθνχσ ηίπνηα. Έρσ λα θάλσ κάζεκα». 

Μαζήηξηα 3: «Λέεη ςέκαηα!».  

Γαζθάια: «Σειείσζε, δε κε λνηάδεη θαζφινπ!». 

Μαζήηξηα 1: «Μα είλαη άδηθν, Κπξία».  

Γαζθάια: «Γε κ’ ελδηαθέξεη θαζφινπ. Γελ αθνχσ έρσ λα θάλσ κάζεκα».  
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ζθέςεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ θπξίσο, αιιά θαη ηνπο άιινπο ελήιηθνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία». 

4.2.1.2 Παξάγνληεο ηεο ειεπζεξίαο πνπ εληζρύζεθαλ    

Απφ ηα ελδηάκεζα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ κεηά ηνλ πξψην θχθιν 

παξεκβάζεσλ ηεο έξεπλαο εληνπίδνληαη πνιιέο απνθξίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θξηηηθή γλψζε ηνπ εαπηνχ, ηε ζπλεηδεηφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ αηζζεκάησλ θαη 

θηλήηξσλ, ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ πξνζσπηθψλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ, πξνζσπηθήο 

εμέιημεο θαη απηνπεπνίζεζεο. ηελ εξψηεζε ηη έρνπλ απνθνκίζεη κέρξη απηφ ην ζηάδην 

απφ ηα εξγαζηήξηα, νη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ:  

(Πίλαθαο 7) Σ1: «Σηο επραξηζηηφκνπλ πνιχ (ηηο αζθήζεηο) φπσο θαη ηελ 

αλαθάιπςε ηνπ εαπηνχ κνπ θαη ησλ γχξσ κνπ». Σ3: «Δίρα ηελ επθαηξία λα 

εθθξαζηψ». Σ8: «Απφ ηα κέρξη ηψξα εξγαζηήξηα απέθηεζα κία θαιχηεξε αίζζεζε 

ηνπ ζψκαηφο κνπ θαη ηεο ζχλδεζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ζψκα, ην κπαιφ θαη 

ην ζπλαίζζεκα!  Άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ κέζα απφ ηηο ηερληθέο, φπσο απηέο ηνπ 

«devised theater», ην πψο δηάθνξα ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο έρνπλ 

εδξαησζεί κέζα κνπ θαη πψο κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ θαη λα ηεζνχλ ππφ 

επεμεξγαζία θαη ακθηζβήηεζε». Σ9: «Απηνγλσζία». Σ11: «Θεσξνχζα φηη είκαζηε 

κηα αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλε νκάδα ζε ζέκαηα δεκνθξαηίαο ζηελ ηάμε θαη κε 

έρεη ζπληαξάμεη ην γεγνλφο φηη ζπλεηδεηνπνηψ, θπξίσο κέζα απφ ηνπο 

απηνζρεδηαζκνχο, φηη δελ είκαζηε θαη ηφζν δεκνθξαηηθνί φζν πίζηεπα. Σν ιέσ θαη 

γηα ηνλ εαπηφ κνπ αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο. Δπίζεο φηη έρνπκε βαζηά ξηδσκέλεο 

αληηιήςεηο θαη ζηεξεφηππα». Σ14: «Γηα κηα αθφκε θνξά δηαπηζηψλσ πφζν 

ελδηαθέξνπζα είλαη ε αιιειεπίδξαζε κέζα ζε κηα νκάδα. Άγλσζηνη άλζξσπνη, κε 

θνηλά, φκσο, ελδηαθέξνληα θαη ίζσο ζηάζεηο δσήο, θάζε θνξά θαινχληαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ νκάδα πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζε πέξαο έλαλ ζηφρν. Απηφ 

γελλά λέα γλψζε, θπξίσο, ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. ηε δηθή καο πεξίπησζε, σο 

εθπαηδεπηηθψλ, λέα γλψζε ηνπ εαπηνχ καο απέλαληη ζηελ ηάμε. Υξεζηκεχεη, 

δειαδή, λα βιέπνπκε ηνπο εαπηνχο καο θαη ηε ζπκπεξηθνξά καο «απ’ έμσ», σο 

ηξίηνη». Σ18: «Απφ ηα κέρξη ηψξα εξγαζηήξηα ζέισ λα ζνπ πσ φηη ελψ ζηελ αξρή 

ήκνπλ πνιχ αγρσκέλε θαη δπζθνιεπφκνπλ λα εθθξαζηψ, θνβφκνπλ ηελ θξηηηθή, 

ηψξα αηζζάλνκαη πην ειεχζεξε».  
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Αληίζηνηρα ζηα «ηειηθά εξσηεκαηνιφγηα» νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ελίζρπζαλ: 

(Πίλαθαο 10) Σ8: «ην ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην ν ξφινο ηεο παξαηεξήηξηαο ήηαλ 

ζεκαληηθφο φηαλ παξαθνινπζνχζα ηελ παξνπζίαζε άιισλ αηφκσλ ή νκάδσλ. 

Υάξε ζηελ παξαηήξεζε έπαηξλα απφζηαζε θαη αληηιακβαλφκνπλ πεξηζζφηεξν ηε 

ζέζε κνπ θαη ηελ επζχλε κνπ σο άηνκν, σο κέινο ηεο νκάδαο καο θαη ελ γέλεη ηεο 

θνηλσλίαο». Σ17: «ηα πιαίζηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαιιηεξγήζεθαλ γηα κέλα φια ηα 

παξαπάλσ θαη ηδηαίηεξα ν αλαζηνραζκφο […]».  

Δπηπιένλ, ζηελ εξψηεζε ηνπ ίδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ην πνηεο 

ηερληθέο ή δξαζηεξηφηεηεο ηνπο εληππψζεθαλ θαη γηα πνηνπ ιφγνπο αλαθέξνπλ ηελ αμία 

πνπ είραλ νη αζθήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο, ηελ θξηηηθή γλψζε ηνπ 

εαπηνχ, ηελ απηνλνκία-απηνξξχζκηζε ηεο νκάδαο θαη ηε ζεκαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ: 

(Πίλαθαο 10) 3: «Δπίζεο, ε ηειεπηαία ηερληθή ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο νκάδαο, 

δηφηη ρσξίο ιεθηηθή επηθνηλσλία ππήξμε έληνλν δέζηκν κεηαμχ ησλ κειψλ, κε 

ζεβαζκφ θαη ζπγθέληξσζε γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ (λα θζάζνπκε ζην 

ηέινο ηεο δηαδξνκήο)». Σ13: «Οη παγσκέλεο εηθφλεο θαη νη ζχληνκεο ζθελέο […] 

κε βνήζεζαλ ζηελ έθζεζε κπξνζηά ζε άιινπο». Σ16: «Ο δηάδξνκνο ζπλείδεζεο 

ήηαλ κία πνιχ δπλαηή δξαζηεξηφηεηα γηαηί καο ζπγθίλεζε, καο έλσζε θαη καο 

βνήζεζε λα ζπληνληζηνχκε σο νκάδα κε ηε ζπιινγηθή καο ζπλείδεζε θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πξάγκαηα γηα  ηελ αηνκηθή καο ζπλείδεζε. Άιιε κία 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκάκαη είλαη ην θξεκκχδη θαη ην φηη κεηά θηιηξάξακε ηνλ 

ξφιν καο αλάινγα κε ην θεληξηθφ-κάιινλ ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ καο. Πνιχ 

ρξήζηκνο ήηαλ ν ζπρλφο αλαζηνραζκφο». Σ17: «Δπίζεο ε άζθεζε κε έλα 

αληηδεκνθξαηηθφ πεξηζηαηηθφ ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν γηα ηελ επίδξαζε πνπ 

είρε ζηνλ αλαζηνραζκφ». 

4.2.2 2ν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πεξηιακβάλεη ηελ ηζφηεηα, ηελ άξζε ηεο 

εμνπζίαο-απζεληίαο, ηε ζεκαζία ηεο ηζφηηκεο θαη ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ κηαο 

νκάδαο-θνηλφηεηαο, ηνλ δηάινγν, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ απνδνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα.  



56 
 

4.2.2.1 Παξάγνληεο ηεο ηζόηεηαο πνπ εθδειώζεθαλ θαηά ηηο παξεκβάζεηο 

ηα πξψηα εξγαζηήξηα θαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ςειαθίδνπλ θαη 

πξνζεγγίδνπλ ζηαδηαθά ηελ αίζζεζε ηεο νκάδαο: (Πίλαθαο 8): ΚΦ12: Απφ ηνλ 

αλαζηνραζκφ ζην ηέινο: «Έλησζα φηη ζπλδέζεθα κε ηνπο ππφινηπνπο», «Μηα αξρή 

νκάδαο». Δπηπιένλ, αλαπηχζζνπλ δηάινγν θαη ζπλεξγαζία πνπ δελ παξνπζηάδεη πάληα 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή θαη αιιεινζεβαζκφ:  

(Πίλαθαο 5): ΚΦ31: Μηιάλε θαη πξνηείλνπλ ηα ίδηα άηνκα, ΚΦ26: ηελ άζθεζε 

κε ην λα αθνπκπήζνπλ 4 ζεκεία δελ ιεηηνχξγεζε ε ελεξγεηηθή αθξφαζε. Μίιαγαλ 

φινη καδί θαη δελ εθθξάζηεθαλ φινη. Δπηπιένλ, ε εκςπρψηξηα έπξεπε λα πεη ηξεηο 

θνξέο «Δπηζηξέθνπκε ζηηο αξρηθέο ζέζεηο» γηα λα ηελ αθνχζνπλ.  

 ε άιιεο πεξηπηψζεηο φκσο, αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα ηζφηεηα θαη 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην κηαο νκάδαο: 

(Πίλαθαο 5): ΚΦ24: πδήηεζε κεηά ηηο αξρηθέο αλαθνηλψζεηο: «Να θέξνκαη 

φπσο ζα ήζεια λα κνπ θέξνληαη», ΚΦ17: «Σν λα ιεηηνπξγήζεηο ζε κηα νκάδα θαη 

λα δεκηνπξγήζεηο είλαη θάηη πνπ πάληα κε δπζθφιεπε. Πάληα ζθέθηνκαη πφζν 

δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη απηή».  

Φαίλεηαη επίζεο, φηη απνθηνχλ ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία αθφκε θαη κε κε 

ιεθηηθφ ηξφπν θαη φηη ελεξγνπνηείηαη ε ελζπλαίζζεζε: 

(Πίλαθαο 5): ΚΦ22: Χξαίνο ζπληνληζκφο ζηνλ «θαζξέθηε» θαη κε ηνλ ξπζκφ ηεο 

κνπζηθήο θαη κεηαμχ ηνπο ηα δεπγάξηα, ΚΦ35: Εεπγάξη δνθηκάδεη λα δσγξαθίζεη 

κε ην ζηφκα. Ζ βνήζεηα ήηαλ εμαηξεηηθά πην ζεκαληηθή αιιά θαη πην δχζθνιε θαη 

ζπλεξγάζηεθαλ πνιχ θαιά, ΚΦ17: «ηελ πξνεηνηκαζία ζπρλά νη ηδέεο είλαη 

αληαγσληζηηθέο ελψ ζηελ performance αιιεινζπκπιεξσκαηηθέο», «Δγψ ην βίσζα 

ζαλ άζθεζε εγξήγνξζεο. Μαο έθεξε κία ακεραλία αιιά ηειηθά κε ηελ ηζηνξία πνπ 

βγάιακε ιφγσ εγξήγνξζεο αηζζαλζήθακε ν έλαο ηνλ άιιν».  

ε επίπεδν θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ζηεξενηχπσλ, πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηελ 

7ε παξέκβαζε θαη κεηά, εκθαλίδνληαη παξαδνρέο (θαηά ηνλ αλαζηνραζκφ κεηά ηελ  
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άζθεζε «Λεκφληα»
34

) πνπ καξηπξνχλ κεηαηφπηζε πξνο κηα πην ελζπλαηζζεηηθή θαη 

θξηηηθή αληηκεηψπηζε:  

(Πίλαθαο 5): ΚΦ17: «ην α' ιέγακε ηη ληψζνπκε εκείο γηα ην ιεκφλη. ην β' γίλακε 

ην ιεκφλη- ην ιεκφλη έγηλε ν ήξσαο», «ην β' είδακε απφ πνπ έξρεηαη ην ιεκφλη- ν 

«θαθφο» καζεηήο- φρη πσο κνηάδεη».  

Δπίζεο, ζε φ, ηη αθνξά ηελ θξηηηθή γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαίλεηαη φηη:  

(Πίλαθαο 5): ΚΦ211: Γπζθνιεχηεθαλ λα ζπλδέζνπλ ηηο θαηαπηέζεηο ηεο πξψηεο 

παγσκέλεο εηθφλαο κε παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ νη νπνίεο είραλ ζηαιεί γηα 

αλάγλσζε πξηλ ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε. Όηαλ ε εκςπρψηξηα ηνπο έδσζε ηε 

δηαθήξπμε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, άξρηζαλ λα ηηο ζπλδένπλ. 

Απφ ηνπο αλαζηνραζκνχο ησλ ηειεπηαίσλ εξγαζηεξίσλ παξαηεξείηαη πσο 

ζίγνπλ πεξηζζφηεξν ηηο έλλνηεο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

απνδνρήο:  

(Πίλαθαο 5): ΚΦ110: Οκάδα 1 (εζνπνηνί): «Απφ ηελ αλαθξηηηθή θαξέθια ππήξρε 

απνδνρή θαη ελεξγεηηθή αθξφαζε κεηαμχ καο», Οκάδα 2 (θνηλφ): «Ζ επηθνηλσλία θαη ε 

ζπλεξγαζία νδήγεζαλ ζηε ζχλδεζε. Τπήξρε δηαθνξεηηθή ελέξγεηα θαη πεξηζζφηεξε 

νξγάλσζε. Απηήλ ηελ αίζζεζε ηελ έρνπλ θαιιηεξγήζεη ηα εξγαζηήξηα. Έλησζα κηα νκάδα 

λα αιιειεπηδξά θαη ζπκθσλνχζαλ γηαηί ηνπο άξεζε πνπ ήηαλ νκάδα», Οκάδα 2 

(εζνπνηνί): «Γελ αηζζάλζεθα νχηε κία ζηηγκή φηη δελ κε απνδέρνληαη, κπνξνχζα λα 

απισζψ, λα αλνηρηψ» 

Πξνο απηέο ηηο έλλνηεο θηλνχληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ 

ζην 8ν εξγαζηήξην, κέζσ άζθεζεο, γηα ην πψο έλησζαλ φηη ηνπο αληηκεηψπηζε ε νκάδα 

ηνπο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ «Υάξηε ηεο Εσήο»: 

(Πίλαθαο 32) «ηαχηηζε», «αιιειεγγχε», «ελζπλαίζζεζε», «θξνληίδα», «απνγνήηεπζε», 

«ζπκπάζεηα», «κε ελδηαθέξνλ»,  «θαηαλφεζε», «ζχκπλνηα», «ζεβαζκφ», «ελδηαθέξνλ-

ζχκπλνηα», «ζπκπφληα», «δηαθνξνπνίεζε», «θαηαλφεζε». 

 

                                                           
34

 Βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ ζει. 132. 
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4.2.2.2 Παξάγνληεο ηεο ηζόηεηαο πνπ εληζρύζεθαλ 

 

Κάπνηεο απφ ηηο απνθξίζεηο ηεο νκάδαο ζε εξψηεζε αλαζηνραζκνχ ηνπ 

ηειεπηαίνπ εξγαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ην «Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξφινπ 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηε δεκνθξαηηθή ηάμε πνπ βηψζαηε θαη πήξαλ σο θαηλνχξηα 

γλψζε ή πνπ εληζρχζαηε απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηεξίσλ» είλαη: «ελεξγεηηθή 

αθξφαζε» «ελζπλαίζζεζε» «ζεβαζκφο ζηνλ ρξφλν ηνπ άιινπ», «ζπλεξγαζία», 

«απνδνρή», (Πίλαθαο 34). 

Κνηλά ζηνηρεία παξαηεξνχληαη θαη ζηα «ελδηάκεζα εξσηεκαηνιφγηα» ζε ζρέζε 

κε ην ηη πηζηεχνπλ φηη απνθφκηζαλ κέρξη ηελ έβδνκε ζπλάληεζε. Πξνζηίζεληαη ζε απηά 

ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε εκπηζηνζχλε, ε θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα ζηεξεφηππα, ν 

δηάινγνο, ν ζεβαζκφο θαη ην αίζζεκα ηεο νκάδαο:  

(Πίλαθαο 8) Σ3: «Ζ αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθηζζεο πνπ έρνπλ ίδηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη επηζπκία λα θάλνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ γηα/κε ηελ εθπαίδεπζε 

κε γέκηζε αηζηνδνμία θαη ειπίδα. Ζ αληαιιαγή απφςεσλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο 

δεκνθξαηίαο ήηαλ επθαηξία γηα ζπκπιήξσζε ή/θαη αλαζεψξεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

κνπ ζέζεσλ. Οη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βνήζεζαλ λα δεζψ κε ηελ νκάδα, 

λα ληψζσ εκπηζηνζχλε». Σ9: «Σν πφζν απαξαίηεηε είλαη ε εγξήγνξζε ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα ζπκπεξηθνξέο κε θαηάινηπα 

ζηεξενηχπσλ θαη ην θηιηξάξηζκά ηνπο». Σ10: «Αλακθίβνια έλαλ δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν έθθξαζεο ησλ ηδεψλ κέζσ ησλ εθθξάζεσλ, ηεο θίλεζεο ή ηεο ζηάζεο 

δίρσο ηε ζπκβνιή ησλ ιεθηηθψλ εθθξαζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ αμηνπνίεζε άιισλ 

εθθξαζηηθψλ κέζσλ, κε ιεθηηθψλ εκπινπηίδνπλ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη 

βνεζνχλ ηελ ελζπλαίζζεζε!». Σ13: «Παξαηήξεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ 

αηζζήκαηνο νκάδαο θαη ζπκκεηνρή ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Λφγσ ηεο 

εηεξνγέλεηαο ηεο νκάδαο, ε ηξηβή κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ θαη ζπλδεκηνπξγίαο 

θνηλψλ (γιψζζα, ζεκεία αλαθνξάο) είλαη δηδαθηηθή σο πξνο ηελ «ηέρλε» ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ηεο αθξφαζεο, θαη ηεο δηαηχπσζεο πξνζσπηθψλ απφςεσλ κε ηελ 

απαξαίηεηε θξνληίδα. Γεκηνπξγηθή δηάδξαζε κε εθπαηδεπηηθνχο κε δηαθνξεηηθέο 

αθεηεξίεο (ειηθηαθά, αμηαθά, σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε, θιπ)». Σ17: 

«Απηφ πνπ έρσ απνθνκίζεη απφ ηα εξγαζηήξηα, θαη γηα κέλα έρεη θαη εθπαηδεπηηθή 

αμία, είλαη πψο καζαίλνπκε κε πξαθηηθφ παηγληψδε ηξφπν λα αθνχκε ελεξγεηηθά, 

λα αθνπγθξαδφκαζηε ηα φξηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ άιινπ, λα παξαηεξνχκε ηνλ 

άιιν θαη λα επηθνηλσλνχκε αθφκα θαη κε ιεθηηθά, λα ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη 
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έρνπκε θνηλά αιιά θαη δηαθνξέο αλάινγα κε ηηο θαηαβνιέο καο θαη λα ην 

ζεβφκαζηε απηφ, λα ζπλδηακνξθψλνπκε θαη λα ζπλεξγαδφκαζηε γξήγνξα γηα λα 

πεηχρνπκε έλαλ ζηφρν […]». 

Οη ίδηεο έλλνηεο εληνπίδνληαη θαη ζηελ παξνπζίαζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ 

«Υάξηε ηνπ ζεκηλαξίνπ» θαη πξνζηίζεηαη ε ελεξγεηηθή αθξφαζε:  

(Πίλαθαο 11) Σ3: «ηε ζπλέρεηα ήηαλ πνιχ ζεηηθφ γηαηί ε αληαιιαγή απφςεσλ 

νδήγεζε ζηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, έθαλα έλα βήκα πίζσ απφ ην θξάηεκα θαη 

άξρηζα λα αθνχσ θαη λα παίξλσ πξάγκαηα θαη λα δίλσ, βέβαηα. ηε ζπλέρεηα, 

εληππσζηαθφ ην πψο απηή ε νκάδα δέλεηαη, παξφηη δελ γλσξηδφκαζηε». Σ5: «Απ΄ 

ηελ αξρή είρα κηα αίζζεζε ηεο νκάδαο κε φξνπο φρη αθξηβψο, νχηε επηινγήο, 

ηπραία βξεζήθακε εδψ. Θεσξψ φηη ππήξμε πάξα πνιχο ζεβαζκφο, ε κία πξνο ηελ 

άιιε, θη απηφ έβγαιε πνιχ σξαίν πξάγκα». 

Σα επξήκαηα απφ ηα «ηειηθά εκεξνιφγηα» ππνγξακκίδνπλ ηνπο παξάγνληεο 

παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ηψξα θαη θαίλεηαη λα έρνπλ εληζρπζεί:   

(Πίλαθαο 10) Σ5: «Ο ελεξγφο ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ γηα εκέλα, πεγαίλεη 

καδί κε ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αλνηρηφηεηα  ηνπ/ηεο λα αμηνπνηεί εθπαηδεπηηθά ηηο 

αλεζπρίεο/ γλψζεηο/ πιεξνθνξίεο/ ζθέςεηο/ απνξίεο ησλ καζεηψλ/ηξησλ […]. Να 

κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζηελ νκάδα θαη ζηελ ηάμε θιίκα αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο ψζηε φινη θαη φιεο λα ληψζνπλ ηζφηηκα κέιε ηεο νκάδαο. Να 

ππάξρεη ρψξνο λα αθνχγνληαη νη γλψκεο φισλ. Να βνεζήζεη ηελ νκάδα λα 

απνδέρεηαη ηνλ δηαθνξεηηθφ ξπζκφ ηνπ θαζέλα θαη ηεο θαζεκίαο αιιά θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο κε απνδνρή. Όια απηά πνπ αλέθεξα (ζ.ζ. ζηελ εξψηεζε 1) 

εληζρχζεθαλ κέζα απφ ην βίσκα κηαο ηζφηηκεο νκάδαο, πνπ νη γλψκεο φισλ ήηαλ 

απνδεθηέο, κέζα απφ ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαζψο θαη κέζα απφ ηελ έκπλεπζε 

λα δνπιέςσ κε απηέο ηηο ηερληθέο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο δηάθνξα ζέκαηα κέζα ζηελ 

ηάμε. Όια απηά εληζρχζεθαλ κέζα απφ ην βίσκα κηαο ηζφηηκεο νκάδαο, πνπ νη 

γλψκεο φισλ ήηαλ απνδεθηέο». Σ10: «Σελ ελζπλαίζζεζε, ηελ ελεξγεηηθή 

αθξφαζε», Σ12: «[…] είλαη ε ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ε πάηαμε, πξνζσξηλά ησλ 

πξνζσπηθψλ ζθέςεσλ –απνθάζεσλ κε ζθνπφ λα πξναρζεί ην γεληθφ «θαιφ» ηεο 

νκάδαο θαη λα αθνπζηεί ε θάζε κία θσλή», Σ16: «ε αλαγλψξηζε θαη ε 

ακθηζβήηεζε απζφξκεησλ ζηεξενηππηθψλ ζθέςεσλ, ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζε κία 

δπαδηθή ή νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, ε ελεξγεηηθή αθξφαζε».  
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ε επφκελν εξψηεκα, νη ζπκκεηέρνληεο απνηχπσζαλ ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο 

εληππψζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο απφ ηα εξγαζηήξηα, αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα 

εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ελίζρπζαλ, φπσο κνίξαζκα-ελζπλαίζζεζε, κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία, ζεβαζκφο, αίζζεκα νκάδαο, θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ άιινπ θαη ηεο 

θνηλφηεηαο- θνηλσλίαο θαη ε ζπλεξγαζία-ζπλδηακφξθσζε: 

(Πίλαθαο 10) Σ3: «Ζ ηερληθή ηνπ ράξηε ηεο δσήο ήηαλ απηή πνπ κνπ εληππψζεθε 

ιφγσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο πνπ κνπ πξνμέλεζε αιιά θαη ηεο επθαηξίαο 

λα κνηξαζηείο, λα αθνχζεηο θαη λα ηαπηηζηείο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο». 

Σ12: «Μνπ έθαλε πνιχ θαιφ πνπ έπξεπε λα απηνζρεδηάδνπκε ζε πνιχ ιίγα ιεπηά, 

γεγνλφο πνπ αλαδείθλπε θάζε θνξά ηνλ απζεληηθφ ραξαθηήξα θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή απφρξσζε ηνπ θαζελφο». Σ13: «Οη αζθήζεηο εκπηζηνζχλεο ή 

ελεξγνπνίεζεο ζηελ αξρή θάζε εξγαζηεξίνπ, γηαηί θαηάθεξλαλ λα κε βγάινπλ απφ 

ηε πξνζσπηθή ζθαίξα θαη λα κε ηνπνζεηήζνπλ ζηε δηαπξνζσπηθή. Οη παγσκέλεο 

εηθφλεο θαη νη ζχληνκεο ζθελέο, γηαηί κέζα ζε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα ππήξρε 

ζπλεξγαζία κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ζε νξηδφληηα βάζε, πξάγκα 

θαζφινπ εχθνιν. «Ο ράξηεο ηεο δσήο», γηαηί δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο 

εγγχηεηαο πνπ είλαη κε ηε ζεηξά ηεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζε θάζε ζπιινγηθή 

δξάζε».  

(Πίλαθαο 10) Σ14: «Μνπ εληππψζεθαλ πεξηζζφηεξν νη ηερληθέο ηεο παγσκέλεο 

εηθφλαο θαη ηνπ  «life map». Μνπ έθαλε εληχπσζε ε δχλακε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ρσξίο ιεθηηθή επηθνηλσλία». Σ16: «Ο δηάδξνκνο ζπλείδεζεο ήηαλ κία πνιχ 

δπλαηή δξαζηεξηφηεηα γηαηί καο ζπγθίλεζε, καο έλσζε θαη καο βνήζεζε λα 

ζπληνληζηνχκε σο νκάδα κε ηε ζπιινγηθή καο ζπλείδεζε […]. Σ17: «Ξερψξηζα 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζε «αλάγθαδαλ» λα ρξεζηκνπνηήζεηο κε ιεθηηθνχο 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, απηέο πνπ έπξεπε λα ζέβεζαη ην ζψκα θαη ηα φξηα ηνπ 

άιινπ, πνπ απαηηνχζαλ ελεξγεηηθή αθξφαζε ή ηελ παξαηήξεζε ησλ άιισλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη φιεο νη αζθήζεηο κε ηα γιππηά. Μία απφ ηηο αζθήζεηο πνπ κνπ 

εληππψζεθε θαη εθθξάδεη γηα κέλα ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο είλαη απηή φπνπ 

θηλνχκαζηε ειεχζεξα ζην ρψξν θαη κφιηο ζηακαηήζεη ή μεθηλήζεη έλαο έπξεπε λα 

αθνινπζήζνπλ άκεζα θαη νη ππφινηπνη».  

πλνιηθά, παξαηεξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο καζαίλνπλ κέζα απφ ηε δηάδξαζε 

κε ηελ νκάδα, φπσο ελδεηθηηθά δειψλνπλ δχν ζπκκεηέρνπζεο: 
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(Πίλαθαο 11)  Σ7: «[…] φινη απηνί είλαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη λα κάζεη θάπνηνο 

γηαηί κπνξείο λα κάζεηο απιά απφ κία ζθέςε πνπ έθαλε θάπνηνο ζην δεπγάξη ζνπ ή 

απφ κηα ζθέςε πνπ έθαλεο ζηνλ θχθιν ή γηα θάηη πνπ είδεο ζε κηα άιιε νκάδα πνπ 

δνπιεχεη θαη ην ζθέθηεθεο γηα ζέλα. Γειαδή ηξφπνη θάπνηνο λα καζαίλεη». Σ18: 

«Δδψ είλαη έλα γέιην θαη ε ηάμε. Απηφ κνπ έρεη βγάιεη, φηη ελσζήθακε ζε θάηη, ζε 

θάηη θνηλφ θαη δεκηνπξγήζακε θάηη θνηλφ, ην νπνίν είλαη κάζεζε». 

  

4.2.3 3ν
 
Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πεξηιακβάλεη ηε  δηθαηνζχλε, πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ηζνλνκία, εηιηθξίλεηα, ππεπζπλφηεηα, 

αιιειεγγχε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.  

4.2.3.1 Παξάγνληεο ηεο δηθαηνζύλεο πνπ εθδειώζεθαλ θαηά ηηο παξεκβάζεηο 

 

Ζ νκάδα παξνπζηάδεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηελ αλάγθε ηεο γηα 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε, θάηη πνπ γίλεηαη εκθαλέο απφ ηα επξήκαηα ηνπ 

Υάξηε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο ζε ζρέζε ηα εξγαζηήξηα:   

(Πίλαθαο 22) Σ4: «Να κνπ παξέρνπλ εθφδηα (πξαθηηθέο, ηξφπνπο) εχθνινπο θαη 

άκεζνπο γηα εθαξκνγή», Σ6: «Να κε βνεζήζνπλ λα εμεξεπλήζσ ζεαηξηθέο 

ηερληθέο ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζσ ζηελ ηάμε». Σ11: «Καιιηέξγεηα ηερληθψλ 

εθαξκνγήο δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ ηάμε». Σ14: «Να βηψζσ λέεο 

ηερληθέο θαη κεζφδνπο αμηνπνηήζηκνπο ζηελ δηδαθηηθή ηάμε». Σ15: «Να κελ κε 

θνπξάζεη. Να πάξσ feedback γηα ην ζρνιείν». Σ18: «Να κε θάλνπλ ηθαλφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα». 

  

Ζ ίδηα αλάγθε αλαθέξεηαη θαη ζε επφκελν εξγαζηήξην φηαλ ζε δξακαηνπνίεζε 

ζθελήο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηέζεθε ην δήηεκα ηεο αδηθίαο
35

:  

                                                           
35

 Απφζπαζκα απφ δξακαηνπνίεζε ηνπ 4νπ εγαζηεξίνπ (Βι. Παξάξηεκα ζει. ): 

    Μαζήηξηα 1: «Μα είλαη άδηθν, Κπξία» 

    Γαζθάια: «Γε κ‟ ελδηαθέξεη θαζφινπ. Γελ αθνχσ έρσ λα θάλσ κάζεκα» 
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(Πίλαθαο 6) ΚΦ34: «Γελ δίλνληαη ηα εξγαιεία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί σο πξνο ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. Γηα λα ην θάλνπλ, ν 

δάζθαινο κνλίκσο βξίζθεηαη ζε ξφιν δηθαζηή». 

 

Παξαηεξήζεθε επίζεο, φηη αλ θαη ην «Πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο» 

αλέθεξε ηελ «άθημε θαη έλαξμε ζηελ πξνβιεπφκελε ψξα» (Πίλαθαο), απηφ δελ ηεξήζεθε 

απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο: 

(Πίλαθαο 6) ΚΦ22: «Κάπνηνη θαζπζηέξεζαλ λα έξζνπλ. Αλάγθε γηα νξηνζέηεζε 

σο πξνο ηελ ψξα άθημεο», ΚΦ13: «Ίζσο άζθεζε γηα ηήξεζε νξίσλ κε αλαθνξά 

ζε φζνπο θαζπζηεξνχλ. […] Αλαθνξά θαη ζην θηλεηφ πνπ ρηχπεζε».  

ε άιιεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπλέπεηα σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ θαη ππεπζπλφηεηα: ΚΦ26: «ηελ άζθεζε κε ην λα αθνπκπήζνπλ 4 ζεκεία δελ 

ιεηηνχξγεζε ε ελεξγεηηθή αθξφαζε. Παξφια απηά εθήξκνζαλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα ην 

πνηα ηαθηηθή ζα αθνινπζήζνπλ (νκαδηθφηεηα) θαη απηφ ιεηηνχξγεζε». 

Φαίλεηαη επηπιένλ, πσο ε νκάδα κνηξάζηεθε κε εηιηθξίληα ζθέςεηο ηεο θαη 

εκπεηξίεο ηεο:  

(Πίλαθαο 6) ΚΦ17:  «Μεηά απφ 7 ζπλαληήζεηο ζπλεηδεηνπνίεζα φηη δελ είκαη φζν 

δεκνθξαηηθή πίζηεπα θαη ζέισ λα ην κνηξαζηψ», ΚΦ29: Απφ παξνπζίαζε ηνπ 

«Υάξηε ηεο δσήο»- Λέμεηο-θιεηδηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο: Οκάδα Α: 

«δπζθνιίεο, ηαμίδηα, κεηαθηλήζεηο, κεγάινη έξσηεο, θνηλσληθνπνιηηηθή 

αλαδήηεζε», Οκάδα Β: «ζάλαηνο, ζχγθξνπζε, αζζέλεηα, κνλαμηά, αιιαγή». 

ε αλαζηνραζκφ άζθεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εξγαζηεξίνπ, νη αμίεο-ηθαλφηεηεο πνπ 

βίσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε δηθαηνζχλε:  

(Πίλαθαο 6) ΚΦ312:  «Δγξήγνξζε ζε νξηδφληην θαη θάζεην επίπεδν», «ηαπηφρξνλε 

εθηέιεζε πνιιψλ ελεξγεηψλ (multitasking)», «δηθαηνζχλε». 

4.2.3.2 Παξάγνληεο ηεο δηθαηνζύλεο πνπ εληζρύζεθαλ 

 

Απφ ηα ελδηάκεζα εξσηεκαηνιφγηα θαίλεηαη φηη θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο 

θαηάθεξαλ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ πξάμε κε ηηο νκάδεο ηνπο:  

(Πίλαθαο 9) Σ3: «Οη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βνήζεζαλ […] λα πάξσ ηδέεο 

ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζσ κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηέο κνπ (π.ρ. ν ρξφλνο πνπ 
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πξέπεη λα αθηεξψλνπκε γηα λα αθνχκε θαη λα επηιχνπκε ηα πξνβιήκαηα ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιείν)».  

(Πίλαθαο 10) Σ5: «Ο ελεξγφο ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ γηα εκέλα, πεγαίλεη 

καδί κε ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αλνηρηφηεηα  ηνπ/ηεο λα αμηνπνηεί εθπαηδεπηηθά ηηο 

αλεζπρίεο/ γλψζεηο/ πιεξνθνξίεο/ ζθέςεηο/ απνξίεο ησλ καζεηψλ/ηξησλ […]. Να 

κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζηελ νκάδα θαη ζηελ ηάμε θιίκα αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο ψζηε φινη θαη φιεο λα ληψζνπλ ηζφηηκα κέιε ηεο νκάδαο. Όια απηά 

πνπ αλέθεξα εληζρχζεθαλ […]». 

(Πίλαθαο 9) Σ11: «Γεμηφηεηεο: λα είκαη πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθή ηφζν ζηελ 

πξάμε φζν ζηελ ζπκπεξηθνξά κνπ, πξάγκα ην νπνίν δελ είρα θαη ηφζν πνιχ. 

Ννκίδσ φηη ην ζεκηλάξην κέρξη ηψξα έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ην πψο βιέπσ ηηο 

δηθέο κνπ νκάδεο θαη πψο ηνπο ζπκπεξηθέξνκαη πιένλ θαη απηφ έρεη λα θάλεη θαη 

κε ηελ πνηφηεηα ηεο εκςπρψηξηαο», Σ18: «Δπίζεο έκαζα λένπο ηξφπνπο 

πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε. Όρη κφλν ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ ζρέζεψλ 

κνπ κε ηα παηδηά, αιιά θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Κη φια απηά κε 

δηαθνξεηηθνχο αιιά θαη ελδηαθέξνληεο ηξφπνπο. Μέζα απφ ην παηρλίδη, ηελ 

ζεαηξηθή έθθξαζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαληαζία. Μεξηθά απφ ηα παηρλίδηα 

πνπ θάλακε ηα εθάξκνδα ζηελ ηάμε κνπ, φκσο ζέισ λα πσ κε απνζπαζκαηηθφ 

ηξφπν. Μάιινλ κνπ ιείπεη ε εκπεηξία. Όκσο αθφκα θη έηζη δήζακε κε ηα παηδηά 

ζηηγκέο ραξάο, γέιηνπ θαη πνιιέο αγθαιηέο!». 

  Απφ κηα δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ ηνπ ηειεπηαίνπ εξγαζηήξηνπ θάπνηνη 

ζπκκεηέρνληεο πήξαλ σο θαηλνχξηα γλψζε ή ελίζρπζαλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

εξγαζηεξίσλ ηελ «ππνκνλή», ηε «δηθαηνζχλε» θαη ηε «δχλακε», (Πίλαθαο 34). 

 ηελ παξνπζίαζε ηνπ «Υάξηε ηνπ ζεκηλαξίνπ» κηα ζπκκεηέρνπζα δήισζε:  

(Πίλαθαο 11) Σ3: «φηαλ ηειηθά θιείλνπκε απηφλ ηνλ θχθιν, παξφια απηά αλνίγεη 

γηα κέλα έλαο άιινο γηαηί ληψζσ φηη αχξην απηά φια πνπ πήξακε θαη δψζακε, ζα 

ηα πάκε θαη θάπνπ αιινχ». 

 

ηα ηειηθά εξσηεκαηνιφγηα νη εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ πσο εμέιημαλ κεηαμχ 

άιισλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ αιιεινβνήζεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα- ζπλέπεηα 

θαη ηελ ππνκνλή:  
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(Πίλαθαο 10) Σ2: «Πνιιέο λέεο θαη σξαίεο ηδέεο γηα βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί έλαο/κηα εθπαηδεπηηθφο λα ζίμεη ζνβαξά θαη θαίξηα 

δεηήκαηα ζε καζεηέο κηθξψλ (αιιά θαη κεγάισλ) ειηθηψλ κε δηαζθεδαζηηθφ θαη 

επθάληαζην ηξφπν». Σ13: «Σνχηνο ν ξφινο ζπλεπάγεηαη […] λα παίξλνπλ 

απνθάζεηο, λα ακθηζβεηνχλ ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ, λα αιιεινζηεξίδνληαη 

θαη λα αιιεινθξίλνληαη δεκηνπξγηθά. Σνχηε ε ζηάζε δελ ζα πξέπεη λα επηβάιεη 

αιιά λα εκπλέεη, δελ ζα πξέπεη λα λνπζεηεί αιιά λα πξνζθέξεη ηηο ηδηαίηεξεο 

γλψζεηο ηνπ/ηεο φπνπ ηνπ/ηεο δεηείηαη, θαη λα κελ επηθνηλσλείηαη κφλν κέζσ ηνπ 

ιφγνπ, αιιά θπξίσο κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο […].  Θεσξψ πσο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζεκηλαξίνπ είρα ηξηβή κε φιεο ηηο παξαπάλσ πηπρέο». Σ16: «ίγνπξα εμέιημα 

δηάθνξεο δεμηφηεηεο πνπ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο ζηνλ παξαπάλσ ξφιν, φπσο ε 

ππνκνλή».   
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

5.1 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνπεηξάζεθε λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε, εκπινπηίδνληαο ην πεδίν κε κηα αθφκε 

πξνζέγγηζε πνπ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τηνζεηήζεθε κεηθηή 

εξεπλεηηθή κέζνδνο θαη ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ ηφζν απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν 

φζν θαη απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε.  

Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο t-test έδεημε ηελ ηηκή p κεγαιχηεξε απφ 0,05 (p>0,05). 

Απηφ δε καο επηηξέπεη λα απνξξίςνπκε ηελ αξρηθή ππφζεζε (Ζ0), θαζφηη ζηαηηζηηθά 

δελ απνδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ηεο ΓΣΔ ζηελ πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζεσξνχκε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά αζήκαληε δηαθνξά ζε 

φιεο ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο (ειεπζεξία, ηζφηεηα, δηθαηνζχλε). Αμίδεη σζηφζν, λα 

επηζεκαλζεί πσο πηζαλφλ ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ σο εξεπλεηηθφ 

πιεζπζκφ (18 ππνθείκελα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 19 ππνθείκελα ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ) δελ πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη ελδέρεηαη κε κεγαιχηεξα 

κεγέζε ζηνλ πιεζπζκφ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο λα εμάγακε 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα.  

Απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε πξνέθπςαλ πνιιέο έλλνηεο πνπ 

επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ ή εληζρχζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαθνξηθά κε ηελ 

ειεπζεξία. Φάλεθε πσο, φηαλ θαιιηεξγήζεθε ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο, θαηάθεξαλ λα 

εθθξαζηνχλ θαη λα ζθεθηνχλ ειεχζεξα θαη λα απνθηήζνπλ ζπλεηδεηφηεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Δπηπιένλ, ζηαδηαθά εζηίαδαλ πεξηζζφηεξν ζηνλ «εαπηφ» κε 

θίλεηξν ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ απηνγλσζία. Απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο 

ειεπζεξίαο πνπ εληζρχζεθαλ, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη πέληε ζπκκεηέρνληεο θάλνπλ ιφγν γηα ειεπζεξία έθθξαζεο 

θαη ζθέςεο, κία ζπκκεηέρνπζα αλαδεηθλχεη ηε δηαδηθαζία απηνξξχζκηζεο-απηνλνκίαο, 

ελψ πεξηζζφηεξνη (10 ζπκκεηέρνληεο) είλαη εθείλνη πνπ δειψλνπλ φηη ελίζρπζαλ ηνλ 

αλαζηνραζκφ θαη ηελ θξηηηθή γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ. Ζ αλαζηνραζηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ε θξηηηθή ζθέςε γηα ηνλ εαπηφ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο ηεο ειεπζεξίαο 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. Πξάγκαηη, ε Selvi (2006: 1172) ζπγθαηαιέγεη ζηηο «δεκνθξαηηθέο 

αμίεο» ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο, ηελ εμέιημε-αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζε. Αθφκε, ζπνπδαίνη ζεσξεηηθνί φπσο ν Dewey θαη ν Kolb, 
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αλαδεηθλχνπλ ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ζηνραζκνχ ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε (Κφθθνο, 

2005: 62-68). 

Σηο πεξηζζφηεξεο απνθξίζεηο θαη ηα πινπζηφηεξα επξήκαηα έρεη εκθαλψο ε 

δεκνθξαηηθή αμία «ηζφηεηα». Παξαηεξείηαη φηη φζν αλαπηχζζεηαη ην αίζζεκα ηεο 

νκάδαο, ηφζν νη ζπκκεηέρνληεο επηδεηνχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλδηακφξθσζε θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηή αθφκε θαη κε κε ιεθηηθφ ηξφπν, ζπκκεηέρνληαο πην 

ηζφηηκα φζν πξνρσξνχλ νη παξεκβάζεηο. Δπηπιένλ, ελεξγνπνηνχλ ηελ θξηηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ηελ ελζπλαίζζεζε. Δπίζεο, παξνπζηάζηεθε 

δπζθνιία ζηε κεηάβαζε απφ ην αηνκηθφ θαη ην δηαπξνζσπηθφ ζην θνηλσληθφ-επξχηεξν 

πιαίζην αλαθνξηθά κε ηελ θξηηηθή γλψζε θαη ζχλδεζε ησλ αζθήζεσλ κε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Ηζνθαηαλνκή ξφισλ δελ αληρλεχζεθε άκεζα ζηα επξήκαηα, παξά ην 

γεγνλφο φηη απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ε νπνία αλαθέξζεθε.   

χκθσλα κε αξθεηά επξήκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ νη 

παξάγνληεο ηεο ηζφηεηαο πνπ εληζρχζεθαλ ήηαλ ε θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα 

ζηεξεφηππα, ε εκπηζηνζχλε, ε απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ άιινπ θαη ν 

αιιεινζεβαζκφο,  ε ζπλεξγαζία- ζπλδηακφξθσζε, ην αίζζεκα ηεο νκάδαο, ε ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή θαη ν δηάινγνο. Πξνθχπηεη σζηφζν, φηη εθείλεο νη αμίεο πνπ εληζρχζεθαλ 

πεξηζζφηεξν θαηά ηηο εξεπλεηηθέο παξεκβάζεηο, ρσξίο λα έρεη πξνβιεθζεί απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, είλαη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη θπξίσο ε ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ε 

ελζπλαίζζεζε. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Εψληνπ ε 

νπνία παξαηεξεί φηη νη παξαζηαηηθέο ηέρλεο πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ 

δεμηνηήησλ (Εψληνπ, 2016: 466). Γηα ελζπλαίζζεζε θαη ελεξγεηηθή αθξφαζε σο 

«βαζηθά ζηνηρεία κηαο θνπιηνχξαο δεκνθξαηίαο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ» θάλεη 

ιφγν θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (Gollob, Krapf, & Weidinger, 2010: 26), θαζψο 

θαη γηα «γλψζε ησλ θνηλσληθά θαηάιιεισλ ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ επηθνηλσληαθψλ 

ζπκβάζεσλ» (Barrett, 2016: 52-53).  

ε ζρέζε κε ηε δεκνθξαηηθή αμία «δηθαηνζχλε» ν παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη φηη 

έκεηλε ακεηάβιεηνο είλαη ε ηζνλνκία θαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ. Ζ εηιηθξίλεηα είλαη 

κηα παξάκεηξνο πνπ εληζρχεηαη φζν εμειίζζεηαη ε επηκφξθσζε, ε ειεπζεξία έθθξαζεο 

θαη ε αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο νκάδαο. Απφ ηα επξήκαηα δηαπηζηψλεηαη πσο 

κφλν κία ζπκκεηέρνπζα είλαη εθείλε πνπ εθθξάδεη ηελ ελίζρπζε ηεο αμίαο 

«δηθαηνζχλε». Πνιχ κηθξή επίζεο, εκθαλίδεηαη ε ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο 

αιιεινβνήζεηαο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο (ελληά ζπκκεηέρνληεο) δείρλνπλ πσο 

απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο δηθαηνζχλεο εληζρχζεθε θπξίσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα 
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πνπ πεξηιακβάλεη έλλνηεο φπσο «ππνκνλή» θαη «δχλακε». Με ηελ παξαδνρή φηη, φπσο 

αλαθέξεη ε Selvi, «νη αμίεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ έλα ππνθείκελν ζθέθηεηαη θαη 

ζπκπεξηθέξεηαη», παξαζέηεη κηα δηεπξπκέλε πξνζέγγηζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ πνπ 

πξνζζέηεη ζε απηέο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (Selvi, 2006: 1172).     

πλνιηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ηε «δηθαηνζχλε» ζπγθεληξψζεθαλ ηα ιηγφηεξα 

επξήκαηα. Ίζσο απηφ λα αλαδεηθλχεη φηη νη εξεπλεηηθνί ζρεδηαζκνί δελ εζηίαζαλ 

ηδηαίηεξα ζε απηή ηελ αμία, είηε φηη ε αλάπηπμή ηεο πξνυπνζέηεη ηελ ελίζρπζε ηεο 

«ειεπζεξίαο» θαη θπξίσο ηεο «ηζφηεηαο». Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη ε αμία ηεο ηζφηεηαο, 

ε νπνία επηηειείηαη εληφο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ζπγθέληξσζε ηα πεξηζζφηεξα 

επξήκαηα ίζσο εμεγείηαη απφ ηε ζέζε ηνπ Piaget, ηνπ Vygotsky θαη άιισλ 

«θνλζηξνπθηηβηζηψλ», νη νπνίνη δίλνπλ έκθαζε ζην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηε 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη δηάδξαζε ζηε δηαδηθαζία εζσηεξηθήο επνηθνδφκεζεο 

ηεο γλψζεο, πιαίζην πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ πεξίπησζή καο κέζα απφ ηηο ζεαηξηθέο 

ηερληθέο  (Mavrocordatos, 2009: 25). Δπηπιένλ, ν MacBeath θάλεη ιφγν γηα ζεκαληηθέο 

ελδείμεηο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηαλ παξαηεξνχλ άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

αλαηξνθνδνηνχληαη θαη αλαζηνράδνληαη, θάηη πνπ παξαηεξήζεθε ζηα επξήκαηα απηήο 

ηεο έξεπλαο (MacBeath, 2005: 35). Αθφκε, ην γεγνλφο φηη αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα ν 

θξηηηθφο αλαζηνραζκφο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Mezirow (1977) είλαη «ε πην ζεκαληηθή 

εκπεηξία κάζεζεο ζηελ ελήιηθε δσή θαη ε ελίζρπζή ηεο ζα πξέπεη λα απνηειεί 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ», αλαδεηθλχεη ηε ζπκβνιή ηεο ΓΣΔ ζηελ 

αηνκηθή εμέιημε. 

Αμίδεη επίζεο, λα αλαθεξζεί πσο ζχκθσλα κε ηελ Άιθεζηε «ζην δξάκα 

ζπληειείηαη ε ζπλάληεζε ηνπ «Δγψ» κε ην «Δζχ» θαη ην «Απηφ» δηφηη «θαηά ηελ ηέιεζε 

ηνπ Γξάκαηνο, νξηζκέλα ζηνηρεία αλαπηχζζνληαη, άιια ηξνπνπνηνχληαη, λέα 

ππεηζέξρνληαη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν θαη ηνλ εκπινπηίδνπλ» (Κνληνγηάλλε, 2008: 

21). Μηα ηέηνηα πνξεία θαίλεηαη λα δηέηξεμαλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο απηήο, 

αθνχ ζε θάζε πεδίν ππήξμαλ παξάγνληεο δεκνθξαηίαο πνπ αλαδχζεθαλ, βηψζεθαλ, 

επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ, κεηαζρεκαηίζηεθαλ ή εληζρχζεθαλ ζε πξνζσπηθφ, 

δηαπξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν θαη βεβαίσο ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ.  

   Αλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα δελ αμηψλνπλ γελίθεπζε ζηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, 

αθνχ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, σζηφζν νη εληζρπκέλεο ζέζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ρξήζηκν παξάδεηγκα θαιψλ πξαθηηθψλ 

πξνο άιινπο εξεπλεηέο, εκςπρσηέο ή εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο, ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 
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ζην ζχλνιφ ηεο ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο ίδηαο ηεο εξεπλήηξηαο ζε επίπεδν 

γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηεο 

δεμηνηήησλ. Καιιηέξγεζε ηδηαίηεξα ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ/απηνζηνραζκφ, εκπινχηηζε 

ηηο αληηιήςεηο ηεο γηα ηνλ θφζκν θαη ηνπο «άιινπο», αλακεηξήζεθε πνιιέο θνξέο, 

θπξίσο απφ ηε ζέζε ηεο εκςπρψηξηαο, κε ηα φξηα ηνπ ξφινπ ηεο απζεληίαο θαη ηνπ 

ξφινπ ηνπ δηεπθνιπληή-ζπληνληζηή, πξνζδνθψληαο λα θαηαθέξεη ην δεχηεξν.           

 

5.2 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

Βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη δε ζπγθιίλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο κε απηά ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο, γεγνλφο πνπ δε καο 

επηηξέπεη λα εληζρχζνπκε ηελ εγθπξφηεηα ησλ πνηνηηθψλ επξεκάησλ. Δπνκέλσο ηα 

επξήκαηα ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο αληηκεησπίδνληαη σο πηζαλά θαη φρη σο 

αδηακθηζβήηεηα θαη ε απαγφξεπζε ηεο γελίθεπζήο ηνπο ππαγνξεχεηαη αθελφο απφ ην 

κηθξφ κέγεζνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιεζπζκνχ, αθεηέξνπ απφ ηε ζθφπηκε κέζνδν 

δεηγκαηνιεςίαο.  

Βέβαηα, ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο είλαη ε δνκή θαη ε 

ζχλζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο. ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε 

δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο ηφζν γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα φζν θαη γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Δπνκέλσο, κε έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν εξσηεζέλησλ-ζπκκεηερφλησλ θαη 

θπξίσο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πηζαλφηαηα λα πξνέθππηαλ δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ελφο λένπ ζηαζκηζκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηελ εξεπλήηξηα, πιεζηέζηεξν ζηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο θαη 

θαηαιιειφηεξν σο πξνο ην χθνο ησλ εξσηήζεσλ, ίζσο λα νδεγνχζε ζε άιια 

ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Έλαο αθφκε βαζηθφο πεξηνξηζκφο πνπ πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ είλαη φηη δελ ππήξμε ζηαζεξή παξνπζία φισλ ησλ ππνθεηκέλσλ. ηα 

πξψηα εξγαζηήξηα ε νκάδα απνηεινχληαλ απφ 20 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν 

απνρψξεζαλ απφ ηε δηαδηθαζία κεηά ηελ ηέηαξηε παξέκβαζε. Δπηπιένλ απφ ηνπο 18 

ζπκκεηέρνληεο πνπ απέκεηλαλ πνιινί ήηαλ απηνί πνπ απνπζηάζαλ ζε κία, δχν ή ηξεηο 

απφ ηηο 12 παξεκβάζεηο, ελψ θάπνηνη δελ ηεξνχζαλ ηελ αθξηβή ψξα άθημεο θαη έλαξμεο 

ησλ ζπλαληήζεσλ. Απηφ ην θαηλφκελν, πξνζπάζεζε λα αληηζηαζκίζεη ζε έλαλ βαζκφ  ε 

εξεπλήηξηα, γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο, ζηέιλνληαο κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κηα πεξίιεςε ηνπ εθάζηνηε πξνεγνχκελνπ 
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εξγαζηεξίνπ θαη μεθηλψληαο, ζε αξθεηά απφ ηα εξγαζηήξηα, κε κηα αλαζθφπεζε-

ζπδήηεζε ηεο πξνεγνχκελεο θνξάο ε νπνία γηλφηαλ θπξίσο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εθηφο απφ ιίγεο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνέθπςε ε αλάγθε γηα θάπνηεο 

ζεκαληηθέο αλαθνηλψζεηο. Βέβαηα, απηέο νη ιχζεηο δελ είλαη ηθαλέο λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηε βησκαηηθή εκπινθή ζηα εξγαζηήξηα.     

Χο πξνο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ, ιεηηνχξγεζε πεξηνξηζηηθά ην γεγνλφο φηη δε 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα εξσηεκαηνιφγηα αλνηρηνχ ηχπνπ 

(ελδηάκεζα θαη ηειηθά), θαζψο θαη φηη ηνλ ξφιν ηνπ θξηηηθνχ θίινπ είραλ αλαιάβεη ηξία 

άηνκα ηα νπνία ελαιιάζζνληαλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηεξίσλ. Παξφηη, ε 

εξεπλήηξηα θξφληηδε λα ελεκεξψλεη γηα ην πξφγξακκα πνπ είρε πξνεγεζεί θαζψο θαη 

ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ίδηα θαη ηελ θξηηηθή θίιε πνπ ήηαλ παξνχζα 

ζηελ εθάζηνηε παξέκβαζε, ε δηαδηθαζία απηή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εθάκηιιε ηεο 

ζπλερνχο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο απφ ηελ ίδηα παξαηεξήηξηα.  
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6. ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ο πξψηνο πεξηνξηζκφο πνπ ηέζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πεξί κε ζχγθιηζεο 

ησλ πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηα πνηνηηθά, καο νδεγεί ζηελ πξφηαζε κηαο πην 

δηεπξπκέλεο σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ έξεπλαο γηα ηελ επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο, κέζσ ηεο ΓΣΔ ή άιισλ κεζφδσλ 

ζρεηηθψλ κε έηεξεο παξαζηαηηθέο ηέρλεο ή κε άιιεο πξνζεγγίζεηο. Δπηπιένλ, ζα είρε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα εξεπλεζνχλ νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ 

καζεηψλ/καζεηξηψλ πξηλ θαη κεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθφλησλ ηνπο ζηηο 

βησκαηηθέο παξεκβάζεηο, ψζηε λα πξνθχςνπλ ακθίπιεπξα ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

δεκνθξαηηθφ θιίκα ηεο ηάμεο, θάηη πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ιφγσ ηεο θχζεο κηαο δηπισκαηηθήο έξεπλαο. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ζα είρε επίζεο, λα εξεπλεζνχλ νη ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ πνπ νη 

δηδάζθνληέο ηνπο ζπκκεηείραλ ζε βησκαηηθέο επηκνξθψζεηο ζε ζρέζε κε ην 

δεκνθξαηηθφ θιίκα. Σέινο, ππφ κία νιηζηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, πνπ απαηηεί 

βέβαηα πιεζψξα πφξσλ, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή 

εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ, φισλ δειαδή ησλ νκάδσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

κία ζρνιηθή θνηλφηεηα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

 ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ  

 ΑΦΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ  

 ΦΟΡΜΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 

 ΒΔΒΑΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 EΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ «DEMOCRATIC TEACHER 

BELIEF SCALE» 

 ΘΖΚΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  

 ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΟΤ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  

 ΣΔΛΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  

 ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΣΔΛΗΚΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  
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EΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  

«DEMOCRATIC TEACHER BELIEF SCALE» 
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ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 

Απηφ πνπ καο δείρλνπλ ηα δηαγξάκκαηα 'boxplot' κε παξαζηαηηθφ ηξφπν είλαη ε 

δηαζπνξά θαη ε δηάκεζνο ησλ κέζσλ θάζε κηαο απφ ηηο απαληήζεηο γηα ηελ θάζε 

θαηεγνξία εξσηήζεσλ. ηνλ άμνλα «ς» βξίζθνληαη νη ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε 

δηάκεζν (νξηδφληηα καχξε γξακκή ζην θνπηί). ηνλ άμνλα «ρ» αληηζηνηρνχλ νη νκάδεο 

(1=πεηξακαηηθή, 2=ειέγρνπ). Παξαηεξνχκε ινηπφλ, πφζν θνληά είλαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο νη δηάκεζνη παξά ηηο δηαθνξέο ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ παξαηεξήζεσλ. 

 

 

 

Γηάγξακκα1:δηάγξακκα γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο δηαθνξάο κέζσλ πξηλ θαη κεηά  κεηαμχ ησλ νκάδσλ γηα 

ηελ θαηεγνξία ΗΟΣΖΣΑ  
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Γηάγξακκα2:δηάγξακκα γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο δηαθνξάο κέζσλ πξηλ θαη κεηά  κεηαμχ ησλ νκάδσλ γηα 

ηελ θαηεγνξία ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

 
 

 

 

Γηάγξακκα3:δηάγξακκα γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο δηαθνξάο κέζσλ πξηλ θαη κεηά  κεηαμχ ησλ νκάδσλ γηα 

ηελ θαηεγνξία ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 
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ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

1. Ση απνθφκηζεο σο ηψξα απφ ηα εξγαζηήξηα;  

  

2.  Ση άιιν ζα ήζειεο λα απνθνκίζεηο;  

 

3. νπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηα εξσηήκαηα; Αλ λαη πνηα;  

 

4. Έρεηο αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο; Αλ λαη πνηεο είλαη απηέο; 

 

5. Τπάξρεη θάπνην άιιν ζρφιην πνπ επηζπκείο λα αλαθέξεηο;  
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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΣΟ ΔΝΓΙΑΜΔΟ 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Πίλαθαο 20: Απαληήζεηο Δλδηάκεζνπ Δξσηεκαηνινγίνπ  

Δξώηεζε 1: Ση απνθόκηζεο σο ηώξα από ηα εξγαζηήξηα;  

1: Σν θάζε εξγαζηήξη ήηαλ θαη κηα έθπιεμε. Καηαξρήλ, ήηαλ πνιχ δηαζθεδαζηηθά 

ηα παηρλίδηα ηεο έλαξμεο θη έπεηηα ζηηο δξάζεηο πνπ αθνινπζνχζαλ, βίσλα πνιχ 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα. Σηο επραξηζηηφκνπλ πνιχ φπσο θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ εαπηνχ 

κνπ θαη ησλ γχξσ κνπ. Δλψ ν αξρηθφο κνπ ζηφρνο ήηαλ λα απνθνκίζσ δεμηφηεηεο θαη 

ηερληθέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο θαινχ δεκνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξνσζεί 

δεκνθξαηηθέο αμίεο, κε ηηο πξψηεο θηφιαο δξάζεηο, απιά αθέζεθα ζηε ξνή θαη ην 

απνιάκβαλα, βηψλνληαο πξσηφγλσξεο ζηηγκέο. θέθηνκαη πφζν δπλαηή ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ε ζχγθξνπζε ζηα κπαινπδάθηα θαη ηηο ςπρέο ησλ παηδηψλ αλ, εγψ πνπ έρσ 

ήδε θάπνηα ζηνηρεία Α, έρσ ληψζεη έηζη.   

2: Tξνθή γηα ζθέςε φζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα 

ζίμνπκε ζεκαληηθά δεηήκαηα (δηαθξίζεηο, αιιειεγγχε, νκαδηθφηεηα, δηθαηψκαηα 

θιπ) ζηα παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ κέζα απφ επνηθνδνκεηηθέο αζθήζεηο/παηρλίδηα. 

Πνιχ επράξηζην θιίκα, γλψζε πάλσ ζε νξηζκέλεο ηερληθέο ζεάηξνπ πνπ δελ γλψξηδα 

θαη πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε φηαλ εθαξκφδσ ε ίδηα αληίζηνηρεο ηερληθέο ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

3: Ζ αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθηζζεο πνπ έρνπλ ίδηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη 

επηζπκία λα θάλνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ γηα/κε ηελ εθπαίδεπζε κε γέκηζε αηζηνδνμία θαη 

ειπίδα. Ζ αληαιιαγή απφςεσλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο ήηαλ επθαηξία 

γηα ζπκπιήξσζε ή/θαη αλαζεψξεζε ησλ πξνζσπηθψλ κνπ ζέζεσλ. Οη βησκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε βνήζεζαλ λα δεζψ κε ηελ νκάδα, λα ληψζσ εκπηζηνζχλε αιιά θαη 

λα πάξσ ηδέεο ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζσ κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηέο κνπ (πρ ν ρξφλνο 

πνπ πξέπεη λα αθηεξψλνπκε γηα λα αθνχκε  θαη λα επηιχνπκε ηα πξνβιήκαηα ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιείν). Αθφκε, είρα ηελ επθαηξία λα εθθξαζηψ, λα δηαζθεδάζσ,  λα 

γλσξίζσ θαη λα δηαηζζαλζψ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, αιιά θαη λα σθειεζψ 

ζπλεξγαδφκελε καδί ηνπο. 

5: Οη ζπλαληήζεηο καο κνπ θάλεθαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο θαη πνιχ πινχζηεο ζε 

πιηθφ-ηδέεο-ηερληθέο. Δίλαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηψ θη εγψ ζηελ ηάμε θαη κνπ 

άξεζε ε πξνζέγγηζε πνπ καο έδσζεο θαζψο θαη ε αιιαγή δπλακηθήο ζε νκάδα 

ελειίθσλ. Μνπ άξεζε θπξίσο ε ηερληθή ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ θαη Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ γεληθφηεξα. Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνπζεο νη αζθήζεηο δεζηάκαηνο θαη 

ηα παηρλίδηα ζηα ελδηάκεζα πνπ θάλνπκε! 

7: Μνπ είλαη ρξήζηκν θάζε θνξά πνπ βιέπσ ίδηεο θαη παξφκνηεο ηερληθέο, λα 

ζπλεηδεηνπνηψ φηη βιέπνληάο ηεο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο, φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθφο 

παικφο, δηαθνξεηηθή αίζζεζε. Αθφκα θαη νη δηθέο κνπ αληηδξάζεηο είλαη άιιεο, θάηη 

πνπ είλαη ρξήζηκν γηα κέλα πνπ δνπιεχσ θάζε ρξφλν κε άιιε νκάδα παηδηψλ. Μνπ 

άξεζε επίζεο πνπ ζπλεηδεηνπνίεζα πφζν ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη δηαζέζεηο είλαη 

κεηαδνηηθά, θάηη πνπ έγηλε κε κηα αξθεηά «αζηεία» άζθεζε, φκσο παξαηεξψ φηη 

ιεηηνπξγεί πξαγκαηηθά θαη πνιχ ρξήζηκα, ζε φιεο ηηο ζηηγκέο, ζηελ ηάμε, ζηελ 

θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή, ζηα γξαθεία ησλ δαζθάισλ, ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

Έκαζα πνιιά παηρλίδηα, ηα νπνία ηα δηαζθέδαζα θαη ηα δνθίκαζα θαη κε ηνπο δηθνχο 

κνπ καζεηέο. 

8: Απφ ηα κέρξη ηψξα εξγαζηήξηα απέθηεζα κία θαιχηεξε αίζζεζε ηνπ ζψκαηφο 

κνπ θαη ηεο ζχλδεζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ζψκα, ην κπαιφ θαη ην ζπλαίζζεκα!  
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Άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ κέζα απφ ηηο ηερληθέο, φπσο απηέο ηνπ devised theater, ην 

πψο δηάθνξα ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο έρνπλ εδξαησζεί κέζα κνπ θαη πψο 

κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ θαη λα ηεζνχλ ππφ επεμεξγαζία θαη ακθηζβήηεζε. 

9: Σν πφζν απαξαίηεηε είλαη ε εγξήγνξζε ζε θαηαζηάζεηο πνπ θέξλνπλ ζηελ 

επηθάλεηα ζπκπεξηθνξέο κε θαηάινηπα ζηεξενηχπσλ θαη ην θηιηξάξηζκά ηνπο. 

Απηνγλσζία: Μέζα απφ παηρλίδη επηβεβαίσζα γηα κέλα φηη δίλσ ρψξν θαη ρξφλν είηε 

ζηελ εθπαίδεπζε είηε ζηηο πξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο, ηελ ηάζε κνπ λα κελ θσλάδσ γηα 

ηηο ηαπηφηεηέο κνπ. Δπηβεβαίσζε ηεο νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο πνπ έρεη ε έθθξαζε 

ζηελ επηθνηλσλία…  

10: Αλακθίβνια έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν έθθξαζεο ησλ ηδεψλ κέζσ ησλ εθθξάζεσλ, 

ηεο θίλεζεο ή ηεο ζηάζεο δίρσο ηε ζπκβνιή ησλ ιεθηηθψλ εθθξαζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ 

αμηνπνίεζε άιισλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, κε ιεθηηθψλ εκπινπηίδνπλ ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο θαη βνεζνχλ ηελ ελζπλαίζζεζε! 

11: Σερληθέο: αξθεηά παηρλίδηα θαη ηερληθέο πνπ δελ γλψξηδα. 

Γεμηφηεηεο: λα είκαη πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθή ηφζν ζηελ πξάμε φζν ζηελ 

ζπκπεξηθνξά κνπ, πξάγκα ην νπνίν δελ είρα θαη ηφζν πνιχ. Ννκίδσ φηη ην ζεκηλάξην 

κέρξη ηψξα έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ην πψο βιέπσ ηηο δηθέο κνπ νκάδεο θαη πψο 

ηνπο ζπκπεξηθέξνκαη πιένλ θαη απηφ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

εκςπρψηξηαο. Πιεξνθνξίεο: έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην πνίεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πνπ δελ γλψξηδα. Καηά ηα άιια ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο κε 

αξηζκνχο θαη δεδνκέλα ή θείκελα γηα ηε δεκνθξαηία θηι γηα παξάδεηγκα δελ 

ππήξμαλ. θέςεηο-ζπλαηζζήκαηα: Θεσξνχζα φηη είκαζηε κηα αξθεηά 

επαηζζεηνπνηεκέλε νκάδα ζε ζέκαηα δεκνθξαηίαο ζηελ ηάμε θαη κε έρεη ζπληαξάμεη 

ην γεγνλφο φηη ζπλεηδεηνπνηψ, θπξίσο κέζα απφ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο, φηη δελ 

είκαζηε θαη ηφζν δεκνθξαηηθνί φζν πίζηεπα. Σν ιέσ θαη γηα ηνλ εαπηφ κνπ αιιά θαη 

γηα ηνπο άιινπο. Δπίζεο, φηη έρνπκε βαζηά ξηδσκέλεο αληηιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. 

Πεξηκέλσ λα δσ πψο ζα ηειεηψζεη φιν απηφ θαη πνχ ζα θαηαιήμεη. Αλ ζα ππάξμνπλ 

θαη άιιεο ηέηνηεο ζπλεηδεηνπνηήζεηο πρ. Ηδέεο: Να δεκηνπξγεζεί έλα πιηθφ γηα 

παξέκβαζε ζηελ ηάμε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί.  

12: Γηα αξρή ζα πσ φηη είρα ηελ επθαηξία λα ζε γλσξίζσ, ην νπνίν κνπ ππελζχκηζε 

φηη ππάξρνπλ πάληα άλζξσπνη κε γλεζηφηεηα, ρακφγειν θαη ραξαθηήξα. αλ δεχηεξν 

εθφδην, ζα πσ πσο είλαη ε ηξηβή κε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο κε πνηθίιεο καηηέο ζηε 

Εσή θαη ζηελ Δθπαίδεπζε θαη απηφ κε βνεζάεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο, ην 

νπνίν είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ εμέιημε κνπ σο παηδαγσγφ θαη επξχηεξα σο 

άλζξσπν. 

13: Έθζεζε ζε αζθήζεηο ρξήζηκεο ζε πνιιά δηαθνξεηηθά πιαίζηα (ππφ ηελ 

θαηάιιειε δηακφξθσζε). Παξαηήξεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ αηζζήκαηνο νκάδαο θαη 

ζπκκεηνρή ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Λφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο ηεο νκάδαο, ε ηξηβή κε 

ηηο δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ θαη ζπλδεκηνπξγίαο θνηλψλ (γιψζζα, ζεκεία αλαθνξάο) 

είλαη δηδαθηηθή σο πξνο ηελ «ηέρλε» ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο αθξφαζεο, θαη ηεο 

δηαηχπσζεο πξνζσπηθψλ απφςεσλ κε ηελ απαξαίηεηε θξνληίδα. Γεκηνπξγηθή 

δηάδξαζε κε εθπαηδεπηηθνχο κε δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο (ειηθηαθά, αμηαθά, σο πξνο 

ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε, θιπ) 

14: Γηα κηα αθφκε θνξά δηαπηζηψλσ πφζν ελδηαθέξνπζα είλαη ε αιιειεπίδξαζε 

κέζα ζε κηα νκάδα. Άγλσζηνη άλζξσπνη, κε θνηλά, φκσο, ελδηαθέξνληα θαη ίζσο 

ζηάζεηο δσήο, θάζε θνξά θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ νκάδα πξνθεηκέλνπ λα 

θέξνπλ ζε πέξαο έλαλ ζηφρν. Απηφ γελλά λέα γλψζε, θπξίσο, ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. 

ηε δηθή καο πεξίπησζε, σο εθπαηδεπηηθψλ, λέα γλψζε ηνπ εαπηνχ καο απέλαληη 

ζηελ ηάμε. Υξεζηκεχεη, δειαδή, λα βιέπνπκε ηνπο εαπηνχο καο θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

καο «απ‟ έμσ», σο ηξίηνη. Απ‟ απηή ηελ θνηλή δξάζε ζα πξνθχςνπλ ίζσο βαζχηεξεο 



93 
 

γλσξηκίεο θαη πηζαλψο θηιίεο. Αθφκε φκσο θη αλ δελ ζπκβεί απηφ, είλαη ζίγνπξν φηη 

ζην επφκελν ζεκηλάξην πνπ ζα ζπλαληεζνχκε ζα αγθαιηαζηνχκε ζαλ παιηνί 

ζπκκαζεηέο . 

16: Απηφ πνπ έρσ πάξεη σο ηψξα απφ ηα εξγαζηήξηα είλαη ηδέεο γηα εκςπρσηηθά 

παηρλίδηα, πνιιή θαη πνιχ φκνξθε ελέξγεηα απφ ηελ εκςπρψηξηα θαη ηελ νκάδα θαη 

ηξνθή γηα ζθέςε. 

17: Απηφ πνπ έρσ απνθνκίζεη απφ ηα εξγαζηήξηα, θαη γηα κέλα έρεη θαη 

εθπαηδεπηηθή αμία, είλαη πψο καζαίλνπκε κε πξαθηηθφ παηγληψδε ηξφπν λα αθνχκε 

ελεξγεηηθά, λα αθνπγθξαδφκαζηε ηα φξηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ άιινπ, λα 

παξαηεξνχκε ηνλ άιιν θαη λα επηθνηλσλνχκε αθφκα θαη κε ιεθηηθά, λα 

ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη έρνπκε θνηλά αιιά θαη δηαθνξέο αλάινγα κε ηηο θαηαβνιέο καο 

θαη λα ην ζεβφκαζηε απηφ, λα ζπλδηακνξθψλνπκε θαη λα ζπλεξγαδφκαζηε γξήγνξα 

γηα λα πεηχρνπκε έλαλ ζηφρν θαη παξφιε ηελ πίεζε λα κελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

αληηπάζεηεο κεηά απφ ηφζν θαηξφ. 

18: Απφ ηα κέρξη ηψξα εξγαζηήξηα ζέισ λα ζνπ πσ φηη ελψ ζηελ αξρή ήκνπλ πνιχ 

αγρσκέλε θαη δπζθνιεπφκνπλ λα εθθξαζηψ, θνβφκνπλ ηελ θξηηηθή, ηψξα 

αηζζάλνκαη πην ειεχζεξε. Δπίζεο έκαζα λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ 

ζηελ ηάμε. ρη κφλν ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ ζρέζεψλ κνπ κε ηα παηδηά, αιιά θαη ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Κη φια απηά κε δηαθνξεηηθνχο αιιά θαη ελδηαθέξνληεο 

ηξφπνπο. Μέζα απφ ην παηρλίδη, ηελ ζεαηξηθή έθθξαζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε 

θαληαζία. Μεξηθά απφ ηα παηρλίδηα πνπ θάλακε ηα εθάξκνδα ζηελ ηάμε κνπ, φκσο 

ζέισ λα πσ κε απνζπαζκαηηθφ ηξφπν. Μάιινλ κνπ ιείπεη ε εκπεηξία. κσο αθφκα θη 

έηζη δήζακε κε ηα παηδηά ζηηγκέο ραξάο, γέιηνπ θαη πνιιέο αγθαιηέο! 

Δξώηεζε 2: Ση άιιν ζα ήζειεο λα απνθνκίζεηο; 

1: Αθφκα κεγαιχηεξεο ζπγθηλήζεηο - ζπλαηζζήκαηα- εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο σο 

πξνο ηηο αλαηξνπέο ζηεξενηχπσλ. Θεσξψ φηη αλ βηψζνπκε εκείο θαηαζηάζεηο κέζα 

απφ απηφ ην εξγαζηήξη, ιακβάλνληαο θαη θάπνηεο ηερληθέο, ζα έξζεη κεγαιχηεξε 

αιιαγή κέζα καο θαη κεηά ζηγά ζηγά ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηε θέξνπκε θαη ζηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα… 

2: Κάπνηεο πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο (πεγέο) ζρεηηθά κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, θαζψο θαη κηα ζπδήηεζε κεηά ην πέξαο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ζρεηηθά κε ηε ζσζηή ή ιάζνο εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ ηερληθψλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη 

απνηειεζκαηηθέο.  

3: Πεξηζζφηεξεο ηδέεο/ηερληθέο ζε πεξίπησζε  βίαηεο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ.  

5: Ο ρξφλνο κνπ θαίλεηαη πάληα ιίγνο θαη ίζσο αλ είρακε πεξηζζφηεξν λα έβγαηλαλ 

αθφκα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. αλ κηα γεχζε, φκσο, ηερληθψλ ζεάηξνπ ην 

αηζζάλνκαη πιήξεο, νινθιεξσκέλν θαη ηδηαίηεξα θξνληηζκέλν απφ ηελ πιεπξά ζνπ 

σο ζπληνλίζηξηα. 

7: Με ελδηαθέξεη πάξα πνιχ ε ρξήζε ηνπ ζεάηξνπ σο εξγαιείν γεληθά ζηελ 

εθπαίδεπζε, γηαηί είλαη πξαγκαηηθή δεκνθξαηία λα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ άλεζε 

λα εθθξάδεηαη ν θαζέλαο θαη ε θαζεκία κέζα ζηελ ηάμε. Αλαδεηψ λα απνθνκίδσ 

θαηλνχξηα πξάγκαηα θάζε θνξά, αιιά δελ γλσξίδσ απφ πξηλ πνηα είλαη απηά. Απιά, 

ζπλεηδεηνπνηψ αξγφηεξα νηη έρσ θαηαθηήζεη θάπνηα ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία ή 

έρσ θάλεη θάπνηα ελδηαθέξνπζα ζθέςε.  

8: Γελ έρσ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνζδνθία γηα ηε ζπλέρεηα. ίγνπξα είκαη αλνηρηή 

ζην λα ακθηζβεηήζσ θαη λα κεηαιιάμσ ηα φπνηα ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. 

9: Μνπ αξθεί απηφ ην πιαίζην, είλαη ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ. 

10: Αζθαιψο γηα κέλα ν πξνβιεκαηηζκφο είλαη ε ελζσκάησζε φισλ απηψλ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε θαη ε νκαιή ελαξκφληζή ηνπο ζηελ επίζεκε (formal) εθπαηδεπηηθή 
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δηαδηθαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ην ΑΠ θαη ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηεο επίζεκεο 

εθπαίδεπζεο. 

11: Πεξηζζφηεξεο ηερληθέο.  

12: ,ηη γίλεηαη λα επδνθηκήζεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν κείγκα ηεο νκάδαο. 

13: Μηα «κέηα-καηηά» ησλ φζσλ έρνπκε θάλεη, ψζηε φιεο νη πξνζιακβάλνπζεο λα 

δνκεζνχλ ζπλεθηηθά κέζα καο σο γλψζε. 

ρεηηθέο πεγέο. 

Να εθηεζψ ζε εθαξκνγέο ησλ φζσλ έρνπκε θάλεη, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην φπνπ λα ζπκκεηέρνπλ θαη παηδηά. 

Θα ήζεια λα ππάξρεη θαη κηα αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία απφ φινπο, σο πξνο 

κεηαγελέζηεξα βήκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη ν θαζέλαο ζε ηνπηθή θιίκαθα (ηάμε, 

ζρνιείν) ή θαη επξχηεξε (εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζρνιεία ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ) 

Δμνηθείσζε κε ην ξφιν ηνπ εκςπρσηή. 

Πξνεηνηκαζία γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ηα παηδηά (ή νη ζπκκεηέρνληεο) ζε ζρεηηθέο 

δξάζεηο/αζθήζεηο, δελ είλαη δεθηηθά 

14: Με ελδηαθέξνπλ πνιχ νη ηερληθέο ζεαηξηθέο δεμηφηεηεο θαη ζα ήζεια λα 

γλσξηζηψ θαη κε κεξηθέο αθφκε. 

16: Θα ήζεια λα πάξσ αθφκε πεξηζζφηεξεο ηδέεο θαη λα δπλακψζσ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηα ζηνηρεία απηά πνπ καο βνεζνχλ λα είκαζηε δεκνθξαηηθνί 

(δηαιιαθηηθφηεηα, ζπλεξγαζία,  ππνκνλή, ζάξξνο θα).  

17: ηαλ γξάθηεθα ζην εξγαζηήξην δελ είρα απζηεξά πξνζδηνξηζκέλεο πξνζδνθίεο 

θαη γη' απηφ δελ ζα κπνξνχζα λα ζέζσ ηη ζα ήζεια λα απνθνκίζσ αθφκα. 

18: Θα ήζεια λα κπνξψ λα παξέκβσ κέζα απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη πην ζηνρεπκέλα 

ζε δχζθνιεο πεξηπηψζεηο παηδηψλ (παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί bullying, ή ληψζνπλ φηη 

είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα ππφινηπα, δειαδή παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ θξίζεηο 

άγρνπο, θαηάζιηςεο, ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο, ππέξβαξα, πξφζθπγεο θ.α.), γηαηί ε 

δεκνθξαηία ζηελ ηάμε φπσο είπακε ζεκαίλεη δηθαηνζχλε, ηζνηηκία θαη απηφ είλαη ε 

βάζε γηα λα ππάξρνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ φινη κέζα ζ‟ απηφ ην πεξηβάιινλ. 

 Δξώηεζε 3: νπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηα εξσηήκαηα; Αλ λαη πνηα;  

1:  

2: Σα πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα πνπ κέρξη ζηηγκήο δεκηνπξγνχληαη ιχλνληαη θαηα ηε 

δηάξθεηα ηνπ θάζε ζεκηλαξίνπ ζηνλ απνινγηζκφ πνπ γίλεηαη. Γεληθφηεξα εξσηήκαηα 

είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

3: ρη. 

5:  

7: ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε δελ έρσ θάπνην εξψηεκα, πξάγκα πεξίεξγν, πνπ ην 

απνδίδσ ζην φηη έρεη πεξάζεη αξθεηφο θαηξφο πνπ δελ έρσ βξεζεί κε ηελ νκάδα.  

8: Απηή ηε ζηηγκή δελ έρσ θάπνην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, άιισζηε πνιιέο 

απνξίεο/εξσηήκαηα ιχλνληαλ ή απαληηφληνπζαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζην 

ηέινο θάζε ζπλάληεζήο καο ή αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα κέζσ ησλ επεμεγήζεσλ 

πνπ καο έδηλεο. 

9: Γελ έρσ εξσηήκαηα, κνπ αξέζεη ε δεκηνπξγία, εμάιινπ ζην ηέινο θάζε 

ζπλάληεζεο ην θιείζηκν πνπ ζπκβαίλεη βνεζά φπνηνπο/εο έρνπλ εξσηήκαηα. Σν κφλν 

εξψηεκα, πνπ είλαη γεληθφηεξν, είλαη πφζν ρξφλν άξαγε ρξεηάδεηαη ε θνηλσλία γηα λα 

ιεηηνπξγεί δεκνθξαηηθά θαη γηαηί απηέο νη αληηζηάζεηο ζηηο φπνηεο αιιαγέο; 

10: Ση ζεκαίλεη δεκνθξαηηθφο δάζθαινο γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ κε ειάρηζηε 

πξνυπεξεζία, κε 5-10-15 ρξφληα, πηζηεχσ πσο νη απφςεηο δηαθέξνπλ ζε θαζέλαλ απφ 

απηνχο. 

11: Γελ ζεσξψ φηη έρσ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα.  

12: ρη, δελ έρσ αλαπάληεηα εξσηήκαηα. Γη‟ απηφ πξνβιέπσ ηελ ψξα ηνπ 
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εξγαζηεξίνπ. 

13: Θεσξεηηθέο θαηαβνιέο ησλ ηερληθψλ; Παξαδείγκαηα πεξαζκέλσλ θαη 

παξνληηθψλ εθαξκνγψλ ησλ ηερληθψλ, ζε πιαίζην φπνπ ζπκκεηέρνπλ παηδηά (best-

case practices); 

14: Θα ήζεια λα «ζπδεηήζνπκε» βησκαηηθά αιιά θαη δηαινγηθά ηα φξηα ηεο 

δεκνθξαηίαο ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή θαη παηδαγσγηθή πξαθηηθή θαζψο δελ είκαη 

ππέξ ηεο ηνπ απφιπηα «ειεπζεξηαθνχ ζρνιείνπ». 

16: Αλαξσηηέκαη θάπνηεο θνξέο πφζν δεκνθξαηηθή είκαη ζη' αιήζεηα. Αλαζεσξψ 

θαη αλαζηνράδνκαη δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο κνπ.  

17: Απηφ ην εξγαζηήξην είλαη κηα πξσηφγλσξε γηα κέλα εκπεηξία, κε κία ξνή θαη 

δνκή πνπ δελ έρσ μαλαβηψζεη. Μάιινλ δελ έρσ πξνζαξκνζηεί αθφκα επαξθψο 

θαη γη' απηφ δελ κνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα. Ή απιά δελ έρσ 

αλαζηνραζηεί αξθεηά... 

18: Γελ έρσ θάπνηα εξσηήκαηα. 

Δξώηεζε 4: Έρεηο αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο; Αλ λαη πνηεο είλαη απηέο; 

1: Μηα θνξά παξαηήξεζα κε έθπιεμε θάπνηα κέιε ηεο νκάδαο κνπ λα κελ είλαη θαη 

ηφζν δεκνθξαηηθά θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο δξάζεο καο ή άιιε θνξά λα κελ έρεη 

γίλεη θαιή ζπλελλφεζε θαη θαηά ηνλ απηνζρεδηαζκφ καο ζηε ζθελή λα 

απνγνεηεχνκαη απφ ηελ έθβαζε ηεο ηζηνξίαο καο. 

2: Κακία δπζθνιία θαζψο ην θιίκα είλαη πνιχ θαιφ, δελ ππάξρεη πίεζε θαη ηα 

ζεκηλάξηα θπιάλε πάληα νκαιά θαη κε απζνξκεηηζκφ! 

3: Μηα δπζθνιία είλαη ίζσο ε έθζεζε, θάηη βέβαηα πνπ κε ηνλ θαηξφ ζπλεζίδεηαη. 

Δπίζεο, ίζσο λα πξνηηκνχζα ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ εξγαζηήξηνπ ιίγν αξγφηεξα. 

5: Γελ ππάξρεη θάηη πνπ κε έρεη δπζθνιέςεη κέρξη ζηηγκήο, νχηε θάπνηα πξνζδνθία 

πνπ δελ έρεη εθπιεξσζεί! 

7: Ίζσο έλησζα ιίγν πεξίεξγα ζε κηα άζθεζε πνπ έπξεπε λα δεηήζσ απν θάπνηνλ 

λα θάλεη θάηη γηα κέλα, ηνλ έθεξα ζε δχζθνιε ζέζε, παξφιν πνπ είλαη θάηη πνπ ην 

πξνζέρσ γεληθά. 

8: Γελ αληηκεηψπηζα θάπνηα δπζθνιία, ηνπιάρηζηνλ έσο ηψξα! 

9: Γελ έρσ αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο. 

10: Οη δπζθνιίεο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ απφ ηα εξγαζηήξηα ζηελ 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

11: Γελ ζεσξψ φηη έρσ αληηκεησπίζεη θάπνηεο δπζθνιίεο. 

12: Λφγσ εξγαζίαο πξηλ ηελ ψξα ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη πνιχ πηεζκέλνο ν ρξφλνο 

πνπ πξνζέξρνκαη θάηη ην νπνίν κε δπζθνιεχεη αξθεηά, θαζψο δελ έρσ ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν ραιάξσζεο ψζηε λα εληαρζψ νκαιά ζην εξγαζηήξη θαη λα 

απνδψζσ λνεηηθά θαη ςπρηθά φπσο ζα ήζεια θαη λα εηζπξάμσ αληίζηνηρα ηα κέγηζηα 

απφ ηελ νκάδα. 

13: Γπζθνιίεο σο πξνο ηελ έθζεζε, ζρεηηθά κε ην ζεαηξηθφ θνκκάηη ησλ 

εξγαζηεξίσλ 

14: 

16: Ζ δπζθνιία λα ππεξβψ ην «εγψ» θαη ηηο πξνζσπηθέο αγθπιψζεηο (ληξνπή, 

ζηεγαλά) κε ζηφρν ηελ ζπλδηακφξθσζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε. Δλλνψ πσο ε αλάγθε 

γηα νκαδηθφ απνηέιεζκα-δεκνθξαηηθφηεηα δίλεη κηα αλαγθαζηηθή ψζεζε λα 

μεπεξαζηνχλ ληξνπέο, ελδνηαζκνί, πξνθαηαιήςεηο (πρ δελ ην ρσ κε ηνλ 

απηνζρεδηαζκφ).  

17: Ζ δπζθνιία κνπ είλαη ζηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ζηε δεκηνπξγία ζηα πιαίζηα ηεο 

νκάδαο. Δίλαη δχζθνιν λα πεηο ηελ άπνςή ζνπ ρσξίο λα εκκέλεηο ή λα κηιάο ρσξίο λα 

αθνχγεζαη ή λα θαηαθέξεηο λα αθνχζεηο νπζηαζηηθά φιεο ηηο απφςεηο ζε κηθξφ 
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ρξνληθφ δηάζηεκα. 

18: Αληηκεηψπηζα δπζθνιίεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη απφδνζεο δηάθνξσλ 

ξφισλ. Ξέξσ φηη ε έθζεζε ζε θφζκν είλαη κηα αδπλακία κνπ. ζν γηα ηελ εθαξκνγή 

ζηελ ηάμε δελ αληηκεηψπηζα δπζθνιίεο.  

Δξώηεζε 5: Τπάξρεη θάπνην άιιν ζρόιην πνπ επηζπκείο λα αλαθέξεηο;  

1: 

2: Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηε δεκηνπξγφ (!) ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα ηελ εμαηξεηηθή 

δνπιεηά θαη πξνεηνηκαζία θαη ζίγνπξα γηα ην πνιχ ηξέμηκν πνπ έρεη ξίμεη! 

3: ρη. 

5: Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ απζεληηθφηεηά ζνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ  εκςπρψλεηο ην 

ζεκηλάξην θαη πεξηκέλσ κε αγσλία ηηο επφκελεο ζπλαληήζεηο καο! 

7: Θα ήζεια λα παξαηεξήζσ θάηη πνπ δελ έρσ δεη ζπρλά ζε ηέηνηνπ ηχπνπ 

ζεκηλάξηα, θαη δελ μέξσ θαη πσο λα ην εθθξάζσ, κηα κεγάιε αίζζεζε ππεπζπλφηεηαο 

εθ κέξνπο ηεο εκςπρψηξηαο θαη δίθαηεο/ίζεο κεηαρείξηζεο. Ζ θαζεκηά θαη ν θαζέλαο 

έρνπλ ηελ επθαηξία θαη ηνλ ρξφλν λα εθθξαζηνχλ, αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα 

επηηξέπνπλ ζε φιεο θαη φινπο λα θάλνπλ ην ίδην, ρσξίο λα επηζθηάδνπλ. Ζ 

εκςπρψηξηα εκπλέεη πξαγκαηηθή ζνβαξφηεηα, ε νπνία πεξλάεη ζε φιε ηελ νκάδα. 

Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ, ζηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ, ε πξψηε γλσξηκία έγηλε κε 

πνιχ νκαιφ ηξφπν, κε αζθήζεηο πνπ δελ εθζέηνπλ θαη δελ θάλνπλ θάπνηνλ/θάπνηα λα 

ληψζεη ακήραλα. Ίζσο είλαη ιίγν «εξαζηηερληθή» θαη ζθιεξή ε ζθέςε απηή απφ 

θάπνηα πνπ είλαη εθηφο ηνπ ρψξνπ απηνχ,  αιιά είλαη ν δηθφο κνπ ηξφπνο λα ππνζέζσ 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ εκςπρσηξηψλ/ψλ λα δηαρεηξίδνληαη κηα νκάδα. 

8: Θέισ λα πξνζζέζσ φηη εξγαζηήξηα ζαλ απηφ ληψζσ φηη είλαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ γηα  

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ! Πξνζσπηθά, κνπ άλνημαλ έλα πεδίν ζθέςεο θαη 

δξάζεο ζην νπνίν πνιχ ζα ήζεια λα ζπλερίζσ λα πεηξακαηίδνκαη! 

ε επραξηζηψ Νάληηα γηα ηελ έσο ηψξα εκπεηξία!!!  

9: Θα ήζεια λα ζπκβαίλνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπλαληήζεηο γηαηί ζεσξψ φηη είλαη 

θαηάιιειεο, νπζηαζηηθέο θαη βνεζεηηθέο ζην πξνζσπηθφ ηεο εθπαίδεπζεο.  

10: Οη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηνπ δεκνθξαηηθνχ δαζθάινπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη ρξφλσλ πξνυπεξεζίαο. 

11: ρη. Αλππνκνλψ γηα ηε ζπλέρεηα.  

12: Δχρνκαη απηφο ν θαηξφο λα ζνπ πξνζθέξεη φ, ηη πεξίκελεο γηα ην παηδαγσγηθφ 

ζνπ έξγν θαη λα ραξίζεη ζηνλ θαζέλα θαη ζε θαζεκία φ, ηη πνιχηηκν ν έλαο θαη ε 

θαζεκία ρξεηάδεηαη ζηελ εξγαζηαθή θαη πξνζσπηθή ηνπ/ηεο πνξεία.  

13: Αλ γίλνληαη ζπρλφηεξα θαη πεξηζζφηεξα εξγαζηήξηα ζαλ θαη ηνχην, ππάξρνπλ 

ζνβαξέο ειπίδεο λα αλαιάβεη επηηέινπο ην ρνιείν ηηο επζχλεο ηνπ. 

14: 

16: Θα ήζεια λα θάλνπκε θαη παηρλίδηα- ηερληθέο πξνζαξκνζκέλα ζηα παηδηά. 

αθψο ην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξη εζηηάδεη ζηε δηακφξθσζε εκψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά λνκίδσ φηη έζησ έλα εξγαζηήξη αλαθνξηθά κε ηδέεο γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηα παηδηά ζα ήηαλ έλα θνκκαηάθη ζην πάδι πνπ 

ζπκπιεξψλνπκε θαη αθνξκή γηα πεξεηαίξσ δηθή καο δνπιεηά. Δλαιιαθηηθά ή 

ζπκπιεξσκαηηθά ζα κπνξνχζε λα δνζεί θάπνηα βηβιηνγξαθία. 

17: Πφζν δχζθνινο είλαη ν ελεξγφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα κηα δεκνθξαηηθή 

εθπαίδεπζε. Πφζν δχζθνιν είλαη λα απνπνηεζνχκε ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο καο. Πφζν 

δχζθνιν κνπ  θαίλεηαη, ζην θεηηλφ ζρνιηθφ κνπ πεξηβάιινλ, λα εθαξκφζσ 

δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη γη΄ απηφ ληψζσ ηέξαο αλάκεζά ζαο. 

18: Θα ήζεια λα γίλεη δεχηεξνο θχθινο ηνπ ρξφλνπ, γηαηί ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ! 
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ΣΔΛΙΚΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

  

1. Πψο αληηιακβάλεζηε ηνλ «ελεξγφ ξφιν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ σο πξνο ηε βησκαηηθή 

δεκνθξαηία θαη πξαθηηθή»; 

  

2. Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξφινπ απηνχ πηζηεχεηε φηη θαιιηεξγήζαηε ζηα 

εξγαζηήξηα;  

 

3. Δίραηε πξνζδνθίεο απφ ηα εξγαζηήξηα νη νπνίεο ηειηθά δελ ηθαλνπνηήζεθαλ ή δελ 

ηθαλνπνηήζεθαλ ζηνλ βαζκφ πνπ επηζπκνχζαηε; 

  

4. Πνηεο ηερληθέο ή αζθήζεηο μερσξίζαηε θαη γηαηί; 

  

5. Ση άιιν ζα ζέιαηε λα αλαθέξεηε γηα ηνλ επηκνξθσηηθφ θχθιν, ηελ εκςπρψηξηα, ηνπο 

άιινπο ζπκκεηέρνληεο θαη γηα ηνλ εαπηφ ζαο;  
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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΣΟ ΣΔΛΙΚΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Πίλαθαο 21: Απαληήζεηο ηειηθνχ Δξσηεκαηνινγίνπ  

Δξώηεζε 1: Πώο αληηιακβάλεζηε ηνλ «ελεξγό ξόιν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ σο 

πξνο ηε βησκαηηθή δεκνθξαηία θαη πξαθηηθή»;  

2: ξεμε θαη λέεο ηδέεο γηα βησκαηηθή εθπαίδεπζε εληφο ηεο ηάμεο, κέζα απφ ηελ 

νπνία ζα καζαίλνπλ ηφζν νη καζεηέο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί, ζα αθνχγνληαη φιεο νη 

θσλέο, ζα ππάξρεη νξηδνληηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηάμεο π.ρ. κε ηε 

ζπλεηζθνξά ησλ παηδηψλ ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, ηε ζέζπηζε 

θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο θιπ. 

3: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεξγεηηθφο αθξναηήο, λα δίλεη ρξφλν 

ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, λα θαιιηεξγεί ηελ ελζπλαίζζεζε  θαη ηελ επηζπκία 

ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο, λα εληζρχεη θαηαζηάζεηο δηαιφγνπ 

ζηελ ηάμε θαη λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο έληαμεο γηα φια ηα παηδηά. Παξάιιεια λα 

θάλεη φ,ηη κπνξεί ψζηε ζπλνιηθά ην ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεηαη λα θηλείηαη πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε (εληαμηαθφ πιαίζην, ηζφηηκεο ζρέζεηο, ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο 

θαη παξαγσγηθέο ζπλειεχζεηο). 

5: Ο ελεξγφο ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ γηα εκέλα, πεγαίλεη καδί κε ηελ 

εηνηκφηεηα θαη ηελ αλνηρηφηεηα  ηνπ/ηεο λα αμηνπνηεί εθπαηδεπηηθά ηηο 

αλεζπρίεο/γλψζεηο/πιεξνθνξίεο/ζθέςεηο/απνξίεο ησλ καζεηψλ/ηξησλ. Να ηηο 

εκπινπηίδεη, λα ηηο θαιιηεξγεί θαη έηζη ε γλψζε λα πξνέξρεηαη απφ αλάγθε ησλ 

παηδηψλ. Να ππάξρεη ρψξνο γηα παηρλίδη, δεκηνπξγία θαη κάζεζε κέζα απφ ην βίσκα 

θαη φρη ζηείξα γλψζε κφλν κέζα απφ βηβιία. Να κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζηελ νκάδα 

θαη ζηελ ηάμε θιίκα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ψζηε φινη θαη φιεο λα ληψζνπλ 

ηζφηηκα κέιε ηεο νκάδαο. Να ππάξρεη ρψξνο λα αθνχγνληαη νη γλψκεο φισλ. Να 

βνεζήζεη ηελ νκάδα λα απνδέρεηαη ηνλ δηαθνξεηηθφ ξπζκφ ηνπ θαζέλα θαη ηεο 

θαζεκίαο αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο κε απνδνρή.  

7: Γπζθνιεχνκαη λα βξσ απάληεζε.. ε αιήζεηα είλαη φηη ε ιέμε δεκνθξαηία, κε ηελ 

πνιχ νπδέηεξε έλλνηα ηεο, γηα κέλα ίζσο είλαη ηειείσο αηαίξηαζηε κέζα ζην ζρνιείν. 

Μηιάκε γηα έλα ζεζκφ πνπ δελ είλαη θαζφινπ δεκνθξαηηθφο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ. 

Τπάξρνπλ μεθάζαξεο θαη νξαηέο ηεξαξρίεο κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, θαη ε 

ζηάζε κηαο δαζθάιαο κέζα ζε απηφ δε κπνξεί λα απνκνλσζεί θαη λα ραξαθηεξηζηεί 

δεκνθξαηηθή. Φέηνο έθαλα πξψηε θνξά ζπκβνχιην ηάμεο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε 

πσο είλαη κηα άθξσο δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη θαηλνηφκα γηα ζρνιηθή ηάμε. κσο, 

ζην ηειεπηαίν ζπκβνχιην, έλαο καζεηήο ήξζε θαη αλαίξεζε φιν απηφ ην ζθεπηηθφ, 

ιέγνληαο πσο θάπνηεο θνξέο έλησζε θαηαπηεζκέλνο πνπ έπξεπε λα κηιήζεη, ελψ δελ 

ην επηζπκνχζε. Καη απηφ γηαηί, εγψ, ςειαθίδνληαο «δεκνθξαηηθέο ηερληθέο», είρα 

ππεξηνλίζεη ηελ ππνρξέσζε φισλ λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζέκαηα, γηαηί ε γλψκε φισλ 

κεηξάεη θιπ. Μνπ ζπκίδεη θάπσο ηε δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ θαη ηεο απνρήο κέζα 

ζηε δεκνθξαηία.  Καη επεηδή δελ έρσ απαληήζεη θαζφινπ ζηελ εξψηεζε, ζα 

πξνζζέζσ πσο ε ιέμε δηθαηνζχλε, πάιη κε επηθχιαμε, ίζσο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξίδεη πην εχζηνρα κηα ζπκπεξηθνξά δαζθάιαο. 

8: Γηα λα έρεη ελεξγφ ξφιν κία εθπαηδεπηηθφο ζηε βησκαηηθή δεκνθξαηία θαη 

πξαθηηθή ζεσξψ φηη αξρηθά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ αλάινγε επαηζζεηνπνίεζε-

θαηάξηηζε-εθπαίδεπζε. Γελ αξθεί  λα «(αλα)γλσξίδεη «ζεσξεηηθά δεκνθξαηηθέο 

αξρέο θαη αμίεο αιιά λα ηηο έρεη κειεηήζεη θαη λα έρεη ηα αληαλαθιαζηηθά θαη ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία ψζηε λα παξέκβεη ηφζν ζε επίπεδν πξφιεςεο φζν θαη 

αληηκεηψπηζεο πεξηπηψζεσλ θαηαπάηεζεο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

δεκνθξαηηθψλ αμηψλ. Υξεηάδεηαη επίζεο δηαξθή αλαηξνθνδφηεζε απφ νκάδεο ζαλ 

απηή ηνπ εξγαζηεξίνπ ππφ ηελ θαζνδήγεζε έκπεηξεο εκςπρψηξηαο, φπσο γηα εκάο 
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ήηαλ ε Νάληηα. 

10: Πξφθεηηαη γηα κηα εθπαηδεπηηθφ ή νπνία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ελεξγήο 

αθξφαζεο θαη είλαη δηαξθψο έηνηκε λα αλαζεσξήζεη, λα κεηαηξέςεη θαη λα εμειίμεη 

ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε 

ηάμεο. Δίλαη κηα θαηάζηαζε φπνπ νη καζεηέο είλαη ίζνη θαη πξνζπαζνχκε λα 

βξηζθφκαζηε ζε κηα θαηάζηαζε ζπλδηακφξθσζεο θαη απειεπζέξσζεο ηνπ θαζελφο 

θαη ηεο θαζεκίαο. 

12: Ο ελεξγφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε δεκνθξαηηθέο πεπνηζήζεηο αθνινπζεί 

πξαθηηθέο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηνλ ίδην παξάδεηγκα πξνο κίκεζε απφ ηα παηδηά ηνπ, 

θαζψο ην παξάδεηγκα είλαη απηφ πνπ θάλεη ην παηδί λα καζαίλεη θαη φρη θάπνην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν κηαο νηαζδήπνηε ζεσξίαο.  

13: Σνχηνο ν ξφινο ζπλεπάγεηαη κηα ζηάζε ελζπλαηζζεηηθή θαη ελδπλακσηηθή,  

ψζηε νη καζεηέο λα κάζνπλ λα καζαίλνπλ, λα ζπλδηαιέγνληαη, λα αλαζηνράδνληαη, λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο, λα ακθηζβεηνχλ ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ, λα 

αιιεινζηεξίδνληαη θαη λα αιιεινθξίλνληαη δεκηνπξγηθά. Σνχηε ε ζηάζε δελ ζα 

πξέπεη λα επηβάιεη αιιά λα εκπλέεη, δελ ζα πξέπεη λα λνπζεηεί αιιά λα πξνζθέξεη ηηο 

ηδηαίηεξεο γλψζεηο ηνπ/ηεο φπνπ ηνπ/ηεο δεηείηαη, θαη λα κελ επηθνηλσλείηαη κφλν 

κέζσ ηνπ ιφγνπ, αιιά θπξίσο κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο. 

14: Σν θνκβηθφ ζεκείν ζηνλ ξφιν απηφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζεκεξηλά λα 

αλαξσηηέηαη θαη λα αλαζηνράδεηαη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θη αθφκε γηα ηηο ζθέςεηο ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ θπξίσο, αιιά θαη ηνπο άιινπο ελήιηθνπο εκπιεθφκελνπο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

16: Ππιψλαο ηεο δεκνθξαηίαο λνκίδσ πσο είλαη ν δηάινγνο, γη‟ απηφ ν ελεξγφο 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο πξνο ηε βησκαηηθή δεκνθξαηία θαη πξαθηηθή θαηά ηε 

γλψκε κνπ έγθεηηαη ζηε δηαιιαθηηθφηεηά ηνπ θαη φ, ηη ηε ζπλνδεχεη, αηειεχηεηε 

ππνκνλή, αλεπηπγκέλεο νξγαλσηηθέο, επηθνηλσληαθέο θαη εκςπρσηηθέο δεμηφηεηεο γηα 

ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαιφγνπ αιιά θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ βνεζνχλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηεμαγσγή δηαιφγνπ απφ 

κέξνπο ησλ παηδηψλ.  

17: Έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ δελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζην γλσζηηθφ ηνκέα, αιιά 

λνηάδεηαη γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ηνπ, πνπ 

αλαζηνράδεηαη σο πξνο ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δξάζε, πνπ ππνζηεξίδεη ηε δηθαηνζχλε, 

αθνπγθξάδεηαη, αθνχεη ελεξγεηηθά θαη ζέβεηαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, πνπ δελ 

αλαπαξάγεη ν ίδηνο ζηεξεφηππα θαη δελ ππνζηεξίδεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο, πνπ δίλεη 

βαξχηεηα ζηηο δπλακηθέο ηεο ηάμεο θαη αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ηεο νκάδαο σο 

ελεξγφ κέινο ηεο, πνπ δελ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ απζεληία αιιά αλαγλσξίδεη θαη 

επηδηψθεη ηε ζπλεηζθνξά φισλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, πνπ ππνζηεξίδεη ηε 

ζέζπηζε θαλφλσλ απ‟ φινπο κε βάζε ηεο αλάγθεο ηεο νκάδαο ηεο ηάμεο θαη φρη σο 

εμσηεξηθή θαηαπίεζε. 

Δξώηεζε 2: Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξόινπ απηνύ πηζηεύεηε όηη 

θαιιηεξγήζαηε ζηα εξγαζηήξηα;  

2: Πνιιέο λέεο θαη σξαίεο ηδέεο γηα βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

κπνξεί έλαο/κηα εθπαηδεπηηθφο λα ζίμεη ζνβαξά θαη θαίξηα δεηήκαηα ζε καζεηέο 

κηθξψλ (αιιά θαη κεγάισλ) ειηθηψλ κε δηαζθεδαζηηθφ θαη επθάληαζην ηξφπν. 

3: Ννκίδσ πσο ήηαλ ε ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη νη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο. 

5: ια απηά εληζρχζεθαλ κέζα απφ ην βίσκα κηαο ηζφηηκεο νκάδαο, πνπ νη γλψκεο 

φισλ ήηαλ απνδεθηέο, κέζα απφ ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαζψο θαη κέζα απφ ηελ 

έκπλεπζε λα δνπιέςσ κε απηέο ηηο ηερληθέο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο δηάθνξα ζέκαηα 

κέζα ζηελ ηάμε. 

7: Υσξίο λα ζπκάκαη αθξηβψο ζε ηη είδνπο αζθήζεηο,  ληψζσ πσο παξαηήξεζα ηελ 
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ηθαλφηεηά κνπ σο αθξνάηξηα, θαη παξαηεξψληαο απηφ ίζσο ηελ ελδπλάκσζα θάπσο. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, πηζηεχσ, λα μέξεηο λα αθνχο, αθφκα θαη λα δείρλεηο φηη αθνχο 

θαη λα αληαπνθξίλεζαη, φηαλ  κηιάκε γηα ηνλ ξφιν σο δαζθάιαο.  

8: ην ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην ν ξφινο ηεο παξαηεξήηξηαο ήηαλ ζεκαληηθφο φηαλ 

παξαθνινπζνχζα ηελ παξνπζίαζε άιισλ αηφκσλ ή νκάδσλ. Υάξε ζηελ παξαηήξεζε 

έπαηξλα απφζηαζε θαη αληηιακβαλφκνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζέζε κνπ θαη ηελ επζχλε 

κνπ σο άηνκν, σο κέινο ηεο νκάδαο καο θαη ελ γέλεη ηεο θνηλσλίαο. 

10: Σελ ελζπλαίζζεζε, ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θάλσ ηελ 

απηνθξηηηθή κνπ ζε θάζε ζπλάληεζε γηα ην πψο εγψ ζπκκεηείρα ζε απηή - ζηνηρείν ην 

νπνίν κε βνεζάεη πιένλ ηδηαίηεξα ζηηο νκάδεο ηηο νπνίεο εκςπρψλσ. 

12: Μία πηπρή ηνπ «δεκνθξαηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ πνπ θαιιηέξγεζα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ε πάηαμε, πξνζσξηλά ησλ 

πξνζσπηθψλ ζθέςεσλ –απνθάζεσλ κε ζθνπφ λα πξναρζεί ην γεληθφ «θαιφ» ηεο 

νκάδαο θαη λα αθνπζηεί ε θάζε κία θσλή. 

13: Θεσξψ πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ είρα ηξηβή κε φιεο ηηο παξαπάλσ 

πηπρέο, αλ θαη ζα βνεζνχζε ην λα είραλ «δνθηκαζηεί» θαη ζην πιαίζην δηάδξαζεο  θαη 

κε παηδηά, εθηφο απφ ελήιηθεο - εθπαηδεπηηθνχο. 

14: Θεσξψ φηη θαιιηεξγήζεθε ε ηθαλφηεηα κνπ ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. 

16: ίγνπξα εμέιημα δηάθνξεο δεμηφηεηεο πνπ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο ζηνλ 

παξαπάλσ ξφιν, φπσο ε ππνκνλή, ην ζάξξνο ηεο γλψκεο, ε αλαγλψξηζε θαη ε 

ακθηζβήηεζε απζφξκεησλ ζηεξενηππηθψλ ζθέςεσλ, ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζε κία 

δπαδηθή ή νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, ν αλαζηνραζκφο. 

17: ηα πιαίζηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαιιηεξγήζεθαλ γηα κέλα φια ηα παξαπάλσ θαη 

ηδηαίηεξα ν αλαζηνραζκφο, ν ζεβαζκφο ζηα φξηα ηνπ άιινπ, ε ελζπλαίζζεζε, ε 

φκνξθε ζπλεξγαζία γηα έλα θνηλφ ζηφρν κε άηνκα κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ζθέςεηο, 

ηδέεο θαη θαηαβνιέο. 

Δξώηεζε 3: Δίραηε πξνζδνθίεο από ην ζεκηλάξην νη νπνίεο ηειηθά δελ 

ηθαλνπνηήζεθαλ ή δελ ηθαλνπνηήζεθαλ ζηνλ βαζκό πνπ επηζπκνύζαηε; 

2: ρη. 

3: Σν ζεκηλάξην ηθαλνπνίεζε αξθεηέο απφ ηηο πξνζδνθίεο κνπ. Δίλαη πνιχ 

επραξηζηεκέλε θαζψο κε εμέπιεμε επράξηζηα. 

5: Οη πξνζδνθίεο κνπ ηθαλνπνηήζεθαλ ζην έπαθξν.  

7: Γελ ζπκάκαη ηη είδνπο πξνζδνθίεο είρα πξηλ πάξσ κέξνο ζην ζεκηλάξην απηφ, 

αιιά, εθφζνλ δηνξγαλσλφηαλ κε αθνξκή εξγαζία ζε ζρνιή ζεάηξνπ, είρα θαληαζηεί 

φηη ζα είρε λα θάλεη πνιχ κε ηερληθέο ζεάηξνπ, γη‟ απηφ θαη δήισζα ζπκκεηνρή.  

Ίζσο, ηψξα πνπ ην ζθέθηνκαη, ζα ήζεια λα  είρακε κειεηήζεη θαη ιίγν ζέαηξν 

θφξνπκ, γηα ην πψο ζα κπνξνχζακε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην ζρνιείν. Σν ζεσξψ 

πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν, αιιά ίζσο ιίγν επηθίλδπλν λα μεθχγεη, αλ δε ην γλσξίδεηο 

θαιά. 

8: Οη πξνζδνθίεο κνπ ηθαλνπνηήζεθαλ θαη κε ην παξαπάλσ ζα έιεγα! Απνδείρζεθε 

πσο φηαλ νη άλζξσπνη ζέινπλ κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ πνιιά πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν 

κε πνιιαπιέο φκσο φςεηο. 

10: ρη, ζεσξψ απιά φηη ζα έρεη πνιχ αμία ε ζπλέρηζε ηνπ ζε έλαλ δεχηεξν θχθιν 

δίλνληαο έκθαζε ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πάλσ ζε φζα είδακε. 

12: Σν ζεκηλάξην αληαπνθξίζεθε επαξθέζηαηα ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο ππνζέζεηο 

πνπ είρα θάλεη ζρεηηθά κε ηα νθέιε πνπ ζα κνπ απέθεξε. 

13: Ίζσο λα είρα ηελ αλάγθε γηα  λα γλσξίζσ θαιχηεξα ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο 

εκςπρσηή/ηξηαο. 

14: Ήξζα ζην ζεκηλάξην ρσξίο ηδηαίηεξεο πξνζδνθίεο, πεξηζζφηεξν γηα λα αθνχζσ 
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θαη λα κνηξαζηψ απφςεηο θαη ηδέεο πάλσ ζην ζέκα, νπφηε γηα κέλα δελ κπήθε πνηέ 

ζέκα ηθαλνπνίεζεο πξνζδνθηψλ. 

16: Δίρα ηελ ειπίδα πσο ζα καζαίλακε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε ζρνιηθή ηάμε, έλα πην νινθιεξσκέλν ζρέδην 

δηδαζθαιίαο/πξφγξακκα παξέκβαζεο, παξφια απηά ειπίδσ πσο απηή ε πξνζδνθία ζα 

ηθαλνπνηεζεί ζε θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθή ζπλάληεζε ή αλαπφθεπθηα απφ ηνλ θαζέλα 

απφ εκάο κεκνλσκέλα ζην ρψξν δξάζεο ηνπ θαζελφο. 

17: Οη πξνζδνθίεο κνπ απφ ην ζεκηλάξην δελ ήηαλ απζηεξά πξνζδηνξηζκέλεο. 

Αθνξνχζαλ γεληθά ζηελ ελαζρφιεζε κε πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα κηα 

δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε. Δλψ νη ζπλαληήζεηο κε γέκηδαλ, αλαινγηδφκνπλ γηα πνιχ 

θαηξφ ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ φζσλ θάλακε κε ηε δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε. Σειηθά κε 

ην θιείζηκν ηνπ θχθινπ ησλ εξγαζηεξίσλ κπήθαλ φια ζε κηα απνθαιππηηθή ζεηξά 

θαη έηζη θαηέιεμε ην ζεκηλάξην, κε ηελ βησκαηηθή θχζε ηνπ, λα μεπεξάζεη ηηο αξρηθέο 

κνπ πξνζδνθίεο. 

Δξώηεζε 4: Πνηεο ηερληθέο ή αζθήζεηο μερσξίζαηε θαη γηαηί; 

2: Πνιιέο θαη δηάθνξεο ηερληθέο απφ ην ζέαηξν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ, αιιά θαη 

πνηθίιεο ηερληθέο «πξνζέξκαλζεο» γηα ηε δεκηνπξγία νηθεηφηεηαο θαη άλεζεο 

αλάκεζα ζηα άηνκα ηεο νκάδαο θαη απνθφξηηζεο. 

3: Ζ ηερληθή ηνπ ράξηε ηεο δσήο ήηαλ απηή πνπ κνπ εληππψζεθε ιφγσ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο πνπ κνπ πξνμέλεζε αιιά θαη ηεο επθαηξίαο λα 

κνηξαζηείο, λα αθνχζεηο θαη λα ηαπηηζηείο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Δπίζεο, 

ε ηειεπηαία ηερληθή ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο νκάδαο,  δηφηη ρσξίο ιεθηηθή επηθνηλσλία 

ππήξμε έληνλν δέζηκν κεηαμχ ησλ κειψλ, κε ζεβαζκφ θαη ζπγθέληξσζε γηα ηελ 

επηηέιεζε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ (λα θζάζνπκε ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο). 

5: Σν ζεκηλάξην πνπ ζην ζχλνιφ ηνπ κνπ έκεηλε πεξηζζφηεξν ήηαλ απηφ κε ηα 

ζηεξεφηππα θαη φιε ε ηερληθή ηνπ ξφινπ ζηνλ ηνίρν, ε αλαθξηηηθή θαξέθια θαη ν 

ζπιινγηθφο ξφινο. Αθφκα κνπ άξεζε ην πσο θαη ζε πφζεο δηαθνξεηηθέο θάζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο παγσκέλεο εηθφλαο. 

7: Καηαξρήλ, κνπ άξεζαλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ελεξγνπνίεζεο θαη ηα παηρλίδηα. 

Δπίζεο ν ξφινο ζηνλ ηνίρν κνπ εληππψζεθε. Ίζσο επεηδή δε ην γλψξηδα σο ηερληθή. 

Καη ηνλ ζεσξψ έλαλ πνιχ πεηπρεκέλν ηξφπν λα  έξζνπλ ζε επαθή (νη καζεηέο) κε 

ζπλαηζζήκαηα θαη πεξηζηάζεηο θαη λα απνθηήζνπλ ελζπλαίζζεζε, λα βάινπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε άιισλ θαη λα ζθεθηνχλ θαη λα ληψζνπλ φπσο άιινη. Δπίζεο ν 

ράξηεο ηεο δσήο ήηαλ πνιχ ςπρνζεξαπεπηηθφο, φρη κφλν γηα πξνζσπηθή θαηαλάισζε, 

φπσο ζθέθηεθα αξρηθά, αιιά θαη γηα καζεηέο.  

8: Σν εξγαζηήξην κνπ εληππψζεθε ζα κία εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνπ απφ ηε κία 

δξαζηεξηφηεηα πεγαίλακε ζηελ άιιε θαη απφ ηε κία ηερληθή δνκνχζακε ζηαδηαθά πην 

ζχλζεηεο. ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπληνληζκνχ ήηαλ ηδηαίηεξεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ 

θάπνηεο πην έληνλεο: ηαλ ε νκάδα βεκάηηδε πξνο ηνπο απέλαληη κε θιηκαθνχκελν 

βαζκφ δπζθνιία θαη ζηφρνο ήηαλ λα θηάζνπκε φιεο ρσξίο λα κείλεη θακία πίζσ ζε 

θχθιν πνπ κεηαδίδακε ηνλ παικφ καο ζηα δηπιαλά άηνκα θαη καο ηνλ επέζηξεθαλ. 

Σερληθέο πνπ δε γλψξηδα θαη κνπ εληππψζεθαλ ήηαλ απηή ηνπ divised, φπνπ κε 

ζπγθεθξηκέλεο απιέο νδεγίεο πιαηζηψζεθε κηα δξάζε ε νπνία καο νδήγεζε ζε κηα 

κηθξή ζεαηξηθή παξάζηαζε. Ζ αλαθξηηηθή θαξέθια ήηαλ επίζεο κηα ηερληθή πνπ κε 

ζπγθίλεζε. 

10: Οη αζθήζεηο ηνπ ζεάηξνπ εηθφλαο, ηηο νπνίεο απφιαπζα ηδηαίηεξα, ν ράξηεο ηεο 

δσήο καο θαη θάπνηα απφ ηα κνηξάζκαηα ζε κηθξέο νκάδεο ηα νπνία ήηαλ πνιχ 

έληνλα γηα κέλα. 

12: Μνπ έθαλε πνιχ θαιφ πνπ έπξεπε λα απηνζρεδηάδνπκε ζε πνιχ ιίγα ιεπηά, 

γεγνλφο πνπ αλαδείθλπε θάζε θνξά ηνλ απζεληηθφ ραξαθηήξα θαη  ζπλαηζζεκαηηθή 
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απφρξσζε  ηνπ θαζελφο. 

13: Οη αζθήζεηο εκπηζηνζχλεο ή ελεξγνπνίεζεο ζηελ αξρή θάζε εξγαζηεξίνπ, γηαηί 

θαηάθεξλαλ λα κε βγάινπλ απφ ηελ πξνζσπηθή ζθαίξα θαη λα κε ηνπνζεηήζνπλ ζηε 

δηαπξνζσπηθή, θαζψο επίζεο θαη λα κε βγάινπλ απφ ηελ κεζεκεξηαλή ξαζηψλε. 

Οη παγσκέλεο εηθφλεο θαη νη ζχληνκεο ζθελέο, γηαηί κέζα ζε κηθξά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ππήξρε ζπλεξγαζία κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ζε νξηδφληηα 

βάζε, πξάγκα θαζφινπ εχθνιν. Δπίζεο, κε βνήζεζαλ ζηελ έθζεζε κπξνζηά ζε 

άιινπο. Ζ αθξφαζε θαη ε ζπδήηεζε ηνπ πνηήκαηνο «ψπα» θαζψο επίζεο θαη ε 

ζπδήηεζε πεξί ζηεξενηππηθψλ εθθξάζεσλ θαη ε κεηέπεηηα «δξακαηνπνίεζε ηνπο». 

Γηφηη, αθνπγθξάζηεθα ηε πξνζσπηθή καηηά άιισλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα ακηγψο 

δηαπξνζσπηθά ή θνηλσληθά. Οη ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε πεξί πνιηηηθήο πηπρήο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζην ηέινο νξηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ. Γηφηη, έβαδα ζε πιαίζην ην φηη είρε 

πξνεγεζεί. «Ο ράξηεο ηεο δσήο», γηαηί δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο εγγχηεηαο πνπ 

είλαη κε ηε ζεηξά ηεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζε θάζε ζπιινγηθή δξάζε. 

14: Μνπ εληππψζεθαλ πεξηζζφηεξν νη ηερληθέο ηεο παγσκέλεο εηθφλαο θαη ηνπ  

life-map. Mνπ έθαλε εληχπσζε ε δχλακε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ρσξίο ιεθηηθή 

επηθνηλσλία. 

16: Ο δηάδξνκνο ζπλείδεζεο ήηαλ κία πνιχ δπλαηή δξαζηεξηφηεηα γηαηί καο 

ζπγθίλεζε, καο έλσζε θαη καο βνήζεζε λα ζπληνληζηνχκε σο νκάδα κε ηε ζπιινγηθή 

καο ζπλείδεζε θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πξάγκαηα γηα  ηελ αηνκηθή καο 

ζπλείδεζε. Ο ράξηεο ηεο δσήο ήηαλ κία επίζεο δπλαηή δξαζηεξηφηεηα κε πνιχ 

«παλαλζξψπηλν» ραξαθηήξα. Άιιε κία δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκάκαη είλαη ην 

θξεκκχδη θαη ην φηη κεηά θηιηξάξακε ηνλ ξφιν καο αλάινγα κε ην θεληξηθφ-κάιινλ 

ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ καο. Πνιχ ρξήζηκνο ήηαλ ν ζπρλφο αλαζηνραζκφο.   

17: Ξερψξηζα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζε «αλάγθαδαλ» λα ρξεζηκνπνηήζεηο κε 

ιεθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, απηέο πνπ έπξεπε λα ζέβεζαη ην ζψκα θαη ηα φξηα 

ηνπ άιινπ, πνπ απαηηνχζαλ ελεξγεηηθή αθξφαζε ή ηελ παξαηήξεζε ησλ άιισλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη φιεο νη αζθήζεηο κε ηα γιππηά. Μία απφ ηηο αζθήζεηο πνπ κνπ 

εληππψζεθε θαη εθθξάδεη γηα κέλα ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο είλαη απηή φπνπ 

θηλνχκαζηε ειεχζεξα ζην ρψξν θαη κφιηο ζηακαηήζεη ή μεθηλήζεη έλαο έπξεπε λα 

αθνινπζήζνπλ άκεζα θαη νη ππφινηπνη. Δπίζεο ε άζθεζε κε έλα αληηδεκνθξαηηθφ 

πεξηζηαηηθφ ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν γηα ηελ επίδξαζε πνπ είρε ζηνλ 

αλαζηνραζκφ. Αθφκε, κνπ έκεηλαλ νη ηερληθέο ηεο δπλακνπνίεζεο κηαο παγσκέλεο 

εηθφλαο, ηνπ ξφινπ ζηνλ ηνίρν, ηεο αλαθξηηηθήο θαξέθιαο, ηνπ ζπιινγηθνχ ξφινπ θαη 

ηνπ ράξηε ηεο δσήο. 

Δξώηεζε 5: Ση άιιν ζα ζέιαηε λα αλαθέξεηε γηα ηνλ επηκνξθσηηθό θύθιν,  ηελ 

εκςπρώηξηα, ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο θαη γηα ηνλ εαπηό ζαο;  

2: Πνιχ θαιφ, πνιχ θαιά νξγαλσκέλν, θνβεξή εκςπρψηξηα, κε πνιχ ππνκνλή θαη 

επηκνλή, αιιά θαη βαζχηαηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. Δπίζεο γιπθχηαηε! 

3: Ζ αίζζεζε λα ληψζσ επράξηζηα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ην πέξαο 

ησλ ζπλαληήζεσλ. Ζ επθαηξία λα γλσξίζσ αλζξψπνπο κε θνηλέο αλεζπρίεο θαη 

επηζπκία γηα πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία ζηελ εθπαίδεπζε κε γέκηζε αηζηνδνμία. Ζ 

εκςπρψηξηα ήηαλ ζηαζεξή θαη πάληα επράξηζηε, αθνχγνληαο ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο, 

δίλνληαο θαηεχζπλζε φπνπ ρξεηαδφηαλ θαη ζηεξίδνληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γέκηζα 

ηδέεο θαη ελέξγεηα ψζηε ηε λέα ρξνληά λα θέξσ κέζα ζηελ ηάμε θαη λα δνθηκάζσ 

πνιιά απ‟ φζα θάλακε ζην ζεκηλάξην.  

5: Πινχζην ζεκηλάξην ζε αζθήζεηο  θαη πιηθφ πνπ ρσξίο απηή ηελ εκςπρψηξηα ζα 

ήηαλ ιεηςφ. Δπραξηζηψ πνιχ γηα φια! 

7: Γελ μέξσ πξαγκαηηθά! Ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ, δελ είρε ζηηγκέο θνχξαζεο θαη 

βαξεκάξαο, πνπ ηπραίλεη γεληθά πνιιέο θνξέο. Γηα ηελ εκςπρψηξηα δελ έρσ ιφγηα, 
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λνκίδσ πσο έρεη θάπνην «ράξηζκα» ζε απηφ… ελλνψληαο κεγάιε ηθαλφηεηα ζην 

ζπληνληζκφ νκάδσλ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ! 

8: Δπραξηζηψ ηελ εκςπρψηξηά καο Νάληηα Καηή γηα ηελ εκςχρσζε, ηελ 

ππνζηήξημε, ην θσηεηλφ ρακφγειν πνπ καο παξέζπξε θη άιινηε παίδακε ζα παηδηά θη 

άιινηε, ζε ζίγνπξα κνλνπάηηα, αλαζθαιεχακε ην μεραζκέλν παηδί κέζα καο! 

Μηα φκνξθε, ζπάληα νκάδα! Υαίξνκαη πνπ ππήξμα έλα θνκκάηη ηεο... 

10: Θεσξψ ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε ηε ζπκβνιή ηεο εκςπρψηξηαο ε νπνία θαηάθεξε 

λα δέζεη κηα νκάδα αξθεηά αλνκνηνγελή θαη λα δηαρεηξηζηεί θάπνηεο θαηαζηάζεηο 

πηεζηηθέο γηα ηελ νκάδα κε θξνληηζηηθφ ηξφπν, ραιαξψλνληαο ηηο εληάζεηο. Με ην 

πέξαζκα ησλ ζπλαληήζεσλ έλησζα ηα κέιε ηεο νκάδαο πνιχ θνληά, έρνληαο αθήζεη 

ηηο δηθέο κνπ πξνθαηαιήςεηο ζηελ άθξε. Έλησζα κεγάιε αλππνκνλεζία λα πάσ - ζα 

ήζεια λα κελ έρσ ράζεη ηα εξγαζηήξηα πνπ έραζα. Γεληθά επραξηζηψ Νάληηα πνπ καο 

ην πξφηεηλεο!!! 

12: Θα ήηαλ κεγάιε κνπ ραξά λα αθνινπζνχζε ην ζεκηλάξην κία πνξεία ζπλέρεηαο 

θαζψο πηζηεχσ φηη έδσζε ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά αιιά θαη ζε εκέλα πξνζσπηθά 

πνιχ ρξήζηκα εθφδηα ηφζν γηα ηελ  νηθνδφκεζε ηνπ εζψηεξνπ εαπηνχ φζν θαη γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ηαπηφηεηάο κνπ σο παηδαγσγφο. 

13: Θα ρξεηαδφκνπλ πεξηζζφηεξα εξγαζηήξηα γηα λα αθνκνηψζσ θαιχηεξα ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ηερληθέο ζηηο νπνίεο εθηέζεθα. Ζ νκάδα, ελψ απνηεινχληαη απφ 

άηνκα κε πνιχ δηαθνξεηηθά «απηνλφεηα» θαηάθεξε λα αλαπηχμεη ηελ αίζζεζε ηεο 

νκάδαο. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα θάλεθε λα αθνκνηψλνπλ πνιχ ηα φζα ήζειε λα 

επηηχρεη θάζε εξγαζηήξην γεγνλφο πνπ σζνχζε νιφθιεξε ηελ νκάδα.  Καηά ηε 

δηάξθεηα νκαδηθψλ ζπδεηήζεσλ ππφ ηε πίεζε ρξφλνπ, ίζσο θάπνηα άηνκα λα 

παξεκπφδηδαλ αθνχζηα ηελ έθθξαζε ησλ ππνινίπσλ. Ζ εκςπρψηξηα ήηαλ πνιχ 

εκπλεπζηηθή σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έδηλε νδεγίεο, ζπληφληδε ηηο νκαδηθέο 

ζπδεηήζεηο, βνεζνχζε ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε πνιχ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηήξσλ, 

θαζψο θαη σο πξνο ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέζεηε ηηο πξνζσπηθέο ηηο απφςεηο ρσξίο 

λα επηθαιείηαη θαζφινπ ηελ απζεληία. 

14: Μφλν ηελ επρή ζε φινπο καο λα κε ζηακαηήζνπκε ηε δηαδηθαζία 

αλαζηνραζκνχ θαη απηνβειηίσζεο. Καιή δχλακε ζε φινπο! 

16: Ήηαλ κία πνιχ πινχζηα, δηδαθηηθή εκπεηξία πνπ κε βνήζεζε λα αλαπηχμσ 

δηάθνξεο δεμηφηεηεο ρξήζηκεο γηα κηα πην δεκνθξαηηθή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο 

κνπ. Σα εξεζίζκαηα ήηαλ πνιιά, πνιιέο θαη νη αθνξκέο γηα έξεπλα, έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ εαπηφ κνπ αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο, ην θαηά 

πφζν δεκνθξαηηθέο ή ειηηίζηηθεο ή αληηθεηκεληθέο είλαη αληηιήςεηο  καο φπσο «άιινη 

ζπλάδειθνη, αλππνςίαζηνη, έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ», «ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ είλαη ζαλ εκάο». 

17: Δίλαη αμηνζαχκαζην πνπ ε εκςπρψηξηα πξνζάξκνδε ηα εξγαζηήξηα 

αθνινπζψληαο εκάο θαη ην ζεκηλάξην ηειηθά ήηαλ ηφζν δνκεκέλν πνπ δελ ζα 

αληηιακβαλφκνπλ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο αλ δελ καο ην αλέθεξε ε ίδηα. Πέξα απφ ην 

πεξηερφκελν φκσο, ν ξφινο ηεο εκςπρψηξηαο ήηαλ πξαγκαηηθά ελεξγφο. Έλησζα 

πνιιέο θνξέο φηη δηάβαδε ηηο αλάγθεο καο θαη απνζαθήληδε ηηο απνξίεο κνπ πξηλ θαλ 

ρξεηαζηεί λα δεηήζσ δηεπθξηλίζεηο. Γελ έλησζα πνηέ φηη ην εξγαζηήξην ή νη 

ζπκκεηέρνληεο απνηεινχζαλ βάξνο γη‟ απηή. Δίρε πάληα ζεηηθή ελέξγεηα θαη ζεβφηαλ 

ην ζπλαίζζεκά καο. Μαο νδεγνχζε κε δηαθξηηηθφ ηξφπν ζηελ απηνξξχζκηζε θαη έηζη 

δηαηεξνχηαλ ε ξνή ησλ αζθήζεσλ ρσξίο λα βάιιεηαη θάπνηνο. Αθφκε, ραίξνκαη πάξα 

πνιχ πνπ γλψξηζα φια ηα παηδηά ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη γηα ηελ φκνξθε 

αιιειεπίδξαζε, αληαιιαγή απφςεσλ, ζπλδεκηνπξγία θαη ζπλεξγαζία πνπ είρακε 

κέρξη ην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 



104 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 

 ΥΔΓΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ, ΔΠΟΠΣΗΚΑ ΜΔΑ, ΤΛΗΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ,  

ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΧΝΖΔΗ ΚΑΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΑΝΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 
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 1ε Παξέκβαζε: 

ρέδην Πξνγξάκκαηνο 1νπ εξγαζηεξίνπ (07/03/2019) 

1. πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

2. πζηάζεηο- Δηζαγσγή, παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο 

3. Αληαιιαγή πξνζσπηθνχ αληηθεηκέλνπ, πεξπάηεκα ζηνλ ρψξν, γλσξηκία.   

4. Άζθεζε «Να αιιάμνπλ ζέζε φινη φζνη…» 

5. «Μαζεζηαθφ πκβφιαην»: 

Α. Υάξηεο ησλ πξνζδνθηψλ: Γξάθνπλ πξνζδνθίεο ζε πφζη ηη απφ : α) ηνλ εαπηφ κνπ, 

β) ηνπο άιινπο, γ) ηελ εκςπρψηξηα, δ) ηα εξγαζηήξηα. πγθεληξψλνληαη φια ζε 

μερσξηζηά θχιια ζηνλ ηνίρν. 

Β. Άζθεζε «Πάξε ζέζε» ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο. 

χλδεζε κε ζηφρνπο εκςπρψηξηαο 

Γ. Μέζνδνο «WORLD CAFÉ»: 

- Ρφινο εθπαηδεπηηθνχ 

- Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα ε δεκνθξαηία σο βίσκα θαη σο πξάμε ζηε ζρνιηθή ηάμε; 

Γ. ΚΑΝΟΝΔ  

- πδήηεζε 

6. Κιείζηκν- Άζθεζε: «σηεξία ζηελ αγθάιε ζνπ»     

 

ΜΑΘΗΙΑΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ 

Πίλαθαο 22: Αξρηθνί θψδηθεο απφ ηνλ «Υάξηε ησλ πξνζδνθηψλ»  

ΥΑΡΣΗ ΣΧΝ ΠΡΟΓΟΚΙΧΝ 

Α. Πξνζδνθίεο από ηνλ εαπηό κνπ: 
Αξρηθνί θώδηθεο γηα όια ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

1: Να αθήζσ/δερζψ θάζε ηη λέν πξνο αμηνπνίεζε 

θαη βειηίσζε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη πξαθηηθψλ κνπ 

δεμηνηήησλ. 

Αλάπηπμε – Δμέιημε εαπηνχ  

2: Να γεκίζσ ηηο «απνζθεπέο» κνπ θαη λα ηηο 

κεηαθέξσ ζηελ ηάμε κνπ. 

Δμέιημε εαπηνχ- 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

3: Να ραίξνκαη ηηο ζεαηξηθέο δξάζεηο ζαλ λα ήκνπλ 

παηδί θαη εγψ. 

Διεπζεξία έθθξαζεο 

4: Να είκαη αλνηρηή ζε λέα εξεζίζκαηα θαη ζπλεπήο 

ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηεξίσλ. 

Αλάπηπμε – Δμέιημε εαπηνχ 

- Τπεπζπλφηεηα 

5: Να πάξσ φκνξθα πξάγκαηα (ζπλαηζζήκαηα, 

γλψζεηο, ηδέεο) θαη λα δψζσ επίζεο ζηελ νκάδα φ, ηη 

ρξεηαζηεί. 

Αίζζεζε θνηλφηεηαο -  

Αλάπηπμε - Δμέιημε εαπηνχ -

Ηζφηεηα - Αιιεινβνήζεηα 

6: Να θαηαθέξσ λα ζπζρεηίζσ επνηθνδνκεηηθά ηα 

φζα «βηψζσ» κε ηηο εκπεηξίεο κνπ ψζηε λα ηηο 

εκπινπηίζσ. 

Διεπζεξία έθθξαζεο -

Απηνπξνζδηνξηζκφο -  

πλεηδεηφηεηα- Δμέιημε 

εαπηνχ 

7: Να κάζσ θάηη λέν θαη θξέζθν γηα λα δψζσ λέα 

πλνή ζηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθσ. 

Δμέιημε εαπηνχ 

8: Να είκαη αλνηρηή θαη λα ην απνιαχζσ. Αλαζηνραζκφο θηλήηξσλ – 

Αίζζεζε αζθάιεηαο 
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9: Να είκαη ζπλεπήο, αλνηρηή θαη λα πάξσ ηδέεο γηα 

ηα εξγαζηήξηά κνπ. 

Αλαζηνραζκφο θηλήηξσλ – 

Αίζζεζε αζθάιεηαο 

10: Να αλαθαιχςσ λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

θαη λα γίλσ θαιχηεξε 

εθπαηδεπηηθφο/παηδαγσγφο/άλζξσπνο. 

Αλάπηπμε – Δμέιημε εαπηνχ 

-  πλεηδεηφηεηα 

11: Να ραιαξψλσ θαη λα πεξλάσ θαιά ζε θάζε 

επθαηξία. Να είκαη ν εαπηφο κνπ. 

Αίζζεζε αζθάιεηαο- 

Διεπζεξία έθθξαζεο- 

Απηνπξνζδηνξηζκνχ 

12: Να δηεπξχλσ ηνπο νξίδνληέο κνπ ζρεηηθά κε ηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ ηάμε θαζψο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. 

Αλάπηπμε – Δμέιημε εαπηνχ 

13: Να είκαη ηθαλή λα εκςπρψλσ ηνπο καζεηέο κνπ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε. 

Αλάπηπμε – Δμέιημε εαπηνχ 

14: Να δίλσ πξνζνρή ζην εδψ θαη ηψξα. πλεηδεηφηεηα- Δλεξγφο 

ζπκκεηνρή 

15: Να εκπινπηίζσ ηηο γλψζεηο κνπ ζην Drama in 

education. 

Αλάπηπμε – Δμέιημε εαπηνχ 

16: Να κπνξέζσ λα απαγθηζηξσζψ απφ 

παιηνκνδίηηθεο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ελψ 

ζεσξεηηθά είκαη αληίζεηε, ζηελ πξάμε θαηαθεχγσ ζε 

απηέο. 

Αλαζηνραζκφο 

17: Να εθθξάδνκαη πην εχθνια. Απηνπεπνίζεζε -   

Διεπζεξία έθθξαζεο 

18: Να εθαξκφζσ ζηελ πξάμε φζα πάξσ απφ ηα 

εξγαζηήξηα. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

19: Να αληέμσ (ιφγσ ψξαο). Τπεπζπλφηεηα 

ΥΑΡΣΗ ΣΧΝ ΠΡΟΓΟΚΙΧΝ 

Β. Πξνζδνθίεο από ηνπο άιινπο: 
Αξρηθνί θώδηθεο γηα όια ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

1: Να κνπ δψζνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηα δηθά 

ηνπο βηψκαηα ζηελ ηάμε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

κε βνεζήζνπλ. 

Αιιεινυπνζηήξημε- Δλεξγεηηθή 

αθξφαζε 

2: Να ζπλαληεζνχλ νη «καηηέο» καο. Αίζζεζε θνηλφηεηαο - Με ιεθηηθή 

επηθνηλσλία 

3: Να κπνξέζνπκε λα ζπλεξγαζηνχκε κε 

αιιεινζεβαζκφ θαη λα εθθξαζηνχκε κε 

εηιηθξίλεηα. 

πλεξγαζία – Αιιεινζεβαζκφο – 

Δηιηθξίλεηα 

4: Να είλαη αλνηρηνί γηα ζπδήηεζε θαη 

παηρλίδη. 

Γηάινγνο – πλεξγαζία - Με 

ιεθηηθή επηθνηλσλία - Αίζζεζε 

θνηλφηεηαο-Αλνηρηφηεηα 

5: Να αιιειεπηδξάζσ κε αλζξψπνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο κε παξφκνηεο ηδέεο θαη ζθεπηηθφ. 

Αίζζεζε θνηλφηεηαο – Γηάινγνο – 

πλεξγαζία 

6: Να έρνπλ θέθη θαη φξεμε γηα λεσηεξηζκνχο, 

αιιαγέο θαη δεθηηθφηεηα ζην λέν θαη άγλσζην. 

 

Αιιεινζεβαζκφο – εβαζκφο ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα- Γηάζεζε γηα 

εμέιημε 

7: Να ππάξμεη δχκσζε/κνίξαζκα εκπεηξηψλ 

θαη πξαθηηθψλ. 

Γηάινγνο – πλεξγαζία – 

Αίζζεζε αζθάιεηαο 

8: Να είλαη θηιηθνί, «αλνηρηνί», ζπλεξγάζηκνη πλεξγαζία - Δηιηθξίλεηα 
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θαη φζν γίλεηαη αιεζηλνί. 

9: Να γλσξηζηνχκε θαη λα αιιειεπηδξάζνπκε 

κε γέιην. Να ληψζνπλ ειεχζεξνη λα εθθξαζηνχλ. 

Αίζζεζε αζθάιεηαο – Διεπζεξία 

έθθξαζεο - πλεξγαζία 

10: Να επηθνηλσλνχλ. πλεξγαζία 

11: Να είλαη άηνκα αλνηρηά κε ειεχζεξε ςπρή. Διεπζεξία έθθξαζεο - 

πλεξγαζία 

12: Να είλαη αλνηρηνί, αλεθηηθνί θαη 

εηιηθξηλείο. 

Δηιηθξίλεηα – Αιιεινζεβαζκφο – 

Απνδνρή δηαθνξεηηθφηεηαο 

13: Να εθηεζνχλ. Αίζζεζε αζθάιεηαο - Αίζζεζε 

θνηλφηεηαο 

14: Γλσξηκία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

έρνπλ ίδηεο αλεζπρίεο θαη γλψζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ κέζα ζηελ 

ηάμε. 

Αίζζεζε θνηλφηεηαο 

15: Να είλαη αλνηρηνί ψζηε κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο λα πάξεη θάηη ν έλαο απφ ηνλ 

άιινλ φζνλ αθνξά ηελ παηδαγσγηθή. 

πλεξγαζία – Αιιεινζεβαζκφο – 

Αιιεινβνήζεηα – Αιιειεγγχε 

16: Να αληαιιάμνπκε εκπεηξίεο. Γηάινγνο – πλεξγαζία 

17: Να δείρλνπλ ζεβαζκφ ζηηο απφςεηο ησλ 

άιισλ θαη λα είλαη πξφζπκνη γηα 

ζπλεξγαζία/αληαιιαγή. 

Αιιεινζεβαζκφο - Γηάινγνο – 

πλεξγαζία - Απνδνρή 

δηαθνξεηηθφηεηαο 

18: Να είλαη ζπλεξγάζηκνη. πλεξγαζία 

19: Να κνπ δψζνπλ ηδέεο κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε πνπ ζα έρνπκε. 

Αλάπηπμε – Δμέιημε εαπηνχ – 

Ρφινη 

ΥΑΡΣΗ ΣΧΝ ΠΡΟΓΟΚΙΧΝ 

Γ. Πξνζδνθίεο από ηελ εκςπρώηξηα: 
Αξρηθνί θώδηθεο γηα όια ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

1: Να γλσξίζσ κηα άιιε πνηφηεηα 

εκςπρσηή θαη λα πηνζεηήζσ θαιέο πξαθηηθέο 

ηεο. 

Αλάπηπμε – Δμέιημε εαπηνχ - Με 

ιεθηηθή επηθνηλσλία  

2: Να είλαη θηιηθή θαη άκεζε. Αίζζεζε αζθάιεηαο- Καηαλφεζε - 

Δπηθνηλσλία 

3: Να κνπ κεηαδψζεη γλψζεηο θαη πξαθηηθέο 

ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Γλψζε – Κξηηηθή θαηαλφεζε - 

Αλάπηπμε – Δμέιημε εαπηνχ –

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

4: Να κνπ εμεγήζεη δηάθνξεο απνξίεο απφ 

ζεαηξηθέο ηερληθέο πνπ δελ έρσ θαηαλνήζεη. 

              Ρφινο απζεληίαο 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

5: Να ληψζεη άλεηα. Αίζζεζε αζθάιεηαο 

6: Να αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ηεο 

νκάδαο. 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε –Με ιεθηηθή 

επηθνηλσλία 

7: Να είλαη αλεθηηθή θαη επέιηθηε. Αιιεινζεβαζκφο – Αιιειεγγχε – 

Αιιεινβνήζεηα 

8: Να καο δείμεη απηά πνπ πξαγκαηηθά 

πηζηεχεη φηη έρνπλ αμία. 

Αίζζεζε αζθάιεηαο  (έιιεηςε 

απηνπξνζδηνξηζκνχ, απνπζία 

ηζφηεηαο) 

9: Να καο βνεζήζεη λα αλαθαιχςνπκε 

πξάγκαηα πνπ δελ μέξακε σο ηψξα. 

               Ρφινο απζεληίαο 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

10: Να ην έρεη ςάμεη αξθεηά. Ρφινη απζεληίαο 
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11: Να καο θέξεη ζε άβνιε (δηδαθηηθή) ζέζε 

κέζα ζε θιίκα εκπηζηνζχλεο. 

Αίζζεζε αζθάιεηαο  - Γηάζεζε λα 

αλαθαιχςεη 

12: Να καο εμνηθεηψζεη κε λέεο ηερληθέο θαη 

κεζφδνπο ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα – Τπνζηήξημε 

– Ρφινη 

13: Να έρεη θαη λα κπνξεί λα δψζεη. Αίζζεζε αζθάιεηαο - πλεξγαζία 

14: Να ζπληνλίζεη αξκνληθά ηελ νκάδα. Αίζζεζε αζθάιεηαο - Αίζζεζε 

θνηλφηεηαο – Ρφινη 

15: Να είλαη θηιηθή θαη πξνζηηή. Αίζζεζε αζθάιεηαο 

16: πκπεξίιεςε. πκπεξίιεςε 

17: Να κνπ δψζεη ηδέεο θαη έκπλεπζε. πλεξγαζία – Δμέιημε εαπηνχ 

18: Να νξγαλψλεη ηε δνπιεηά ηεο έηζη ψζηε 

ην εξγαζηήξην λα είλαη ελδηαθέξνλ θαη 

ζηηβαξφ. 

Ρφινη 

ΥΑΡΣΗ ΣΧΝ ΠΡΟΓΟΚΙΧΝ 

Γ. Πξνζδνθίεο από ηα εξγαζηήξηα: 
Αξρηθνί θώδηθεο γηα όια ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

1: Να κάζσ λένπο ηξφπνπο θαη ηδέεο 

εηζαγσγήο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

2: ηνηρεία πνπ ίζσο θάπνπ ηα ζπλδπάζσ. Απηνλνκία – Απηνξξχζκηζε 

3: Να γλσξίζσ ηξφπνπο θαη εξγαιεία πνπ ζα 

κε βνεζήζνπλ λα ηεξψ κηα νπζηαζηηθά 

δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε. 

Γλψζε – Καηαλφεζε – Γηθαηνζχλε 

– Ηζνλνκία – Ηζφηεηα – 

Τπεπζπλφηεηα 

4: Να κνπ παξέρνπλ εθφδηα (πξαθηηθέο, 

ηξφπνπο) εχθνινπο θαη άκεζνπο γηα εθαξκνγή. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

5: Να ιάβσ λέα εξεζίζκαηα πάλσ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαζψο θαη γλψζεηο γηα ην ζέαηξν 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη. 

Αλάπηπμε – Δμέιημε εαπηνχ - 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

6: Να κε βνεζήζνπλ λα εμεξεπλήζσ 

ζεαηξηθέο ηερληθέο ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζσ 

ζηελ ηάμε. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα – 

Τπνζηήξημε 

7: Ζ κάζεζε κε βησκαηηθφ ηξφπν. Με ιεθηηθή επηθνηλσλία 

8: Να κάζσ θάηη λέν θαη δεκηνπξγηθφ. Αλάπηπμε – Δμέιημε εαπηνχ 

9: Να κάζσ θαηλνχξγηα πξάγκαηα θαη λα 

εμνηθεησζψ κε ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

10: Να γλσξίζσ θαη λα κάζσ ηερληθέο ηνπ 

ζεάηξνπ. Να παίμσ. Να γειάζσ. Να… φηη 

πξνθχςεη. 

Αλάπηπμε – Δμέιημε εαπηνχ - 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

11: Καιιηέξγεηα ηερληθψλ εθαξκνγήο 

δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ ηάμε. 

Ηζφηεηα – Γλψζε – Κξηηηθή – 

Γηθαηνζχλε 

12: Σξηβή κε ζεαηξηθέο θαη παηδαγσγηθέο 

ηερληθέο. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

13: Να θπηέςνπλ θαηλνχξγηα «ζπνξάθηα» ζηε 

ζθέςε θαη ηελ θαξδηά καο. 

Αλάπηπμε – Ρφινη 

14: Να βηψζσ λέεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο 

αμηνπνηήζηκνπο ζηελ δηδαθηηθή ηάμε. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

15: Να κελ κε θνπξάζεη. Να πάξσ feedback 

γηα ην ζρνιείν. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

16: Να πάξσ θαηλνχξγηα εξγαιεία θαη ηδέεο. Απνηειεζκαηηθφηεηα 
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17: Να κάζσ ηερληθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο. 

Γλψζε – Κξηηηθή -

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

18: Να κε θάλνπλ ηθαλφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. 

Ρφινη - Απνηειεζκαηηθφηεηα 

19: Να είλαη δεκηνπξγηθά θαη επράξηζηα. Αίζζεζε αζθάιεηαο - Αλάπηπμε -

Δμέιημε 

 

Πίλαθαο 23: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηε δεκνθξαηηθή ηάμε απφ ηε 

κέζνδν «World cafe». 

Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξόινπ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ ζηε 

δεκνθξαηηθή ηάμε; 

Να απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

Να εθηίζεηαη  

Να δηακεζνιαβεί ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ φηαλ ρξεηαζηεί 

Να αθνχεη  

Αλνρή κε φξηα 

Να είλαη δηαιεθηηθή 

Τπνκνλή 

Να εκςπρψλεη 

Να δίλνπκε ηα θιεηδηά έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα κφλα ηνπο 

Να κελ είλαη ζπγθεληξσηηθφο 

Να αθήλεη επζχλεο –ππεπζπλφηεηεο ζηα παηδηά/ζηελ νκάδα 

Να δίλεη ξφινπο 

Να δηέπεηαη απφ δεκνθξαηηθέο αμίεο 

Να πξνάγεη ηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο  

Να δίλεη ρξφλν  

Δλδπλάκσζε ησλ καζεηψλ 

Να ππάξρεη ρψξνο θαη ρξφλνο γηα λα αθνπζηνχλ νη γλψκεο φισλ 

Πξνζαξκνγή + επειημία + αλεθηηθφο + δίθαηνο + λα κελ ηηκσξεί  

 

Πίλαθαο 24: Ζ έλλνηα ηεο «δεκνθξαηίαο» σο βίσκα θαη σο πξάμε απφ ηε κέζνδν «World cafe». 

Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα ε δεκνθξαηία σο βίσκα θαη σο πξάμε; 

Δπζχλε 

Δλεξγή αθξφαζε  

πλέιεπζε ηεο ηάμεο  

Απνδνρή 

εβαζκφο  

Γηθαηνζχλε  

Διεπζεξία έθθξαζεο 

Δλζπλαίζζεζε θαη εθπαίδεπζε ζ‟ απηήλ  

Διεπζεξία έθθξαζεο 

Να κπνξψ λα επηιέγσ 

Διεπζεξία, ζεβαζκφο, φξηα, ελεξγή ζπκκεηνρή, ζπλεξγαζία, απηνδηάζεζε, απνδνρή, 

θαηάξγεζε ζηεξενηχπσλ  

Απνδνρή, αλνρή δηαθνξεηηθφηεηαο 
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Πίλαθαο 25: Μαζεζηαθφ ζπκβφιαην Πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο 

Μαζεζηαθό πκβόιαην  

 Καλόλεο - Πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο  

 Άθημε θαη έλαξμε ζηελ πξνβιεπφκελε ψξα  

 Παξαθνινχζεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζεκηλαξίνπ (έθηαηεο – πξνγξακκαηηζκέλεο 

απνπζίεο πξνβιέπνληαη)  

 Δζεινληηθή ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο  

 Απνθπγή θξίζεσλ γηα ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο  

 Δπειημία παηρληδηψλ – αζθήζεσλ: Γελ ππάξρεη ζσζηφ ή ιάζνο  

 Γηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ  

 

Πίλαθαο 26: Μαζεζηαθφ ζπκβφιαην-Πξνζδνθίεο ηεο εκςπρψηξηαο - εξεπλήηξηαο 

Μαζεζηαθό πκβόιαην  

 Πξνζδνθίεο ηεο εκςπρώηξηαο - εξεπλήηξηαο  

 Αίζζεζε ηεο νκάδαο – εκπηζηνζχλε  

 πλεξγαζία κειψλ ηεο νκάδαο 

 Δμεξεχλεζε ηνπ εαπηνχ  

  Δμεξεχλεζε ηνπ άιινπ  

 Αιιεινζεβαζκφο 

 «Απνκεραλνπνίεζε» 

 Γεκηνπξγηθφηεηα – έθθξαζε 

 Γλσξηκία – εμνηθείσζε κε ηερληθέο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο  

 Γηεξεχλεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ – εκπεηξηψλ – ζηάζεσλ 

 Γηεχξπλζε ηδεψλ – εκπεηξηψλ – ζηάζεσλ  

 Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ  

 Πξνζσπηθή αλάπηπμε εξεπλήηξηαο. Μαζαίλσ απφ ηελ νκάδα θη απφ ην θάζε 

άηνκν μερσξηζηά.  
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ «ΧΑΡΣΗ ΣΩΝ ΠΡΟΔΟΚΙΩΝ» 
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 2ε Παξέκβαζε  

ρέδην πξνγξάκκαηνο 2νπ εξγαζηεξίνπ (14/03/2019) 

1. Γάηα- πνληηθφο 

2. Εηπ-Εαπ Μπφηλγθ 

3. Αζπίδεο-βφκβεο 

Αζθήζεηο θαζνδεγνχκελνπ απηνζρεδηαζκνχ ζε δεπγάξηα: 

4. Καζξέθηεο- Εεπγάξηα αιιάδσ ξφιν θαη δεπγάξη γηα ζπλεξγαζηψ θαη κε 

θάπνηνλ άιιν- Μνπζηθή 

5. Παληνκίκα ζε δεπγάξηα κε ιφγν. Λέσ ζηνλ Α θάηη πνπ κνπ ζπλέβε ζήκεξα 

θαη ν Β ην παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα. Μπαίλεη θείκελν θαη ν άιινο 

αληηγξάθεη. Αιιαγή δεπγαξηψλ.   

6. Παγσκέλεο Δηθφλεο. Απφ ηελ θίλεζε ζηελ έλλνηα.  Πεξπάηεκα ζηνλ ρψξν 

κε κνπζηθή. Μφιηο θιείζεη ε κνπζηθή παίξλνπκε κηα πεξίεξγε παγσκέλε 

ζέζε. (δηεξσηψκαη πνηνο είκαη- ζε πνην κέξνο ζε κηα επνρή). ζνπο αγγίδσ 

ιέλε κηα ιέμε- έλαλ ήρν.   

7. Απφ ηελ έλλνηα ζηελ θίλεζε. «άλνημε», «ζάιαζζα», «ζρνιείν», 

«παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε», «δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε». Απφ ην φινη καδί 

ζην δχν καδί.  

8. Γιχπηεο- Γιππηφ. Διεχζεξα. Με ζεβαζκφ ζην γιππηφ.  

9. Έλαο ηε θνξά. Πξνζζήθε ζε γιππηά πνπ είραλ κείλεη κέζα απφ ηελ 

πξνεγνχκελε άζθεζε: «Υακειή πηήζε», «Μάιινλ ςηραιίδεη», 

«εμεξεχλεζε».  

10. Αλαζηνραζκφο. 

11. Κιείζηκν. Παικνί θαξδηάο.  
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 3ε Παξέκβαζε  

ρέδην πξνγξάκκαηνο 3νπ εξγαζηεξίνπ (21/03/2019) 

1. Αιθαβεηηθή ζεηξά νλνκάησλ - 3 επαλαιήςεηο. Θα θαηαθέξνπκε λα θηηάμνπκε 

ηνλ ηέιεηα αιθαβεηηθή ζεηξά κηιψληαο κφλν κε ηνπο δηπιαλνχο καο;  

2. Κχθινο- Δπαλάιεςε νλνκάησλ κε πνξηνθάιηα θαη ιεκφληα. Έλα ζηελ αξρή 

γχξσ γχξσ. Κη έπεηηα έλα πεηάκε απέλαληη. Κη έπεηηα δχν πεηάκε φρη ζε 

δηπιαλνχο.  

3. Άζθεζε: «Λαγνπδάθηα ληνχξαζει»  

4. Σπθιφο- νδεγφο. Ήξεκε κνπζηθή. Αλαζηνραζκφο ζε θχθιν 

5. Κνινκβηαλή χπλσζε. Ήξεκε κνπζηθή. Αλαζηνραζκφο ζε δεπγάξηα 

6. Γιχπηεο- Γιππηφ. «Αληζφηεηα» Πξνζζήθε θίλεζεο- Πξνζζήθε ήρνπ- 

πλδπαζκφο 

7. Γιχπηεο-Γιππηφ. «Γεκνθξαηηθέο αμίεο». Δζσηεξηθφο κνλφινγνο.  

8. Γηνξζψζεηο απφ γιχπηεο. Αλίρλεπζε ζθέςεο.  

9. Αλαζηνραζκφο  

10. Άζθεζε «Μπαιφληα»  

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

 

 

 

  



116 
 

 4ε Παξέκβαζε  

ρέδην πξνγξάκκαηνο 4νπ εξγαζηεξίνπ (28/03/2019) 

1. Αλαθνηλψζεηο- πδήηεζε  

2. Άζθεζε ξπζκνχ: Μπνχκ ηζίθα ξφθα 

3. Ο θφζκνο κε ηνλ θφζκν 

4. Ηζηνξία νλφκαηνο (δεπγάξηα) 

5. Πεξπάηεκα ζηνλ ρψξν- δεκηνπξγία νκάδσλ κε 3 θεθάιηα- 5 παιάκεο θιπ 

6. θπηαινδξνκία εηθφλσλ- Παξαηεξψ ηελ εηθφλα θάπνηνπ- πξνηείλσ εηθφλα- 

Δμειίζζσ εηθφλα 

7. πδήηεζε ζηηο νκάδεο γηα κε δεκνθξαηηθά πεξηζηαηηθά ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Να απνθαζίζνπλ ηη ζα παξνπζηάζνπλ.  Γξακαηνπνίεζε κηαο 

ζθελήο έιιεηςεο δεκνθξαηίαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  

8. Παξνπζηάζεηο θαη αλαζηνραζκφο κεηά απφ θάζε νκάδα 

9. Υαξηί ζην θέληξν. Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δεκνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

10. Μαζάδ ζε θχθιν 

 

Απνκαγλεηνθώλεζε δξακαηνπνίεζεο ηζηνξηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ από 

πεξηζηαηηθά ηνπ ζρνιείνπ ηνπο πνπ παξνπζηάδεηαη έιιεηςε δεκνθξαηίαο. 

Οκάδα 1  

Γξακαηνπνηεί ηζηνξία ζχγθξνπζεο κεηαμχ καζεηψλ, ηφζν ζην πξναχιην θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο γπκλαζηηθήο, φζν θαη ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Γίλεηαη 

μεθάζαξν απφ ηηο ζθεληθέο αληηδξάζεηο ηεο κηαο καζήηξηαο φηη βξίζθεηαη ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ηε καζήηξηα 1.  

Πξναχιην: 

Μαζήηξηα 1: «‟ έπηαζα» 

Μαζήηξηα 2 : «Γε κ‟ έπηαζεο»  

Μαζήηξηα 3: «Γελ ηελ έπηαζεο. Πξέπεη λα ηελ πηάλνπκε πάξα πνιχ θαιά…» 

Γπκλαζηήο : «Σειείσζε ε ψξα, κπαίλνπκε κέζα γηα κάζεκα.» 

Σάμε: 

Μαζήηξηα 1: «Γελ έρεη δίθην, φιν ηα ίδηα θάλεη».  

Γαζθάια: «Γηα θάληε εζπρία. Φηάλεη!». «Καζίζηε, ζα θάλνπκε κάζεκα ηψξα». 

Μαζήηξηα 3: «Ο γπκλαζηήο είπε πξέπεη λα ηελ πηάζεη θαιά. Γελ δεηάεη πνηέ ζπγγλψκε, 

θάλεη ζπλέρεηα ηα ίδηα πξάγκαηα». 
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Γαζθάια: «Καζίζηε θάησ. Σέινο!»  

Μαζήηξηα 3: «Να δεηήζεη ζπγγλψκε. Εήηα ζπγγλψκε!»  

Γαζθάια: «Κάλνπκε κάζεκα. Σειείσζε ε ψξα ηεο γπκλαζηηθήο. Κάλνπκε κάζεκα, 

θαζίζηε.»  

 Μαζήηξηα 3: «Να δεηήζεη ζπγγλψκε» 

Γαζθάια: «Αλνίγνπκε βηβιία, ηειείσζε. Κάζηζε θάησ»  

ρφιην: Μηα ζπκκεηέρνπζα απφ ην θνηλφ δηαθφπηεη κε ρεηξνθξνηήκαηα, ιέγνληαο 

«Μπξάβν, παηδηά. Δίζηε θνβεξνί».  

 

Οκάδα 2  

Γξακαηνπνηεί ηζηνξία ζχγθξνπζεο κέζα ζηελ ηάμε κεηαμχ δχν καζεηξηψλ, πνπ ζην 

ηέινο ηηο ζηέιλεη ζηνλ δηεπζπληή. 

 

Μαζήηξηα 1: «Να πάξσ ιίγν γφκα;» 

Μαζήηξηα 2: «Γελ έρσ» 

Μαζήηξηα 1: «Να πάξσ ιίγν γφκα;» (παίξλεη ηε γφκα απφ ηε καζήηξηα 3) 

Μαζήηξηα 3: «Δ, κνπ πήξεο ηε γφκα;» 

Μαζήηξηα 1: «Μα αθνχ ζνπ είπα λα ηελ πάξσ θαη κνπ ηελ έδσζεο. Ρε θνξίηζηα, πείηε!»  

Γαζθάια: «Ση γίλεηαη εδψ πέξα;» 

Μαζήηξηα 1: «Κπξία, κε ιέεη θιέθηξα» 

Γαζθάια: «Γελ αθνχσ ηίπνηα. Έρσ λα θάλσ κάζεκα» 

Μαζήηξηα 3: «Λέεη ςέκαηα!»  

Γαζθάια: «Σειείσζε, δε κε λνηάδεη θαζφινπ!» 

Μαζήηξηα 1: «Μα είλαη άδηθν, Κπξία» 

Γαζθάια: «Γε κ‟ ελδηαθέξεη θαζφινπ. Γελ αθνχσ έρσ λα θάλσ κάζεκα» 
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Οκάδα 3  

Γξακαηνπνηεί ηζηνξία φπνπ ην ζπκβνχιην ησλ θαζεγεηψλ απνθαζίδεη λα θαηαξγήζεη ηα 

θνκθεηί, ηηο ζεξπαληίλεο θιπ. γηα ηε γηνξηή ησλ απνθξηψλ θαη ην αλαθνηλψλεη ζηνπο 

καζεηέο.  

πκβνχιην Καζεγεηψλ 

Καζεγήηξηα 1: «Γελ κπνξψ απηέο ηηο γηνξηέο. Μνπ ηε δίλεη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα. 

Υξηζηνχγελλα, Πάζρα, απφθξηεο. Θπκάζαη ηη έγηλε πέξζη; Κνκθεηί θάησ, κάδεπα… ε 

δνπιάξα, κάδεπα φιε κέξα» 

Καζεγήηξηα 2 : «Έρεη δίθην ε ζπλαδέιθηζζα, θάηη πξέπεη λα θάλνπκε πηα κ‟ απηέο ηηο 

απνθξηάηηθεο γηνξηέο. Να πάξεη κηα απφθαζε ν ζχιινγνο ηψξα επηηφπνπ, ηέξκα ηα 

θνκθεηί, ηέξκα…»  

Καζεγήηξηα 1: «Μηα απιή ζηνιίηζα αο θνξέζνπλ, λα ηειεηψλνπκε. Σειείσζε; Να ηνπο 

ην πνχκε;»  

Καζεγήηξηα 2 : «Να „ρνπκε ην θεθάιη καο ήζπρν, δελ κπνξψ».  

Μαζεηέο  

Μαζήηξηα 1: «Καιά ε; θνίηα λα δεηο ηη ζα ληπζψ» 

Μαζήηξηα 2: «Κνκθεηί, πνηνο ζα πάξεη ηειηθά;»  

Μαζήηξηα 3: «Θα θέξσ εγψ γηα φινπο θαη ζεξπαληίλεο. Καη ηνλ αθξφ».  

Μαζήηξηα 2: «Δγψ ιέσ λα ληπζνχκε φινη καδί πεηξαηέο, λα „ρνπκε ζπαζηά, λα θάλνπκε 

νκάδα».  

Μαζήηξηα 1: «παζηά, λαη ζπαζηά!» 

Μαζεηέο θαη θαζεγεηέο καδί:  

Καζεγήηξηα 1: «Πάκε λα ηνπο ην αλαθνηλψζνπκε ηψξα. Λνηπφλ παηδηά, έρνπκε λα ζαο 

πνχκε θάηη. Αχξην πνπ ζα „ξζεηε ζην ζρνιείν, γηαηί είπακε φπνηνο δελ έξζεη 7 ψξεο ζα 

πάξεη απνπζία, απαγνξεχεηαη ην θνκθεηί, ν ραξηνπφιεκνο, ζπαζηά, θαπέια…»  

Καζεγήηξηα 2: «εξπαληίλεο, νπνηνδήπνηε αληηθείκελν είλαη επηθίλδπλν…» 

 Μαζήηξηα 2: «Αθνχ ζα ληπζνχκε πεηξαηέο!» 

Καζεγήηξηα 1: «Θα ιεηηνπξγήζνπκε αθαηξεηηθά, πεηξαηέο ρσξίο ζπαζί…. ρη, έηζη ζα 

γίλεη!»  

Μαζήηξηα 3: «Δληάμεη, εγψ δελ ζα „ξζσ» 

Καζεγήηξηα 1: «7 απνπζίεο ζα πάξεηο»  
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Μαζήηξηα 1: «Θα πάκε, αιιά ζα θάλνπκε δηαδήισζε!»  

Μαζήηξηα 3: «Θα δηακαξηπξεζνχκε!»  

Αξγφηεξα φινη νη καζεηέο καδί:  «Ο ιαφο απαηηεί κηα θαλνληθή γηνξηή, ν ιαφο απαηηεί 

κηα θαλνληθή γηνξηή…»  

 

 

Πίλαθαο 27: ηνραζκφο ζηηο δξακαηνπνηήζεηο ηνπ 4νπ εξγαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δεκνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

Ση παξαηεξήζακε κέζα απφ ηηο δξακαηνπνηήζεηο σο πξνο ηνλ ξφιν – ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ απνπζίαδαλ απφ ηηο δξακαηνπνηεκέλεο ζθελέο; 

 Δπηρεηξεκαηνινγία 

 Άξζε απζεληίαο  

 Δπαλαδηαπξαγκάηεπζε – αλαπξνζαξκνγή  

 πιινγηθή επζχλε  

 Γηάινγνο  

 Διεπζεξία ιφγνπ έθθξαζεο  

 Ηζνηηκία  

 Δπγέλεηα 

 Καηαλφεζε δηαθνξεηηθφηεηαο 

 Αζθάιεηα – εθαξκνγή δηθαησκάησλ 

 Καινζχλε 

 Αλαζηνραζκφο 

 Απηνξξχζκηζε 

 πλαπνθαζίδσ  

 εβαζκφο  

 Γηθαίσκα – ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο 

 Δλζπλαίζζεζε 

 πλεξγαζία 

 Πεξηθξνχξεζε θνηλψλ αξρψλ 

 Τπεπζπλφηεηα 

 Αιιειεγγχε  

 Κξηηηθή 

 Απνδνρή 
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 5ε Παξέκβαζε  

ρέδην πξνγξάκκαηνο 5νπ εξγαζηεξίνπ (03/04/2019) 

1. ξζηνη ζε θχθιν- εηζαγσγή θαη ζχλδεζε κε πξνεγνχκελα. Παξνπζίαζε ηεο 

ζπγθεληξσκέλεο ιίζηαο κε ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

θαηέζεζαλ ζην πξνεγνχκελν εξγαζηήξην θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζήκεξα ζε 

ηξεηο αζθήζεηο σο αλαζηνραζηηθφ εξγαιείν.   

2. ε θχθιν αλακέλσ ην βιέκκα θάπνηνπ πνπ ζεκαηνδνηεί φηη κνπ δεηάεη λα 

αιιάμσ ζέζε καδί ηνπ. Αλ ηνπ γλέςσ θαηαθαηηθά ηφηε μεθηλάκε ηαπηφρξνλα λα 

αιιάδνπκε ζέζε έρνληαο ηα ρέξηα ηελησκέλα κπξνζηά καο.  

3. Εεηάσ απφ ηνλ άιιν λα θάλεη θάηη πνπ ζέισ. Αλαζηνραζκφο ζε δεπγάξηα.  

4. Εεπγάξηα. Ρφινη κε δηαθνξεηηθφ ζηάηνπο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. θνπφο 

είλαη λα ηνλ πείζεηε λα θάλεη θάηη. 2 θνξέο πξνζπαζείηε, ηε κία ζα πξνβάιεη 

αληίζηαζε αιιά ηειηθά ζα ην θάλεη ηε δεχηεξε έρεη ηελ επηινγή αλ ζα ην θάλεη ή 

φρη. Αλαζηνραζκφο ζε δεπγάξηα ζπλαηζζήκαηα. Σζεθάξσ αμίεο πνπ αλαδχζεθαλ 

ζην ραξηί.  

5. Εεπγάξηα. Εσγξαθηέο. Κξαηάκε ην ρέξη ηνπ Εσγξάθνπ. Γελ ηνλ εκπνδίδνπκε 

δελ ηνλ καληπνπιάξνπκε. Σνλ αθήλνπκε λα δεκηνπξγήζεη- ηνλ βνεζάκε. 

Αλαζηνραζκφο ζηνλ θχθιν. Σζεθάξσ αμίεο πνπ αλαδχζεθαλ ζην ραξηί.  

6. Κξεκκχδη ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

7. Οκάδεο πνπ δνχιεςαλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Παίδνπκε ηελ ίδηα ζθελή, ην ίδην 

ζπγθξνπζηαθφ ζέκα αιιά βάδνπκε κέζα ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο καο. Γε ζπδεηάκε κε ηνπο άιινπο πην είλαη απηφ. Θα ην 

αλαθαιχςνπλ ζηε δξάζε.  

8. Αλαζηνραζκφο ζην ηέινο. Σζεθάξσ ζην ραξηί ηη δελ είρε ηελ πξνεγνπκέλε 

θνξά πνπ ηψξα ην έρεη θαη γηα ηηο ηξεηο αζθήζεηο.  

9. Καξέθιεο. Κιείλσ κάηηα.  

 

 

Πίλαθαο 28: Αλαζηνραζκφο αζθήζεσλ ζε ζρέζε κε δεκνθξαηηθέο αμίεο πνπ βηψζεθαλ ζηηο 

αζθήζεηο status θαη ηε ζπλεξγαηηθή δσγξαθηθή 

Γεκνθξαηηθέο αμίεο πνπ  

Γεκνθξαηηθέο αμίεο 1
ε
 άζθεζε – 

απαληήζεηο 

2
ε
 άζθεζε – 

απαληήζεηο 

3
ε
 άζθεζε – 

απαληήζεηο 

Δπγέλεηα 8 11 9 

Καινζχλε  7 10 8 

εβαζκφο 5 13 7 

Δλζπλαίζζεζε 4 10 10 

Απνδνρή 4 10 12 

Καηαλφεζε δηαθνξεηηθφηεηαο 2 3 9 

Αιιειεγγχε  2 4 9 

Γηθαίσκα θαη ππνρξέσζε 

ζπκκεηνρήο  

4 4 6 

Ηζφηηκε ζπκκεηνρή  0 5 6 

πκπεξίιεςε 0 4 5 

Απηνξξχζκηζε  2 3 5 

Τπεπζπλφηεηα  5 1 3 
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πιινγηθή επζχλε  3 5 6 

Διεπζεξία ιφγνπ - έθθξαζεο 4 9 11 

Γηάινγνο  6 2 11 

πλδηακφξθσζε  1 6 4 

Ηζφηεηα 0 6 5 

Αθνπγθξάδνκαη αλάγθεο  4 8 11 

Ακθηζβήηεζε  8 0 6 

Κξηηηθή - 

Δπαλαπξνζδηνξηζκφο 

2 0 6 

Αλαηξνπή 1 0 6 

χγθξνπζε 9 0 9 

Αζθάιεηα 1 7 5 

Ζξεκία 2 13 5 

Πξνάζπηζε δηθαησκάησλ 3 1 9 

Γηαζθάιηζε δηθαησκάησλ 1 1 3 

Καλφλεο 6 2 6 

Αλαζηνραζκφο 0 1 4 

Άξζε Απζεληίαο 6 1 6 

Πεξηθξνχξεζε θνηλψλ αξρψλ  0 1 3 

πλεξγαζία  4 9 10 

Δλαιιαγή ξφισλ - επζπλψλ 0 3 7 

πλερφκελε 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε – 

επαλαπξνζδηνξηζκφο – 

αλαπιαηζίσζε  

2 0 4 

Διεπζεξία ζθέςεο 4 9 8 

Γηθαηνζχλε 1 1 5 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

«Σν θξεκκχδη ηεο ηαπηφηεηάο κνπ» 
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Απνκαγλεηνθώλεζε δξακαηνπνίεζεο ησλ ίδησλ ηζηνξηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ από 

πεξηζηαηηθά ηνπ ζρνιείνπ ηνπο πνπ παξνπζηάδεηαη έιιεηςε δεκνθξαηίαο 

(πξνζζέηνληαο, απηή ηε θνξά, ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηάο 

ηνπο): 

Οκάδα 1  

Γξακαηνπνηεί ηζηνξία παξεμήγεζεο κεηαμχ καζεηψλ, ηφζν ζην πξναχιην θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο γπκλαζηηθήο, φζν θαη ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Γίλεηαη 

μεθάζαξν απφ ηηο ζθεληθέο αληηδξάζεηο ηεο κηαο καζήηξηαο φηη βξίζθεηαη ζην ζηάδην 

ηνπ απηηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ηελ καζήηξηα 1.  

Πξναχιην: 

Γπκλαζηήο: Δπεηδή ππήξμαηε πάξα πνιχ θαινί, ζα ζαο αθήζσ λα παίμεηε θπλεγεηφ κε 

ηνπο εμήο θαλφλεο, φηαλ πηάλνπκε θάπνηνλ, ηνλ αγθαιηάδνπκε θαιά. Λνηπφλ πάκε, είζηε 

ειεχζεξνη, είλαη δηθή ζαο ε ψξα».  

Μαζήηξηα 1: «‟ έπηαζα» 

Μαζήηξηα 2: «Ξέξεηο ηη ηψξα… πξέπεη λα κ‟ αγθαιηάζεηο θαλνληθά. Πάκε άιιε κία, 

πάκε!»  

Μαζήηξηα 1: «ρη, ζ‟ έπηαζα». 

Μαζήηξηα 2: «Γελ πεηξάδεη. Πάκε μαλά». 

Γπκλαζηήο: «Σειείσζε ε ψξα, ζην κάζεκα».  

Μαζήηξηα 2: «νπ εμεγψ, γηαηί ηα άιια παηδηά κπνξεί λα ζε θνξντδέςνπλ».  

Γπκλαζηήο: «Φεχγεηε, παηδηά».  

Σάμε: 

Γαζθάια: «Γεηα ζαο παηδάθηα! Πήγαλ φια θαιά κε ηε γπκλαζηηθή; Πεξάζακε σξαία;»  

Μαζήηξηα 1: «Σελ έπηαζα».  

Μαζήηξηα 2: «Γελ κ‟ έπηαζε θαλνληθά. Ο γπκλαζηήο καο είρε πεη αγθαιίηζα». 

Γαζθάια: «Καη ηελ έθαλεο;»  

Μαζήηξηα 1: «Σελ έπηαζα».  

Γαζθάια: «Ναη αιιά ηελ έθαλεο αγθαιίηζα;»  

Μαζήηξηα 1: «ρη αγθαιίηζα».  

Γαζθάια: «Γελ ζνπ αξέζεη ε αγθαιίηζα, αιιά ν γπκλαζηήο είπε φηη πηάλνπκε ηνλ 

άιινλ φηαλ ηνλ θάλνπκε αγθαιίηζα».  
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Μαζεηήο 1: «Πεο φηη ζ‟ έπηαζε λα ηειεηψλνπκε» «Κπξία, γηαηί ην ζπδεηάκε;»  

Γαζθάια: «Σν ζπδεηάκε γηα λα βξνχκε κηα ιχζε, γηαηί λνκίδεη φηη ηελ έπηαζε αιιά δελ 

ηελ έπηαζε». 

Μαζήηξηα 2: «Δληάμεη, κ‟ έπηαζεο»  

Γαζθάια: «Πεξίκελε, ζπκθσλνχκε φινη φηη ηελ έπηαζε;» 

Μαζεηήο 1: «πκθσλήζακε».  

Μαζήηξηα 1: «‟ έπηαζα ε;» 

Γαζθάια: «Σελ έπηαζεο κε ηνλ ηξφπν ζνπ, δελ ηε έπηαζεο φκσο κε ηνλ ηξφπν πνπ ήζειε 

ν γπκλαζηήο».  

Μαζήηξηα 2: «Ναη, πεο λαη». 

Μαζήηξηα 1: «Ναη αιιά κεηξάεη».  

Μαζεηήο 1: «Μεηξάεη».  

Γαζθάια: «Γελ κεηξάεη…» 

Μαζεηήο 1: «Κπξία, ζπκθσλήζακε εκείο, ηα βξήθακε».  

Γαζθάια: «Άκα ηα βξήθαηε, ηέιεηα…» 

 

Οκάδα 2  

Γξακαηνπνηεί ηζηνξία ζχγθξνπζεο κέζα ζηελ ηάμε κεηαμχ δχν καζεηξηψλ.  

Μαζήηξηα 1: «Μνπ δίλεηο ιίγν γφκα;» 

Μαζήηξηα 2: «Γελ έρσ» 

Μαζήηξηα 1: «Μα πψο; Αθνχ έρεηο». 

Μαζήηξηα 2: «ρη, δελ έρσ. Να δεο».  

Μαζήηξηα 1: «Να πάξσ ιίγν γφκα; ε παξαθαιψ, κπνξείο λα κνπ δψζεηο ιίγν ηε γφκα 

ζνπ;»  

Μαζήηξηα 4: «Θεο λα ζνπ δψζσ εγψ;» 

Μαζήηξηα 1: «Ναη, ακέ. Δπραξηζηψ».  

Μαζήηξηα 4: «Παξαθαιψ».  

Μαζήηξηα 1: «Να πάξσ ιίγν ηε γφκα ζνπ; Παίξλσ ιίγν ηε γφκα ζνπ, εληάμεη;» (παίξλεη 

ηε γφκα απφ ηε καζήηξηα 3) 
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Μαζήηξηα 3: «Δ, κνπ πήξεο ηε γφκα;» 

Μαζήηξηα 1: «ε ξψηεζα ηψξα θαη…»  

Μαζήηξηα 3: «Ση ιεο; Γε ξψηεζεο!»  

Μαζήηξηα 1: «Μα ζε ξψηεζα…» 

Μαζήηξηα 4: «ε ξψηεζε… Αιιά δελ άθνπζεο».  

Μαζήηξηα 3: «Μα θαιά, θνπθή είκαη;» 

Μαζήηξηα 1: «Γελ μέξσ αλ είζαη θνπθή, εγψ πάλησο ζε ξψηεζα». 

Μαζήηξηα 3: «Φέξε ηε γφκα πίζσ».  

Μαζήηξηα 1: «Οξίζηε».  

Μαζήηξηα 4: «Δληάμεη, κε θσλάδεηο».  

Μαζήηξηα 3: «Πψο λα κε θσλάδσ; Έρνπκε πεη… δελ έρεη πεη ε θπξία λα κελ παίξλνπκε 

ν έλαο ηα πξάγκαηα ηνπ άιινπ;»  

Μαζήηξηα 1: «Μα δελ ηε πήξα ρσξίο λα ζε ξσηήζσ».  

Μαζήηξηα 3: «Σψξα θαλφληζε ηη ζα πεηο ζηελ θπξία».  

Μαζήηξηα 1: «Κπξία, αιήζεηα εγψ ξψηεζα. Αιήζεηα.» 

Μαζήηξηα 3: «Γε ξψηεζε ηίπνηα, θπξία».  

Γαζθάια: «Πεο κνπ ηη έγηλε».  

Μαζήηξηα 1: «Κπξία, έρσ μεράζεη ηε θαζεηίλα κνπ».  

Μαζήηξηα 3: «Δ, πάληα απηφ γίλεηαη».  

Μαζήηξηα 2: «Παξεμήγεζε, δελ ήηαλ ηίπνηα άιιν. Μηα παξεμήγεζε».  

Μαζήηξηα 4: «Πεο ηελ αιήζεηα, ζνπ άξεζε ε γφκα. Αθνχ ζνπ έδσζα εγψ γφκα θαη δελ 

ήζειεο ηε δηθηά κνπ».  

Μαζήηξηα 3: «Γε κε ξψηεζε, κνπ πήξε ηε γφκα, ήζεια λα ζβήζσ ην ξήκα πνπ είρα 

θάλεη ιάζνο, δελ έβξηζθα ηε γφκα κνπ, ηεο ηελ άξπαμα». 

Μαζήηξηα 4: «Παξαδέμνπ φηη ήζειεο απηή ηε γφκα». 

Μαζήηξηα 1: «Χξαία, λαη. Μπνξεί λα κνπ άξεζε ιίγν πεξηζζφηεξν απηή ε γφκα».  

Μαζήηξηα 3: «Μνπ ηε έθιεςε!» 

Γαζθάια: «Έρνπκε λα θάλνπκε κάζεκα, ηειείσζε ην ζέκα. Γε ζέισ λα ην 

ζπδεηήζνπκε, ηειείσζε. «Αλνίμηε ηα ηεηξάδηα κε ηηο ζεκεηψζεηο ζαο».  
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Φσλέο 

Γαζθάια: «Λνηπφλ, ηη ζα γίλεη κ‟ απηφ ην πξάγκα; Καη νη δχν ηηκσξία, ζην γξαθείν. 

Έρσ λα θάλσ κάζεκα».  

Μαζήηξηα 4: «Τπάξρεη θαιχηεξνο ηξφπνο, θπξία…».  

 

Οκάδα 3  

Γξακαηνπνηεί ηζηνξία φπνπ ην ζπκβνχιην ησλ θαζεγεηψλ απνθαζίδεη λα θαηαξγήζεη ηα 

θνκθεηί, ηηο ζεξπαληίλεο θιπ. γηα ηε γηνξηή ησλ απνθξηψλ θαη ην αλαθνηλψλεη ζηνπο 

καζεηέο.  

Καζεγήηξηα 1: «Ση ζα θάλνπκε; Θα ηνπο αθήζνπκε λα θέξνπλ ηα θνκθεηί θη απηά;» 

Καζεγήηξηα 2: «Γελ μέξσ ξε παηδί κνπ, εγψ ηα ιππάκαη θηφιαο ηα παηδηά. Ση λα πσ… »  

Καζεγήηξηα 1: «Παηδάθηα είλαη, ιίγν λα ραξνχλ θη απηά…»  

Καζεγήηξηα 2: «Δ λαη, ηη λα θνξέζεηο ζθέηε κηα ζηνιή;» 

Καζεγήηξηα 1: «Ση λα θάλνπκε ηψξα, δελ μέξσ. Να ην ζπδεηήζνπκε ζηνλ ζχιινγν;»  

Καζεγήηξηα 2: «Δίκαζηε αλαγθαζκέλεο λα πάκε λα ην πνχκε ζηα παηδηά». 

Καζεγήηξηα 2: «Γεηα ζαο παηδηά, ηη θάλεηε;»  

Μαζήηξηα 1: «Πεξηκέλνπκε κε αλππνκνλεζία αχξην ην πάξηη» 

Καζεγήηξηα 2: «Πεξηκέλεηε θαη κε αλππνκνλεζία θηφιαο…»  

Μαζήηξηα 2: «Ναη, γηαηί;» 

Καζεγήηξηα 1: «Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, απνθαζίζηεθε κεηαμχ ησλ δαζθάισλ, λα 

απνθχγνπκε ηα αηρκεξά αληηθείκελα θαη ηηο ζεξπαληίλεο, ηα θνκθεηί πνπ δεκηνπξγνχλ 

αλαζηάησζε…»  

Μαζήηξηα 1: «Σα αηρκεξά, εληάμεη… ηα άιια;» 

Καζεγήηξηα 1: «Γηα λα κελ θαζαξίδνπλ…» 

Μαζήηξηα 3: «Μα απηφ δελ ζα είλαη πάξηη δηθφ καο, φκσο».  

Μαζήηξηα 1: «Μα νχηε θνξδέιεο;» 

Καζεγήηξηα 2: «Καηαιαβαίλνπκε… είδεο;» «Λνηπφλ, παηδηά έρσ κηα ηδέα! Θα 

εηνηκάζνπκε έλα κεγάιν παλφ, γηαηί λα ζαο πνχκε ηελ αιήζεηα θη εκείο δηαθσλνχκε, ζα 

πάκε απ‟ έμσ απ‟ ηε δηεπζχληξηα θαη ζα γξάςνπκε «Ο ιαφο απαηηεί κηα θαλνληθή 

γηνξηή», γηα πξψηε θνξά ζε ζρνιείν. Ση ιέηε;» 
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πκθσλνχλ φινη.  

Αξγφηεξα νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο καδί:  «Ο ιαφο απαηηεί κηα θαλνληθή γηνξηή, ν 

ιαφο απαηηεί κηα θαλνληθή γηνξηή…»  
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 6ε Παξέκβαζε  

ρέδην πξνγξάκκαηνο 6νπ εξγαζηεξίνπ (11/04/2019) 

1. Κνπβέληα ζε θχθιν. χλδεζε κε πξνεγνχκελα- εηζαγσγή γηα ζεκεξηλφ 

πξφγξακκα 

2. Πεξπάηεκα ζηνλ ρψξν θαη φπνηνλ ζπλαληάσ ηνπ θάλσ κηα ρεηξαςία, ιέσ ην 

φλνκά κνπ: 1. κε ηελ πξαγκαηηθή καο ελέξγεηα. 2. κε ηελ πην ελζνπζηψδε 

δηάζεζε 3. κε ηελ πην βαξηεζηεκέλε. 4. μαλά κε ηελ πην ελζνπζηψδε! 

πκπέξαζκα: ε ελέξγεηα ηεο νκάδαο άιιαμε!  

3. Εεπγάξηα. Λέκε ηνπο αξηζκνχο 1-2-3 ελαιιάμ. Αληηθαζηζηψ αξηζκνχο κε ιέμε 

θαη έπεηηα αληηθαζηζηψ κε θίλεζε. 

4. 4 βάζεηο πξέπεη λα θηάζσ ζε δέθα δεπηεξφιεπηα απφ φιεο ηηο βάζεηο. Μεηά ζε 

5.  

5. Δηζαγσγή ζην Devised Theater κε ζέκα «Οηθνγελεηαθή θσηνγξαθία. ρνιηθή 

Φσηνγξαθία. Γξήγνξεο ελαιιαγέο. Δπίπεδα. Υψξνο. πληνληζκφο. Υαιάκε ηελ 

εηθφλα φινη καδί.  

6. Αθνχκε ην πνίεκα «ψπα».  

7. Devised κε αθνξκή ην πνίεκα «ψπα». Κίλεζε. Ήρνο ή θξάζε.  

8. Πεπνηζήζεηο- ζηεξεφηππα.   

9. Οκάδεο. Γξάθσ πεπνηζήζεηο ζα θξάζεηο ζε ραξηί. Φξάζεηο απφ ηελ νηθνγέλεηα, 

απφ ην ζρνιείν ή απφ ηελ θνηλσλία.  

10. Παξνπζηάζεηο ζε νκάδεο κέζσ ηνπ divised. Ο θαζέλαο ηε θξάζε ηνπ.  

11. Αλαζηνραζκφο  

12. Μαζάδ ζε θχθιν 
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EΠΟΠΣΙΚΟ ΜΔΟ  

Πνίεκα ηνπ Αδίδ Νεζίλ 

«Σώπα» 

ψπα, κε κηιάο , είλαη ληξνπή 

θφς' ηε θσλή ζνπ  

ζψπαζε επηηέινπο 

θη αλ ν ιφγνο είλαη αξγπξφο 

ε ζησπή εηλαη ρξπζφο. 

 

Σα πξψηα ιφγηα πνπ άθνπζα απφ παηδί 

έθιαηγα, γέιαγα, έπαηδα κνπ ιέγαλε: "ζψπα". 

 

ην ζρνιείν κνχ θξχςαλ ηελ αιήζεηα ηε κηζή,  

κνπ ιέγαλε: "εζέλα ηη ζε λνηάδεη; ψπα!" 

Με θηινχζε ην πξψην θνξίηζη πνπ εξσηεχηεθα θαη κνπ ιέγαλε: 

"θνίηα κελ πείο ηίπνηα, ζζζζ... ζψπα!" 

Κφςε ηε θσλή ζνπ θαη κε κηιάο, ζψπαηλε. 

Κη απηφ βάζηαμε κέρξη ηα εηθνζί κνπ ρξφληα. 

Ο ιφγνο ηνπ κεγάινπ  

ε ζησπή ηνπ κηθξνχ. 

Έβιεπα αίκαηα ζην πεδνδξφκην, 

"Ση ζε λνηάδεη εζέλα;", κνπ ιέγαλε, 

"ζα βξεηο ην κπειά ζνπ, ζψπα". 

Αξγφηεξα θσλάδαλε νη πξντζηάκελνη 

"Με ρψλεηο ηε κχηε ζνπ παληνχ,  

θάλε πσο δελ θαηαιαβαίλεηο, ζψπα" 

Παληξεχηεθα, έθαλα παηδηά ,  

ε γπλαίθα κνπ ήηαλ ηίκηα θη εξγαηηθή θαη  

ήμεξε λα ζσπαίλεη. 

Δίρε κάλα ζπλεηή, πνπ ηεο έιεγε "ζψπα". 

ε ρξφληα δίζεθηα νη γνλείο, νη γείηνλεο κε ζπκβνπιεχαλε: 

"Μελ αλαθαηεχεζαη, θάλε πσο δελ είδεο ηίπνηα. ψπα" 

Μπνξεί λα κελ είρακε κε δαχηνπο γλσξηκίεο δειεπηέο,  

κε ηνπο γείηνλεο, καο έλσλε, φκσο, ην ψπα. 

ψπα ν ελαο, ζψπα ν άιινο, ζψπα νη επάλσ, ζψπα ε θάησ, 

ζψπα φιε ε πνιπθαηνηθία θαη φιν ην ηεηξάγσλν. 
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ψπα νη δξφκνη νη θάζεηνη θαη νη δξφκνη νη παξάιιεινη. 

Καηάπηακε ηε γιψζζα καο. 

ηφκα έρνπκε θαη κηιηά δελ έρνπκε. 

Φηηάμακε ην ζχιινγν ηνπ "ψπα". 

θαη καδεπηήθακε πνιινί, 

κία πνιηηεία νιφθιεξε, κηα δχλακε κεγάιε, αιιά κνπγθή! 

Πεηχρακε πνιιά, θηάζακε ςειά, καο δψζαλε παξάζεκα, 

ηα πάληα θη φια πνιχ. 

Δχθνια, κφλν κε ην ψπα.  

Μεγάιε ηέρλε απηφ ην "ψπα". 

Μάζε ην ζηε γπλαίθα ζνπ, ζην παηδί ζνπ, ζηελ πεζεξά ζνπ 

θη φηαλ ληψζεηο αλάγθε λα κηιήζεηο μεξίδσζε ηε γιψζζα ζνπ 

θαη θάλ'ηελ λα ζσπάζεη. 

Κφς' ηελ ζχξξηδα.  

Πέηα ηελ ζηα ζθπιηά. 

Σν κφλν άρξεζην φξγαλν απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ην κεηαρεηξίδεζαη ζσζηά. 

Γελ ζα έρεηο έηζη εθηάιηεο, ηχςεηο θη ακθηβνιίεο. 

Γε ζα ληξέπεζαη ηα παηδηά ζνπ θαη ζα γιηηψζεηο απφ ην βξαρλά λα κηιάο, 

ρσξίο λα κηιάο λα ιέο "έρεηε δίθην, είκαη ζαλ θη εζάο" 

Αρ! Πφζν ζα 'ζεια λα κηιήζσ ν θεξαηάο. 

Καη δελ ζα κηιάο, 

ζα γίλεηο θαθιαηάο , 

ζα ζαιηαξίδεηο αληί λα κηιάο . 

Κφςε ηε γιψζζα ζνπ, θφς'ηελ ακέζσο. 

Γελ έρεηο πεξηζψξηα. 

Γίλε κνπγθφο.  

Αθνχ δε ζα κηιήζεηο, θαιχηεξα λα ην ηνικήζεηο. Κφςε ηε γιψζζα ζνπ. 

Γηα λα είζαη ηνπιάρηζηνλ ζσζηφο ζηα ζρέδηα θαη ζηα φλεηξά κνπ 

αλάκεζα ζε ιπγκνχο θαη ζε παξνμπζκνχο θξαηψ ηε γιψζζα κνπ, 

γηαηί λνκίδσ πσο ζα'ξζεη ε ζηηγκή πνπ δελ ζα αληέμσ 

θαη ζα μεζπάζσ θαη δελ ζα θνβεζψ θαη ζα ειπίδσ  

θαη θάζε ζηηγκή ην ιαξχγγη κνπ ζα γεκίδσ κε έλα θζφγγν,  

κε έλαλ ςίζπξν, κε έλα ηξαχιηζκα, κε κηα θξαπγή πνπ ζα κνπ ιεεη: Mίια! 
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 7ε Παξέκβαζε  

ρέδην πξνγξάκκαηνο 7νπ εξγαζηεξίνπ (18/04/2019) 

1. Εέζηακα ζηνλ θχθιν. Λεκφληα- πνξηνθάιηα.  

2. ηνλ θχθιν παξαηεξψ απηφλ/ε πνπ είλαη δεμηά κνπ. Κιείλσ ηα κάηηα θαη 

πεξηγξάθσ απηφ πνπ ζπκάκαη. Αθνχ πεξηγξάςσ αλαθέξσ ζε ηη κε 

παξέπεκςε ε εηθφλα ηνπ μεθηλψληαο κε ηε θξάζε: «Μνηάδεη ζαλ…».  

3. Άζθεζε «ην ζηνπ».  

4. Λεκφληα. Ση ζνπ έξρεηαη ζην κπαιφ φηαλ βιέπεηο έλα ιεκφλη;  

5. ε 3 νκάδεο θηηάρλνπλ κηα ηζηνξία κε ην ιεκφλη σο πξσηαγσληζηή. ρη 

δξακαηνπνίεζε ηζηνξίαο. Να παξνπζηάζνπλ κε άιιν ηξφπν (παληνκίκα, 

ηξαγνχδη, παξακχζη)  

6. Υαξηί κε ιεκφληα πξηλ θαη ιεκφληα κεηά.  

7. Άιιν ραξηί κε γξακκέλε ηε ιέμε ιεκφλη θαη απνθαιχπηνληαη ηα άιια 

ζηεξεφηππα γηα λα γεθπξσζνχλ νη δπν δξάζεηο θαη νη θξάζεηο ηνπ ιεκνληνχ.   

8. Αλαζηνραζκφο 
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Πίλαθαο 29: Οη απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δχν θάζεηο ηεο άζθεζεο «Λεκφληα» 

Α’ θάζε                                                                           Β’ θάζε 

πηξηάδα  

Λεκνληά  

Γηαγηά  

Φάξη 

Τγεία 

Σεθίια 

Ννζηαιγία 

Μνζρνβνιηά 

Ξηλφ 

Πεξηβφιη  

Λεκνλαλζφο 

Καινθαίξη  

Γάθξπα 

Απιή 

Μπξσδηά 

νχπα 

 

 

 

Αλέκειν 

Καη μαθληθά κε πήξε ζηα ρεξάθηα 

Απνιάκβαλα  

Με πήγα 

Ξαθληθά 

Υέξη πεηάρηεθε θαη κ‟έθνςε 

Σν λεξφ ήηαλ θξχν  

Σν καραίξη ζηελ άθξε  

Πιεζηάδεη –πιεζηάδεη ην καραίξη  

Σν ρέξη πνπ ην θξάηαγε απνκαθξχλζεθε  

Ήκνπλ πάξα πνιχ αγρσκέλν 

Ζ θαξδηά κνπ ρηχπαγε  

Σν πνπιί κε έζπξσρλε (πέθησ – πέθησ θαη 

θπιάσ καθξηά)  

Αθνχσ: «εδψ ηα θαιά ιεκφληα» 

 

 

Έπεζα ην ιεκφλη απ‟ηελ θνχληα  

Έρσζε ηα λπράθηα ηνπ θαη ην κχξηζε  

Δίρε έλαλ ζθνπφ ζηε δσή ηνπ  

Απνθάζηζε λα βξεη ηελ ίδηα κπξσδηά 

Σν ιεκφλη ζθέθηεθε: «ηη είλαη ε δσή;» 

Κνηηάρηεθαλ ζηα κάηηα 

Μπαίλεη θαη κνπ ηξψεη ηε ζάξθα 

Σν λεξάηδη θαη ην ιεκφλη άξρηζαλ λα 

θιαίλε  

Γψζε ηνλ ρπκφ ζνπ θη εζχ 

Μαδί κπνξνχκε 

Ξηλφ θαη θίηξηλν  

Γελ ηαηξηάδνπκε  

Σαίξηαμαλ θαιά  
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 8ε Παξέκβαζε  

ρέδην πξνγξάκκαηνο 8νπ εξγαζηεξίνπ (09/05/2019) 

1. Εέζηακα ζε θχθιν: «πεδάσ κπξνζηά, πεδάσ πίζσ».  

2. Παηρλίδη ελεξγεηηθήο αθξφαζεο κε «πξνβνθάηζηα». Υσξίδνληαη ζε 

δεπγάξηα. Οη Α παίξλνπλ αξρηθά ηελ θξπθή νδεγία απφ ηελ εκςπρψηξηα λα 

δηαθφπηνπλ ζπλέρεηα ηνπο Β φηαλ εθείλνη ζα ηνπο εμηζηνξνχλ κηα ζχληνκε 

ηζηνξία ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. ηελ αιιαγή ξφισλ  νη Α δηεγνχληαη κηα 

ηζηνξία ελψ νη Β, ζχκθσλα κε ηελ θξπθή νδεγία, δελ ηνπο αθνχλ 

πξνζεθηηθά θαη δείρλνπλ ηελ αδηαθνξία ηνπο κε κε ιεθηηθφ ηξφπν.   

3. Γιχπηεο- Γιππηφ ζηα δεπγάξηα γηα εκπέδσζε πξνεγνχκελνπ 

ζπλαηζζήκαηνο.  

4. Γξάθσ ηελ ηακπέια κνπ. Έλα ζηεξεφηππν πνπ κε αθνινπζεί. Φαλεξψλσ ηελ 

ηακπέια κνπ θαη θξαηψληαο ηελ ζην θνχηειν, πεξπαηάσ ζηνλ ρψξν θαη 

θάλσ ηξελάθη κε φζεο/νπο έρνπλ ηακπέια πνπ κε θάπνηνλ ηξφπν ηαηξηάδεη κε 

ηε δηθή κνπ. Έηζη δεκηνπξγνχληαη θαη νη νκάδεο γηα ηε ζπλέρεηα.  

5. πδήηεζε ζηηο νκάδεο γηα ηα ζηεξεφηππα. Ρφινο ζηνλ ηνίρν. Γξάθνπκε ζε 

ραξηάθη εληφο ηνπ ξφινπ ηη ζθέθηνκαη ή ηη ληψζσ γηα ηελ ηακπέια κνπ θαη 

εθηφο ηνπ ξφινπ ηη ζθέθηνληαη ή ηη ληψζνπλ νη άιινη ζε ζρέζε κε ηελ 

ηακπέια πνπ κε αθνινπζεί.  Έπεηηα φινη νη ζπκκεηέρνληεο/ ρνπζεο 

θηηάρλνπλ έλαλ ραξαθηήξα θαη κηα ηζηνξία βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ξφινπ ζηνλ ηνίρν θαη εηνηκάδνπλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο κέζα απφ 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο.  

6. Παξνπζίαζε κε δηάδξνκν ζπλείδεζεο, αλαθξηηηθή θαξέθια θαη ζπιινγηθφο 

ξφιν.  

7. Αλαζηνραζκφο 

8. Πέηξα ςαιίδη ραξηί κε ηα νλφκαηά ηνπο απηή ηε θνξά. Καη θάλνπλ ηξελάθη.  

 

 

Πίλαθαο 30: Άζθεζε «Ζ ηακπέια κνπ – Έλα ζηεξεφηππν πνπ κε αθνινπζεί» 

Άζθεζε «Η ηακπέια κνπ – Έλα ζηεξεόηππν πνπ κε αθνινπζεί» 

Κνηλσληθφο 

Αληθαλνπνίεηνο άλζξσπνο 

Γχθηνο 

Σεκπέιεο  

Οη γέξνη είλαη άρξεζηνη 

Δίζαη γπλαίθα – θνξίηζη  

Καιή κάλα  

Φπζηνινγηθφο  

Φαγκέλνο  

Δπηπφιαηε  
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Πίλαθαο 31: Ρφινο ζηνλ ηνίρν- ηεξεφηππα 

Ρφινο ζηνλ ηνίρν 

Με αθνξκή ηελ άζθεζε «Ζ ηακπέια κνπ - ηεξεφηππα» 

Α. Ση ληψζεηε ή ηη ζθέθηεζηε ζε ζρέζε κε 

ηελ ηακπέια ζαο; 

Β. Ση ζθέθηνληαη ή ηη ληψζνπλ νη άιινη 

ζε ζρέζε κε ηελ ηακπέια ζαο; 

Οκάδα 1  

ηαλ κεγαιψζσ δελ ζέισ λα δσ ζαλ ηε 

κακά κνπ  

Γελ αληέρσ λα αθνχσ πάιη ηα ίδηα 

Πεηξάδεη πνπ παίδσ κε απηνθηλεηάθηα 

Γηαηί δελ κε παίδνπλ; 

Μα κπνξψ λα ην θάλσ θη απηφ. Ση 

ζεκαζία έρεη πνπ είκαη θνξίηζη; 

Δκέλα κνπ αξέζεη λα ληχλνκαη κε θαξδηά 

ξνχρα, φρη θνπζηαλάθηα θαη θνξδειίηζεο 

Δίκαη δηαθνξεηηθή 

Γελ κνπ αξέζνπλ νη θνχζηεο, γηαηί πξέπεη 

λα θνξάσ; 

Θέισ λα γίλσ νδεγφο ληαιίθαο  

Οκάδα 1  

Υηελίζνπ ιίγν, θνξίηζη είζαη! 

Δπηπρψο πνπ είλαη θνξίηζη, ζα λαη πην 

ήζπρν 

Θα δεηήζσ απφ ηα θνξίηζηα λα ην 

θάλνπλ, είλαη πην έμππλα 

Αγνξνθφξηηζν! 

Πσ! ιν θιαίεη θαη γθξηληάδεη 

Βάιε θάηη ζειπθφ  

Πψο θνπξεχηεθεο έηζη; αλ αγφξη είζαη 

Δίλαη άζρεκε, δελ ηελ παίδνπκε 

Ση γιπθηά... ελψ ηα αγφξηα... 

Κιαςηάξα 

Ση ζηφκα πνπ έρεη γηα θνξίηζη  

Δίλαη ζαλ αγφξη  

Οκάδα 2  

Νηψζεη θαιά ην παηδί; 

Δίκαη ζσζηή πάληα  

Δίκαη θαιή κάλα 

Αγαπψ ην παηδί κνπ πην πνιχ απ‟ φινπο  

Έρσ θαζήθνλ λα ην πξνζηαηεχζσ θαη λα 

ην θξνληίζσ, γηα λα γίλεη άμηνο άλζξσπνο 

θαη πνιίηεο  

Ξέξσ ηη ρξεηάδεηαη ην παηδί κνπ 

Πξνζθέξσ πην πνιιά ζηα παηδηά κνπ 

Σν παηδί κνπ μέξεη λα θέξεηαη  

 

Οκάδα 2 

Γελ πξέπεη φινη λα θάλνπλ παηδηά 

Δκπηζηνζχλε 

Απνδνρή 

O tempora, o mores! Χ θαηξνί, σ ήζε!  

Καιχπηεη ηηο αλάγθεο γηα ζηνξγή θαη 

αζθάιεηα θαη πξνζθέξεη ρξφλν  

Ξέξεη ηη θάλεη 

Φφβνο  

Γελ θάλεη δηαθξίζεηο 

Εεηάεη ζπγγλψκε πξψηε απηή  

Γεκηνπξγεί πξνβιήκαηα  

Οκάδα 3  

Μπεξδεκέλνο  

Απνγνήηεπζε 

Οξγή – Θπκφο – ιχπε 

Απειπηζία 

Γελ κε θαηαιαβαίλεη θαλείο 

Μνλαμηά 

Λχπε 

Θπκφο 

Κελφ 

Οξγή 

Μνλαμηά 

Απαμίσζε  

 

Οκάδα 3 

Αληηδξαζηηθφο  

Λχπεζε  

Αληηθνηλσληθφο 

Γελ ζε θαηαιαβαίλσ 

Θιίςε  

Αεδηαζηηθφο  

Θπκφο 

Αδηαθνξία 

Αλσηεξφηεηα 

Απνζηξνθή  

Γηαθνξεηηθφο  

Απέρζεηα 

Απαξάδεθηνο  

Θπκφο 
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 9ε Παξέκβαζε  

ρέδην πξνγξάκκαηνο 9νπ εξγαζηεξίνπ (16/05/2019): 

1. πδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ απφ πξνεγνχκελε θνξά ψζηε λα ζπλδεζνχλ θαη 

φζεο απνπζίαδαλ.  

2. Πεξπάηεκα ζηνλ ρψξν. Αξρηθά κε ηαρχηεηεο (1 έσο 7), κεηά πξνζζήθε 

επηπέδσλ. Έπεηηα, πεξπάηεκα ζηνλ ρψξν παξαηεξψληαο ην ζψκα κνπ, ηελ 

θίλεζή κνπ. Γελ ππάξρεη θάπνηνο άιινο. Παξαηεξψ κφλν ηνλ εαπηφ κνπ. 

Δληνπίδσ ην ζεκείν απφ φπνπ μεθηλά ε θίλεζή κνπ θαη ζηαδηαθά ηνπ δίλσ 

έκθαζε θηλεζηνινγηθά, ην απιψλσ ζηνλ ρψξν θαη αθήλσ απηφ λα κε νδεγεί. 

Δπηζηξέθσ πάιη ζην πεξπάηεκα κνπ θαη αλαπλέσ βαζηά. θέθηνκαη αξρηθά φιν 

κνπ ην ζψκα θη έπεηηα κφλν ην «θέληξν» κνπ. ηακαηψ, θιείλσ ηα κάηηα θαη 

αγγίδσ απηφ ην ζεκείν- ην «θέληξν».  

3. Ζ ηζηνξία ηνπ νλφκαηφο κνπ. ε θχθιν κνηξάδνληαη φινη ηελ ηζηνξία ηνπ 

νλφκαηφο ηνπο.  

4. Ο ράξηεο ηεο δσήο. Παίξλνπλ ρξφλν θαη ν θαζέλαο θαη ε θαζεκία ην 

ζπκπιεξψλνπλ ζε εζπρία, αηνκηθά.  

5. ηνλ θχθιν, δίλνληαη αξηζκνί απφ ην έλα σο ην 3 θαη δεκηνπξγνχληαη 3 νκάδεο.  

6. ηηο νκάδεο νη ζπκκεηέρνπζεο/νληεο κνηξάδνληαη κε ηελ νκάδα ηνπο φπνηα απφ 

ηα ζηνηρεία ηνπ ράξηε ηεο δσήο επηζπκνχλ. Σα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο αθνχλ 

ρσξίο λα ζρνιηάδνπλ. Με θξηηηθή, ελεξγή αθξφαζε.  

7. ηελ νινκέιεηα ε θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηα θνηλά ηεο ζηνηρεία απφ ηνπο 

ράξηεο ηεο δσήο κε παξαζηαηηθφ- αθφκε θαη κε ιεθηηθφ ηξφπν.  

8. Αλαζηνραζκφο 

9. Αλζξψπηλν ληνπο   
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 10ε Παξέκβαζε  

ρέδην πξνγξάκκαηνο 10νπ εξγαζηεξίνπ (23/05/2019) 

1. Ο θφζκνο κε ηνλ θφζκν.  

2. Αλαζηνραζκφο «Υάξηε ηεο δσήο» απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά κέζσ ηεο 

ηερληθήο «Ρφινο ζηνλ ηνίρν». Υσξηδφκαζηε ζηηο ίδηεο νκάδεο πνπ ήκαζηαλ 

ζηνπο ράξηεο ηεο δσήο. Κάζε νκάδα θηηάρλεη έλαλ «Ρφιν ζηνλ ηνίρν» θαη ην 

θάζε άηνκν γξάθεη ζε θίηξηλα ραξηάθηα εληφο ηνπ ξφινπ κηα ιέμε –ζθέςε ή 

ζπλαίζζεκα- πνπ έλησζε ην ίδην θαηά ηε δηαδηθαζία θαη απ‟ έμσ απφ ηνλ ξφιν, 

ζε πνξηνθαιί ραξηάθηα, γξάθεη κηα ιέμε γηα ην πσο πηζηεχεη φηη έλησζε ή 

ζθέθηεθε ε νκάδα γη΄απηφ.  

3. Δπηζηξέθνπλ θαη μαλαπαίδνπλ ηηο ζθελέο ηεο πξνεγνχκελεο θνξάο.  

4. Αλαζηνραζκφο παξνπζηάζεσλ: Μνηξαζηήθαηε θάηη παξαπάλσ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά; 

5. Μνίξαζκα ζπγθεθξηκέλσλ άξζξσλ απφ ηελ Οηθνπκεληθή δηαθήξπμε γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Αηνκηθή αλάγλσζε γηα ιίγα ιεπηά.  

6. πδήηεζε. Ζ νκάδα θαζηζηή θαη ζε θχθιν. Οη «ξφινη ζηνλ ηνίρν» απφ ηελ 

πξνεγνχκελε άζθεζε βξίζθνληαη ζην πάησκα θαη ηίζεηαη ην εξψηεκα: 

«πλδένληαη νη ξφινη ζην πάησκα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ «Υάξηε ηεο δσήο» 

κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα».  

7. Κιείζηκν. Μπξερη. 

8. Γίλσ γηα κειέηε ζην ζπίηη Μπξερη θαη νηθνπκεληθή Γηαθήξπμε.      
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Πίλαθαο 32: Ρφινο ζηνλ ηνίρν- Αλαζηνραζκφο ηνπ «Υάξηε ηεο Εσήο» 

Ρφινο ζηνλ ηνίρν – Αλαζηνραζκφο ηνπ Υάξηε ηεο Εσήο 

Α. Μία ιέμε γηα ην πψο 

έλησζεο ή ηη ζθέθηεθεο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

Υάξηε ηεο Εσήο. 

Β. Μία ιέμε γηα ην ηη 

πηζηεχεηο φηη ζθέθηεθε ή 

έλησζε ε νκάδα ζνπ γηα 

ζέλα θαηά ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ Υάξηε ηεο Εσήο ζνπ. 

Γ. Μηα ιέμε γηα ην πψο 

έλησζεο φηη ζε 

αληηκεηψπηζε ε νκάδα ζνπ 

θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

Υάξηε ηεο Εσήο ζνπ. 

Αλαθνχθηζε 

πγθίλεζε 

Ακεραλία 

Βάξνο 

Αλαθνπθηζκέλε 

Μηθξή δπζθνξία 

Έθπιεμε 

Αιιαγή ζθέςεο 

Δλζνπζηαζκφο θαη 

ζχκπλνηα 

Αλακλήζεηο πίζσ 

Τγξνπνίεζε 

Πφλνο 

Γηαδξνκή, επγλσκνζχλε 

πγθίλεζε, ζιίςε, έξσηαο 

Αλαζθφπεζε ηνπ κέζα 

χκπλνηα 

Πίεζε 

Απνζηαζηνπνίεζε 

Θιίςε, ζχκπλνηα 

χκπλνηα, δέζηκν 

Υαξά, λνζηαιγία, ειπίδα 

Μπεξδεκέλε 

Άγρνο, βάξνο 

Αλαθνχθηζε 

Απνζχλδεζε 

Φφβνο 

Ακεραλία 

Καηαλφεζε 

Μνίξαζκα, έλσζε 

Πην ειαθξηά 

Γπζθνιία 

Σαχηηζε 

Αιιειεγγχε 

Δλζπλαίζζεζε 

Φξνληίδα 

Απνγνήηεπζε 

πκπάζεηα 

Με ελδηαθέξνλ 

Γιπθά, θαηαλφεζε 

Με ελδηαθέξνλ 

Καηαλφεζε 

χκπλνηα 

εβαζκφ 

Δλδηαθέξνλ-ζχκπλνηα 

πκπφληα 

Γηαθνξνπνίεζε 

Καηαλφεζε 

Σαχηηζε 

Δλζάξξπλζε- απνδνρή 

 

 

Μπέξηνιλη Μπξερη, «Η απόθαζε» 

Υξεηάδνληαη πνιιά, ηνλ θφζκν γηα λ' αιιάμεηο:  

νξγή θη επηκνλή. Γλψζε θ' αγαλάθηεζε. 

Γξήγνξε απφθαζε, ζηφραζε βαζηά  

ςπρξή ππνκνλή, θη αηέιεησηε θαξηεξία. 

Καηαλφεζε ηεο ιεπηνκέξεηαο θαη θαηαλφεζε ηνπ ζπλφινπ. 

Μνλάρα ε πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα καο κάζεη πψο 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα λ' αιιάμνπκε. 

Aπφ ην ζεαηξηθφ έξγν Ζ απφθαζε (1930) 

[πεγή: Μπ. Μπξερη, Πνηήκαηα, κηθξ. Μάξηνο Πισξίηεο, Θεκέιην, Αζήλα 1978, ζ. 36] 
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 11ε Παξέκβαζε  

ρέδην πξνγξάκκαηνο 11νπ εξγαζηεξίνπ (30/05/2019) 

1. Αλζξψπηλν ληνπο  

2. Σπθινί θαη αγάικαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηνχληαη ζε δπν γξακκέο 

αληηθξηζηά. Ζ κία ζεηξά δέλεη ηα κάηηα κε καληήιη, ελψ ε έηεξε παίξλεη κηα 

παγσκέλε ζέζε. Ζ νκάδα κε ηα θιεηζηά κάηηα πιεζηάδεη ηα αγάικαηα, ηα 

αγγίδεη, ηα «παξαηεξεί» κε ηελ αθή θη έπεηηα, επηζηξέθεη ζηε ζέζε θαη 

πξνζπαζεί λα αληηγξάςεη ηελ εηθφλα ηνπ αγάικαηνο φπσο ηελ θαηάιαβε. Σέινο, 

βγάδνπλ ηα καληήιηα θαη θνηηάδνληαη. Αιιαγή ξφισλ.  

3. Οκαδηθέο εηθφλεο θαηαπίεζεο. Ζ θάζε ζεηξά ηεο πξνεγνχκελεο άζθεζεο γίλεηαη 

κηα νκάδα. Γελ δνπιεχνπλ κε ηα ίδηα άηνκα πνπ δνχιεςαλ θαη ζην life map. 

Αξρηθά ην θάζε άηνκν ηεο νκάδαο ζα γξάςεη κηα ιέμε-θιεηδί πνπ επηιέγεη απφ 

ηνλ Υάξηε ηεο δσήο ηνπ. Ζ θάζε νκάδα ζα πξνζπαζήζεη ηψξα αλάκεζα ζηηο 

ιέμεηο-θιεηδηά λα δηαιέμεη κία ή πεξηζζφηεξεο πνπ ζπλδπάδνληαη θαη λα 

παξνπζηάζεη κηα εηθφλα θαηαπίεζεο βάζε απηήο, ρσξίο λα πξναπνθαζίζνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία. Σελ νκαδηθή εηθφλα θαηαπίεζεο ηελ ρηίδνπλ κε ηελ 

ηερληθή «έλαο ηε θνξά».   

4. Παξνπζηάζεηο εηθφλσλ.  ηερληθέο δπλακνπνίεζεο εηθφλσλ. Δξσηήζεηο πξνο ηνπο 

ζεαηέο απφ ηελ εκςπρψηξηα ζε ξφιν joker «Πνηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη 

απηφο/ε;». «Μνπ ζπκίδεη θάηη απηφ πνπ βιέπσ». Έπεηηα δίλεηαη ε ηερληθή 

«αλίρλεπζεο ζθέςεο».  

5. Δξψηεζε πξνο ην θνηλφ. Πνηεο αμίεο θαη δηθαηψκαηα παξαβηάδνληαη ζηελ εηθφλα 

πνπ βιέπνπκε; Γίλεηαη θσηνηππία κε ραξηί απφ ηε δηαθήξπμε.  

6. Δπηζηξέθνπκε ζηηο νκάδεο. Τπνζέηνπκε φηη νη εηθφλεο πνπ είδακε κφιηο 

ζπκβαίλνπλ ζην παξφλ θαη εκπεξηέρνπλ θαη φιν ην παξειζφλ ησλ ξφισλ. 

Φηηάρλνπκε ηψξα ηνπο ίδηνπο ραξαθηήξεο ζε κηα λέα νκαδηθή παγσκέλε εηθφλα 

κε ηελ ηερληθή έλαο ηε θνξά, πνπ ζα απνηειεί κηα θαηάζηαζε απφ ην κέιινλ θαη 

ζα δείρλεη πσο ζα είλαη ε ίδηα θαηάζηαζε ζε θάπνηνπο κήλεο. Γίλεηαη σο 

αθφξκεζε ην πνίεκα ηνπ Μπξερη.  

7. Παξνπζίαζε λέσλ εηθφλσλ.  

8. Αλαζηνραζκφο.     
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Πίλαθαο 33: Δπνπηηθφ πιηθφ: «Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

(10/12/1948)» θαη ε «χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ(20/11/1989)» 

ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΑ 

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 
10 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 1948 

 

H ύµβαζε γηα ηα ∆ηθαηώµαηα 

ηνπ Παηδηνύ 

20 Ννεµβξίνπ  1989 
 

 

Άξζξν 1 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

χµβαζεο, ζεσξείηαη παηδί θάζε αλζξψπηλν 

νλ µηθξφηεξν ησλ δεθανθηψ εηψλ, εθηφο εάλ 

ε ελειηθίσζε επέξρεηαη λσξίηεξα, ζχµθσλα 

µε ηελ ηζρχνπζα γηα ην παηδί λνµνζεζία. 
ΑΡΘΡΟ 1 'Οινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη 

ειεχζεξνη θαη ίζνη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα. Δίλαη πξνηθηζκέλνη κε ινγηθή 

θαη ζπλείδεζε, θαη νθείινπλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο κε πλεχκα 

αδειθνζχλεο. 

Άξζξν 6 1. Σα πµβαιιφµελα Κξάηε 

αλαγλσξίδνπλ φηη θάζε παηδί έρεη εγγελέο 

δηθαίσµα ζηε δσή. 2. Σα πµβαιιφµελα 

Κξάηε µέξε εμαζθαιίδνπλ, ζην µέηξν ηνπ 

δπλαηνχ, ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ. 

ΑΡΘΡΟ 2 Κάζε άλζξσπνο δηθαηνχηαη λα 

επηθαιείηαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη φιεο ηηο 

ειεπζεξίεο πνπ πξνθεξχζζεη ε παξνχζα 

Γηαθήξπμε, ρσξίο θακία απνιχησο δηάθξηζε, 

εηδηθφηεξα σο πξνο ηε θπιή, ην ρξψκα, ην 

θχιν, ηε γιψζζα, ηηο ζξεζθείεο, ηηο πνιηηηθέο 

ή νπνηεζδήπνηε άιιεο πεπνηζήζεηο, ηελ 

εζληθή ή θνηλσληθή θαηαγσγή, ηελ 

πεξηνπζία, ηε γέλλεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε 

θαηάζηαζε. Γελ ζα κπνξεί αθφκα λα γίλεηαη 

θακία δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ πνιηηηθνχ, 

λνκηθνχ ή δηεζλνχο θαζεζηψηνο ηεο ρψξαο 

απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη θαλείο, είηε 

πξφθεηηαη γηα ρψξα ή εδαθηθή πεξηνρή 

αλεμάξηεηε, ππφ θεδεκνλία ή ππεμνπζία, ή 

πνπ βξίζθεηαη ππφ νπνηνλδήπνηε άιινλ 

πεξηνξηζκφ θπξηαξρίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 Κάζε άηνκν έρεη δηθαίσκα ζηε 

δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

αζθάιεηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 'Οινη είλαη ίζνη απέλαληη ζηνλ 

λφκν θαη έρνπλ δηθαίσκα ζε ίζε πξνζηαζία 

ηνπ λφκνπ, ρσξίο θακία απνιχησο δηάθξηζε. 

'Οινη έρνπλ δηθαίσκα ζε ίζε πξνζηαζία απφ 

θάζε δηάθξηζε πνπ ζα παξαβίαδε ηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε θαη απφ θάζε πξφθιεζε 

γηα κηα ηέηνηα δπζκελή δηάθξηζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα 

ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο 

θαη ηεο ζξεζθείαο. ην δηθαίσκα απηφ 

πεξηιακβάλεηαη ε ειεπζεξία γηα ηελ αιιαγή 

ηεο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, φπσο θαη ε 

ειεπζεξία λα εθδειψλεη θαλείο ηε ζξεζθεία 

ηνπ ή ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, 

Άξζξν 14 1. Σα πµβαιιφµελα Κξάηε 

ζέβνληαη ην δηθαίσµα ηνπ παηδηνχ γηα 

ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη 

ζξεζθείαο. 2. Σα πµβαιιφµελα Κξάηε 

ζέβνληαη ην δηθαίσµα θαη ην θαζήθνλ ησλ 

γνλέσλ ή, θαηά πεξίπησζε, ησλ λνµίµσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ παηδηνχ, λα ην θαζνδεγνχλ 
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κφλνο ή καδί κε άιινπο, δεκφζηα ή ηδησηηθά, 

κε ηε δηδαζθαιία, ηελ άζθεζε, ηε ιαηξεία 

θαη κε ηελ ηέιεζε ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ. 

ζηελ άζθεζε ηνπ παξαπάλσ δηθαηψµαηνο 

θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. 3. Ζ 

ειεπζεξία ηεο δήισζεο ηεο ζξεζθείαο ηνπ ή 

ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπ µπνξεί λα ππφθεηηαη 

µφλν ζηνπο πεξηνξηζµνχο πνπ νξίδνληαη απφ 

ην λφµν θαη πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηε 

δηαθχιαμε ηεο δεµφζηαο αζθάιεηαο, ηεο 

δεµφζηαο ηάμεο, ηεο δεµφζηαο πγείαο θαη ησλ 

δεµφζησλ εζψλ, ή ησλ ειεπζεξηψλ ησλ 

ζεµειησδψλ δηθαησµάησλ ησλ άιισλ 
ΑΡΘΡΟ 19 Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο, 

πνπ ζεκαίλεη ην δηθαίσκα λα κελ πθίζηαηαη 

δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηηο γλψκεο ηνπ, θαη 

ην δηθαίσκα λα αλαδεηεί, λα παίξλεη θαη λα 

δηαδίδεη πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο, κε 

νπνηνδήπνηε κέζν έθθξαζεο, θαη απφ φιν 

ηνλ θφζκν. 

Άξζξν 12 1. Σα πµβαιιφµελα Κξάηε 

εγγπψληαη ζην παηδί πνπ έρεη ηθαλφηεηα 

δηάθξηζεο ην δηθαίσµα ειεχζεξεο έθθξαζεο 

ηεο γλψµεο ηνπ ζρεηηθά µε νπνηνδήπνηε 

ζέµα πνπ ην αθνξά, ιαµβάλνληαο ππφςε ηηο 

απφςεηο ηνπ παηδηνχ αλάινγα µε ηελ ειηθία 

ηνπ θαη ην βαζµφ σξηµφηεηάο ηνπ. 2. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη ηδίσο λα δίλεηαη ζην 

παηδί ε δπλαηφηεηα λα αθνχγεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή 

δηαδηθαζία πνπ ην αθνξά, είηε άµεζα είηε 

µέζσ ελφο εθπξνζψπνπ ή ελφο αξµφδηνπ 

νξγαληζµνχ, θαηά ηξφπν ζπµβαηφ µε ηνπο 

δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο ηεο εζληθήο 

λνµνζεζίαο. 

 

Άξζξν 13 1. Σν παηδί έρεη ην δηθαίσµα ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο. Σν δηθαίσµα απηφ 

πεξηιαµβάλεη ηελ ειεπζεξία αλαδήηεζεο, 

ιήςεο θαη δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ 

νπνηνπδήπνηε είδνπο, 5 αλεμαξηήησο 

ζπλφξσλ, ππφ µνξθή πξνθνξηθή, γξαπηή ή 

ηππσµέλε, ή θαιιηηερληθή ή µε νπνηνδήπνηε 

άιιν µέζν ηεο επηινγήο ηνπ. 2. Ζ άζθεζε 

ηνπ δηθαηψµαηνο απηνχ µπνξεί λα απνηειέζεη 

αληηθείµελν µφλν ησλ πεξηνξηζµψλ πνπ 

νξίδνληαη απφ ην λφµν θαη πνπ είλαη 

αλαγθαίνη: α) Γηα ην ζεβαζµφ ησλ 

δηθαησµάησλ θαη ηεο ππφιεςεο ησλ άιισλ ή 

β) Γηα ηε δηαθχιαμε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, 

ηεο δεµφζηαο ηάμεο, ηεο δεµφζηαο πγείαο θαη 

ησλ δεµφζησλ εζψλ. 

 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 26 1. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

παξέρεηαη δσξεάλ, ηνπιάρηζηνλ ζηε 

ζηνηρεηψδε θαη βαζηθή βαζκίδα ηεο. Ζ 

ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή. 

Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη γηα φινπο. Ζ 

Άξζξν 28 1. Σα πµβαιιφµελα Κξάηε 

αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσµα ηνπ παηδηνχ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη, ηδηαίηεξα, γηα λα επηηεπρζεί 

ε άζθεζε ηνπ δηθαηψµαηνο απηνχ 

πξννδεπηηθά θαη ζηε βάζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

επθαηξηψλ: α) Καζηζηνχλ ηε ζηνηρεηψδε 

εθπαίδεπζε ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ γηα 
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πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε παηδεία πξέπεη λα 

είλαη αλνηθηή ζε φινπο, ππφ ίζνπο φξνπο, 

αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. 2. Ζ 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ πιήξε 

αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ζεκειηαθψλ ειεπζεξηψλ. Πξέπεη λα πξνάγεη 

ηελ θαηαλφεζε, ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηε 

θηιία αλάκεζα ζε φια ηα έζλε θαη ζε φιεο ηηο 

θπιέο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, θαη λα 

επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

εηξήλεο. 3. Οη γνλείο έρνπλ, θαηά 

πξνηεξαηφηεηα, ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ην 

είδνο ηεο παηδείαο πνπ ζα δνζεί ζηα παηδηά 

ηνπο 

φινπο. β) Δλζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε 

δηάθνξσλ µνξθψλ δεπηεξνβάζµηαο 

εθπαίδεπζεο, ηφζν γεληθήο φζν θαη 

επαγγειµαηηθήο, ηηο θαζηζηνχλ αλνηρηέο θαη 

πξνζηηέο ζε θάζε παηδί, θαη παίξλνπλ 

θαηάιιεια µέηξα, φπσο ε ζέζπηζε ηεο 

δσξεάλ εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνζθνξάο 

ρξεµαηηθήο βνήζεηαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

γ) Δμαζθαιίδνπλ ζε φινπο ηελ πξφζβαζε 

ζηελ αλψηαηε παηδεία µε φια ηα θαηάιιεια 

µέζα, ζε ζπλάξηεζε µε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

θαζελφο. δ) Καζηζηνχλ αλνηρηέο θαη πξνζηηέο 

ζε θάζε παηδί ηε ζρνιηθή θαη ηελ 

επαγγειµαηηθή ελεµέξσζε θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζµφ. ε) Παίξλνπλ µέηξα γηα λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ ηαθηηθή ζρνιηθή θνίηεζε 

θαη ηε µείσζε ηνπ πνζνζηνχ εγθαηάιεηςεο 

ησλ ζρνιηθψλ ζπνπδψλ. 2. Σα 

πµβαιιφµελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα 

θαηάιιεια µέηξα γηα ηελ εθαξµνγή ηεο 

ζρνιηθήο πεηζαξρίαο µε ηξφπν πνπ λα 

ηαηξηάδεη ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ παηδηνχ σο 

αλζξψπηλνπ φληνο, θαη ζχµθσλα µε ηελ 

παξνχζα χµβαζε. 3. Σα πµβαιιφµελα 

Κξάηε πξνάγνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηε δηεζλή 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνµέα ηεο παηδείαο, µε 

ζθνπφ λα ζπµβάιινπλ θπξίσο ζηελ εμάιεηςε 

ηεο άγλνηαο θαη ηνπ αλαιθαβεηηζµνχ ζηνλ 

θφζµν θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε 

ζηηο επηζηεµνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο θαη 

ζηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο µεζφδνπο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφλ, ιαµβάλνληαη ηδηαίηεξα 

ππφςε νη αλάγθεο ησλ ππφ αλάπηπμε ρψξσλ. 

 

Άξζξν 29 1. Σα πµβαιιφµελα Κξάηε 

ζπµθσλνχλ φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ 

πξέπεη λα απνζθνπεί: α) ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ 

πιεξέζηεξε δπλαηή αλάπηπμε ησλ 

ραξηζµάησλ ηνπ θαη ησλ ζσµαηηθψλ θαη 

πλεπµαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ. β) ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζεβαζµνχ γηα ηα δηθαηψµαηα 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο ζεµειηψδεο ειεπζεξίεο 

θαη γηα ηηο αξρέο πνπ θαζηεξψλνληαη ζην 

Υάξηε ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ. γ) ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζεβαζµνχ γηα ηνπο γνλείο ηνπ 

παηδηνχ, ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ηε γιψζζα ηνπ 

θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπ αμίεο, θαζψο θαη ηνπ 

ζεβαζµνχ ηνπ γηα ηηο εζληθέο αμίεο ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία δεη, ηεο ρψξαο απφ ηελ 

νπνία µπνξεί λα θαηάγεηαη θαη γηα ηνπο 

πνιηηηζµνχο πνπ δηαθέξνπλ απφ ην δηθφ ηνπ. 

δ) ηελ πξνεηνηµαζία ηνπ παηδηνχ γηα µηα 

ππεχζπλε δσή ζε µηα ειεχζεξε θνηλσλία 

µέζα ζε πλεχµα θαηαλφεζεο, εηξήλεο, 
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αλνρήο, ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη θηιίαο 

αλάµεζα ζε φινπο ηνπο 9 ιανχο θαη ηηο 

εζληθηζηηθέο, εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

νµάδεο θαη ζηα πξφζσπα απηφρζνλεο 

θαηαγσγήο. ε) ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζµνχ 

γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 2. Καµία δηάηαμε 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ηνπ άξζξνπ 28 δελ 

µπνξεί λα εξµελεπηεί µε ηξφπν πνπ λα ζίγεη 

ηελ ειεπζεξία ησλ θπζηθψλ ή λνµηθψλ 

πξνζψπσλ γηα ηε δεµηνπξγία θαη ηε 

δηεχζπλζε εθπαηδεπηηθψλ ηδξπµάησλ, ππφ 

ηνλ φξν φηη ζα ηεξνχληαη νη εθθξαζµέλεο 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

αξρέο θαη φηη ε παξερφµελε ζηα ηδξχµαηα 

απηά εθπαίδεπζε ζα είλαη ζχµθσλε µε ηηο 

ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα έρεη νξίζεη 

ην Κξάηνο. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 29 1. Σν άηνκν έρεη θαζήθνληα 

απέλαληη ζηελ θνηλφηεηα, κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο νπνίαο θαη κφλν είλαη δπλαηή ε ειεχζεξε 

θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 2. ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ θαη ζηελ απφιαπζε ησλ 

ειεπζεξηψλ ηνπ θαλείο δελ ππφθεηηαη παξά 

κφλν ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ 

ηνπο λφκνπο, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αλαγλψξηζε θαη ν ζεβαζκφο 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ 

άιισλ, θαη λα ηθαλνπνηνχληαη νη δίθαηεο 

απαηηήζεηο ηεο εζηθήο, ηεο δεκφζηαο ηάμεο 

θαη ηνπ γεληθνχ θαινχ, ζε κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία. 3. Σα δηθαηψκαηα απηά θαη νη 

ειεπζεξίεο δελ κπνξνχλ, ζε θακία 

πεξίπησζε, λα αζθνχληαη αληίζεηα πξνο ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα 

ζπλέξρεηαη θαη λα ζπλεηαηξίδεηαη ειεχζεξα 

θαη γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο. 2. Καλείο δελ 

κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα ζπκκεηέρεη ζε 

νξηζκέλν ζσκαηείν. 

Άξζξν 15 1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε 

αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψµαηα ηνπ παηδηνχ 

ζηελ ειεπζεξία ηνπ λα ζπλεηαηξίδεηαη θαη 

ηνπ λα ζπλέξρεηαη εηξεληθά. 2. ∆ελ ηίζεληαη 

πεξηνξηζµνί γηα ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησµάησλ απηψλ, εθηφο απφ απηνχο πνπ 

νξίδεη ν λφµνο θαη πνπ είλαη αλαγθαίνη ζε µηα 

δεµνθξαηηθή θνηλσλία, πξνο ην ζπµθέξνλ 

ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, ηεο δεµφζηαο 

αζθάιεηαο ή ηεο δεµφζηαο ηάμεο ή γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεµφζηαο πγείαο ή ησλ 

δεµφζησλ εζψλ, ή ησλ δηθαησµάησλ θαη ησλ 

ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ. 

 Άξζξν 31 1. Σα πµβαιιφµελα Κξάηε 

αλαγλσξίδνπλ ζην παηδί ην δηθαίσµα ζηελ 

αλάπαπζε θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζηελ ελαζρφιεζε µε 
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ςπραγσγηθά παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπ θαη 

ζηελ ειεχζεξε ζπµµεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή 

θαη θαιιηηερληθή δσή. 2. Σα πµβαιιφµελα 

Κξάηε ζέβνληαη θαη πξνάγνπλ ην δηθαίσµα 

ηνπ παηδηνχ λα ζπµµεηέρεη πιήξσο ζηελ 

πνιηηηζηηθή θαη θαιιηηερληθή δσή θαη 

ελζαξξχλνπλ ηελ πξνζθνξά θαηάιιεισλ θαη 

ίζσλ επθαηξηψλ γηα πνιηηηζηηθέο, 

θαιιηηερληθέο θαη ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 
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 12ε Παξέκβαζε  

ρέδην πξνγξάκκαηνο 12νπ εξγαζηεξίνπ (06/06/2019) 

1. Πεξπαηάσ ζηνλ ρψξν. ηαλ ζηακαηάεη έλαο, ζηακαηάκε φινη. ηαλ μεθηλάεη 

έλαο, μεθηλάκε φινη. Πεξπαηάκε κφλν δχν άηνκα ηε θνξά, θη έπεηηα κφλν ηξία 

άηνκα, κεηά 4 ηε θνξά, κεηά έλα ηε θνξά.  

2. Ζ νκάδα ρσξηζκέλε ζε δπν κέξε ηνπνζεηείηαη ζηα δχν άθξα ηεο αίζνπζαο, 

ζρεκαηίδνληαο δπν ζεηξέο. ηφρνο είλαη λα θηάζνπλ απέλαληη πεξπαηψληαο έλα 

άηνκν ηε θνξά, ρσξίο λα ζπλελλνεζνχλ θαη ρσξίο λα θνηηάλε πίζσ.   

3. Αλαζηνραζκφο κε αθνξκή ηελ άζθεζε θαη ζε ζρέζε κε ην «εγψ» αιιά θαη ζε 

ζρέζε κε ην «εκείο».  

4. πδήηεζε/ χλδεζε άζθεζεο κε ηθαλφηεηεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ κέζσ ηνπ 

εξσηήκαηνο: Πνηεο ηθαλφηεηεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ αλαδεηθλχεη απηή ε 

άζθεζε; Πνηα ηθαλφηεηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έρσ αλαπηχμε απφ 

ην ζχλνιν ησλ εξγαζηεξίσλ (κε κία ιέμε).  

5. Υσξηζκφο ζε δχν νκάδεο. Κάζε νκάδα, αθνχ ζπδεηήζεη θαη αλαζηνραζηεί απφ 

φιε ηελ πνξεία ηνπ βησκαηηθνχ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ, δεκηνπξγεί έλα δηαθεκηζηηθφ «ζπνη» πνπ ζα ζπλνςίδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζθέθηεθαλ.  

6. Παξνπζίαζε «δηαθεκίζεσλ». 

7. Αληηπαξαβνιή ησλ  ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ είραλ γξάςεη ζην πξψην εξγαζηήξην. Υαξηί κπξνζηά ηνπο.  

8. Μηθξφ θιείζηκν απφ ηελ εκςπρψηξηα κε παξάζεζε απφςεσλ θαη βήκαηα 

δεκνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ. Ο θχθιν δξάζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ.   

9. Αλαζθφπεζε φινπ ηνπ βησκαηηθνχ θχθινπ. πλνδεία επράξηζηεο θαη 

ραιαξσηηθήο κνπζηθήο γίλεηαη έλα αθεγεκαηηθφ ηαμίδη ζε φια ηα εξγαζηήξηα 

ελψ νη ζπκκεηέρνπζεο/σλ ιακβάλνπλ κηα αλαπαπηηθή ζέζε θαη θιείλνπλ ηα 

κάηηα.  

10. Υάξηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

11. Αλαζηνραζκφο γηα ηε δηαδξνκή απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο/σλ κε κηα ιέμε.  

12. Μνίξαζκα, παξνπζίαζε ζηνπο ράξηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Λέλε θαη κηα ιέμε.  

13. πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ.    
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Πίλαθαο 34: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ξφινπ ηνπ δεκνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πνπ εληζρχζεθαλ απφ 

φιν ην εξγαζηήξην 

«Αλαζηνραζκφο: Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηε 

δεκνθξαηηθή ηάμε πνπ βηψζαηε θαη πήξαηε σο θαηλνχξηα γλψζε ή πνπ εληζρχζαηε απφ 

ην ζχλνιν ησλ εξγαζηεξίσλ;» 

Τπνκνλή 

Δπηιεθηηθή αθξφαζε  

Αιιειεγγχε 

Δλζπλαίζζεζε  

εβαζκφο ζηνλ ρξφλν ηνπ άιινπ  

Γηθαηνζχλε  

Αλαζηνραζκφο  

Απηνπαξαηήξεζε  

 Απνδνρή  

πλεξγαζία 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε  

Γπλαηφο  

 

Απνκαγλεηνθώλεζε Αλαζηνραζκόο - Παξνπζίαζε «Υάξηε ηνπ εκηλαξίνπ» 

Δκςπρώηξηα: «Πξψηα κε κία ιέμε ε θαζεκία ζε ζρέζε κε ηνλ «Υάξηε ηνπ 

ζεκηλαξίνπ». Καη κεηά ζα πνχκε πεξηζζφηεξα».  

πκκεηέρνληεο: 

- Γαιάδην  

- Γέληξν  

- Ήιηνο 

- Υαξά 

- Σαμίδη 

- Σαμίδη 

- Σξφπνο 

- Εεζηαζηά 

- πλερήο αιιαγή 

- Ρνή 

Δκςπρψηξηα: «Ζ θαζεκία θαη ν θαζέλαο ζα πεξηγξάςεη ζηελ νκάδα ηνπ ηα ζηάδηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ». 

11: «Βξήθακε ηέηνηεο δεκνθξαηηθέο αμίεο. ηελ αξρή αλαξσηήζεθα ηη ην ζέισ απηφ 

ην εξγαζηήξην […] θαη ην θάλσ κφλν γηα ζθνπνχο κειεηεηηθνχο, αο πνχκε. ηελ πνξεία 

φκσο φηαλ γλψξηζα θάηη […] θαη άξρηζε λα απνθηάεη ξνή απηφ, δελ μέξσ αλ ην είδαηε 

εδψ, άξρηζε λ‟ απνθηάεη έλα θχκα, κηα θπκαηηζηή ξνή. Κη άξρηζε ιίγν απηφ λα ζε 

πεγαίλεη καδί κε ηε ξνή ησλ άιισλ. Οη ήιηνη ζπκβνιίδνπλ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζ‟ απηφ ην εξγαζηήξην. Αλ θαη γηα κέλα δελ ήξζαλ πνιχ θνληά νχησο ή 
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άιισο, αιιά ζεσξψ φηη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κέρξη θαη ζήκεξα, 

ππήξμε κηα απίζηεπηε ξνή ζηε ζπλεξγαζία, ρσξίο θάπνηα δπζθνιία, εγψ ηνπιάρηζηνλ 

δελ ζπλάληεζα θακία δπζθνιία, δελ δπζθνιεχηεθα πνηέ, πνπζελά. Υσξίο δπζθνιία, ηα 

πξάγκαηα γηλφληνπζαλ, δειαδή ηψξα θάλνπκε απηφ… ην θάλνπκε, ηψξα θάλνπκε 

εθείλν… ην θάλνπκε. Καη κε ηνλ ξφιν ηνλ δεκνθξαηηθφ πνπ ν θαζέλαο εδψ κέζα είρε 

έξζεη, ν θαζέλαο είρε δηαθνξεηηθφ».  

 

 

Δκςπρώηξηα: «Να πσ φηη ν ζπκβνιηζκφο αλήθεη ζηε δσγξαθηά καο θαη εκείο ην 

απνζπκβνινπνηνχκε κε βάζε ηνπ ηη ζέινπκε λα κνηξαζηνχκε κε ηελ νκάδα. Άξα ιέκε 

θαηεπζείαλ ην ξεαιηζηηθφ θνκκάηη ηνπ ράξηε».   

5: «Δγψ δελ ιεηηνχξγεζα ζε ζρέζε κε ην ζεκηλάξην αθξηβψο, έβαια θαη κηα αίζζεζε 

φηη ήηαλ κηα ζπείξα πνπ αλεβαίλεη θαη θάλεη θχθινπο αιιά δελ επαλαιακβάλεη, αιιά 

ελψλεη, εκπεξηέρεη, εγθιείεη. Μνπ θάλεθε θάηη πνιχ νινθιεξσκέλν. Απ΄ ηελ αξρή είρα 

κηα αίζζεζε ηεο νκάδαο κε φξνπο φρη αθξηβψο, νχηε επηινγήο, ηπραία βξεζήθακε εδψ. 

Θεσξψ φηη ππήξμε πάξα πνιχο ζεβαζκφο, ε κία πξνο ηελ άιιε, θη απηφ έβγαιε πνιχ 

σξαίν πξάγκα. Αηζζάλζεθα πνιχ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ζε δηάθνξεο θάζεηο. Θεσξψ φηη 

ρξεηαδφηαλ παξαπάλσ ρξφλνο. Ήηαλ ην κνίξαζκα, ε ξνή, δεκηνπξγία θαη γεληθά ραξά. 

Θπκάκαη θάζε θνξά ζην θιείζηκν ηεο Πέκπηεο κνπ, ηεο εκέξαο γπξλνχζα ζπίηη θαη κε 

ξσηνχζε ν θίινο κνπ «κα, ηη;» θαη ιέσ «πέξαζα σξαία πάιη». Πνπ είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ γηαηί θαη ζην κεγάισκά καο φιν θαη ιηγφηεξα πξάγκαηα θάλνπκε πνπ καο 

αξέζνπλ. Οπφηε δελ κπνξψ λα πσ αθξηβψο ηη έγηλε, πάλησο ζίγνπξα θάηη θαιφ έγηλε. 

Δπραξηζηψ». 
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18: «Δκέλα μεθηλάεη απφ εδψ θαη αλεβαίλεη γηα λα θαηαιήμεη, δελ είλαη έλα θιείζηκν. 

ηελ αξρή μεθηλάεη κε εξσηεκαηηθά θαη είρα θαη κεγάιε αλάγθε θαη ραξά λα ην θάλσ 

[…]. Δδψ είκαζηε εκείο, ηα ρέξηα καο ελ πάζε πεξηπηψζεη, θαη ηα φλεηξά καο, δειαδή 

απηφ πνπ φηαλ βξηζθφκαζηαλ… λα ζαο πσ είλαη ε αιήζεηα ην ιεκφλη απηφ, είλαη ην 

παηρλίδη κε ην ιεκφλη. Γελ είρα πνξηνθαιί γηα λα θάλσ ηo πνξηνθάιη ην αληίζηνηρν. 

Πεξίκελα πψο θαη πψο ηνλ ρξφλν λα πεξάζεη γηα λα έξζεη ην αληάκσκα μαλά. Δδψ πέξα 

είλαη ε ζθελή κε ην απηνθίλεην, δελ μέξσ γηαηί κνπ „ρεη κείλεη απηή, πνπ είκαζηε 

ηέζζεξεηο κέζα ζε έλα απηνθίλεην θαη πξνζπαζνχκε λα […], κνπ έκεηλε θάπσο γη‟ απηφ 

ην έθηηαμα. Δδψ είλαη ν ράξηεο ηεο δσήο. Δκέλα κνπ έθεξε θαη θιάκα αιιά παξάιιεια 

ην θιάκα, ην δάθξπ θαηαιήγεη ζε γέιην γηαηί ηειηθά είδα… κε βνήζεζε πνιχ ε νκάδα 

θαη δελ… ελψ ππήξρε ζηε δσή κνπ εδψ δε βγήθε. Καη εδψ είλαη νη πνιιέο θνξέο πνπ 

βξεζήθακε εδψ θαη παίμακε δηάθνξα φινη καδί θαη θαηαιήγνπλε ζηα ρέξηα θαη γηα κέλα 

ηα ρέξηα έγηλαλ δέληξν. Δδψ είλαη έλα γέιην θαη ε ηάμε. Απηφ κνπ έρεη βγάιεη, φηη 

ελσζήθακε ζε θάηη, ζε θάηη θνηλφ θαη δεκηνπξγήζακε θάηη θνηλφ, ην νπνίν είλαη 

κάζεζε».  
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15: «Μπαίλνληαο κέζα, αθήλνληαο ηνλ ήιην πίζσ κέζα ζην κεζεκέξη, ήηαλ γηα κέλα 

βάζαλν απηφ, βξέζεθα ζ‟ έλα θχθιν κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη είδακε παίδνληαο ζέαηξν 

θαη ζηήλνληαο φιεο απηέο ηηο κνξθέο ζεάηξνπ, είηε ζηε ζθελή είηε θάησ, δνπιέςακε 

θαη κφλνη καο κε ηνλ 

«Υάξηε ηεο δσήο» ζηα 

ηξαπέδηα. Γεληθψο, 

βξεζήθακε ζηνλ θχθιν 

θαη έθεξα απηφλ ηνλ 

ήιην κέζα ηειηθά ζηελ 

νκάδα, ζηηο θαξδηέο καο 

ζαλ γλψζε, ζαλ φπσο 

ζέιεηε πάξηε ην».  

 

 

 

 

 

7: «Δίλαη πνιχ κίληκαι. Γελ ην ζθέθηεθα, μεθίλεζα λα θάλσ έλα ηεηξάγσλν θαη έηζη 

κεηά θαηέιεμε. Κάπσο ζρεδίαζα, αο πνχκε φηη απηέο είλαη νη θαξέθιεο θαη απηνί νη 

άλζξσπνη, θάπσο ζρεδίαζα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα κάζεη, 
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φινπο απηνχο πνπ δήζακε, είηε ζηνλ θχθιν, είηε ν θαζέλαο κφλνο ηνπ λα θηλείηαη, 

ππνηίζεηαη εδψ, είηε φπσο θάλνπκε ζήκεξα δχν νκάδεο κεγάιεο, είηε ν θαζέλαο κφλνο 

ηνπ θάηη λα θάλεη πάλσ ζ‟ έλα ηξαπέδη δίπια ή ζε νκάδεο ή δχν-δχν ζε δεπγάξηα, θη 

φινη απηνί είλαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη λα κάζεη θάπνηνο γηαηί κπνξείο λα κάζεηο απιά 

απφ κία ζθέςε πνπ έθαλε θάπνηνο ζην δεπγάξη ζνπ ή απφ κηα ζθέςε πνπ έθαλεο ζηνλ 

θχθιν ή γηα θάηη πνπ είδεο ζε κηα άιιε νκάδα πνπ δνπιεχεη θαη ην ζθέθηεθεο γηα ζέλα. 

Γειαδή ηξφπνη θάπνηνο λα καζαίλεη».  

 

 

 

 

9: «Θα επαλέιζσ ζην ειαηήξην, ην νπνίν είλαη ειαηήξην γηαηί αλνηγνθιείλεη απηφ, έηζη 

ην ζθέθηνκαη εγψ. Ζ νκάδα καο θαη ε εκςπρψηξηα, ε νπνία είλαη ζηαζεξή θαη κε ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θάζε θνξά, δελ αιιάδεη, είλαη ίδηα ζε θάζε ζπλάληεζε θαη ζεσξψ φηη 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Ξεθίλεζα ζεηηθά θαη πνιιέο θνξέο ζηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο 

έξρνληαλ θαη έδελαλ ζαλ παδι ηα ζηνηρεία πνπ είρα θαη πνπ κνπ δίλνληαλ. ε έλα 

παηρλίδη καο είρεο βάιεη… απ‟ ηε κία έλησζα φηη έραζα ιίγν ρψξν αιιά ακέζσο κεηά 

θαηάιαβα φηη λαη, δίλσ ρψξν. Δλψ ην ήμεξα, δελ ην ζεσξνχζα πνιχ ζεκαληηθφ αιιά 

ηειηθά είλαη ζηελ εθπαίδεπζε λα δίλεηο ρψξν. Ήμεξα φηη δίλσ ρψξν αιιά εληάμεη, ην 

πξνζπεξλνχζα, αιιά είδα φηη ηειηθά είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη επίζεο απηφ πνπ κνπ 

έκεηλε έληνλα είλαη φηη έρσ ηελ ηάζε λα αθνχσ ηα κηθξά θαη κε φια ηα ζηνηρεία πνπ 

πήξα απφ εδψ κνπ ην ελίζρπζε θαη κνπ αξέζεη πνπ ζπλερίδσ λα ην θάλσ, γηαηί κέζα απ‟ 

απηφ απνιακβάλσ πνιχ ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο θαη ληψζσ ηθαλνπνίεζε κεγάιε. 

Ήηαλ ζαλ έλα ζπξψμηκν, δειαδή πξνρσξψ θάπσο θαη είλαη ζαλ λα κνπ ιέεη θάπνηνο 
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«ζπλέρηζε, ζπλέρηζέ ην, κε ληψζεηο φηη θάπνπ ιίγν πξέπεη λα ην αιιάμεηο, λα ην…», 

ηνπιάρηζηνλ ζην ζηνηρείν «αθνχσ». Δλλνείηαη ππάξρνπλ δχζθνιεο κέξεο, αιιά είλαη 

θάπνηα ζηνηρεία πνπ πηζηεχσ φηη αλ ηα έρνπκε θάπσο κε θάπνην ηξφπν πηνζεηήζεη 

βνεζνχλ πάξα πάξα πνιχ, δελ είλαη ηπραίν δειαδή… ηδηαίηεξα φηαλ πεξαζηεί ζηελ 

πξάμε. Γηαηί λαη, ζην ζεσξεηηθφ δε ιέεη θάηη αιιά ζηελ πξάμε είλαη πξαγκαηηθά πνιχ 

ζεηηθφ ην ζπλαίζζεκα πνπ αθήλνπκε… θαη ζπλερίδεη. Ήηαλ γηα κέλα θαη απηνγλσζία 

θαη έλα ζπξψμηκν, φηη «ζπλέρηζε», θαη είλαη ζεκαληηθφ αξθεηά».  

 

 

 

 

 

 1: «Γηα κέλα φιν απηφ ην εξγαζηήξην ήηαλ έλα πνιχ φκνξθν ηαμίδη. Σν μεθίλεζα, 

απνθάζηζα λα ην μεθηλήζσ κφλε κνπ κηα πνιχ σξαία κέξα πνπ είδα ηελ αλαθνίλσζε 

ζην Facebook, θαη εδψ γλσξίζηεθα κε άιια άηνκα θαη αξρίζακε ην ηαμίδη απηφ καδί. 

Κάλακε θάπνηεο ζηάζεηο, αο πνχκε εδψ ζ‟ έλα πξψην λεζάθη, αξρίδακε λα θνηηάδνπκε 

πξνο ηα πνχ ζέινπκε λα πάκε, θαη πιένλ καδί θηάζακε ζ‟ έλα πνιχ κεγάιν λεζί φπνπ 

αξρίζακε λα αθνινπζνχκε δηάθνξνπο δξφκνπο θαη κνλνπάηηα. Τπήξρε πνιχ απηφ ην 

ζηνηρείν ηεο απηνπαξαηήξεζεο γηα κέλα, είρε δηάθνξεο δηαθιαδψζεηο. Πνιχ φκνξθν ην 

βίσκα, απηφ πνπ ήζεια, δειαδή, ην έλησζα, λα βηψζσ δειαδή φιε απηή ηελ πνξεία κε 

ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ηε ζπλχπαξμε  κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλε ηηο ίδηεο αλεζπρίεο 

κε κέλα. Καη αθνχ πεξηπιαλεζήθακε πάξα πνιχ, θηάλνπκε ζην ηέινο απηνχ ηνπ 

ηαμηδηνχ, φπνπ ζα επηβηβαζηνχκε κε θάπνηνπο πάιη ζε θάπνην άιιν θαξαβάθη θαη ζα 

ζπλερίζνπκε ην ηαμίδη καο είηε καδί, είηε ρσξηζηά».  
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8: «Έθαλα έλα θαξαβάθη. Δγψ λνκίδσ φηη ην ζεκηλάξην είλαη εδψ πέξα, εδψ είλαη… 

πηζηεχσ φηη είζηε εζείο θαη ν ζπλάδειθνο, ξνδ επίζεο. Καη είλαη ε ειεπζεξία γηα κέλα 

ην πην ζεκαληηθφ, ε απνδνρή πνπ έλησζα εδψ κέζα. Γειαδή, παξφιν πνπ κπνξεί […] 

ζηαζεξή θαη έβαδε θαλφλεο ζε πιαίζην, θακηά ζηηγκή δελ έλησζα φρη ειεχζεξε, ήκνπλ 

πνιχ λα κελ θάλνπκε απηά πνπ καο έιεγεο, κ‟ άξεζε πνιχ ε αίζζεζε απηή. Απνδνρή 

απφ ηελ νκάδα, ηεξάζηηα, πνιχ πεξίεξγν γηαηί δελ γλσξηδφκαζηε. Υαίξνκαη γηαηί εδψ 

ήξζα απφ έλα άιιν ηαμίδη πνπ είρα μεθηλήζεη, κηα θίιε κνπ έζηεηιε ην email θαη κνπ 

πξφηεηλε λα ζπκκεηέρσ θαη απνδεηθλχεη πσο ηειηθά φηαλ αθνινπζείο θάπνηνπο 

δξφκνπο, ζε νδεγνχλ… ηα ηαμίδηα απηά ζε νδεγνχλ ζε πνιιέο ζπλδέζεηο. Γη‟ απηφ θαη 

ην βίσκα θαη ε ζχλδεζε κε ηα άιια δχν, ζηελ πιψξε θαη ζηελ πξχκλε αληίζηνηρα, 

δειαδή ε απνδνρή, ε ειεπζεξία κνπ, ην βίσκα θαη ε ζχλδεζε είλαη απφ ηα πνιχ 

ζεκαληηθά γηα κέλα ζηνηρεία. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε ζέλα θαη έλα κεγάιν 

επραξηζηψ θαη ζηελ νκάδα πνπ πηζηεχσ φηη… εληάμεη, θαηαθέξακε λα γίλνπκε 

νκάδα… πξαγκαηηθά εληππσζηάζηεθα ην πψο θαηαθέξακε λα γίλνπκε».   
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6: «Φάληαδε έλα δχζθνιν θνκκάηη γηα κέλα, κε αγλψζηνπο… πνχ ζα πάσ, πψο ζα 

πάσ, ηη ζα θάλσ ηψξα νκαδηθφ θιπ… θαηεβαίλεη, γίλεηαη ιφγνο, απηέο νη θνξπθέο 

ιεηαίλνληαη, θάλεη έλα πνηάκη κε ξνή ήζπρε, θαηαιήγεη ζε ζάιαζζα. Έλα πνιχ σξαίν 

ηαμίδη, ζπλεπψο. Καη έρεη θαη ζπίηηα, έρεη κηα νκάδα, κπνξψ λα πσ κέηξεζα θαη πφζνη 

ήκαζηαλ γηα λα θάλεη ν θαζέλαο ην θάζε ζπηηάθη, θαη ν ήιηνο, ηα ζχλλεθα απφ πάλσ, ν 

νπξαλφο […]. Κη εγψ έλα επραξηζηψ απφ θαξδηάο ζε φινπο θα ζε φιεο, ήηαλ πάξα πνιχ 

σξαία».  
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14: «Έλα εξσηεκαηηθφ, αλ θη εγψ είκαη πνιχ αλνηρηή γεληθά ζε ηέηνηεο ζπλαληήζεηο, 

κ‟ αξέζνπλ θαη απιψο […] εγψ είκαη κφλε κνπ, θαη εδψ είκαζηε… καδεχνπκε, 

γηλφκαζηε… αλεβαίλνπκε. Έρνπκε θαη ζηαζκνχο, ην πνιηηηθφ ζέαηξν, ηνλ 

αλαζηνραζκφ, έρσ δηάθνξνπο ζηαζκνχο. «Ο ράξηεο ηεο δσήο», λνκίδσ, ήηαλ πην 

δχζθνιν θνκκάηη. Καη κεηά αξρίδνπκε θαη θαηεβαίλνπκε φινη, παηάκε ηνπο ζηαζκνχο 

θαη εδψ γηλφκαζηε έλαο θχθινο, ν νπνίνο ήηαλ ζεκαληηθφο θαη γηα κέλα. Καη εδψ είλαη 

κάιινλ ζάιαζζα θαη είκαζηε ζε ζεδιφλγθ, έρνπκε αξάμεη θαη ραιαξψζακε. Καη εδψ 

έρσ ζαπκαζηηθά, ζην ηέινο. αο επραξηζηψ φινπο, ήηαλ πνιχ σξαία θαη επραξηζηψ γηα 

ηελ γλσξηκία, ήηαλ πάξα πνιχ σξαία».  

 

 

 

3: «Πνιχ κίληκαι… εγψ μεθίλεζα απφ ηνλ ππνινγηζηή, έηζη ζε έλα πνιχ ζηελφ 

δξφκν. Πνιχ ζεηηθά, φκσο, ήξζα κε πνιχ ζεηηθή ελέξγεηα θαη απηφ θάλεθε απφ ηε 

ζηηγκή πνπ κπήθακε ζε θχθιν θαη αξρίζακε λ‟ αληαιιάζζνπκε απφςεηο, νπφηε ιέσ «ηη 

σξαία, σξαίνη άλζξσπνη». Σαπηίζηεθα, γηαηί έλησζα φηη έρνπκε ηηο ίδηεο αλεζπρίεο θαη 

κνπ έδσζε πνιιή δχλακε απηφ θαη πνιιή αηζηνδνμία. ηε ζπλέρεηα, ήηαλ πνιχ ζεηηθφ 

γηαηί ε αληαιιαγή απφςεσλ νδήγεζε ζηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, έθαλα έλα βήκα πίζσ 

απφ ην θξάηεκα θαη άξρηζα λα αθνχσ θαη λα παίξλσ πξάγκαηα θαη λα δίλσ, βέβαηα. 

ηελ ζπλέρεηα, εληππσζηαθφ ην πψο απηή ε νκάδα δέλεηαη, παξφηη δελ γλσξηδφκαζηε. 

Δγψ έλησζα, απφ ηε ζηηγκή πνπ κπήθακε ζηνλ θχθιν θαη ζηγά ζηγά αξρίζακε λα 

δίλνπκε ε κία ζηελ άιιε, φηη ζαο γλψξηδα πεξηζζφηεξν θαηξφ, δελ μέξσ πψο, έλησζα φηη 

ζαο μέξσ πεξηζζφηεξν θαηξφ. ίγνπξα ππήξραλ ζηηγκέο κε θνχξαζε, κεηά ην ζρνιείν 

θαη ηελ εθεκεξία, απηφ ην ζπλλεθάθη δειαδή, απηή ε θνχξαζε πνπ βέβαηα ζηγά ζηγά 

γίλεηαη ήιηνο γηαηί παξαδφμσο ελψ ζην ζπίηη έιεγα «ηψξα, αρ άληε λα πάσ, λα κελ 
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πάσ», θάζε θνξά πνπ εξρφκνπλ έθεπγα πνιχ θαιχηεξα, ζαλ λα θάλεηο γπκλαζηήξην έλα 

πξάγκα. Καη έγηλε ήιηνο απηφ γηαηί έλησζα πνιχ θαιά. Γπλαηή ζηηγκή κε ηνλ ράξηε θαη 

γηα κέλα, πνιχ δπλαηή. Καη κάιηζηα ην ζπδεηνχζακε κε ηελ εκςπρψηξηα, εγψ δελ ην 

πεξίκελα, είρα έλα απίζηεπην μέζπαζκα ζπλαηζζεκαηηθφ, δελ κπνξνχζα λα θξαηεζψ. 

Αιιά απηφ θάπσο ήξζε θαη… ππήξμε κηα αλαθνχθηζε φηαλ έβιεπα πψο κε αθνχλε ηα 

κέιε ηεο νκάδαο θαη πσο θαη νη ίδηνη κνηξάζηεθαλ πξάγκαηα, ήηαλ αλαθνπθηζηηθφ απηφ 

αξθεηά. Ο δξφκνο αλνίγεη, ππάξρεη εκβάζπλζε κέζα απφ ηα παηρλίδηα ηα ζεαηξηθά θαη 

ηηο ζεαηξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνζπαζνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε, θαη αλνίγεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν φηαλ ηειηθά θιείλνπκε απηφλ ηνλ θχθιν, παξφια απηά αλνίγεη γηα κέλα 

γηαηί ληψζσ φηη αχξην απηά φια πνπ πήξακε θαη δψζακε, ζα ηα πάκε θαη θάπνπ αιινχ, 

ζαλ ηα θχκαηα, ζηελ ηάμε καο. Οπφηε είλαη θάηη πνιχ αηζηφδνμν γηα κέλα φιν απηφ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17: «Απηά είλαη ζαιηγθάξηα, ζηελ αξρή. Καη ζθέθηνκαη πσο ήξζακε φινη εδψ πνπ δελ 

γλσξηδφκαζηε, είκαζηε καδεκέλνη, κεηά αξρίδνπκε θαη μεκπηάκε ζηγά ζηγά, αιιά είλαη ν 

θαζέλαο κφλνο ηνπ παξφια απηά. Μεηά κπαίλνπκε ζε θχθιν, αλνίγνπλ ηα κάηηα, 

αλνίγνπλ ηα απηηά, αθνχκε, παξαηεξνχκε […]. Σψξα απηφ δελ πάεη ρξνληθά, ηέινο 

πάλησλ, νθ. Αιιά ήηαλ πάξα πνιιέο νη θνξέο πνπ έλησζα πνιχ φκνξθα εδψ πέξα. 

Πνιιέο θνξέο πνπ αλαξσηήζεθα ηη θάλσ, ηη θάλνπκε, πνχ ζα θαηαιήμεη απηφ, ηη ζρέζε 

έρεη κε ηε δεκνθξαηία. Οη ιάκπεο είλαη ζε θάζε «α, λαη θαηάιαβα», «α, φρη ην „ραζα», 

«α θαηάιαβα, φρη ην „ραζα πάιη». Καη πάξα πνιιά άιια πξάγκαηα πνπ αθνχσ θαη απφ 

φινπο ζαο θαη ζα ήζεια λα είλαη εθεί κέζα. Πξαγκαηηθά έρσ πάξα πνιιά 

ζπλαηζζήκαηα, δελ έρσ ηη λα πξσηνπψ, δειαδή πεξηθιείεηαη κέζα θαη φ,ηη έρεηε πεη 

εζείο φινη εδψ πέξα».  
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12: Ξεθηλάσ κε ην ζπλαίζζεκά κνπ θαη κε ην ρξψκα θαη κε ηε ιέμε πνπ είπα, ην 

«γαιάδην». Πσο ηειεηψλεη θαη ην ζρνιείν, πσο είλαη θαη ην θαινθαίξη, πσο αλαδεηψ ην 

γαιάδην ηνπ νπξαλνχ θαη ζα ήζεια λα πηζηεχσ πσο φινη καο είλαη σξαίν λα βξνχκε ην 

γαιάδην ηνπ νπξαλνχ. Σν θέξλνπκε θαη ζηελ ηάμε, ζηα παηδηά καο. Δγψ πάληα κπαίλσ 

κε ελζνπζηαζκφ θαη ραξά παληνχ θαη κε έληνλν θεκηληζκφ, αιιά βάδσ θξέλν γηαηί, 

φπσο είπα θαη πξηλ, είλαη σξαίν λα ζέβνκαη ηνλ ρξφλν ηνπ άιινπ, γηαηί δελ είλαη ν ίδηνο, 

ππάξρνπλ πνιιά πνπ ηνλ θξελάξνπλ. Οπφηε ην ξνδάθη γίλεηαη απφηνκν θξέλν, γίλεηαη 

καχξν αο πνχκε. Παξφια απηά ζπλερίδεη λα „ρεη αζηεξηζκνχο, αζηεξάθηα, σξαία 

πξάγκαηα. Θα κπνξεί λα θαηεπζχλεηαη ιίγν κέζα απφ δπζθνιίεο πνπ παξάγεη φιν απηφ, 

φπσο ηελ έθζεζε πνπ ην είπαηε ή ηα ζπλαηζζήκαηα... πξάγκα ην νπνίν εκέλα κ‟ αξέζεη 

πνιχ γηαηί είλαη ηδηαίηεξα πξνθιεηηθφ θαη ηελ νπνία πξφθιεζε επηδεηψ. Καη έπεηηα νη 

ήιηνη θαη ηα ειηνβαζηιέκαηα ηνπ θαζελφο, κέζα απφ έληνλα ζπλαηζζήκαηα, κέζα απφ 

απνθαιχςεηο, κέζα απφ κνηξάζκαηα θαη ην ηηκψ. Σηκψ απφ κηα απιή ζηηγκή πνπ ζα κνπ 

πξνζθέξεη ν άιινο, έσο νιφθιεξνπο θχθινπο εξγαζηεξίσλ. Σελ παξνπζία ζνπ, 

θπζηθά, πνπ, φπσο ζνπ έγξαςα θαη ζην email, ήηαλ αμηνπξεπέζηαηε. Θπκάκαη έλα 

άηνκν κε ήζνο θαη κε πξνζσπηθφηεηα, θάπσο έηζη ην έγξαςα. Καη θπζηθά γηα ηηο 

παξνπζίεο ησλ ζπλεξγαηψλ ζνπ, ζπλεξγαηξηψλ, ζπγγλψκε, νη νπνίεο ήηαλ, απηφ πνπ 

ζέισ λα είκαη αιιά δελ πηζηεχσ λα γίλσ πνηέ, ζησπειέο θαη κε ηε ζησπή ηνπο θάλαλε 

απηφ ην κπακ, θαη επραξηζηψ ηδηαίηεξα γη΄ απηφ, γηαηί ήζαζηαλ παξάδεηγκα φιεο ζαο 

θαη ζα ήζεια θαη ζεκεηψζεηο θάπνηεο αλ κπνξψ, αλ γίλεηαη. Καη βέβαηα θηάλσ ζην 

γαιάδην, πνπ έξρεηαη θαη απηφο ν κήλαο, πνπ φινη ζα αλαδεηήζνπκε, ζα είλαη σξαίν λα 

βξνχκε κηα σξαία ζάιαζζα, έλαλ σξαίν νπξαλφ θαη λα θχγνπλ ηα ζχλλεθα θαη κέζα 
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απ‟ απηά πνπ εηπψζεθαλ αιιά θαη θάλακε, θπξίσο, πξάμε. Μέζα απφ αλέκνπο, βέβαηα, 

αιιά νχξηνπο αλέκνπο θαη ζχλλεθα φκνξθα θαινθαηξηλά θαη λα βξνχκε ηελ άγθπξά 

καο φινη καο, ην ιηκάλη καο.  

 

 

 

Δκςπρώηξηα: Δγψ γηα λα θιείζσ φιν απηφ ζέισ λα πσ φηη ζαο επραξηζηψ βαζχηαηα. 

Ήζαζηαλ κία πνιχ φκνξθε νκάδα, κε πάξα πνιιά παξαθιάδηα ζηε ιέμε «φκνξθε». Με 

εληππσζηάζαηε πάξα πνιιέο θνξέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ εμέιημή ζαο σο 

άηνκα θαη σο νκάδα. Παξάιιεια κάζαηλα θη εγψ θάζε δεπηεξφιεπην πνπ πεξλνχζε, 

θάζε θνχλεκα ηνπ απηηνχ ζαο γηα κέλα ήηαλ κάζεζε. Πάξα πνιιέο θνξέο, επίζεο, 

ρξεηάζηεθε λα πεηάμσ ηνπο ζρεδηαζκνχο κνπ, γηαηί άιιν είρα ζθεθηεί φηη ζα θάλσ θαη 

αιινχ κε νδεγνχζαηε εζείο θαη έθαλα  πξνζπάζεηα λα ζαο αθνινπζήζσ. Διπίδσ λα ην 

θαηάθεξα, λα επηηειέζσ δειαδή ηνλ ζηφρν ηεο δηπισκαηηθήο κνπ έξεπλαο καδί κε ηνπο 

δηθνχο ζαο ζηφρνπο θαη ε αιήζεηα είλαη πσο έηζη ληψζσ απφ απηά πνπ άθνπζα. 

Πξνζπάζεζα ινηπφλ, έρνληαο σο βάζε ηνλ ζηφρν ηεο έξεπλαο, λα ζαο αθνινπζψ, λα 

ιακβάλσ ην feedback απφ εζάο θη έηζη θαηαθέξακε λα δεκηνπξγήζνπκε απηφ πνπ 

δεκηνπξγήζακε. Δίζηε κηα νκάδα πάξα πνιχ ελδηαθέξνπζα, πνπ ιεηηνπξγεί πάξα πνιχ 

ζπλεξγαηηθά θαη ζαο επραξηζηψ ηδηαίηεξα πνπ ην παξαθνινπζήζαηε ηφζνλ θαηξφ, γηαηί 

απαηηνχζε θαη κεγάιε δέζκεπζε απφ εζάο θαη επραξηζηψ γη‟ απηφ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 

 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΖΣΡΗΑ 

 ΑΞΟΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΚΡΗΣΗΚΧΝ ΦΗΛΧΝ 

 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΚΡΗΣΗΚΟΤ ΦΗΛΟΤ 1 

 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΚΡΗΣΗΚΟΤ ΦΗΛΟΤ 1 

 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΚΡΗΣΗΚΟΤ ΦΗΛΟΤ 3 
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Πίλαθαο 35: Ζκεξνιφγην Δξεπλήηξηαο 

 

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΔΤΝΗΣΡΙΑ (ΗκΔ1) 

1ν Πξόγξακκα- 7/3/19 
 

 ηφρνο ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο ήηαλ λα γίλεη ε γλσξηκία ηεο νκάδαο, λα 

ηεζεί ην πεξηερφκελν θαη ν ζηφρνο ηνπ επηκνξθσηηθνχ θχθινπ, λα 

δεκηνπξγεζεί ην «Μαζεζηαθφ πκβφιαην» πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηηο πξνζδνθίεο ηεο εξεπλήηξηαο-

εκςπρψηξηαο θαη ηνπο θαλφλεο-πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο. 

Δπηπιένλ, λα γίλεη κηα πξψηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ.   

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηνλ ράξηε ησλ πξνζδνθηψλ θαίλεηαη πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ έιζεη κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα 

εξγαιεία θαη γλψζεηο γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζηελ ηάμε. Ίζσο 

αληηκεησπίδνπλ θάπσο εξγαιεηαθά ηελ επηκφξθσζε θαη παξφηη ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ world café έδσζαλ πνηθίιεο απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αλάπηπμε ησλ αμηψλ, δεμηνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο δελ απνηππψζεθε ηφζν απηφ. ην 

καζεζηαθφ ζπκβφιαην ήζειαλ λα αιιάμνπκε ηε ιέμε «θαλφλεο» θαη 

πξφηεηλαλ «αξρέο ιεηηνπξγίαο», «πιαίζην ιεηηνπξγίαο». Γελ πξφζζεζαλ 

άιινπο θαλφλεο απφ ηνπο δηθνχο κνπ θαη έηζη ηειηθά δε 

ζπλδηακνξθψζακε. Πηζαλφλ ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξνο ρξφλνο. Ίζσο 

πάιη λα έρνπλ αλάγθε απφ ηνλ θαζνδεγεηή λα ζέζεη ηα φξηα- ην πιαίζην. 
 

 

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΔΤΝΗΣΡΙΑ (ΗκΔ2) 

2ν Πξόγξακκα- 14/3/19 
 

 Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ δεχηεξνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ ε εηζαγσγή ζηε 

ζεαηξηθφηεηα (αθνχ νη πεξηζζφηεξεο δελ έρνπλ μαλαβξεζεί ζε 

αληίζηνηρν ζεαηξηθφ ή βησκαηηθφ πιαίζην), ε ζηαδηαθή εμνηθείσζε κε 

ηελ έθζεζε θαη ηηο ζεαηξηθέο ηερληθέο, ε επεμεξγαζία ησλ ελλνηψλ ηεο 

δεκνθξαηίαο κε ζσκαηηθνχο- κε ιεθηηθνχο ηξφπνπο. Δπηπιένλ, ζηφρνο 

ήηαλ λα αξρίζνπλ λα ληψζνπλ άλεηα κεηαμχ ηνπο αιιά θαη σο νκάδα. 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ελψ ζηελ αξρή ηνπ εξγαζηεξίνπ 

θάλακε κηα αλαδξνκή ζηελ πξνεγνχκελε ζπλάληεζε θαη νη «θαλφλεο- 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο» απφ ην καζεζηαθφ ζπκβφιαην ήηαλ 

ηνηρνθνιιεκέλνη πξνο επεμεξγαζία, θακία απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο/ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ επέζηξεςε γηα λα αιιάμεη ή λα πξνζζέζεη θάηη. Γελ 

έδσζα ίζσο ηνλ ρξφλν γηα λα γίλεη απηφ.  

 

Γελ ήξζαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ψξα ηνπο! Κη  αο είλαη έλαο απφ 

ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο.  
 
Ζ πξψηε ηνπο ζεαηξηθή επαθή, κέζσ ησλ παγσκέλσλ εηθφλσλ, κε ηελ 

έλλνηα ηεο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο έδεημε κάιινλ φηη δελ ηνπο είλαη 
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εχθνιν λα εζηηάζνπλ ζηελ ηδέα πνπ ηνπο θαζνδεγεί ζηε ζεαηξηθή 

άζθεζε αιιά δίλνπλ έκθαζε ζηελ επαθή θαη ζηε θφξκα- ζηελ 

«ηερληθή» νινθιήξσζε ηεο εηθφλαο-, ην νπνίν είλαη πνιχ ινγηθφ γηα 

πξψηε θνξά.   

Ζ θξηηηθή θίιε κνπ πξφηεηλε λα νξηνζεηήζσ ην ζέκα ηεο ψξαο.  

 

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΔΤΝΗΣΡΙΑ (ΗκΔ3) 

3ν Πξόγξακκα- 21/3/19 
 

 Οη ζηφρνη ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ, αμηνπνηψληαο ηηο ζεαηξηθέο ηερληθέο 

ηεο πξνεγνχκελεο ζπλάληεζεο, πνπ ελδερνκέλσο λα ηηο 

αληηιακβάλνληαη σο πην νηθείεο, λα πξνζπαζήζνπκε λα εκβαζχλνπκε 

ζηηο αμίεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ξφινπ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ.  

 

Ζ εκβάζπλζε απηή δελ επεηεχρζε. Δίλαη βέβαηα λσξίο αθφκε, αιιά είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή απηή ε δηαπίζησζε ψζηε ζην επφκελν εξγαζηήξη λα 

αμηνπνηήζσ ηερληθέο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ην βηψζνπλ πην έληνλα 

θαη λα αηζζαλζνχλ ηε ζπλάθεηα κε φζα ηνπο απαζρνινχλ θαη λα 

θαηαθέξνπλ λα ηα δηνρεηεχζνπλ. 

 

Δπηπιένλ, Δηπψζεθαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

αζθήζεσλ απηψλ ζε ηάμε δεκνηηθνχ θαη άλνημε θνπβέληα γχξσ απφ ηελ 

επηινγή θαηάιιεισλ αζθήζεσλ θαη ηελ επίιπζε παξαγθσληζκνχ ελφο 

πξνζθπγφπνπινπ, πνπ αληηκεησπίδεη κία ζπκκεηέρνπζα 

Απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζηνλ αλαζηνραζκφ θαίλεηαη φηη αθφκε ηνπο 

απαζρνιεί απηφ πνπ εληνπίζηεθε θαη ζην πξψην εξγαζηήξην, κέζσ ηνπ 

«Υάξηε ησλ πξνζδνθηψλ», δειαδή ε πξφζιεςε ησλ εξγαζηεξίσλ σο 

εξγαιεηαθή επηκφξθσζε, σο εμάζθεζε ζε κεζφδνπο πνπ ζα ηνπο δψζεη 

ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ζηελ ηάμε απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο. 

Έρνπλ κεγάιε αγσλία γηα ην πσο/ηη ζα εθαξκφζνπλ ζην ζρνιείν θαη 

αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά απφ ην ζρνιείν.  Πξέπεη λα 

ηνπο «απαιιάμσ» απφ απηήλ ηελ αγσλία θαη λα βξσ ηξφπνπο λα 

ζηξαθνχλ ζην ηη θάλνπλ εθείλνη πξψηα, λα αλαζηνραζηνχλ ζε ζρέζε κε 

ην πσο ζθέθηνληαη θαη πξάηηνπλ νη ίδηνη, λα εζηηάζνπλ ζηνλ δηθφ ηνπο 

ξφινπ θαη έπεηηα ζην «ηη θάλνπκε ζηνπο καζεηέο».    

  

  

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΔΤΝΗΣΡΙΑ (ΗκΔ4) 

4ν Πξόγξακκα- 28/3/19 
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 Πξηλ ηε ζπλάληεζε ηνπο έζηεηια βηβιηνγξαθία κε βησκαηηθέο- ζεαηξηθέο 

αζθήζεηο γηα λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζηελ ηάμε, αθνχ ηελ πξνεγνχκελε 

θνξά είραλ αγσλία γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ ζην ζρνιείν. Ζ 

βηβιηνγξαθία εζηάιε πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

επηκφξθσζε ζηνρεχεη ζηελ επεμεξγαζία ησλ αμηψλ θαη ζηάζεσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη φρη ζε εθκάζεζε ηερληθψλ. Γη απηφλ ηνλ ιφγν 

μεθίλεζα κε ηηο αλαθνηλψζεηο.     

ήκεξα ιεηηνχξγεζαλ ζπληνληζκέλα θαη ζηγά-ζηγά δίλεηαη ε αίζζεζε φηη 

ζπγθεληξψλνληαη θαη αθηεξψλνπλ ελέξγεηα ζε απηφ πνπ γίλεηαη ζηε 

ζηηγκή, έρνληαο ηαπηφρξνλα εκπηζηνζχλε. ήκεξα ήηαλ εκθαλέο φηη 

είραλ σξαία ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο.   

 

ηηο νκάδεο πξφιαβαλ φιεο θαη φινη λα κνηξαζηνχλ αληηδεκνθξαηηθφ 

πεξηζηαηηθφ απφ ην ζρνιείν.  ηελ πξψηε ηνπο δξακαηνπνίεζε θάλεθαλ 

ζπληνληζκέλνη θαη θαιά ζπλελλνεκέλνη θαη εθθξάζηεθαλ ρσξίο ληξνπή.  

Απφ ηνλ αλαζηνραζκφ γηα ην πνηεο αμίεο απνπζίαδαλ απφ ηηο 

δξακαηνπνηήζεηο αλέθεξαλ έλαλ πιήξε θαηάινγν. Απηφ καο δείρλεη θαη 

πάιη φηη γλσζηηθά θαηέρνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο.  
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ΑΞΟΝΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

O θάζε άμνλαο έρεη έλα θσδηθό γξάκκα ην νπνίν ζα γξάθεηαη δίπια ζηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο ώζηε λα θαηεγνξηνπνηνύληαη κε επθνιία:  

1. (Δ)= Δκςπρώηξηα: Οη δεμηφηεηεο, νξγάλσζε,  γλψζεηο, ρεηξηζκνί θαη πνηφηεηεο 

ηεο εκςπρψηξηαο.  

 

2. (Π)= Πξόγξακκα: Γνκή,  κεζνδνινγία πξνγξάκκαηνο, πεξηερφκελν (ζπλάθεηα 

κε δηαπξαγκάηεπζε δεκνθξαηηθψλ αμηψλ: ηζφηεηα, ειεπζεξία, δηθαηνζχλε, 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή, ηζφηεηα, αιιεινζεβαζκφο, ζπλεξγαζία, απνδνρή 

δηαθνξεηηθφηεηαο), εμνπιηζκφο- πιηθά (ζεαηξηθφο/ εθπαηδεπηηθφο).  

 

3. ()= πκκεηέρνληεο.  

 

(Γ)= πκκεηέρνληεο-Γεκνθξαηία: Γεκνθξαηηθή απόθξηζε ζπκκεηερόλησλ 

σ πξνο: 

- Πεπνηζήζεηο- γλώζεηο (π.ρ. ηη είλαη ε δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε,   

πξνζσπνθεληξηθή vs δαζθαινθεληξηθή εθπαίδεπζε, πεηζαξρία vs ειεπζεξία 

έθθξαζεο/ ζπλδηακφξθσζε θ.ά.).  

 

- ηάζεηο-ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. ππφγεηεο εμνπζηαζηηθέο- ζπγθεληξσηηθέο 

ζηάζεηο) 

 

- Γεμηόηεηεο (π.ρ. απηνγλσζία, ελεξγεηηθή αθξφαζε, ελζπλαίζζεζε, επειημία, 

θαληαζία, κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ραιάξσζε, έθζεζε εαπηνχ, ελδπλάκσζε, 

νκαδηθφηεηα, ρεηξηζκφο ηεο αβεβαηφηεηαο, αλνρή αληηθάζεσλ, 

αλαζηνραζηηθή ηθαλφηεηα, θιπ.)    

 

(Θ) = πκκεηέρνληεο-Θέαηξν: Θεαηξηθέο δεμηόηεηεο ζπκκεηερόλησλ (π.ρ. 

ζπγθέληξσζε, ζπληνληζκφο, ραιάξσζε, παίξλσ ξφιν- αθήλσ ξφιν, θαληαζία, 

εμνηθείσζε κε ηερληθέο, δεκηνπξγηθή δηάζεζε, ζεαηξηθή πξνζέγγηζε ζέκαηνο). 

 

(Α) = πκκεηέρνληεο-Αηάθεο/Απόςεηο: εκαληηθέο αηάθεο-απόςεηο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ 

4. (Ο) = Οκάδα:  Γπλακηθή ηεο νκάδαο: ζρέζεηο κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ζπκκεηερφλησλ – εκςπρψηξηαο, ζπλεξγαζία.  

 

5. (Γ) = Γεληθέο παξαηεξήζεηο 
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Πίλαθαο 36: Ζκεξνιφγην Κξηηηθνχ Φίινπ 1 (ΚΦ1) 

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΚΡΙΣΙΚΟΤ ΦΙΛΟΤ 1 (ΚΦ1) 

1ν Δξγαζηήξην– 7/3/2019 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ1 

Δ 

Καζαξέο νδεγίεο. 

Χξαίνο ξπζκφο θαη σξαία πξνηεηλφκελε δηάζεζε. 

Δ 

Ίζσο πξέπεη λα εμεγήζεη εκςπρψηξηα ηνλ ζηφρν θαη κε απιά (κε 

επηζηεκνληθά/αθαδεκατθά) ιφγηα γηα φζνπο δελ είλαη ηφζν 

ζίγνπξνη. 

Δ 
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ – Πιαίζην : ζα ζπλαληηφκαζηε θάζε *, γηα 

ηφζε ψξα θαη ζηφρνο κνπ είλαη λα *. 

 
Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ θαιή δηάζεζε γεληθά, είλαη δηζηαθηηθνί 

αιιά ελεξγνί. 

Δ-Π 

Πάξε Θέζε – Υάξηεο πξνζδνθηψλ 

Πνιχ ελδηαθέξνπζα ρξήζε ηεο άζθεζεο θαη πξφηαζε 

δεκνθξαηηθήο δηαρείξηζεο. 

Δ- 

Πάξε Θέζε 

Ίζσο λα ήηαλ λσξίο λα εθηεζνχλ θαη λα πνπλ ηελ άπνςε ηνπο 

δεκφζηα, εμνχ θαη ν δηζηαγκφο ζηελ ελέξγεηα. 

(Πξφηαζε – ice breaker πξηλ ή ιίγν αθφκε γλσξηκία.) 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο θαίλνληαη λα πξνζπαζνχλ λα δηαβάζνπλ ηε 

δπλακηθή ηεο εκςπρψηξηαο. Δκθαλίδεηαη κηα αλαζθάιεηα απφ ηε 

κεξηά ηνπ ζπκκεηέρνληα/εθπαηδεπηηθνχ. 

Δ 

Απελνρνπνίεζε ηνπ ζσζηνχ θαη ιάζνπο απφ ηελ εκςπρψηξηα. 

Χξαίν ην «φπσο ην θαηαιαβαίλεηε». Χξαία θίλεζε πνπ ε 

εκςπρψηξηα έβαιε ην «ξπζκφ-παιακάθη». 

Δ 

Χξαίν ζηνηρείν πνπ ε ζπκκεηέρνπζα κε ην ρηππεκέλν πφδη 

έλησζε άλεηα ψζηε λα δεηήζεη λα πεη ηε γλψκε ηεο παξφηη 

θαζφηαλ ζε κηα θαξέθια θαη δε ζπκκεηείρε ζσκαηηθά ζηελ 

άζθεζε «Πάξε ζέζε». Έλησζε ζπκπεξίιεςε. 

Δ 

ρφιην γηα ζθέςε: φηαλ δίλσ νδεγίεο, ίζσο λα 

αληηθαηαζηήζνπκε ην «ζέισ» κε ην «Αο...» θαη κε ρξήζε 

πξψηνπ πιεζπληηθνχ. 
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Δ 

 

World Cafe 

Ζ εκςπρψηξηα ππελζχκηδε ρξφλνπο θαη άθελε ρψξν. 

ε έλα απφ ηα δχν ηξαπέδηα ππήξραλ δεκηνπξγηθέο δηαθσλίεο. 

Δ 

Μαζεζηαθφ πκβφιαην 

Ήδε γξακκέλνη θαλφλεο. Χξαία ζχλδεζε. Ίζσο ήζειε 

πεξηζζφηεξν ρξφλν. 

Πνιχ δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία. 

-Π 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνηείλεηαη αιιαγή ηεο ιέμεο 

«ΚΑΝΟΝΔ» κε «ΟΡΗΑ». Άξαγε φια κπνξεί λα είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζηελ δεκνθξαηία; Ίζσο λα ηεζεί φηη κπνξεί 

λα αιιάμεη. 

Γ 
Ίζσο λα γίλεη πξνζδνθψκελν καζεζηαθφ απνηέιεζκα γηα 

επφκελε ζπλάληεζε. 

2ν Δξγαζηήξην- 14/3/2019 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ1 

Δ- - Ο 
Χξαία ελέξγεηα. Καιή δηάζεζε θαη ζχλδεζε κε ηα πξνεγνχκελα. 

Π Ίζσο ρξεηαδφηαλ κία άζθεζε κε νλφκαηα. 

Δ Υξήζε ρηνχκνξ. Άλεζε θαη status. 

E 
Δηζαγσγή ζχκβαζεο κε ρέξη (ρξεηάζηεθε) . Ίζσο επηζήκαλζε 

φηη είλαη δεκνθξαηηθφ εξγαιείν. 

Π Βφκβα- Αζπίδα γηαηί; 

Γ-  

Καζξέθηεο  

Ίζσο δελ ήηαλ ηφζν εμνηθεησκέλνη, ίζσο ήζειε ζε επίπεδα 

(πξψηα αξγά, κεηά επίπεδα). ηελ αιιαγή ιεηηνχξγεζε! 

Δ Δπειημία. Έληαμε φζσλ άξγεζαλ.  

Δ 

Οδεγίεο ελψ εθηεινχλ ηελ άζθεζε, ζε ζρέζε κε ηελ άιιε θνξά 

πνπ ε εκςπρψηξηα ηηο έδηλε φηαλ ήηαλ αθίλεηνη (ιεηηνχξγεζε). 

 
Καιφο ζπληνληζκφο, αληαπφθξηζε ζηελ ελέξγεηα θαη ζηηο 

νδεγίεο. 

Π 
ηα «πεξπαηήκαηα» ίζσο ήζειε πξηλ εηζαγσγή ζηα επίπεδα. 
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Α 

Σίηινη γιππηψλ : 

α) «Ηθέηηδα», «θφβνο», «δελ πξνιαβαίλσ», «ρνξεχνληαο ζε 

παλεγχξη», «λέα ρφκππ» «απνραχλσζε ζηνλ θαλαπέ», 

«ηαμηδεχνληαο ζην εμσηεξηθφ», αλεβαίλνληαο ηα Γεξάλεηα φξε», 

«tennis». 

β) «Εέζηε», «άλνημε», «Joconda λνχκεξν 2», «εμεξεχλεζε», 

«ζα ζνπ δείμσ εγψ...», «ρακειή πηήζε», «θέξε ηε ζθπηάιε», 

«ηξειφ μελχρηη», «ςηραιίδεη». 

 

Σίηινη νκαδηθνχ γιππηνχ: 

«Ο ρνξφο δελ έρεη ειηθία». «Διάηε λα ρνξέςνπκε θάησ απφ ην 

ππφζηεγν». 

Π 

Ίζσο επεηδή είλαη εθπαίδεπζε ελειίθσλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε 

δηαδηθαζία (δέζηακα- θπξίσο κέξνο- θιείζηκν). 

Έλησζα φηη έθιεηζε απφηνκα. 

Δ 
Χξαία- practical wisdom ην φηη έδσζεο: 

Πιαίζην – Boal/Freire. 

Α- Γ 

 «Ζ ιέμε δεκνθξαηηθφ εκπεξηέρεη ηηο έλλνηεο πνπ καο αθνξνχλ;» 

Ίζσο ζέιεη λα ην αλνίμεη/ θνηλή αληίιεςε. Κάπσο θαίλεηαη φηη 

αζρνιείηαη θαη έρεη γλψζε. 

Α 

Απφ ηνλ αλαζηνραζκφ ζην ηέινο: «Έλησζα εκπηζηνζχλε», 

«Υαξά» 

«Έλησζα φηη ζπλδέζεθα κε ηνπο ππφινηπνπο» «Μηα αξρή 

νκάδαο» 

«Γελ πνιπζπκπαζψ ην ζηλάθη καο. Δδψ αηζζάλνκαη φηη νη 

άλζξσπνη δελ είλαη βαξεηνί. Ίζσο θηαίεη ν ηίηινο» 

«Πην δεζηνί, πην ήζπρνη, πην αλάιαθξνη θάπνηνη άλζξσπνη» 

«Σν πξνεγνχκελν παηρλίδη γλσξηκίαο, ζην πξψην εξγαζηήξην 

κνπ άξεζε πάξα πνιχ γηαηί δελ έλησζα άβνια, φπσο ζε άιια 

εξγαζηήξηα πνπ έρσ παξαθνινπζήζεη, πνπ βάδνπλ αζθήζεηο 

γλσξηκίαο πνπ έρνπλ απφ ηελ αξρή πνιχ έθζεζε θαη ήζεια λα ην 

πσ».  

 

3ν Δξγαζηήξην - 21/3/2019 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ1 
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Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πην ήζπρνη ζε ελέξγεηα. 

Δ ήκεξα σξαίν δέζηακα. 

Π 
Υξεηαδφηαλ ε ππελζχκηζε ησλ νλνκάησλ πνπ έγηλε. Ίζσο λα 

γίλεη θαη ηελ άιιε θνξά. 

Γ 

Πξφηαζε πξνο ηελ εκςπρψηξηα: 

Ίζσο άζθεζε γηα ηήξεζε νξίσλ κε αλαθνξά ζε φζνπο 

θαζπζηεξνχλ. Γειαδή λα θαηαιάβνπλ φηη δελ είλαη σξαίν λα 

δηεθδηθνχλ ρψξν θαη ρξφλν εθφζνλ άξγεζαλ. Αλαθνξά θαη ζην 

θηλεηφ πνπ ρηχπεζε. 

Καη ζχλδεζε κε δεκνθξαηία. 

Π 
Οδεγφο ηπθιφο- Χξαία πνπ έγηλε αλαζηνραζκφο. 

Δ 

Κνινκβηαλή Όπλσζε- Αλαζηνραζκφο ζε δεπγάξηα: Ίζσο φρη 

ηφζν άλεηνο ν αλαζηνραζκφο γηαηί δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη ή 

γηαηί δελ γλσξίδνληαη. 

Γ- Θ 

Άζθεζε Γιχπηεο- Γιππηφ:  

Σν ζηάδην κε ηελ θίλεζε/ ήρν θαη ηηο αμίεο δεκνθξαηίαο δε 

βγήθε ζε βάζνο. Δίραλ θάπσο απφζηαζε απφ ηελ νπζία ησλ 

ελλνηψλ. Ίζσο δελ είλαη αξθεηά νκνηνγελείο ή δελ έρνπλ αθφκα 

εκβαζχλεη αξθεηά. 

Δ- Π 

Γιχπηεο- Γιππηφ 

Χξαίν ζηαδηαθά. Ίζσο θάπνηα θνξά λα γίλνπλ αζθήζεηο 

ζχλζεζεο θαη εκβάζπλζεο θαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην λα κπνπλ νη 

ζεκαηηθέο. 

Δ 
Χξαίν πνπ δψζεθε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην (ζσζηφ ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν ηεο νκάδαο). 

Δ Χξαίν θιείζηκν. 

7ν Δξγαζηήξην- 18/4/2019 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ1 

Π 

Εέζηακα 

Χξαίν ην θνκκάηη κε ηελ παξαηήξεζε ησλ άιισλ ζε ζρέζε κε 

ηελ εηζαγσγή. 

 
ζν πεξλνχζε ε ψξα, νη ζπκκεηέρνληεο ζπληνλίδνληαλ θαη 

πεξηζζφηεξν. Φάλεθε ε έσο ηψξα γλσξηκία/πιαίζην. (autostop) 

- Δ 
πκκεηέρνπζα πνπ εμαηξεί ηνλ εαπηφ ηεο: Χξαία παηδαγσγηθή 

δηαρείξεζε πνπ ε εκςπρψηξηα είπε γηα «ελέξγεηα» ζην ηέινο. 

Θ 
Με αθνξκή ην ιεκφλη πνπ πξέπεη λα ηνλ θάλνπλ θεληξηθφ 

ραξαθηήξα παξνπζηάδνπλ ή κηα νκάδα έλα ηξαγνχδη θαη ε άιιε 
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έλα παξακχζη πνπ είλαη πνιχ πνηεηηθφ/ σξαία αηκφζθαηξα. 

Α 

Αλαζηνραζκφο κεηά ηηο παξνπζηάζεηο ηεο άζθεζεο ηνπ 

«ιεκνληνχ»– Πνχ ζηνρεχεη ε άζθεζε; 

«Να ελεξγνπνηεζνχλ φιεο νη αηζζήζεηο» 

«Φαληαζία» 

 «Κάζε έλαο έπξεπε λα είλαη πνιχ παξαηεξεηηθφο ζε ζρέζε κε 

ηνπο άιινπο. Άξα γηα κέλα παξαηεξεηηθφηεηα θαη 

ελζπλαίζζεζε». «Να επηζηξαηεχζνπκε θαη άιια κέζα πέξαλ ηνπ 

ζεάηξνπ» 

«Δγψ ην βίσζα ζαλ άζθεζε εγξήγνξζεο. Μαο έθεξε κία 

ακεραλία αιιά ηειηθά κε ηελ ηζηνξία πνπ βγάιακε ιφγσ 

εγξήγνξζεο αηζζαλζήθακε ν έλαο ηνλ άιιν».  

«Γνπιέςακε πεξηζζφηεξν δαζθαιίζηηθα. θεθηφκαζηαλ πνιχ. 

θεθηφκαζηαλ: ζα είλαη θαιφ; Θα είλαη φπσο πξέπεη; Δλψ ζηελ 

νπζία καο ειεπζέξσζαλ νη αηζζήζεηο, φπσο ην ιεκφλη είλαη ηφζν 

θπζηθφ». 

«Σν λα ιεηηνπξγήζεηο ζε κηα νκάδα θαη λα δεκηνπξγήζεηο είλαη 

θάηη πνπ πάληα κε δπζθφιεπε. Πάληα ζθέθηνκαη πφζν 

δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη απηή;». 

«ηελ πξνεηνηκαζία ζπρλά νη ηδέεο είλαη αληαγσληζηηθέο ελψ 

ζηελ performance αιιεινζπκπιεξσκαηηθέο». 

Γ- Θ 
εκεηψλνληαο φηη ε κία νκάδα θάλεθε λα ζπλεξγάδεηαη αβίαζηα 

ελψ ε δεχηεξε δπζθνιεχηεθε θαη ρξεηάζηεθε ρξφλν. 

Δ 
Χξαία ε «έθπιεμε»/ζχλδεζε γηα δεκηνπξγία ζηεξενηχπσλ. 

Α 

 ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ: Πνηα ε δηαθνξά α' θαη β' ζηαδίνπ ζηελ 

άζθεζε ηνπ ιεκνληνχ, φπνπ ζην πξψην ζηάδην νη ζπκκεηέρνληεο 

αλέθαξαλ απιψο κηα ιέμε πνπ ηνπο έξρεηαη φηαλ βιέπνπλ έλα 

ιεκφλη ελψ ζην δεχηεξν ζηάδην έθηηαμαλ δχν ηζηνξίεο κε 

πξσηαγσληζηή ην ιεκφλη παξνπζηάδνληάο ηεο επί ζθελήο; 

«Πεξηζζφηεξν βάζνο ζην β» 

«Οη ιέμεηο ζην α' κνπ θάλνπλ ζαλ καραηξηέο ελψ ζην β' ππάξρεη 

ηξπθεξφηεηα/ππάξρεη ζπλαίζζεκα» 

 - «Πψο θηάζακε εθεί;» ξσηάεη ε εκςπρψηξηα. 

«ηηο ηζηνξίεο β' δελ ππήξραλ ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηφζν» 

«ην α' ιέγακε ηη ληψζνπκε εκείο γηα ην ιεκφλη. ην β' γίλακε ην 

ιεκφλη- ην ιεκφλη έγηλε ν ήξσαο». 

«ην β' είδακε απφ πνπ έξρεηαη ην ιεκφλη- ν “θαθφο” καζεηήο- 

φρη πσο κνηάδεη». 

Δ 

Δξψηεζε εκςπρψηξηαο:  

«Δίλαη δπλαηφλ δχν ιεκφληα λα έρνπλ ηελ ίδηα ηζηνξία;» Γηα λα 

ην θαηαιάβσ πξέπεη λα πιεζηάζσ θαη θάπσο έηζη ίζσο ην ιεκφλη 

πάςεη λα είλαη φια ηα α'». 

Α 

«Οθείισ λα πσ φηη ηε κέξα πνπ ζπκπιήξσλα ην 

εξσηεκαηνιφγην έιεγα ζηνλ εαπηφ κνπ φηη ήκνπλ αξθεηά 

δεκνθξαηηθή ήδε. Μεηά απφ 7 ζπλαληήζεηο ζπλεηδεηνπνίεζα 

φηη δελ είκαη φζν πίζηεπα θαη ζέισ λα ην κνηξαζηψ» 
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«Δίλαη ίζσο απηφο ν αλαζηνραζκφο πνπ ιέεη ε εκςπρψηξηα. 

Ίζσο θάλνπκε βήκαηα πίζσ θαη καο βιέπνπκε». 

«Αλ μαλαέθαλα ηψξα ηελ δξαζηεξηφηεηα δελ ζα ην επέιεγα ην 

ιεκφλη λα ην θφςσ. Να θαηαιήμεη εθεί κε ηα άιια... Σψξα ην 

θαηάιαβα». 

10ν Δξγαζηήξην - 23/5/2019 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ1 

Π- Δ 

Αλαζηνραζκφο/ Ρφινο ζηνλ ηνίρν 

Ήηαλ σξαία πνπ ε εκςπρψηξηα ρξεζηκνπνίεζε ηερληθή πνπ είρε 

ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιιν ζθνπφ. 

Δ 

ΡΟΛΟ ΣΟΝ ΣΟΗΥΟ 

Πξφηαζε πξνο ηελ εκςπρψηξηα 

ηηο παξνπζηάζεηο ίζσο ε κε έηνηκε νκάδα λα αλέβαηλε πξψηε 

γηα λα κελ έρεη αγσλία θαη λα ππάξρνπλ ζπδεηήζεηο. 

Α 

Αλαζηνραζκφο παξνπζίαζεο απφ «Ρφιν ζηνλ ηνίρν» ζε ζρέζε 

κε ηνλ «Υάξηε ηεο δσήο». Ζ εκςπρψηξηα ξσηάεη: 

«Μνηξαζηήθαηε θάηη παξαπάλσ απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά;» 

Οκάδα 1 (εζνπνηνί): 

Απφ ηελ αλαθξηηηθή θαξέθια ππήξρε απνδνρή θαη ελεξγεηηθή 

αθξφαζε κεηαμχ καο. 

Οκάδα 1 (θνηλφ): 

Έθηαζε ζην θνηλφ ε ζνβαξφηεηα θαη ν ζεβαζκφο γηα ηνλ εαπηφ. 

«Μνπ άξεζε. Ήηαλ πνιχ θηινζνθηθφ, ήηαλ κία ιέμε αιιά ν 

ηξφπνο ήηαλ ε νπζία. Σελ πξνεγνχκελε θνξά κνπ έβγαιε 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ζχγρπζε ελψ ηψξα ήηαλ πην αηζηφδνμν.» 

Οκάδα 2 (εζνπνηνί): 

«Ο ρξφλνο πξνζθέξεη έλα ιεηηνπξγηθφ φξην γηαηί δίλεη πιαίζην 

θαη νξγαλσηηθφηεηα θαη ν λνπο δελ πξνιαβαίλεη λα θαπειψζεη 

ην ζπλαίζζεκα.» 

«Ξέραζα ηη έπξεπε λα θάλσ άιια δελ πεηξάδεη» 

«Βξήθακε φηη είρακε ηαχηηζε ζε πνιιά ζεκεία» 
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«Γελ αηζζάλζεθα νχηε κία ζηηγκή φηη δελ κε απνδέρνληαη, 

κπνξνχζα λα απισζψ, λα αλνηρηψ…» 

Οκάδα 2 (θνηλφ): 

«Ζ επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία νδήγεζαλ ζηελ ζχλδεζε. 

Τπήξρε δηαθνξεηηθή ελέξγεηα θαη πεξηζζφηεξε νξγάλσζε. 

Απηήλ ηελ αίζζεζε ηελ έρνπλ θαιιηεξγήζεη ηα εξγαζηήξηα». « 

Έλησζα κηα νκάδα λα αιιειεπηδξά θαη ζπκθσλνχζαλ γηαηί ηνπο 

άξεζε πνπ ήηαλ νκάδα». 

Οκάδα 3 (εζνπνηνί): 

«Υαψζεθα απφ ηε δηαδηθαζία. Σν γεγνλφο φηη δελ ήμεξα απφ 

πνχ ζα εξρφηαλ ην εκπφδην  ήηαλ πην θνληά ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα» 

«Ίζσο είλαη ην πνιηηηθφ πνπ ήζειεο λα πεηχρεηο. Σν φηη 

κνηξαδφκαζηε. Απηή ε ελζπλαίζζεζε. Να έξζεη ν άιινο ζηε 

ζέζε κνπ.» 

Οκάδα 3 (θνηλφ): 

«Ήηαλ σξαία ε δηάδξαζε» 

«Δκέλα δελ κνπ ιεηηνχξγεζε θαη κε ηάξαμε» 

«Ήζεια πην θαζαξέο εηθφλεο θαη ζπλαηζζήκαηα» 

«Αληίζεζε» 

Α 

χλδεζε Υάξηε ηεο Εσήο θαη Ρφινπ ζηνλ ηνίρν κε 

Γεκνθξαηηθέο Αμίεο . Πψο ζπλδένληαη;  

Μαξγαξίηα: «ην πξνεγνχκελν εξγαζηήξην ην έλησζα θαη 

ζήκεξα ην είπα. Σελ πξνεγνχκελε θνξά έλησζα ην βιέκκα ηνπ 

. αλζξψπηλν. Μνπ θάλεη εληχπσζε πνπ ελψ γλσξηδφκαζηε ηφζν 

ιίγν, εηπψζεθαλ ιεπηά δεηήκαηα. Δίλαη νπζηαζηηθφ γηα κέλα» 

«Δγψ εληφπηζα φηη ηα δηθαηψκαηα απηά ηα θαηαπαηνχκε εκείο 

ζηνλ εαπηφ καο. Δγψ έλησζα φηη απηνινγνθξίλνκαη. Πφζν 

εχθνιν είλαη λα ην αιιάμνπκε εκείο;» 

«Αδεξθνζχλε. Απηή ηε ιέμε ζέισ λα θαηαζέζσ». 

«Έρνπκε δηθαηψκαηα βαζχηεξα απφ φζα ζπλεηδεηνπνηνχκε γηαηί 

έμσ απφ εδψ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ ηα έρνπλ. Με κία 

εζηίαζε φρη ζην έιιεηκκα αιιά ζε φζα έρνπκε». 

«Γεληθά ζην ζεκηλάξην, ην πην δεκνθξαηηθφ πνπ έρνπκε θάλεη 
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είλαη ν δηάινγνο. Ννκίδσ επηθαλεηαθά αιιά θαη ηα άζρεκα 

πξέπεη λα ιέγνληαη γηαηί απηφ δείρλεη ηε δεκέλε νκάδα. Δγψ 

δηαθσλψ φηαλ ιεο φηη δελ πξέπεη λα απαληάκε, λα θάλνπκε 

δηάινγν. Πάληα πξέπεη λα ππάξρεη δηάινγνο. Οη αληηξξήζεηο δελ 

είλαη θξηηηθή. Οη αληηξήζεηο βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία γλψκεο». 

Δ 

Ζ εςπρψηξηα ξσηάεη : «Πψο απηφ είλαη πνιηηηθή πξάμε; Σν 

ληψζεηε;». 

Πξφηαζε πξνο ηεο εκςπρψηξηα: Ίζσο ήζειε πεξηζζφηεξε 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζεσξία ή πεξηζζφηεξε θνπβέληα ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Π- Δ 

Γελ μέξσ αλ βνήζεζε ν επηπιένλ αλαζηνραζκφο. 

Λεηηνχξγεζε ε ζχλνςε ηεο εκςπρψηξηαο. 

Δ 

Πνιχ θαιή ε δηεπθξίλεζε απφ ηελ εκςπρψηξηα φηη δε γίλεηαη 

δηάινγνο αλάκεζα ζηηο ηνπνζεηήζεηο ιφγσ δηαδηθαζίαο θαη γηαηί 

δελ ππάξρεη ζσζηφ θαη ιάζνο.  

Π 

Ζ ζπκκεηέρνπζα δηεπθξηλίδεη φηη ε επέκβαζή ηεο δελ ήηαλ ζηα 

πιαίζηα ηεο θξηηηθήο ελψ παξάιιεια ιέεη, αλαθεξφκελε ζηελ 

εκςπρψηξηα, «Κφβεηο ζπρλά ην δηάινγν ζε άιιεο ζηηγκέο». Γχν 

άιιεο ζπκκεηέρνπζεο δηαθσλνχλ θαη ηνπνζεηνχληαη γηα ην 

γεγνλφο φηη γίλεηαη δηάινγνο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη γίλεηαη 

ζην ηέινο δηάινγνο γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ην εξγαζηήξην. 

Δ 

Ζ εκςπρψηξηα ξσηάεη: «Τπάξρνπλ νη δεκνθξαηηθέο αμίεο;» 

Πξφηαζε πξνο ηελ εκςπρψηξηα: Ίζσο νη νκάδεο ρξεηάδνληαλ ην 

ρξφλν σο ηελ επφκελε θνξά. Να ην έβαδεο ίζσο homework; 

 

Ζ νκάδα ήηαλ ζε ελδνζθνπηθή δηάζεζε ζε επίπεδν νκάδαο. 

Σν ζρφιην κηαο ζπκκεηέρνπζαο έθεξε ζε ακεραλία ηελ νκάδα. 

Ήηαλ φκσο πξνζσπηθφ ηεο, δηθή ηεο αίζζεζε. 

Δ 

Γε βνήζεζε ην γεγνλφο φηη έκεηλε ε νκάδα θαζηζηή θαη ζε ιφγν. 

Χξαία πνπ έθιεηζε κε Μπξέρη ε εκςπρψηξηα. 

 

 

Πίλαθαο 37: Ζκεξνιφγην Κξηηηθνχ Φίινπ 2 (ΚΦ2) 

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΚΡΙΣΙΚΟΤ ΦΙΛΟΤ 2 (ΚΦ2)  

2ν Δξγαζηήξην - 14/3/19 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ2 

Π 
εκαληηθφ σο πξνο ηε κεζνδνινγία, πνπ ε εκςπρψηξηα έθαλε κηα 

ππελζχκηζε ηνπ ηη έθαλαλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά.   

Π 
Χξαία πνπ ζηνλ αξρηθφ θχθιν ε εκςπρψηξηα είπε ζχληνκα κε ηη ζα 

αζρνιεζνχκε ζήκεξα.  
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Καιφ πνπ ε εκςπρψηξηα αλέθεξε ηα νλφκαηα ησλ θαηλνχξησλ, αιιά 

ζα βνεζνχζε λα αθνπζηνχλ φια ηα νλφκαηα θαη γηα λα ηα αθνχζνπλ 

νη θαηλνχξηνη θαη γηα λα ζπκεζνχλ νη παιηνί.  

 

Χξαία πνπ ε εκςπρψηξηα επηβξάβεπζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ην 

παηρλίδη «βφκβεο» (κε παιακάθηα θαη κε ηε θξάζε «Μπξάβν, δελ ην 

πεηπραίλνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ πξψηε θνξά»).  

Θ 
Χξαίνο ζπληνληζκφο ζηνλ «θαζξέθηε» θαη κε ηνλ ξπζκφ ηεο 

κνπζηθήο θαη κεηαμχ ηνπο ηα δεπγάξηα.  

 
Χξαία πνπ ε εκςπρψηξηα ηνπο άιιαμε δεπγάξηα ζηνλ θαζξέθηε, γηα 

λα ζπλαλαζηξαθνχλ θαη άιινπο.  

Ο,  
Κάπνηνη θαζπζηέξεζαλ λα έξζνπλ. Αλάγθε γηα νξηνζέηεζε σο πξνο 

ηελ ψξα άθημεο. 

, Θ 

ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ιφγσλ ηνπ άιινπ, ηνπο βνήζεζε πνιχ λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηε ζεαηξηθή έθθξαζε ρσξίο ηελ αλάγθε ηεο 

εθεπξεηηθφηεηαο. Χξαία επηινγή άζθεζεο.  

 
Χξαία πνπ νη πξψηεο αζθήζεηο ζεαηξηθήο έθθξαζεο ήηαλ 

θαηεπζπλφκελνπ απηνζρεδηαζκνχ.  

 

Χξαία ε ζεηξά ησλ ιέμεσλ πνπ ε εκςπρψηξηα έδηλε ζηα αγάικαηα. 

Πξψηα άζρεηεο γηα εμνηθείσζε, κεηά ζρεηηθέο κε ην ζέκα «ζρνιείν – 

παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε – δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε» (Δηζαγσγή 

ζην ζέκα).  

Π 
Ίζσο θαιφ ζα ήηαλ θαη ζην «Έλαο ηε θνξά» λα θξάηαγε ιίγν αθφκε 

ην ζέκα ε εκςπρψηξηα, λα κελ γπξλνχζε ζηηο ηπραίεο έλλνηεο.  

4ν Δξγαζηήξην - 28/3/19 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ2 

Π, Δ 

Πνιχ σξαία πνπ ε εκςπρψηξηα μεθίλεζε κε ηηο αλαθνηλψζεηο θαη ηε 

ζπδήηεζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο επηκφξθσζεο πνπ είλαη ε ελίζρπζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ αλάγθε 

λα βξίζθνληαη ζην εδψ θαη ην ηψξα θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ 

απηνπαξαηήξεζή ηνπο. 

Α 

πδήηεζε κεηά ηηο αξρηθέο αλαθνηλψζεηο: «Γελ πηζηεχσ φηη κε κία 

ηερληθή κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λ‟αιιάμεη θάηη ζηελ ηάμε»,  

«Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία»,  

«Παίδεη ξφιν πνηνο είζαη εζχ»,  

«Αλ εγψ ν ίδηνο δελ απνδέρνκαη θάπνηεο δηαθνξεηηθφηεηεο ηα παηδηά 

ζα ην θαηαιάβνπλ», 

«Γελ είλαη θηήκα κνπ νη ζεαηξηθέο ηερληθέο», 

«εκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε πψο δξνπλ ζε εκάο νη ζεαηξηθέο 

ηερληθέο»,  

«Θεσξψ ζεκαληηθφ λα κπνξνχκε λα θηηάμνπκε έλα πξφγξακκα κε 

βησκαηηθέο αζθήζεηο». 

Δ 

Πνιχ σξαία πνπ ε εκςπρψηξηα απελνρνπνίεζε ηελ άγλνηα. Γελ 

ρξεηάδεηαη λα ηα μέξνπκε φινη.  

Α 
Υξεηάδεηαη απηνζαξθαζκφο. 
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Δ 

Χξαία πνπ φηαλ κία ζπκκεηέρνπζα ηνπνζεηήζεθε, επεηδή έλησζε φηη 

απηή ήηαλ ε αθνξκή γηα ηελ θνπβέληα, πνπ ε εκςπρψηξηα ηελ 

έβγαιε απφ ηε ζέζε απηή ιέγνληάο ηεο «Γελ είζαη ε κφλε πνπ ζα ην 

ζθέθηεηαη απηφ». 

Α 
πκκεηέρνληεο: «Γελ ζεσξψ ιίγεο 12 ζπλαληήζεηο» 

«Να καο δψζεηο δνκή. Με πνηα ζεηξά λα κπνπλ ηα πξάγκαηα»  

Π 
Χξαία πνπ ε εκςπρψηξηα έζηεηιε βηβιηνγξαθία. Σνπο δίλεη ρψξν λα 

αλαιάβνπλ επζχλεο ηνπ εαπηνχ ηνπο.  

Γ  

Δκςπρψηξηα: εκαζία έρεη ηψξα- εδψ ηη ζπκβαίλεη- ηη είλαη γηα καο 

ε δεκνθξαηία.  

 

πκκεηέρνληεο: 

«Να θέξνκαη φπσο ζα ήζεια λα κνπ θέξνληαη» 

«Δπγέλεηα» 

«Καινζχλε» 

«Ζ επγέλεηα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο ππνρσξεηηθνχο θαη 

εμππεξεηηθνχο»  

Θ 
Καιφο ζπληνληζκφο. πγθέληξσζε ζηελ άζθεζε ξπζκνχ «Μπνπκ 

Σζίθα Ρφθα».  

Θ  
Χξαία επξεκαηηθφηεηα επαθψλ ζηελ άζθεζε «Κφζκνο κε ηνλ 

θφζκν».  

Δ Χξαίνο ρσξηζκφο νκάδσλ κε ην παηρλίδη «3 κχηεο» θιπ. 

Π Χξαία ζεηξά αζθήζεσλ ελεξγνπνίεζεο. 

Δ 

Χξαία πνπ ε εκςπρψηξηα ηνπο είπε ηη ζα αθνινπζήζεη ηεο ηζηνξίαο 

πνπ ζα επηιέμνπλ. ηη ζα ην δξακαηνπνηήζνπλ. Ξεαγρψλεη φηαλ ην 

μέξνπλ απφ πξηλ.  

Γ  
Παξαηεξήζεηο ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηηο δξακαηνπνηήζεηο 

ησλ νκάδσλ: «θαζνξηζκφο απζηεξψλ θαλφλσλ ζε έλα παηρλίδη».  

Δ 
«Μελ αλνίγεη δηάινγνο ζηα ζρφιηα ησλ δξσκέλσλ νχηε αλάκεζα ζηα 

ζρφιηα ησλ ζεαηψλ θαη εζνπνηψλ».  

Γ 

Παξαηεξήζεηο ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηηο δξακαηνπνηήζεηο 

ησλ νκάδσλ:  

«Αμία ηνπ αθνχσ»  

«Σν «δε κε ελδηαθέξεη» πνπ είπε ε θαζεγήηξηα, κνπ ρηχπεζε 

άζρεκα» 

«ια μεθηλνχλ απφ ηελ έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο. Τπάξρνπλ θάπνηα 

παηδηά πνπ εγψ ηα ιέσ «πεηξαδάθηα», ζα λα κελ ππάξρνπλ» 

«Αδπλακία δηαρείξηζεο ζπκνχ» 

«Οη καζεηέο είλαη νκάδα»  

«Αθφκε θη αλ δελ ζέιεη θάπνηνο, παξαζχξεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία»  

6ν Δξγαζηήξην - 11/4/19 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ2 

Π 
Χξαία πνπ ε εκςπρψηξηα άθεζε ζην ηέινο ηε ζεηηθή/ελζνπζηψδε 

δηάζεζε θαη φρη ηε βαξηεζηεκέλε. 
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Θ  
ηηο αζθήζεηο ζπληνληζκνχ φζν πεξλνχζε ε ψξα ην εχξηζθαλ. ηελ 

αξρή δπζθνιεχηεθαλ. 

Γ 

ηελ άζθεζε κε ην λα αθνπκπήζνπλ 4 ζεκεία δελ ιεηηνχξγεζε ε 

ελεξγεηηθή αθξφαζε. Μίιαγαλ φινη καδί θαη δελ εθθξάζηεθαλ φινη. 

Δπηπιένλ, ε εκςπρψηξηα έπξεπε λα πεη ηξεηο θνξέο «Δπηζηξέθνπκε 

ζηηο αξρηθέο ζέζεηο» γηα λα ηελ αθνχζνπλ. Παξφια απηά εθήξκνζαλ 

ηελ απφθαζή ηνπο (νκαδηθφηεηα) θαη απηφ ιεηηνχξγεζε.  

Θ 
Χξαίνο ζπληνληζκφο θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζηελ 

«Οηθνγελεηαθή Φσηνγξαθία» / «ρνιηθή Φσηνγξαθία». 

Π 

Δμαηξεηηθή ε επηινγή πνηήκαηνο. σζηφ πνπ ε εκςπρψηξηα έδσζε 2‟ 

κεηά ην αθνπζηηθφ εξέζηζκα γηα λα «θάηζεη» ιίγν κέζα ηνπο πξηλ 

ζεθσζνχλ λα δνθηκάζνπλ ζηε ζθελή. Έλαο πξνβιεκαηηζκφο σο 

πξνο ην πνιχ δπλαηφ κνπζηθφ θνκκάηη. Έθιεβε ιίγν (ίζσο) απφ ηελ 

έληαζε ησλ ζηίρσλ ηνπ πνηήκαηνο.  

Π 
Χξαία πνπ πξψηα δνθίκαζαλ ηηο ηερληθέο devised theatre ζε εχθνιν 

απηνζρεδηαζκφ θαη κεηά κε βάζεη ην εξέζηζκα ηνπ πνηήκαηνο.   

Α  

Απφ απηνζρεδηαζκφ: 

«Να θνηηάο ηε δνπιεηά ζνπ» 

«Μελ αλαθαηεπηψ» 

«Μίια» 

«Πσ! Ση γίλεηαη ζηνλ θφζκν» 

«Με ξσηάο πνιιά» 

«Ση γίλεηαη εδψ;» 

Π, Δ 
Πνιχ σξαία ε ζχλδεζε κε ηηο παξνηκίεο «ηα ελ νίθσ κε ελ δήκσ», 

«ε ζησπή είλαη ρξπζφο». 

Α  

Απφ θξάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ κέζσ devised theatre θαη απνηεινχλ 

γηα απηνχο έλα ζηεξεφηππν πνπ έγηλε βάξνο: 

«Μελ αληηκηιάο. Να είζαη πάληα επγεληθή» 

«Δζχ ηη ζεο κε απηνχο;» 

«Κνίηα ηε δνπιεηά ζνπ» 

«,ηη θη αλ θάλεηο, λα ην θάλεηο θαιά» 

«ηαλ θάλεηο παηδηά, ζα θαηαιάβεηο» 

«Γελ παληξεχνκαη» 

«Ση ζα πεη ν θφζκνο!» 

«Ρεδίιη κ‟ έθαλεο» 

«ηακάηα λα πξνθαιείο»  

«Γίλεηο πνιιή ζεκαζία» 

«Ζ ειεπζεξία ηνπ ελφο ζηακαηά εθεί πνπ μεθηλά ε ειεπζεξία ηνπ 

άιινπ» 

«Μηα ζηαιηά ζθαηφ, ζα κνπ πεηο εζχ ηη ζα θάλσ;» 

«Να‟ ζαη πάληα πξψηνο» 

«Βξε γχξεπε ηε δνπιεηά ζνπ» 

«Ζ ππνκνλή είλαη αξεηή» 

«Με θπηξψλεηο εθεί πνπ δε ζε ζπέξλνπλ» 

«Άλζξσπνο αγξάκκαηνο, μχιν απειέθεην»  

Α 

Αλαζηνραζκφο κεηά ηηο παξνπζηάζεηο: 

«Έπαζα ζνθ γηαηί ηα‟ ρσ αθνχζεη φια απηά» 

«Δγψ ηα ιέσ θηφιαο» 

«Με ζφθαξε πψο φια απηά έρνπλ γίλεη παξνηκίεο» 

«ησπή εδψ ζήκαηλε «κελ ζθέθηεζαη», «κελ αλαθαηεχεζαη» 
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«Ζ θαηαπίεζε έρεη άιιε ζεκαζία αλάινγα κε ην θχιν» 

«Απηφ πνπ ιεο δελ ζεκαίλεη φηη είζαη. Να‟ ρεηο ζπλεηδεηφηεηα ηνπ ηη 

ζεο» 

«Πξφθιεζε λα παιέςνπκε κε ηνπο δαίκνλέο καο» 

«εκαληηθφ ην κνίξαζκα ησλ θξάζεσλ» 

9ν Δξγαζηήξην - 16/5/19 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ2 

Α  

ηεξεφηππα: 

«Έλησζα λα ηαπηίδνκαη. ην δίιεκκα λα κείλσ ή λα θχγσ. 

Γηεθδίθεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ κε θάζε θφζηνο. Απφ ηελ 

άιιε λα ηα παξαηήζσ». 

«πγθίλεζε βηψλνληαο ηνλ ζρεδηαζκφ»  

«Χξαίν πνπ είδακε φιεο ηηο ηερληθέο» 

«Ζ ηερληθή «Ρφινο ζηνλ ηνίρν» είλαη ςπρνζεξαπεπηηθή. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε παηδηά» 

Π  
Χξαία άζθεζε ελεξγνπνίεζεο θαη δεζηάκαηνο νη εζηίεο πξνζνρήο 

ζην πεξπάηεκα θαη νη δηαβαζκίζεηο (1→7) 

Θ 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλέδεζαλ σξαία ηελ ηζηνξία ηνπ νλφκαηφο ηνπο 

κε πξνζσπηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα 

Γ 
Χξαία πνπ ε εκςπρψηξηα έβαιε πξηλ ηνλ «ράξηε ηεο δσήο» ηελ 

ηζηνξία ηνπ νλφκαηνο.  

Α, Θ 

«Απηφ είλαη δχζθνιν» 

«Απηή ε αλαδξνκή κπνξεί λα αλαζχξεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Δίλαη δξακαηνζεξαπεία» 

Δ 

εκαληηθφ πνπ ε εκςπρψηξηα εμήγεζε φηη απηφλ ηνλ ράξηε ηνλ 

θάλνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κεηά επηιέγνπλ ηη ζα παξνπζηάζνπλ 

θαη δελ ρξεηάδεηαη θαλείο λα ην θάλεη αλ δελ ζέιεη. εκαληηθή θαη ε 

πξνζσπηθή θνπβέληα κε ηε Γφκλα πνπ είρε δηζηαγκφ.  

 Με θξηηηθή ελεξγή αθξφαζε (σξαία νδεγία). 

Α  

Απφ παξνπζίαζε ηνπ «Υάξηε ηεο δσήο»: 

Γπζθνιίεο, ηαμίδηα, κεηαθηλήζεηο, κεγάινη έξσηεο, 

θνηλσληθνπνιηηηθή αλαδήηεζε. 

Θάλαηνο, χγθξνπζε, Αζζέλεηα, Μνλαμηά. 

Αιιαγή. 

Α  

Γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ «Υάξηε ηεο δσήο»: 

Δζσηεξηθή ζχγθξνπζε, λνζηαιγία, ζχλδεζε, κε θνβάζαη λα θχγεηο, 

ηζνξξνπία, ζπλνρή, ζθέθηεθα ηαμίδη, πίδαθαο, πφζν ίδηνη είκαζηε.   

Γ Να γίλεη ζχλδεζε κε «πνιηηηθφ/δεκνθξαηηθφ ζηφρν».  

11ν Δξγαζηήξην - 30/5/19 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ2 
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Π 
Αζθαιήο επηινγή ην «αλζξψπηλν ληνπο» γηα εμάζθεζε ζηελ επαθή, 

πξηλ ηελ άζθεζε κε ηα δεπγάξηα «αγάικαηα - ηπθιφο».  

Π 
Χξαία εξψηεζε κεηά ηελ παξαπάλσ άζθεζε «Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

βιέπνπκε ή λα κηιάκε γηα λα επηθνηλσλήζνπκε;».  

Γ 

Γπζθνιεχηεθαλ λα ζπλδέζνπλ ηηο θαηαπηέζεηο ηεο πξψηεο 

παγσκέλεο εηθφλαο κε παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ νη 

νπνίεο είραλ ζηαιεί γηα αλάγλσζε πξηλ ηελ παξέκβαζε. ηαλ ε 

εκςπρψηξηα ηνπο έδσζε ηε δηαθήξπμε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

άξρηζαλ λα ηηο ζπλδένπλ.  

Π, Δ Πίεζε ρξφλνπ πνπ δεκηνχξγεζε άγρνο ζηελ εκςπρψηξηα. 

Α 

«Σν ζπκθέξνλ θηλεηνπνηεί ηνλ θαηαπηεζηή λα θαηαπηέδεη» 

«Ο θαηαπηεδφκελνο έβαιε φξηα γηα λα αιιάμεη ηελ θαηαπίεζε» 

«Γελ είλαη αλάγθε λα ππάξρεη ζχγθξνπζε» 

«Κάπνηνο αιιάδεη ζηάζε ζπλεηδεηνπνηψληαο πνηνο είλαη ν ίδηνο, 

πνηνο ν θαηαπηεζηήο θαη ηε δχλακε ηνπ θαηαπηεζηή» 

«ηαλ αληηιεθζψ ν ίδηνο φηη θαηαπαηάηαη θάηη δηθφ κνπ» 

«Ο θαηαπηεδφκελνο πξέπεη λα θηάζεη ζε ηέηνην ζεκείν θαηαπίεζεο 

πνπ θαηαθεξκαηίδεηαη, γηα λα αιιάμεη θάηη  

«Υξεηάδεηαη ν θαηαπηεδφκελνο λα ζηακαηήζεη λα ζεσξεί 

θπζηνινγηθή ηελ θαηαπίεζή ηνπ» 

«Υξεηάδεηαη απιά ν θαηαπηεδφκελνο λα θάλεη θάηη εληειψο 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ έθαλε σο ηψξα» 

Α 

Με εξέζηζκα ην πνίεκα ηνπ Μπξερη: 

«Να βιέπνπκε ηε ιεπηνκέξεηα. Έληαζε θσλήο, έθθξαζε ησλ άιισλ. 

Να είζαη εθεί. Να παξαηεξείο» 

«Να εκπιέθεζαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα» 

«Να θαηαθέξσ λα κε δσ» 

«Υσξίο ηε γλψζε δελ κπνξείο λα πάξεηο απφθαζε λα θάλεηο θάηη» 

«Έλαο θαιφο θίινο κπνξεί λα θάλεη αλαζηνραζκφ γηα εκάο» 

«ηελ αιιαγή πξέπεη λα είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα πάζνπκε»  

 

 

Πίλαθαο 38: Ζκεξνιφγην Κξηηηθνχ Φίινπ 3 (ΚΦ3) 

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΚΡΙΣΙΚΟΤ ΦΙΛΟΤ 3 (ΚΦ3) 

1ν Δξγαζηήξην – 7/3/2019 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ3 

Δ 
ηελ εηζαγσγή ν ιφγνο είλαη ζεξκφο, θηιηθφο θαη επεμεγεκαηηθφο. 

 

ην πεξπάηεκα κε ην αληηθείκελν ππάξρεη κηα ειαθξά ακεραλία 

αιιά αθνχ μεθηλήζεη θαη ε εκςπρψηξηα αλνίγνληαη θαη νη 

ππφινηπνη. 

ηελ αληαιιαγή αληηθεηκέλσλ ππάξρεη γέιην θαη αξρίδεη λα ζπάεη ν 

πάγνο. Γελ ππάξρεη έθζεζε ζε απηφ ην ζηάδην. 
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- Π  

Παηρλίδη «Να αιιάμεη ζέζε φπνηνο…» 

Πνιχ θαηάιιειν. Οη ζπκκεηέρνληεο δείρλνπλ λα ην δηαζθεδάδνπλ 

πνιχ. 

Δ 

Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ράξηε ησλ πξνζδνθηψλ ε εκςπρψηξηα 

ελζαξξχλεη ηελ ηνπνζέηεζε απφςεσλ, θαιχπηεη «θελά» θαη 

πξνζπαζεί πξνθεηκέλνπ λα θπιίζεη ε δηαδηθαζία πην γξήγνξα θαη λα 

απνθηήζεη ξπζκφ. Υηππά παιακάθηα. 

Πξφηαζε πξνο ηελ εκςπρψηξηα: ζα κπνξνχζε λα έρεη πηνζεηήζεη 

θάηη ξπζκηθφ εμαξρήο γηα λα δψζεη ξνή. 

-Δ 

Μηιάλε θαη πξνηείλνπλ ηα ίδηα άηνκα. Απηφ είλαη πξνο ζπδήηεζε 

φζνλ αθνξά ζηε δεκνθξαηία θαη ηη ρψξν παίξλνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο. 

Δ 
Τπήξρε κηα βηαζχλε ζηελ παξνπζίαζε ζηφρσλ θαη ζηνπο 

πξνηεηλφκελνπο θαλφλεο. 

 
πδήηεζε πάλσ ζηε ιέμε “θαλφλαο” (θαη κε άιιεο έλλνηεο). 

Δ 
ην θιείζηκν δελ είλαη μεθάζαξν πνηoο θπλεγάεη (ρέξηα ςειά, ίζσο 

αληηθείκελν). 

4ν Δξγαζηήξην – 28/3/2019 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ3 

Ο-  
Ζ νκάδα έρεη αγσλία ζε ζρέζε κε ην πσο επηηπγράλεηαη ε 

δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε. ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο 

Α 
«Γελ είλαη θηήκα κνπ, φπσο ηα καζεκαηηθά. Δπεηδή δελ ην θαηέρσ, 

δελ είλαη εχθνιν». 

Δ 
Χξαία ε επεμήγεζε/ θαζεζπραζκφο ηεο εκςπρψηξηαο: ζηξνθή ζηνλ 

εαπηφ καο. Γελ ππάξρεη έλαο δξφκνο, δελ είλαη copy/ paste. 

 Αίηεκα δνκήο γηα επίηεπμε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζηφρσλ. 

Δ- Θ 

Μπνπκ- Σζίθα- Ρφθα 

Χξαία ελέξγεηα θαη ζπληνληζκφο. 

Διαθξηά ραιάξσζε, γέιην θαη ελεξγνπνίεζε. 

Δ- Θ 

Εεπγάξηα- ν θφζκνο κε ηνλ θφζκν (ελψλνπλ κέξε ζψκαηνο) 

Διαθξψο κπεξδεκέλεο νδεγίεο. 

Δληππσζηαζκφο θάπνησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ άζθεζε. πάλε 

ηα taboo ιφγσ ηεο ζσκαηηθήο επαθήο. Σν δηαζθεδάδνπλ. 

Δ 

πδήηεζε ζε νκάδεο 

Αλαιπηηθή εμήγεζε ηεο άζθεζεο (ζπδήηεζε, επηινγή ή ζπξξαθή, 

παξνπζίαζε, δξακαηνπνίεζε).  
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Ζ εκςπρψηξηα αθήλεη ηηο νκάδεο λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ ρξφλν ησλ 

10 ιεπηψλ πνπ έρνπλ. Σειηθά ηνπο παξνηξχλεη λα ζεθσζνχλ γηα ηε 

δξακαηνπνίεζε. Σνπο ππελζπκίδεη ην ρξφλν ηνπο. 

Α 
Κάπνηα ζπκκεηέρνπζα ιέεη: «Νηάμεη, ηειείσζε»! Δίλαη απφηνκε. 

Δ 

Ζ εκςπρψηξηα ζπκκαδεχεη ηελ ζπδήηεζε κε σξαίν ηξφπν κεηά απφ 

θάζε παξνπζίαζε. Γελ αλνίγεη ηδηαίηεξα δηάινγν ζε θάζε ζρφιην 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Α 

«Μία πξφηαζε πνπ έρσ πεη θαη εγψ, «δε κε ελδηαθέξεη». Μνπ 

ρηχπεζε πνιχ άζρεκα ηψξα πνπ ην άθνπζα. Καηαιαβαίλσ ηελ 

απφγλσζε, φκσο ηειηθά κηα ηέηνηα ζηάζε εληζρχεη ηε ζχγθξνπζε”. 

«Σα παηδηά δηαρεηξίδνληαη ιάζνο ηνλ ζπκφ ηνπο θαη γηγαληψλεηαη ην 

πξφβιεκα κέζα ηνπο». 

«Γελ δίλνληαη ηα εξγαιεία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί σο πξνο ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ». Γηα λα ην 

θάλνπλ ν δάζθαινο κνλίκσο βξίζθεηαη ζε ξφιν δηθαζηή». 

Γ 

Οη ζπκκεηέρνληεο παξαηεξνχλ ζηα δξψκελα ηηο δηαθνξεηηθέο 

πνηφηεηεο θαη αμίεο. Αλαγλσξίδνπλ ηελ ελφηεηα ησλ καζεηψλ (3ν), 

ηελ θνχξαζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο (3ν) ελάληηα ζην 

δηάινγν θαη ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο (1ν). Ζ αμία ηνπ αθνχσ (2ν). 

Π 

Χξαία δνκή θαη θαιή ξνή. Ίζσο κεγαιχηεξε ζπδήηεζε ζηελ αξρή. 

χληνκν θιείζηκν. εκαληηθή ε δηεπθξίλεζε (ιεθηηθά) ηνπ λα κελ 

θέξλνπλ/παίξλνπλ ηνπο ξφινπο «ζπίηη» ηνπο. 

5ν Δξγαζηήξην– 5/4/2019 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ3 

Ο-  

Ζ πξψηε άζθεζε ζηνλ θχθιν ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε θαη έλαλ κηθξφ ζπληνληζκφ.  

εκαληηθφ ζεκείν γηα ππελζχκηζε ησλ νλνκάησλ. 

Δ 

Πνιχ θαιφο ρεηξηζκφο ηεο εκςπρψηξηαο ζηα ζεκεία πνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο κπεξδεπφληνπζαλ. 

Ζ εκςπρψηξηα έδσζε 2-3 θνξέο εμεγήζεηο θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο 

αθφκα εξρφληνπζαλ θαη ζηακάηεζε φηαλ έθξηλε πσο θαιφ είλαη λα 

πεξάζνπλ ζηελ πξάμε. Γελ άθεζε θαλέλαλ εθηφο παηρληδηνχ, φκσο 

δελ επαλαιάκβαλε ηηο νδεγίεο εθ λένπ θάζε θνξά πνπ εξρφηαλ 

θάπνηνο. 

Υξεζηκνπνίεζε ηελ ηαθηηθή κε ην ρέξη ςειά γηα λα πεηχρεη ηε 

ζησπή θαη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή φπνηε ρξεηαδφηαλ λα δψζεη 

νδεγίεο. 
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Γ-  

Εεπγάξηα-  Άζθεζε «Εεηάσ φ, ηη ζέισ»: 

Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ αξθεηή εμνηθείσζε γηα λα ην 

ηξαβήμνπλ ζηα άθξα θαη λα δνθηκάζνπλ ηα φξηά ηνπο. 

Βνεζνχκελνη απφ ηηο νδεγίεο πνπ δίλεη ε εκςπρψηξηα ζην 2ν 

πέξαζκα κε ην status, δνθηκάδνπλ θαη ηνικνχλ πεξηζζφηεξν. 

ην 3ν πέξαζκα δίλνληαη μεθάζαξεο νδεγίεο απφ ηελ εκςπρψηξηα 

πνπ αλεβάδνπλ ην επίπεδν ηεο εμνπζίαο (απηαξρηθνχ/ 

θαηαπηεδφκελνπ). 

Δ- Π 
Χξαία ζχλδεζε ηεο άζθεζεο κε ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο πνπ νη ίδηνη 

νη ζπκκεηέρνληεο είραλ θαηαγξάςεη ζε πξνεγνχκελν εξγαζηήξην. 

Ο 

Καιή φζκσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, εηδηθά ζε φηη έρεη λα θάλεη κε 

αζθήζεηο πνπ ρσξίδνληαη ζε δπάδεο/ νκάδεο θαη πξέπεη λα 

ζπδεηήζνπλ, λα πξάμνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ. 

Α 

Άζθεζε «Εεηάσ φ, ηη ζέισ»: 

Αλαζηνραζκφο Καηαγξαθή ζπλαηζζήκαηνο (κία ιέμε):  

Δμνπζηαδφκελνο: ζπκφο, αδηθία, αγψλαο, επηκνλή, απφγλσζε, 

απνγνήηεπζε, κε επηθνηλσλία, αδπλακία, αδηέμνδν, ππνρξέσζε, 

καηαίσζε, αζθπμία, αδηαθνξία. 

Δμνπζηαζηήο: ππεπζπλφηεηα, ακεραλία, δηπισκαηία, δηάινγνο, 

εθηφο ξφινπ, απνζηαζηνπνίεζε, εγθισβηζκφο, επζχλε, έιιεηςε 

θαηαλφεζεο. 

Δ 

Άζθεζε «Βνεζάσ λα δσγξαθίδεη» 

Πνιιέο νδεγίεο πνπ θαζνδεγνχλ πξνο ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. 

Αλαξσηηέκαη θαηά πφζν ρξεηαδφηαλ; 

Α 

Εεπγάξη δνθηκάδεη λα δσγξαθίζεη κε ην ζηφκα. Ζ βνήζεηα ήηαλ 

εμαηξεηηθά πην ζεκαληηθή αιιά θαη πην δχζθνιε θαη 

ζπλεξγάζηεθαλ πνιχ θαιά. 

Α 

Άζθεζε «Βνεζάσ λα δσγξαθίδεη»: 

Καηαγξαθή ζπλαηζζήκαηνο (κηα ιέμε): 

Γαιήλε, εξεκία, ραιάξσζε, ειεπζεξία, ελζπλαίζζεζε, γέιην, 

εκπηζηνζχλε, επαθή, ζπλεξγαζία, απηνγλσζία θαη κπέξδεκα. 

Δ 

 

Γ 

Άζθεζε «Σν θξεκκχδη ηεο πξνζσπηθφηεηαο»: 

εκαληηθή ε νδεγία πνπ βεβαηψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πσο ην 

ραξηί κε ην θξεκκχδη ζα είλαη κφλν γηα ηνπο ίδηνπο θαη δελ ζα ην δεη 

θαλείο άιινο. 

Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ή άζθεζε θαη εηδηθά ην λα θαηαγξάςεηο 

ηα ζεηηθά ζνπ ραξαθηεξηζηηθά. Πνιχ εζσηεξηθή άζθεζε. 

Π-  
Παξ' φιν πνπ είλαη ηφζν εζσηεξηθή άζθεζε, επεηδή έξρεηαη έπεηηα 

απφ ηηο παξαπάλσ αζθήζεηο λνκίδσ γίλεηαη θαιή ζχλδεζε κε ην 
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ζέκα ηεο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο κπνξνχλ λα 

αλαζηνραζηνχλ ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο 

ρσξίο λα ληψζνπλ έθζεζε. 

Δ 

Άζθεζε φπνπ ελζσκαηψλεηαη ην δξψκελν ηεο πξνεγνχκελεο 

ζπλάληεζεο κε ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο άζθεζεο κε ην θξεκκχδη. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε δηεπθξίλεζε κεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο 

πξψηεο νκάδαο πσο ππεξείρε ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν θαη απνπζίαδε 

ε ζχγθξνπζε. πλεηδεηνπνίεζε φηη ε ιχζε δελ κπνξεί λα δίλεηαη 

καγηθά φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη ζχγθξνπζε. 

Γ/Α ηνλ θχθιν κεηά ηα ηξία δξψκελα νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ ηη 

ηνπο θάλεθε αληηθξνπφκελν ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν 

ζελάξην. 

«ινη κέζα καο ληψζνπκε πσο είκαζηε θαινί» 

«Αιιά δελ είκαζηε ζε επαθή κε απηφ θάζε κέξα».  

«Δίκαζηε θαη θαθνί θαη βγάδνπκε πην ζπρλά ηα θαθά καο 

θνκκάηηα». 

Π 
Πνιχ θαιή ξνή. Έληνλν, βαζχ, νπζηαζηηθφ, πεξηεθηηθφ. 

Δ 
Χξαία ζπκπεξίιεςε γηα ηα κέιε πνπ απνπζίαδαλ ζην πξνεγνχκελν 

εξγαζηήξην θαη ηπρφλ ζέινπλ λα πξνζζέζνπλ δεκνθξαηηθή αμία. 

Π 

Άζθεζε γηα θιείζηκν- Αλαζηνραζκφο κε θιεηζηά κάηηα θαη 

αθήγεζε. 

Χξαία επηινγή γηα απνζπκθφξεζε θαη επηζηξνθή ν θαζέλαο ζηνλ 

εαπηφ ηνπ. 

Δ 
Ήξεκε θσλή, αηζζαληηθή. , ηη πξέπεη γηα απηήλ ηελ άζθεζε. 

Π 

Σν παηρλίδη κε ηνλ παικφ γαιελεχεη, ζπγθεληξψλεη θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ρακήισζε ηελ ελέξγεηα ψζηε λα κε θχγνπλ 

νη ζπκκεηέρνληεο κε έληαζε. 

8ν Δξγαζηήξην – 9/5/2019 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ3 

Δ 

Παηρλίδη δεπγαξηψλ κε αθήγεζε ηζηνξίαο θαη δηαθνξεηηθή 

ζπλζήθε. 

Σέιεηα αληίδξαζε κε απζφξκεην γέιην φηαλ κπήθε μαλά κέζα ζηελ 

αίζνπζα θαη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ θξπθηεί. 

Γ 
Νηψζαλε ηελ έιιεηςε πξνζνρήο (Α) θαζψο θαη ηελ ζπλερή δηαθνπή 

(Β). 

Δ- Θ 
Άζθεζε «Γιχπηεο- γιππηφ» γηα εκπέδσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ζπλαηζζήκαηνο. 
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Ξεθάζαξε ε εκςπρψηξηα ζηηο νδεγίεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πην άλεηνη ζε ζρέζε κε ηελ αξρή θαη πην 

ππάθνπνη ζηηο νδεγίεο εθηφο απφ ηηο ζηηγκέο πνπ ληψζνπλ έθζεζε. 

 

Σειηθά πνιχ κπέξδεκα κε απηήλ ηελ άζθεζε.  

Άγρνο γηα ην ηη είλαη ην ζσζηφ θαη ηη φρη. 

Α 
Γπζαλαζρέηεζε ζπκκεηέρνληα φηαλ άιινο θάλεη ιάζνο ζηελ 

νδεγία. Φηζχξηζε αιιά επηπρψο δελ έθαλε θσλαρηά παξαηήξεζε. 

Δ-Π 

χλδεζε κε άζθεζε ηεο πξνεγνχκελεο θνξάο (ιεκφλη). 

Υξεηαδφηαλ άξαγε απηφ; 

Δ 

Άζθεζε κε ζηεξενηππηθή ηακπέια/ νκάδεο/ ξφινο ζηνλ ηνίρν. 

Δπαλαθνξά ηνπ πνηφο είλαη ν ζπληνληζηήο κε επγέλεηα θαη 

ζαθήλεηα ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε. 

Π 

Καιή ξνή. χλδεζε απφ ηε κία άζθεζε ζηελ άιιε. Δθηφο ίζσο απφ 

ηελ ππελζχκηζε κε ην ιεκφλη πνπ έθιεςε πνιχηηκν ρξφλν απφ 

αιινχ. 

12ν Δξγαζηήξην – 6/6/2019 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΦ3 

Α 
«Τπνκνλή είλαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα 

κεηαιιαρζνχκε» 

 

Παηρλίδη κε πεξπάηεκα θαη ζηακάηεκα. 

πληνληζκφο κε ην ζχλνιν ηεο νκάδαο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

δπζθνιεχηεθαλ ζηνλ ζπληνληζκφ. 

Δ 
Χξαίνο ηξφπνο εμήγεζεο (θεχγσ απφ ην εγψ θαη πάσ ζην εκείο, 

ελδηαθέξνκαη γηα ηελ νκάδα, πξνζέρσ λα θαιχπησ ηα θελά). 

 

Παηρλίδη «Φηάλσ απέλαληη»: 

Καηαπιεθηηθφο ζπληνληζκφο, ππνκνλή θαη αληίιεςε.  

Φάλεθε λα αξέζεη πνιχ ζηελ νκάδα. 

Α 

Κχθινο- ζπδήηεζε- αλαζηνραζκφο άζθεζεο «Φηάλσ απέλαληη»: 

«χλδεζε κε ηε ζρνιηθή ηάμε» 

«χλδεζε κε ην ζκήλνο ησλ πνπιηψλ» 

«Δζηίαζε ζηελ εκςχρσζε ηεο απέλαληη κεξηάο, ε ελζάξξπλζε 

μεθιεηδψλεη» 

«Κφιπν πνπ νπζηαζηηθά δελ είλαη θφιπν αιιά έγηλε βνπβά θαη 
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αβίαζηα» 

Δ 
Πνιιέο επεμεγήζεηο αιιά κε έλαλ ηξφπν θπζηθά ελζνπζηψδε γηα ην 

θαηφξζσκα ηνπ ζπληνληζκνχ. 

Π 
Έπεηηα: Πνηέο δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαδεηθλχεη; (ζχλδεζε 

κε ην ζέκα) 

Α 

Αμίεο/ Ηθαλφηεηεο δεκνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πνπ είπαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε «Φηάλσ απέλαληη» 

Δγξήγνξζε (ζε νξηδφληην θαη θάζεην επίπεδν) 

Σαπηφρξνλε εθηέιεζε πνιιψλ ελεξγεηψλ (multitasking) 

Γηθαηνζχλε 

Διεπζεξία 

Γηνξαηηθφηεηα 

Ζγεζία ( σο πξφηππν/ έκπλεπζε/ παξάδεηγκα) 

Αθνπγθξάδνκαη 

Να είλαη δπλαηφο (αθφκα θαη αλ πξέπεη έλαο δπλακηθφο ραξαθηήξαο 

λα θάλεη ιίγν πίζσ) 

Απνδνρή 

πλεξγαζία (κεηαμχ ησλ δαζθάισλ) 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ αλαζηνραζηηθά 

κέζα απφ φιν ην εξγαζηήξην. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο θαη δεκηνπξγνχλ 

δηαθεκηζηηθφ ζπνηάθη πνπ ζπλνςίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

έλησζαλ φηη ελίζρπζαλ ζπλνιηθά απφ φιν ην εξγαζηήξην. 

Δπηλνεηηθέο θαη κε ρηνχκνξ παξακέλνληαο πηζηέο ζην δεηνχκελν: 

 

Οκάδα 1 

Τπνκνλή 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε 

Δλζπλαίζζεζε 

εβαζκφο ζηνλ ρξφλν ηνπ 

άιινπ 

Οκάδα 2 

Αλαζηνραζκφο 

πλεξγαζία 

Απνδνρή 

Γπλαηφο 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε 

Π 
χγθξηζε κε ηηο αμίεο πνπ είραλ αλαθέξεη ζηελ πξψηε ζπλάληεζε. 
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Δ 

Δκςπρψηξηα: «Γλσζηηθά μέξνπκε απηέο ηηο έλλνηεο, αιιά 

ρξεηάδεηαη λα πξνζπαζνχκε λα ηηο απειεπζεξψλνπκε, λα εκπλένπκε 

κε πξάμεηο νπζηαζηηθά θαη λα αλαζηνραδφκαζηε ζπλερψο ζην ηη 

ιεηηνπξγεί θαη ηη φρη». 

Πνιχ σξαία ζχλνςε απφ ηελ εκςπρψηξηα. 

Α 
«Σα βήκαηα απηά είλαη φπσο ηα βήκαηα ηεο επηζηήκεο» 

Δ 

Αλαζηνραζκφο- Υαιάξσζε 

Ήξεκε αθήγεζε ηεο εκςπρψηξηαο, ζαλ λα πεξηγξάθεη έλα ηαμίδη 

απφ ηελ αξρή ηνπ εξγαζηεξίνπ, βήκα- βήκα φηη έγηλε. 

Λίγν γξήγνξε αθήγεζε. Ννκίδσ ρξεηάδεηαη ιίγνο ρξφλνο 

παξαπάλσ γηαηί πεξλνχζε πνιχ γξήγνξα απφ ην έλα ζην άιιν. 

Α 

Λέμεηο απφ αλαζηνραζκφ 

Γαιάδην, γαιήλε, δέληξν, ήιηνο, ραξά, ηαμίδη, ηξφπνο, δεζηαζηά, 

ζπλερήο αιιαγή, πξσί. 

 
Βαζχ θαη νπζηαζηηθφ κνίξαζκα ε θαζεκία κε ην χθνο ηεο. 

Δ 
Μπξάβν ζην δηθφ ηεο κνίξαζκα (ηεο εκςπρψηξηαο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


