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ΠΡΟΛΟΓΟ - ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ 

 

 Μζχρι το διοριςμό μου ωσ φιλολόγου ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ το 2001, 

κεωροφςα το Δράμα και το Θζατρο αποκλειςτικά καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα 

προοριςμζνθ να υπθρετεί τθν Σζχνθ και το φιλότεχνο κοινό. Θ επαφι μου, όμωσ, με τθν 

πραγματικότθτα τθσ τάξθσ μοφ υπζδειξε ότι θ μετωπικι διδαςκαλία, ςτθν οποία είχα 

εκπαιδευτεί κεωρθτικά κατά τισ ςπουδζσ μου ςτθν Κλαςικι Φιλολογία, ιταν μάλλον 

ανεπαρκισ, αν επικυμοφςα να μεταδϊςω τθ γνϊςθ πιο δθμιουργικά και γόνιμα ςτουσ 

μακθτζσ μου. Γι’  αυτό άρχιςα να παρακολουκϊ ςεμινάρια και προγράμματα κατάρτιςθσ με 

ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ μου επάρκειασ. Ζτςι, γνϊριςα το 

κεατρικό παιχνίδι ωσ ζνα παντοδφναμο εργαλείο για τθ διαχείριςθ τθσ τάξθσ, το μακθτικό 

κζατρο ωσ μορφι επζκταςθσ τθσ γνϊςθσ και κοινωνικοποίθςθσ και, φυςικά, τθ Δραματικι 

Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ωσ μια εναλλακτικι μορφι διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ. 

 Μετά από τισ μεταπτυχιακζσ μου ςπουδζσ ςτθ Μουςειολογία  και τθ 

Μουςειοπαιδαγωγικι, ςτράφθκα ςτθ Δραματικι Σζχνθ, τθν οποία δοκίμαςα ςε όλο ςχεδόν 

το εφροσ των μακθμάτων που άπτονται τθσ δικισ μου ειδικότθτασ: Λογοτεχνία, Ζκκεςθ, 

Αρχαία Ελλθνικι Γραμματεία, Ιςτορία. Θ επιτυχία που είχε κάκε δοκιμι τόςο ωσ προσ τθν 

επίτευξθ των διδακτικϊν ςτόχων όςο και ωσ προσ τθν υποδοχι από τουσ μακθτζσ, με 

ϊκθςαν να μελετιςω βακφτερα το κζμα και μάλιςτα ςε ςχζςθ με ζνα μάκθμα που ζχει 

ςυνδεκεί κατεξοχιν με προβλθματικά χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ, 

όπωσ θ ςτείρα απομνθμόνευςθ και θ αποςτικιςθ.  Ζτςι, ζχοντασ υπ’  όψιν μου κεωρθτικζσ 

προςεγγίςεισ που τονίηουν τθ ςχζςθ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ με τθν 

καλλιζργεια τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτθν τάξθ ςυνζλαβα το κζμα τθσ παροφςασ 

διατριβισ. 

 Θ διατριβι, όμωσ, δε κα μποροφςε να είχε γίνει πράξθ, αν δεν τθ ςυνόδευε το 

καίριο ενδιαφζρον και θ προςοχι τθσ τριμελοφσ επιτροπισ, που παρακολοφκθςε τθν 

εξζλιξι τθσ. Για το ενδιαφζρον αυτό, που με βοικθςε να ολοκλθρϊςω τθν πολυετι 

προςπάκειά μου, αιςκάνομαι ιδιαίτερα ευτυχισ και ευγνϊμων. 

 Ιδιαίτερα ςτθν Κακθγιτρια, κα Άλκθςτι Κοντογιάννθ, οφείλω ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ 

για τθν εμπιςτοςφνθ που μου ζδειξε από τθν πρϊτθ μασ ςυνάντθςθ, αλλά και για τθν θκικι 

υποςτιριξθ και τθν ουςιαςτικι κακοδιγθςι τθσ ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ςυγκροτθμζνου 

πλαιςίου ζρευνασ. Ευχαριςτϊ, επίςθσ, κερμά για τθν καίρια ςυμβολι τουσ τον Κακθγθτι, 

κο Χριςτο Καρδαρά, για τα ςχόλια και τθ γόνιμθ κριτικι του, που άςκθςαν ιδιαίτερθ 

επίδραςθ ςτθν οργάνωςθ τθσ ςκζψθσ μου, και τον Επίκουρο Κακθγθτι, κο Αςτζριο Σςιάρα, 



x 
 

ο οποίοσ με τθ γενναιόδωρθ υποςτιριξι του, τθν υπομονι και τισ ουςιαςτικζσ 

παρατθριςεισ του επθρζαςε κακοριςτικά τον επιςτθμονικό μου προςανατολιςμό. 

 Αναμφιςβιτθτα, επίςθσ, χρωςτϊ πολλζσ ευχαριςτίεσ ςτουσ μακθτζσ που 

ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα και τουσ ςυναδζλφουσ που με διευκόλυναν ςτθν 

πραγματοποίθςι τθσ, ενϊ δε κα μποροφςα να παραλείψω να ευχαριςτιςω το Σμιμα 

Θεατρικϊν πουδϊν του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου για τισ υπθρεςίεσ που μου παρείχε 

ςε όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν μου τόςο ωσ προσ τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ όςο και 

ωσ προσ τθ διευκόλυνςθ χριςθσ τθσ Βιβλιοκικθσ. 

 Θα ικελα ακόμθ να ευχαριςτιςω τθν οικογζνειά μου, το τζφανο, για το χρόνο, τθν 

υπομονι και τθν θκικι του υποςτιριξθ, και τθ Μαιροφλα, γιατί μου ζμακε να βλζπω τθ 

μάκθςθ με περιςςότερθ ευαιςκθςία. 

  

Κατερίνα Κωςτι 

Μζγαρα, Ιανουάριοσ 2016 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ι. Η ιςτορική εκπαίδευςη και η Ιςτορική Ενςυναίςθηςη 

Σο παρελκόν βρίςκεται παντοφ γφρω μασ και αςκεί μια διαρκι γοθτεία, είτε γιατί ςε αυτό 

αναηθτοφμε τισ ρίηεσ μασ είτε γιατί οι επιπτϊςεισ του φτάνουν μζχρι τθν εποχι μασ και 

μορφοποιοφν τον κόςμο μασ είτε ακόμθ γιατί θ διαφορετικότθτα των ανκρϊπων του 

παρελκόντοσ εξάπτει τθν περιζργειά μασ (Husbands 2004, 19). Γι’  αυτό και θ ιςτορικι 

εκπαίδευςθ είναι ςθμαντικι, κακϊσ καλλιεργεί δεξιότθτεσ που βοθκοφν τα άτομα και τισ 

κοινωνίεσ να ςυςχετίςουν το πολιτιςμικό και κοινωνικό τουσ πλαίςιο με αυτό «των άλλων» 

(Κουργιαντάκθσ 2005, 11˙ Νάκου 2000α, 12), παρζχοντασ ερεκίςματα για τθ διαμόρφωςθ 

τθσ ταυτότθτασ του ατόμου (Levstik & Barton 2011, 1-2˙ Barton & Levstik 2008) και 

προωκϊντασ μια ςυμπυκνωμζνθ εμπειρία για τθ ηωι (Lee 1984β, 12-13). Μ’ άλλα λόγια θ 

Ιςτορία προετοιμάηει το παιδί για τθν ενιλικθ ηωι, ςυνειςφζροντασ ςτθν κατανόθςθ του 

ςφγχρονου κόςμου και τθσ κζςθσ του μζςα ς’  αυτόν (White 1993, 17). 

  Εξάλλου, όλεσ οι υπάρχουςεσ δομζσ γνϊςθσ είναι, κατά γενικι ομολογία, προϊόντα 

τθσ εξζλιξθσ ςτο χρόνο και γι’  αυτό πρζπει να εξετάηονται μζςα ςτο ιςτορικό ςυγκείμενο 

που τισ δθμιοφργθςε και, φυςικά, μζςα ςτθν ιςτορικι τουσ εξζλιξθ (Rogers 1987, 3˙ Rogers 

1984β). Ζτςι, θ ςχολικι Ιςτορία αποκτά ζναν εξζχοντα γενικό ςτρατθγικό ρόλο ςτο πλαίςιο 

του αναλυτικοφ προγράμματοσ, να καταςτιςει δθλαδι το μακθτι «ιςτορικά εγγράμματο», 

με απϊτερο ςκοπό τθν προςωπικι, κοινωνικι και πολιτικι ενδυνάμωςι του (Schoeman 

2014, 1348-1350˙ Lee 2006, 38-39˙ Πραςςά 1999, 34-35), μζςω τθσ εδραίωςθσ μιασ 

ορκολογικισ διανοθτικισ ςτάςθσ απζναντι ςτο παρελκόν (Κάββουρα 2011, 19-20).  

 Η διανοθτικι αυτι ςτάςθ διαμορφϊνεται με βάςθ τθν ιςτορικι κριτικι ςκζψθ1, θ 

οποία, μεταξφ άλλων2, περιλαμβάνει τθν Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ, μια ζννοια που ςυνδυάηει 

                                                           
1
 φμφωνα με το Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..), που ιςχφει από 

το 2002, γενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ ιςτορικισ κριτικισ 
ςκζψθσ, με τθν ζννοια τθσ κατανόθςθσ των ιςτορικϊν γεγονότων μζςα από τθν εξζταςθ αιτίων και 
αποτελεςμάτων, και τθσ ιςτορικισ ςυνείδθςθσ, με τθν ζννοια τθσ κατανόθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των 
ανκρϊπων ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ και τθ διαμόρφωςθ αξιϊν και ςτάςεων για υπεφκυνθ 
ςυμπεριφορά ςτο παρόν και το μζλλον» (Τπ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι. 2002, 225)˙ ςτο ίδιο πλαίςιο κινείται και το 
πρόςφατο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματοσ «Ιςτορία» του 2015 (Φ.Ε.Κ. τεφχοσ Βϋ, αρ. φφλλου 
181/23/01/2015, ςς. 2405-2593). 
2
 Αναγκαίεσ ζννοιεσ για τθν επίτευξθ ιςτορικισ κριτικισ ςκζψθσ είναι ο χρόνοσ, τα τεκμιρια, θ 

αλλαγι και θ ςυνζχεια, θ αιτιολόγθςθ και τα κίνθτρα (Sanson 1987, 116). φμφωνα με τον 
Μαυροςκοφφθ (2006, 25) θ κριτικι ιςτορικι ςκζψθ περιλαμβάνει τθν κατανόθςθ των ιςτορικϊν 
εννοιϊν, τθν κριτικι αξιοποίθςθ ιςτορικϊν πθγϊν, τθν περιγραφι, ανάλυςθ και ςφνκεςθ, τον 
αιτιϊδθ ςυςχετιςμό των γεγονότων μεταξφ τουσ, τθν κατανόθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ των ιςτορικϊν 
αιτίων, τθν ταξινόμθςθ και ιεράρχθςθ, τθ διατφπωςθ αξιολογικϊν κρίςεων και γενικεφςεων, τθν 
ιςτορικι ενςυναίςκθςθ, τθ διατφπωςθ ερωτθμάτων και υποκζςεων, τθν επίλυςθ προβλθμάτων, τθν 
προζκταςθ των δεδομζνων, τθν τεκμθρίωςθ και τθν επιχειρθματολογία, τθ ςφνκεςθ και τθν 
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τθν κρίςθ, τθν ενόραςθ και τθ φανταςία. Πρόκειται για τθν ικανότθτα να βλζπει και να 

κρίνει κάποιοσ το παρελκόν ςφμφωνα με τουσ δικοφσ του όρουσ, προςπακϊντασ να 

καταλάβει τθ νοοτροπία, το πλαίςιο αναφοράσ, τισ πεποικιςεισ, τισ αξίεσ, τουσ ςκοποφσ και 

τισ δράςεισ των ιςτορικϊν υποκειμζνων (Foster 2001˙ Davis 2001, 3˙ Ashby & Lee 1987˙ 

Shemilt 1984).  

 Η Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ ςτθν τάξθ βρίςκεται ςτον πυρινα του προβλθματιςμοφ 

για τθ διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ, κακϊσ απαιτεί ενεργθτικζσ μεκόδουσ προςζγγιςθσ τθσ 

ιςτορικισ φλθσ (πβ. Ashby & Lee 1987, 85-87˙ Davis 2001, 4), κζμα που απαςχολεί ιδιαίτερα 

τθν παροφςα διατριβι. 

  

II.Η ανάγκη αναθεώρηςησ των μεθόδων διδαςκαλίασ τησ Ιςτορίασ 

Κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, παρατθρείται ςε εκπαιδευτικοφσ, παιδαγωγοφσ και 

ιςτορικοφσ μια τάςθ ανάδειξθσ νζων μεκόδων διδαςκαλίασ και παραγωγισ εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ, με ζμφαςθ ςτθν επιλογι του περιεχομζνου, ςτισ διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ και 

ςτισ ενεργθτικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ (Μαυροςκοφφθσ 2006, 19˙ Πραςςά 1999, 34˙ Αβδελά 

1998, 9). Οι κεωριςεισ αυτζσ αντιμετωπίηουν το μακθτι ωσ ενεργό δζκτθ και φορζα 

ιςτορικισ ςκζψθσ (Κόκκινοσ 2006α, 9, 19) και ςτθρίηονται ςτισ εποικοδομθτικζσ κεωρίεσ 

μάκθςθσ (Κόκκινοσ & Γατςωτισ 2008α, 365-366), ενϊ ςτόχο τουσ ζχουν να δοκεί ζμφαςθ 

ςτθν ανάδειξθ αιτιωδϊν ςχζςεων μεταξφ των ιςτορικϊν γεγονότων και ςτθ δόμθςθ 

μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων για τθν καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ ςτουσ μακθτζσ (Κόκκινοσ 

2006α, 20-21).  

 Πρϊτθ θ Μεγάλθ Βρετανία3 (Κουργιαντάκθσ 2005, 21) εντόπιςε τθν ανάγκθ 

αλλαγισ ςτθ διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ. Η προςζγγιςθ που αναπτφχκθκε εκεί ςτο πλαίςιο τθσ 

ανανζωςθσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ τθσ «Νζασ Ιςτορίασ» ςτθρίχκθκε ςτθν ταξινομία 

του Bloom (1956) και τθν αρχι του Jerome Bruner (1960) ότι κάκε κζμα μπορεί να διδαχκεί 

                                                                                                                                                                      
παρουςίαςθ ιςτορικϊν εργαςιϊν, τθ ςυνεργαςία και το διάλογο, τισ βιωματικζσ προςεγγίςεισ, τθν 
εργαςία πεδίου, τθ δραςτθριοποίθςθ των κινιτρων μάκθςθσ και τθ μεταγνωςτικι αξιολόγθςθ (πβ. 
Νάκου 2000α, 48-50˙ Lee 1978, 80).  
3
 θμαντικι εδϊ ςτάκθκε θ ζκδοςθ του Burston, The Principles of History Teaching (1963) (Ρεποφςθ 

2000α, 346)˙ ο Burston (1963) μελζτθςε τθ φφςθ τθσ ιςτορικισ εξιγθςθσ, κακϊσ και τθ χριςθ και τθν 
εννοιολόγθςθ τθσ αιτιότθτασ από τουσ ιςτορικοφσ. Σο 1968, επίςθσ, θ Price (1968) ςε άρκρο με τίτλο 
History in Danger ζγραφε ότι «φυςοφςε ο άνεμοσ τθσ αλλαγισ» που απειλοφςε τθν Ιςτορία˙ ωσ λφςθ 
εκείνθ πρότεινε το μάκθμα να χρθςιμοποιείται για τθν κατανόθςθ του κόςμου ςτον οποίο οι 
μακθτζσ πρόκειται να ειςζλκουν, κεντρίηοντασ τθ φανταςία και τθν περιζργεια (Booth 1996, 31-32˙ 
Siebörger 1991, 1). Ακολουκϊντασ αυτζσ τισ αλλαγζσ θ ςχολικι Ιςτορία τζκθκε ςε νζεσ βάςεισ, που 
ωρίμαςαν ςταδιακά ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 και ςτθ δεκαετία του 1970, ωκϊντασ προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ «Νζασ Ιςτορίασ» (Κουργιαντάκθσ 2005, 22), θ οποία ςκοπό ζκετε όχι τθ μετάδοςθ 
γεγονότων, αλλά τθν παροχι ςτουσ μακθτζσ δυνατοτιτων διατφπωςθσ κρίςεων κεμελιωμζνων ςε 
ουςιαςτικι ιςτορικι γνϊςθ (Colwill 2002, 127).  
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με τθν κατάλλθλθ μορφι ςε κάκε παιδί, ανεξάρτθτα από το επίπεδο τθσ ανάπτυξισ του 

(Μαξοφρθσ 2008, 133-135˙ Colwill 2002˙ Νάκου 2000β˙ Booth 1996, 32-33˙ Siebörger 1991, 

1-7˙ Aldrich 1984˙ Rogers 1979˙ Jones 1973). Ιδιαίτερο, μάλιςτα, ρόλο ςτθ «Νζα Ιςτορία» 

κατζχει θ ζννοια τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ4  (Hughes-Warrington 2003, 27-35).  

 Καινοτόμεσ προτάςεισ για τθ διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ διατυπϊνονται και ςτθ 

Γαλλία (Κουργιαντάκθσ 2005, 31-33˙ Κουλοφρθ & Βεντοφρα 1994, 122-124˙ Thuiller & Tulard 

1993, 65˙ κουλάτοσ 1984, 29), τθν Ιταλία (Κουργιαντάκθσ χ.χ., 34-37˙ Alberti 1986, 99), 

αλλά και ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Peyrot 2002, 23-124˙ Stradling 2001, 28-29), 

με ποικίλεσ επιλογζσ ωσ προσ πρακτικζσ και αναλυτικά προγράμματα, ςχολικά εγχειρίδια 

και κατάρτιςθ εκπαιδευτικϊν (Peyrot 2002, 11, 14-15, 145-148˙ Stradling 2001, 12-16, 35). 

 τισ Η.Π.Α., από τθν άλλθ, δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

μακθτϊν και διδαςκόντων και προωκείται θ ενεργθτικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ με τθν 

αξιοποίθςθ των εμπειριϊν των μακθτϊν και τθν ανάπτυξθ ειδικϊν προγραμμάτων ςτα 

ςχολεία (Κουργιαντάκθσ 2005, 39˙ Booth 1996, 40-42). 

 τθν Ελλάδα, αντίκετα, θ διδακτικι τθσ Ιςτορίασ επθρεάηεται βακιά από τον 

«ακραία ςυγκεντρωτικό χαρακτιρα του ελλθνικοφ ςχολικοφ ςυςτιματοσ» (Αβδελά 1998, 

10), αφινοντασ ελάχιςτα περικϊρια αυτενζργειασ τουσ διδάςκοντεσ. Πρωταρχικόσ άξονασ 

για τον κακοριςμό των ςκοπϊν και του περιεχομζνου του μακιματοσ είναι τα αναλυτικά 

προγράμματα και το μοναδικό εγχειρίδιο (Μαυροςκοφφθσ 2008, 69-70˙ Κόκκινοσ & 

Γατςωτισ 2008α, 371-372˙ Αβδελά 1998, 16), ενϊ το μάκθμα ςτο ελλθνικό ςχολείο 

προβάλλεται ωσ «το κατεξοχιν μάκθμα για αποςτικιςθ» (Αβδελά 1998, 37). Παράλλθλα, 

αποτελεί κοινό τόπο θ παρατιρθςθ ότι ο τρόποσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ 

είναι κατά κανόνα δαςκαλοκεντρικόσ κι αφθγθματικόσ, με ςυνζπεια τθν αβαςάνιςτθ 

απομνθμόνευςθ ονομάτων, όρων, χρονολογιϊν και άλλων πλθροφοριϊν και τθ μθχανικι 

αναπαραγωγι τουσ κατά τθ διαδικαςία των εξετάςεων από τουσ μακθτζσ (Κυρκίνθ 1999, 

180).  

 Γι’ αυτό και θ πρόκεςθ ανακεϊρθςθσ των διδακτικϊν μεκόδων ςτο μάκθμα αυτό 

παρουςιάηεται ζντονθ, τουλάχιςτον ςε κεωρθτικό επίπεδο˙ επιςκζψεισ ςε βιβλιοκικεσ και 

αρχεία (Πραςςά 1999, 38), αξιοποίθςθ προφορικϊν μαρτυριϊν (Πραςςά 1999, 39), χριςθ 

ιςτορικοφ μυκιςτοριματοσ και κινθματογράφου ςτθν τάξθ (Πραςςά 1999, 39), μουςεία, 

αρχαιολογικοί χϊροι, νζεσ τεχνολογίεσ και διαδίκτυο είναι μερικά από τα περιβάλλοντα 

                                                           
4
 Χαρακτθριςτικό είναι πωσ θ Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ διδακτικόσ ςτόχοσ ςτο πλαίςιο τθσ Νζασ 

Ιςτορίασ γνϊριςε πολεμικι από ςυντθρθτικοφσ κφκλουσ του Θατςεριςμοφ, από τουσ οποίουσ 
κεωρικθκε ωσ ζκφραςθ των μεταμοντερνιςτϊν με ςκοπό τθν άμβλυνςθ τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ των 
Βρετανϊν (Κόκκινοσ 2003, 127˙ πβ. Colwill 2002, 131).  
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ιςτορικισ μάκθςθσ που προτείνονται για τθ ανάπτυξθ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ των μακθτϊν 

(Barton & Levstik 2008, 38-41). Προτείνονται ακόμθ δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ ςθμαςία 

ιςτορικϊν όρων κι εννοιϊν (Κυρκίνθ 1999, 181-183), αςκιςεισ ςχετικζσ με τθ διάςταςθ του 

χρόνου (Κυρκίνθ 1999, 183-184), προβλιματα για το κζμα τθσ ερμθνείασ ςτθν Ιςτορία 

(Κυρκίνθ 1999, 184-185), αλλά και παιχνίδια ρόλων, περιπετειϊν κλπ. (Κυρκίνθ 1999, 185-

186). 

  Ιδιαίτερα θ αναφορά των παιχνιδιϊν ρόλων και περιπετειϊν, που προςιδιάηει ςτθ 

Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ (Drama in Education), είναι αρκετά ςυνθκιςμζνθ ςτα 

ςχολεία τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και χρθςιμοποιείται με ςτόχο να αναςυςτιςουν οι 

μακθτζσ το ιςτορικό πλαίςιο και να ςτθρίξουν τθν εκδοχι τουσ ςε δεδομζνα του 

ςυγκειμζνου, αντιλαμβανόμενοι ότι θ ζκβαςθ των γεγονότων επθρεάηεται από πολλοφσ 

παράγοντεσ (Λεοντςίνθσ 1999, 131˙ Αβδελά 1998, 123). το ςθμείο αυτό βρίςκεται το 

ερζκιςμα για τθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ διατριβισ. 

 

III.Η Δραματική Τζχνη ςτην Εκπαίδευςη και η Ιςτορική Ενςυναίςθηςη 

το πλαίςιο τθσ μελζτθσ τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ιδιαίτερο ρόλο κα μποροφςε να 

ειπωκεί πωσ ζχει θ Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ, μια διερευνθτικι και πειραματικι 

προςζγγιςθ ςτθ μάκθςθ που περιλαμβάνει αλλθλεπίδραςθ πνεφματοσ και γνϊςθσ, 

αιςκθτικζσ και κιναιςκθτικζσ εμπειρίεσ, αξιολόγθςθ και λιψθ αποφάςεων, κατανόθςθ 

ςφνκετων δικτφων ςχζςεων μεταξφ περίπλοκων κεμάτων (Booth 2012˙ O’  Toole et al. 2009, 

185˙ Martin-Smith 1993˙ Heathcote 1991˙ Bolton 1979). Πρόκειται για μζκοδο διδαςκαλίασ 

που, ςτθριηόμενθ ςε φανταςιακοφσ υποκετικοφσ κόςμουσ και μζςω του αυτοςχεδιαςμοφ, 

προωκεί τθ μάκθςθ˙ γι’  αυτό και ςυνδζεται ςτενά με τθν ανάπτυξθ του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ ςε πολλά μακιματα, μεταξφ των οποίων και θ Ιςτορία (O’  Toole et al. 2009, 

107-108). 

 το διδακτικό αυτό πλαίςιο οι μακθτζσ ωσ ενεργοί μακθτευόμενοι δομοφν τθ 

γνϊςθ τουσ πάνω ςτισ εμπειρίεσ τουσ, γεγονόσ που τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να 

ανταποκρίνονται και να αλλθλεπιδροφν με όλθ τουσ τθν φπαρξθ (O’  Toole et al. 2009, 105˙ 

Wagner 1985, 166). Οι μακθτζσ με τθ μζκοδο αυτι ζχουν ευκαιρίεσ να αναπτφξουν 

αφαιρετικζσ ικανότθτεσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ φανταςία και το ςϊμα τουσ, με τθ βοικεια 

του ρόλου, ϊςτε να βιϊςουν ςε ζνα αςφαλζσ πλαίςιο δθμιουργικισ ζκφραςθσ 

ςυναιςκιματα και ιδζεσ. Βαςικά ςτοιχεία τθσ μάκθςθσ με τθ Δραματικι Σζχνθ ςτθν 

Εκπαίδευςθ είναι θ κοινι ςυμφωνία των μελϊν τθσ ομάδασ, θ δθμιουργικι προςποίθςθ και 

θ ευχαρίςτθςθ (O’Toole et al. 2009, 11). 
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Ο ομαδικόσ χαρακτιρασ τθσ διερεφνθςθσ των κεμάτων, ο υποςτθρικτικόσ ρόλοσ του 

δαςκάλου, θ ςταδιακι πρόοδοσ είναι χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθ 

ςχολικι τάξθ˙ γι’  αυτό και οι δεςμοί μεταξφ αυτισ και τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ 

φαίνεται να είναι πολφ ιςχυροί, όπωσ οι Fines και Verrier (1974) επιςιμαναν ςτο παρελκόν 

και οι δάςκαλοι του Δράματοσ ζχουν επίμονα αναφζρει (Kempe 2013˙ Kempe 2011). Οι 

Fines & Verrier (1974, 83-89) υποςτιριξαν ότι υπάρχει ςτενι ςχζςθ μεταξφ Ιςτορίασ και 

Δράματοσ, με ςαφι αποτελζςματα ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων αναηιτθςθσ, επεξεργαςίασ 

και ςφγκριςθσ πθγϊν και ςτθ ςυναγωγι ςυμπεραςμάτων ςφμφωνων με αυτζσ τισ πθγζσ. 

Κινοφμενοι ςτο ίδιο πλαίςιο, οι Goalen και Hendy (1993) απζδειξαν ότι θ ιςτορικι ςκζψθ 

των μακθτϊν αναπτφςςεται, όταν αυτοί προςεγγίηουν τθν ιςτορικι φλθ μζςω τεχνικϊν τθσ 

Δραματικισ Σζχνθσ. 

Σθ χριςθ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ για τθ διδακτικι προςζγγιςθ τθσ 

Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ δεν αρνοφνται και οι ιςτορικοί˙ ο Thompson (1983, 21-13) 

υποςτιριξε ότι θ ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ μπορεί να επιτευχκεί μζςω του Δράματοσ και 

του παιχνιδιοφ ρόλων, ενϊ θ Little (1983α, 12-16) κεϊρθςε πωσ θ Δραματικι Σζχνθ ςτθ 

ςχολικι Ιςτορία είναι ανεκτίμθτθ, κακϊσ πείκει τα παιδιά για τθν πραγματικι διάςταςθ του 

παρελκόντοσ. Ανάλογεσ απόψεισ ζχουν διατυπωκεί και ςτθν Ελλάδα (Αυγζρθ 2011˙ 

μυρναίοσ 2008, 176-181˙ Καβαλιζρου 2006, 483-484). 

 Με τθ Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ενεργοποιείται θ μεταφορικι και 

ςυμβολικι ςκζψθ των μακθτϊν, με αποτζλεςμα τθ διαμόρφωςθ νζων νοθμάτων και τθν 

ανάπτυξθ μιασ ολιςτικισ μάκθςθσ που αφορά ςτθ δθλωτικι γνϊςθ, αλλά και ςτθ 

δθμιουργικι φανταςία, τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων και αυτοπεποίκθςθσ, τθν 

καλλιζργεια του ςυναιςκιματοσ και τθ δόμθςθ κριτικισ ςκζψθσ (O’Toole et al. 2009, 81-

89). Όλεσ αυτζσ οι μορφζσ μάκθςθσ ζχουν ςχζςθ με τθν ζννοια τθσ Ιςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ, κακϊσ αποτελοφν παράγοντεσ αναγκαίουσ ςτθν Ιςτορία και πολφ 

περιςςότερο ςε ό,τι ςτθν παροφςα μελζτθ ονομάηεται Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ. Η 

Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ωσ μακθτοκεντρικό παιδαγωγικό ρεφμα φαίνεται να 

ζχει πολλά να προςφζρει ςτο χϊρο αυτό τθσ διδαςκαλίασ τθσ Ιςτορίασ. 

 

IV.Η ςημαςία τησ παροφςασ διδακτορικήσ διατριβήσ 

Η παροφςα διδακτορικι διατριβι ξεκινά από τθ ςφνδεςθ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ και τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, με ςκοπό, μζςω τθσ αναςκόπθςθσ τθσ 

βιβλιογραφίασ και των κεωριϊν που ςχετίηονται με τθν Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ, να 

αναδείξει τθ ςθμαςία τθσ μεκόδου αυτισ για τθ διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ και να 
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διερευνιςει ζναν τρόπο διδακτικισ προςζγγιςθσ ςτθ γυμναςιακι τάξθ ζτςι, ϊςτε θ 

Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ να γίνει περιςςότερο προςβάςιμθ και πιο εφκολα διαχειρίςιμθ 

διδακτικά για τουσ μακθτζσ Γυμναςίου.  

 Με δεδομζνο, μάλιςτα, ότι θ Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ αποτελεί μια ςθμαντικι 

δεξιότθτα, που οι μακθτζσ δφςκολα μποροφν να κατακτιςουν (Νάκου 2000α, 139-140), θ 

παροφςα διατριβι ςτοχεφει ςτθν αναηιτθςθ και διερεφνθςθ μιασ εναλλακτικισ μεκόδου 

ενςυναιςκθτικισ προςζγγιςθσ του παρελκόντοσ ςτθ ςφγχρονθ ςχολικι τάξθ του Γυμναςίου, 

μζςα από δεξιότθτεσ, όπωσ θ ομαδικι ςυνεργαςία, θ αποτελεςματικι κατανόθςθ κι 

επεξεργαςία ιςτορικϊν πθγϊν, θ γλωςςικι ανάπτυξθ, το ενδιαφζρον για το παρελκόν και 

τισ ςυνζπειζσ του ςτο ςιμερα, το ενδιαφζρον για τα κοινά. 

 Αν και υπάρχει πλικοσ δθμοςιεφςεων που αναφζρονται ςτα πλεονεκτιματα τθσ 

χριςθσ τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ, ελάχιςτεσ από αυτζσ ζχουν 

εςτιάςει τθν ζρευνά τουσ ςτθν εφαρμογι τθσ κατά τθ διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ ςτθν 

Ελλάδα. Ειδικοί επιςτιμονεσ ςτο χϊρο τθσ παιδαγωγικισ και τθσ Δραματικισ Σζχνθσ δεν 

ζχουν αςχολθκεί ερευνθτικά με το κζμα και οι λίγεσ ςχετικζσ αναφορζσ ςτθν πλειοψθφία 

τουσ προζρχονται από βιωματικι εμπειρία, χωρίσ ςυςτθματικι ανάλυςθ˙ το γεγονόσ αυτό 

κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ εμπλουτιςμοφ τθσ ςχετικισ ζρευνασ και βιβλιογραφίασ 

(Γραμματάσ 1999α, 42˙ Μουδατςάκισ 1994, 11), όχι μόνο ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςτο 

εξωτερικό (Jindal-Snape & Vettraino 2007, 108˙ Catterall 2002, 61). Παράλλθλα, οι 

περιςςότερεσ ςχετικζσ ζρευνεσ ςχετίηονται κυρίωσ με τθ χριςθ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν 

Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, με αποτζλεςμα τα δεδομζνα για τθ χάραξθ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ όςον αφορά ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ακόμθ και διεκνϊσ να είναι 

περιοριςμζνα (Cawthon et al. 2011, 1).  

 Ωσ εκ τοφτου, ςτθν παροφςα διατριβι επιδιϊκεται να ςχεδιαςτεί και να 

εφαρμοςτεί μια πειραματικι μελζτθ για τθν επίδραςθ που ζχει θ εφαρμογι τεχνικϊν τθσ 

Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ Ιςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ ςε μακθτζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και μάλιςτα Γυμναςίου, με τθ 

ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία κι ανάλυςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων. Σα ευριματα 

τθσ μελζτθσ αυτισ κα μποροφςαν να φανοφν χριςιμα ςε κακθγθτζσ και παιδαγωγοφσ, αλλά 

και να λειτουργιςουν ωσ αφετθρία για τθ διαμόρφωςθ νζων αναλυτικϊν προγραμμάτων 

και για το ςχεδιαςμό τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν, με ςτόχο 

τθν ενςωμάτωςθ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα (πβ. Γραμματάσ 1999α, 43). 
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V.Πεδίο εφαρμογήσ και περιοριςμοί τησ μελζτησ 

Η διατριβι αφορά αποκλειςτικά ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα και το χϊρο του 

Γυμναςίου. Η βιβλιογραφικι μελζτθ παρακολουκεί τισ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ Δραματικισ 

Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ διεκνϊσ, αλλά θ ζρευνα ζχει τοπικό χαρακτιρα, χωρίσ αξιϊςεισ 

γενικεφςεων (βλ. παρακάτω, Μζροσ Βϋ). Γι’ αυτό και θ ςθμαςία τθσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι 

τείνει να διερευνιςει το υπό μελζτθ φαινόμενο και να αναδείξει τουσ μθχανιςμοφσ 

ανάπτυξισ του, προςβλζποντασ περιςςότερο ςτθν παρακολοφκθςθ και περιγραφι τθσ 

διαδικαςίασ και ςτθ διατφπωςθ αιτιωδϊν ςχζςεων.  

 

VI.Οργάνωςη τησ Διδακτορικήσ Διατριβήσ  

Η παροφςα διδακτορικι διατριβι αποτελείται από δφο μζρθ, ζνα κεωρθτικό κι ζνα 

ερευνθτικό. το πρϊτο εξετάηεται ενδελεχϊσ θ διεκνισ και εγχϊρια βιβλιογραφία για τισ 

υπό μελζτθ ζννοιεσ και τθ μεταξφ τουσ ςχζςθ και ςτο δεφτερο παρουςιάηεται μικτοφ, 

ποςοτικοφ και ποιοτικοφ, τφπου ζρευνα για τθ ςχζςθ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ και τθσ ανάπτυξθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςε μακθτζσ Γυμναςίου. 

 Σο Α΄ Μέροσ τθσ διατριβισ αποτελείται από τρία κεωρθτικά κεφάλαια. 

υγκεκριμζνα: 

 το 1ο Κεφάλαιο διευκρινίηονται κζματα ςχετικά με τθν ζννοια τθσ Ιςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ, το επιςτθμολογικό τθσ πλαίςιο, το περιεχόμενό τθσ και τουσ παράγοντεσ 

που τθ διαμορφϊνουν και τθν καλλιεργοφν, με δεδομζνο ότι θ ζννοια αυτι ςυνδζεται με 

μοντζρνεσ ιςτορικζσ αντιλιψεισ και γι’  αυτό αξιολογείται ποικιλοτρόπωσ από τισ διάφορεσ 

φιλοςοφικζσ κι επιςτθμολογικζσ κεωρίεσ τθσ ςφγχρονθσ Ιςτορίασ (Νάκου 2000α, 50)˙ ςτο 2ο 

Κεφάλαιο αναφζρονται το κεωρθτικό και πρακτικό πλαίςιο τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ και προβάλλεται θ επιςτθμολογικι βάςθ τθσ μεκόδου˙ ςτο 3ο Κεφάλαιο γίνεται 

μια προςπάκεια επιςτθμολογικισ, κεωρθτικισ και πρακτικισ ςφνδεςθσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ 

Ιςτορίασ και δθ τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ με τθ Δραματικι τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ και 

προτείνεται κεωρθτικά ζνα μοντζλο διδαςκαλίασ. 

 Σο Β΄ Μέροσ τθσ διατριβισ αποτελείται από ζξι κεφάλαια παρουςίαςθσ τθσ 

ερευνθτικισ μεκόδου, τθσ ανάπτυξι τθσ, τθσ ανάλυςθσ και των αποτελεςμάτων τθσ. 

υγκεκριμζνα: 

 το 1ο Κεφάλαιο διευκρινίηεται θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ δράςθσ που επελζγθ ωσ 

ερευνθτικό ςχιμα για τθν παροφςα διατριβι, αναδεικνφονται κεωρθτικοί παράγοντεσ τθσ 

ζρευνασ μικτοφ τφπου και παρουςιάηονται τα ερευνθτικά ερωτιματα και ο γενικότεροσ 

ςχεδιαςμόσ του ερευνθτικοφ πλαιςίου˙ ςτο 2ο Κεφάλαιο παρουςιάηεται αναλυτικά ο 
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ςχεδιαςμόσ του ποςοτικοφ μζρουσ τθσ ζρευνασ˙ ςτο 3ο Κεφάλαιο γίνεται θ ςτατιςτικι 

επεξεργαςία και θ ερμθνεία των ποςοτικϊν δεδομζνων˙ ςτο 4ο Κεφάλαιο παρουςιάηεται ο 

ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι των διδακτικϊν παρεμβάςεων, που αξιοποιικθκαν κατά τθν 

ζρευνα˙ ςτο 5ο Κεφάλαιο γίνεται θ επεξεργαςία και ανάλυςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων τθσ 

ζρευνασ˙ ςτο 6ο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυςθ των ερωτθματολογίων ςυνολικισ αξιολόγθςθσ 

των διδακτικϊν παρεμβάςεων τθσ ζρευνασ από τουσ μακθτζσ. 

 Σζλοσ, παρατίκενται τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ και θ βιβλιογραφία 

τεκμθρίωςθσ τθσ μελζτθσ.  

 Ακολουκοφν παραρτιματα με το εποπτικό υλικό των διδακτικϊν παρεμβάςεων, τα 

ςχζδια μακθμάτων, παραδείγματα αξιολόγθςθσ και ςτατιςτικοφσ πίνακεσ ανάλυςθσ των 

ποςοτικϊν δεδομζνων τθσ ζρευνασ. 
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Αϋ ΜΕΡΟ: Θεωρθτικό Πλαίςιο 

Κεφάλαιο 1ο: Η Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ 

I. Ειςαγωγι 

Θ ζννοια τθσ Ενςυναίςκθςθσ απαντά για πρϊτθ φορά ςτθ γερμανικι γλϊςςα με τον όρο 

“Einfühlung” κι αντλεί το περιεχόμενό τθσ από το γερμανικό ιδεαλιςμό (Λεοντςίνθσ 1999, 

125), με κφριουσ εκφραςτζσ τουσ Theodor Lipps και Johannes Volkelt1 (Ραπανοφτςοσ 22003, 

226). Στθν αγγλικι γλϊςςα θ λζξθ μεταφράηεται με τον ελλθνικισ προζλευςθσ όρο 

“empathy” και χρθςιμοποιείται το 1903 από τον αμερικανό ψυχολόγο Edward Titchener 

(Κουργιαντάκθσ 2006, 450˙ Λεοντςίνθσ 1999, 126). Με τον όρο αυτό θ ξενόγλωςςθ 

βιβλιογραφία αναφζρεται ςτθ ςυναιςκθματικογνωςτικι δεξιότθτα, που επιτρζπει ςτο 

άτομο να βιϊςει τισ ςυναιςκθματικζσ εμπειρίεσ ενόσ τρίτου ατόμου, κεωρϊντασ τθν 

πραγματικότθτα από τθ νοθτικι ςκοπιά ενόσ τρίτου, αλλά και να «δει» τον εαυτό του, όπωσ 

τον βλζπουν οι άλλοι, αποςταςιοποιοφμενο από προςωπικά βιϊματα και απόκτθςθ 

«κοινωνικο-ψυχολογικισ προοπτικισ» (Ματςαγγοφρασ 2011β, 566-567).  

 Στθν Ελλάδα ο Ε.Ρ. Ραπανοφτςοσ ερμθνεφει τον όρο από τθν αγγλικι ωσ 

«ενςυναίςκθςθ» ι «εμβίωςθ», και ορίηει τθν ζννοια ωσ τθν ενζργεια κατά τθν οποία 

«μπαίνομε (sic) ςτθ κζςθ του «άλλου», ταυτιηόμαςτε ψυχικά μαηί του, κάνομε (sic) τισ 

εντυπϊςεισ του εντυπϊςεισ μασ και από τθ δικι μασ πείρα ηωισ ξαναηοφμε, κατά κάποιο 

τρόπο, τα βιϊματά του» (Ραπανοφτςοσ 22008, 17˙ Ραπανοφτςοσ 22003, 227). Ο όροσ ζχει 

αποδοκεί ςτα ελλθνικά με διάφορεσ λζξεισ, όπωσ εμπάκεια, εναίςκθςθ, ενςυναίςκθτθ 

κατανόθςθ και εμβίωςθ (Ματςαγγοφρασ 2011β, 567). 

 Θ Ενςυναίςκθςθ ωσ κεωρία οφείλει τθν προζλευςι τθσ κυρίωσ ςτθν ψυχολογία, 

κακϊσ θ δόμθςθ τθσ ςυνείδθςθσ του ανκρϊπου ςτθρίηεται ςτθν εμβίωςθ ποικίλων 

ερεκιςμάτων (Ραπανοφτςοσ 22008, 17˙ Ραπανοφτςοσ 22003, 227, 245)˙ ο George Herbert 

Mead (1936˙ 1934) τθ κεωρεί ωσ τθν ικανότθτα να παίρνει κανείσ το ρόλο του άλλου και να 

                                                           
1
 Ο όροσ Ενςυναίςκθςθ (Einfühlung) χρθςιμοποιείται για πρϊτθ φορά το 1897 από το γερμανό 

ψυχολόγο Theodor Lipps, για να προςδιορίςει «τθν ψυχολογικι κατάςταςθ ςτθν οποία περιζρχεται 
ζνα πρόςωπο που χάνει τθν αυτοςυναίςκθςι του, κακϊσ απορροφάται από τα χαρακτθριςτικά ενόσ 
ςυγκεκριμζνου ιςτορικοφ γεγονότοσ, από τθ δράςθ ενόσ προςϊπου ι από ζνα αιςκθτικό 
αντικείμενο» (Λεοντςίνθσ 1999, 125). Ρρόκειται ουςιαςτικά για ταφτιςθ τθσ εποπτείασ και του 
ςυναιςκιματοσ, κακϊσ το πρόςωπο αντιλαμβάνεται το άμεςο ςτθν αντίλθψι του ερζκιςμα ωσ 
ζκφραςθ ςυναιςκιματοσ, του οποίου τθν τάςθ αιςκάνεται ωσ εςωτερικι ενζργεια (Ραπανοφτςοσ 
2
2003, 233-234). Ο Johannes Volkelt από τθν άλλθ υποςτθρίηει  ότι θ Ενςυναίςκθςθ χαρακτθρίηεται 

από τθν ενότθτα εποπτείασ και ςυναιςκιματοσ, τα οποία ενϊνονται ςε μια αδιάςπαςτθ ενότθτα. Ο 
ίδιοσ, μάλιςτα, διακρίνει τθ ςυμβολικι από τθν κυρίωσ Ενςυναίςκθςθ˙ θ τελευταία είναι θ προβολι 
του εαυτοφ ςε φυςικά ανκρϊπινα ςϊματα, ενϊ θ πρϊτθ αποτελεί τθ ςυμβολικι προβολι ςε μθ 
ανκρϊπινα όντα, ακόμθ και ςε αντικείμενα (Ραπανοφτςοσ 

2
2003, 231-232). 
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υιοκετεί εναλλακτικζσ οπτικζσ ςχετικά με τον εαυτό του2, ενϊ ο Walter Coutu (1951) 

υποςτθρίηει ότι θ Ενςυναίςκθςθ είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία το άτομο προςποιείται 

ςτον εαυτό του ότι είναι κάποιοσ άλλοσ, ϊςτε να διειςδφςει ςτθ ςυμπεριφορά αυτοφ ςε 

δεδομζνθ περίςταςθ. Θ ζννοια ζχει ςυνδεκεί, επίςθσ, από το 1890 με τουσ μθχανιςμοφσ 

«προβολισ» του Sigmund Freud (Κιρκιγιάννθ 2009, 1˙ Κουργιαντάκθσ 2006, 450˙ Νάκου 

2000α, 105), ςφμφωνα με τον οποίο θ Ενςυναίςκθςθ ζχει το ςθμαντικότερο ρόλο ςτθν 

κατανόθςθ του τι είναι εκ φφςεωσ ξζνο προσ το Εγϊ (Κιρκιγιάννθ 2009, 1).  

 Στθν Λςτορία τθσ Τζχνθσ και τθσ Αιςκθτικισ, από τθν άλλθ, θ Ενςυναίςκθςθ είναι θ 

δφναμθ που κινθτοποιεί τθ δόμθςθ τθσ αιςκθτικισ εμπειρίασ, για να επακολουκιςει θ 

αιςκθτικι απόλαυςθ ι θ απόρριψθ του ζργου (Κουργιαντάκθσ 2005, 58˙ Ραπανοφτςοσ 

22003, 245-247).  

 Είναι, πάντωσ, γεγονόσ πωσ ακόμθ και ςτθν Ψυχολογία, όπου κεμελιϊκθκε θ χριςθ 

τθσ, θ ζννοια τθσ Ενςυναίςκθςθσ είναι μάλλον αςαφισ, κακϊσ ορίηεται με ποικίλουσ 

τρόπουσ (Κιρκιγιάννθ 2009˙ εποφςθ 2004, 343˙ Jolliffe & Farrington 2004˙ Foster 2001, 

167), ωσ ςυναιςκθματικι και θκικι ταφτιςθ με τον άλλο και ωσ προςπάκεια κατανόθςθσ 

τθσ διαφορετικότθτασ, μζςω τθσ αναβίωςθσ των καταςτάςεων που ζηθςε (Κιρκιγιάννθ 

2009, 3-4˙ Bubandt & Willerslev 2015, 5-6˙ Σμυρναίοσ 2008, 169˙ Goleman 1999, 97). Θ 

κατοχι τθσ ιδιότθτασ αυτισ προχποκζτει ότι το άτομο ζχει αποδεςμευτεί από τον 

κοινωνικογνωςτικό εγωκεντριςμό κι ζχει αναπτφξει τθν ικανότθτα να αντιλαμβάνεται ότι 

υπάρχουν πολλοί τρόποι βίωςθσ και προςζγγιςθσ τθσ πραγματικότθτασ, που είναι 

διαφορετικοί ι και αντίκετοι προσ το δικό του και ότι κακζνασ από τουσ τρόπουσ αυτοφσ 

εκφράηει διαφορετικζσ αρχζσ, παραδοχζσ και αντιλιψεισ (Bubandt & Willerslev 2015, 28-29˙ 

Ματςαγγοφρασ 2011β, 567). 

 

ΙΙ. Επιςτθμολογικι προςζγγιςθ 

Θ φιλοςοφία τθσ Λςτορίασ ζχει μακρά παράδοςθ ςυηθτιςεων ωσ προσ τθν ζννοια τθσ 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ. Ο γερμανικόσ ιδεαλιςμόσ του 19ου αι. τθ φζρνει ςτθν επιφάνεια 

ωσ διαδικαςία και τθ ςυνδζει κεωρθτικά με τθν άποψθ του Giambattista Vico (1688-1744) 

ότι θ ποίθςθ και τα ζκιμα των ανκρϊπων και των κοινωνιϊν του παρελκόντοσ είναι 

δυνατόν να ςυλλαμβάνονται πιο εφκολα μζςω τθσ προςπάκειασ αναςφνκεςθσ των 

ςυνκθκϊν ηωισ των ανκρϊπων αυτϊν (Vico 2015, 250-264˙ Iggers & Wang 2015, 45-46˙ 

Σμυρναίοσ 2008, 170˙ Κουργιαντάκθσ 2006, 450˙ Λεοντςίνθσ 1999, 125), ανοίγοντασ το 

δρόμο για μια «αλθκινι» Λςτορία, κατά τον Johan Gottfried Herder (1744-1803) (Σμυρναίοσ 

                                                           
2
 Για το λόγο αυτό, κατά τον Mead, το παιχνίδι ρόλων κεωρείται μια γνωςτικι διαδικαςία βαςικι για 

τθν ενςυναίςκθςθ (Pierce 1976, 4-36). 
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2008, 170).  

 Οι ιδεαλιςτζσ φιλόςοφοι κεωροφν ότι θ κατανόθςθ τθσ Λςτορίασ πρζπει να 

αναηθτθκεί ςτθ διαλεκτικι τθσ Λδζασ, κεωρϊντασ ότι το αντικείμενό τθσ είναι πράξεισ, που 

ο ιςτορικόσ παρατθρεί, για να διακρίνει τθν αλικεια που κρφβεται μζςα ςε αυτζσ (Walsh 

1994, 76). Άρα, μόνο μζςω τθσ κατανόθςθσ κάκε ιςτορικισ πράξθσ μπορεί να ςυλλθφκεί το 

εςωτερικό περιεχόμενό τθσ και μ’ αυτόν τον τρόπο να ερμθνευκεί, γεγονόσ που 

παρουςιάηει τθν Λςτορία ωσ μια ενορατικι επιςτιμθ3, θ οποία δεν μπορεί να παράςχει 

γενικζσ αλικειεσ, για να φτάςει ςτα ςυμπεράςματά τθσ  (Λαμπίρθ-Δθμάκθ 1989, 50). 

  

 ΙΙ.1. Wilhelm Dilthey (1833-1911) 

 Ο γερμανόσ ιδεαλιςτισ φιλόςοφοσ και ιςτορικόσ Wilhelm Dilthey4 (1976˙ 1961) το 

19ο αι. εκλαμβάνει τθν Iςτορικι Eνςυναίςκθςθ ωσ απαραίτθτο διανοθτικό εργαλείο 

μάκθςθσ για τθν κατανόθςθ τθσ Λςτορίασ˙ από τθ ςτιγμι που θ επιςτθμολογία τθσ Λςτορίασ 

προχωρά πζρα από τθν απλι καταγραφι των γεγονότων, πζρα από τθν παρουςίαςθ τθσ 

«αντικειμενικισ» κι αξιολογικά ουδζτερθσ Λςτορίασ, δθμιουργείται θ ανάγκθ τθσ ιςτορικισ 

εξιγθςθσ και τθσ ιςτορικισ κατανόθςθσ (Iggers & Wang 2015, 208˙ Σμυρναίοσ 2008, 170˙ 

Κουργιαντάκθσ 2006, 451˙ Λεοντςίνθσ 1999, 125) κι αναηθτείται μια ςαφισ μεκοδολογία για 

τθν Λςτορία, τθν οποία o Dilthey αντιπαραβάλλει προσ τισ φυςικζσ επιςτιμεσ (Iggers 2006, 

57˙ Κουργιαντάκθσ 2005, 61). Για τον Dilthey το νόθμα τθσ ηωισ και θ Λςτορία κατανοοφνται 

με βάςθ ζνα κεντρικό και αποφαςιςτικό βίωμα (Gadamer 1998, 29), με τθν εφαρμογι 

«ιδιογραφικϊν» μεκόδων5, ϊςτε να γίνει κατανοθτό το νόθμα των ανκρϊπινων πράξεων ςε 

ςυγκεκριμζνο πολιτιςμικό και ιςτορικό πλαίςιο (Iggers & Wang 2015, 207-209˙ Iggers 2006, 

                                                           
3
 Μόνο κάτω από τθν επίδραςθ τθσ ερμθνείασ των κοινωνικϊν φαινομζνων από τον Karl Emil 

Maximilian Weber (1864-1920), θ Ενςυναίςκθςθ αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία όχι απλϊσ για τθν 
κατανόθςθ, αλλά και για τθν ερμθνεία και των ιςτορικϊν φαινομζνων (Κόκκινοσ 2003, 143). Θ 
κεωρία του Weber κζτει ωσ ςτόχο όχι μια διαιςκθτικι πράξθ εμβίωςθσ του παρελκόντοσ, όπωσ 
ςυνζβαινε με τθν ιςτορικιςτικι ιδεαλιςτικι αντίλθψθ, αλλά μια εντελϊσ ορκολογιςτικι διαδικαςία 
κατανόθςθσ, μζςα από τθν αιτιακι ανάλυςθ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα μιασ όςο το δυνατό πιο 
αντικειμενικισ επιςτθμονικισ αναηιτθςθσ με διαπολιτιςμικι εγκυρότθτα (Iggers & Wang 2015, 211-
212˙ Iggers 2006, 58-61).  
4
 Ο Dilthey ιταν ο πρϊτοσ που προχϊρθςε ςε ζνα ςαφι προςδιοριςμό τθσ φφςθσ και του 

περιεχομζνου των ιςτορικϊν ςπουδϊν (Λεοντςίνθσ 1999, 125). Ωσ ιδεαλιςτισ φιλόςοφοσ 
αντιλαμβάνεται τα ανκρϊπινα όντα ωσ ανικοντα ςε δφο κόςμουσ: ςτον αιςκθτό κόςμο τθσ 
επιςτιμθσ και ςτο νοθτικό κόςμο τθσ ελευκερίασ. Ο αιςκθτόσ κόςμοσ ερμθνεφεται μζςω των 
φυςικϊν επιςτθμϊν, ενϊ ο νοθτόσ, κι επομζνωσ και θ Λςτορία, γίνεται κατανοθτόσ μζςω τθσ 
μετεγκατάςταςθσ του εαυτοφ μασ ςτθ ηωι των άλλων (Iggers & Wang 2015, 208-209˙ Hamilton 1996, 
72˙ Palmer 1969, 105)˙ ο Dilthey ιςχυρίηεται ότι αυτό που αναβιϊνεται, ϊςτε να γίνει κατανοθτό, 
είναι θ ανκρϊπινθ εμπειρία, τα ςυναιςκιματα, οι ςκζψεισ και οι ιδζεσ των ανκρϊπων (Walsh 1994, 
77), όπωσ ςυμβαίνει με τθν ερμθνεία των ζργων τζχνθσ (Gadamer 1997, 141).  
5
 Οι μζκοδοι των επιςτθμϊν του πνεφματοσ, κατά τον Dilthey, είναι ιδιογραφικζσ, γιατί περιορίηονται 

ςτθν ζρευνα μεμονωμζνων και ανεπανάλθπτων ςυμβάντων, χωρίσ αναφορζσ ςε γενικζσ αλικειεσ και 
διατυπϊςεισ νόμων, ςτθριηόμενων ςε γενικεφςεισ (Λαμπίρθ-Δθμάκθ 1989, 48-49). 
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57˙ Λαμπίρθ-Δθμάκθ 1989, 49). 

 Αν και τον ίδιο τον όρο «Ενςυναίςκθςθ» τον ςυναντάμε ςπάνια ςτα γραπτά του 

(Makkreel 2000, 182), ο Dilthey κεωροφςε τθν ζννοια ωσ ζνα βαςικό ςτοιχείο τθσ 

κατανόθςθσ τθσ Λςτορίασ ι οποιαςδιποτε άλλθσ από τισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ˙ πρϊτο 

ζργο του ιςτορικοφ πίςτευε πωσ είναι να κεμελιϊςει βαςικζσ ερμθνείεσ για τθ ςκζψθ των 

ανκρϊπων του παρελκόντοσ και τθν οπτικι τουσ, πριν επιχειριςει οποιαδιποτε ερμθνεία 

των κινιτρων τουσ (Portal 1987, 89-90), τονίηοντασ ότι θ ςθμαςία των κειμζνων και των 

πράξεων ςχετίηεται άμεςα με τθν εποχι και τον τόπο τουσ, αλλά παράλλθλα και με ζνα 

μεγάλο μζροσ των ςχεδίων και των εμπειριϊν του ςυγγραφζα-ιςτορικοφ (Κουργιαντάκθσ 

2005, 61). 

 Ο Dilthey6 κεωρεί ότι θ ιςτορικι κατανόθςθ και ερμθνεία αφορά ςε μεμονωμζνεσ 

ζννοιεσ, αξιολογικζσ κρίςεισ και ςυγκροτθμζνεσ κοςμοκεωρίεσ, ςε ατομικζσ δράςεισ και ςτο 

ςυναιςκθματικό κόςμο (Κουργιαντάκθσ 2005, 62˙ Dilthey 1976, 219). Συςχετίηει τθ μζκοδο 

τθσ κατανόθςθσ όχι τόςο με ςυναιςκιματα ι νοθτικζσ ςτάςεισ όςο με μια διαδικαςία 

επανεμπειρίασ ι αναβίωςθσ (“Nacherleben”). Αυτό που αντιλαμβάνεται από το παρελκόν ο 

ιςτορικόσ διαμορφϊνεται ςε ςυνάρτθςθ με το παρόν, μζςα από ζνα είδοσ μετάκεςθσ 

ρόλων (Makkreel 2000, 183)˙ θ μετάκεςθ αυτι πρζπει να ξεκινά από τθν κατανόθςθ του 

ίδιου του ατομικοφ εαυτοφ (Hamilton 1996, 76), κακϊσ θ γνϊςθ για τον κόςμο προζρχεται 

από προςωπικζσ εμπειρίεσ (Stanford 1994, 67˙ Dilthey 1961, 89), τισ οποίεσ μποροφμε να 

επαναλάβουμε (Antoni 1959, 10).  

 

 II.2. Benedetto Croce (1866-1952) 

 Ο ιταλόσ ιδεαλιςτισ Benedetto Croce (1976) κεωρεί τθν Λςτορία ηωντανι ςκζψθ του 

παρελκόντοσ, ιςχυριηόμενοσ ότι όλθ θ Λςτορία είναι ςφγχρονθ, με τθν ζννοια ότι θ Λςτορία 

ζχει ιδεολογικζσ προκζςεισ και ςυγκεκριμζνεσ επιδιϊξεισ τθ ςτιγμι που γράφεται, οι οποίεσ 

αναφζρονται ςτισ ανάγκεσ και τισ καταςτάςεισ, όπου ζχουν αντίκτυπο τα γεγονότα. Ο Croce 

πιςτεφει ότι θ Λςτορία είναι «θ γνϊςθ του αιϊνιου παρόντοσ», ειςάγοντασ με αυτόν τον 

ακραίο ιδεαλιςμό τθν άρνθςθ τθσ Λςτορίασ (Γιαννόπουλοσ 1999, 46˙ Le Goff 1998, 154-155). 

Ζτςι, ο Croce, ςφμφωνα με τον Carr (1983, 23-24), ενζπνευςε τθ κζςθ του Collingwood 

(1994) ότι τθν Λςτορία δεν τθν αφορά οφτε το παρελκόν κακ’ εαυτό οφτε θ ςκζψθ του 

ιςτορικοφ, αλλά θ ςχζςθ μεταξφ των δφο. Ωςτόςο, ο Croce κατά βάςθ αςχολείται με τθν 

τζχνθ, τθν κριτικι τθσ Τζχνθσ και τθν Αιςκθτικι, γι’ αυτό και δίνει ζμφαςθ ςτθν ενορατικι 

γνϊςθ (Croce 1976, 43-46). 

                                                           
6
 Για κριτικι τθσ κεωρίασ του Dilthey, βλ. Κόκκινοσ 1998, 343˙ Ξθροπαΐδθσ 1997, 127-128. 
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 ΙΙ.3. Robin George Collingwood (1889-1943) 

 Ο άγγλοσ ιδεαλιςτισ ιςτορικόσ και φιλόςοφοσ Robin George Collingwood (1999˙ 

1994), πνευματικόσ διάδοχοσ του Croce (Λιάκοσ 2007, 142, 203˙ Λαμπίρθ-Δθμάκθ 1989, 50), 

μολονότι δε χρθςιμοποιεί τον όρο «empathy», επιχειρθματολογεί ςκεναρά πάνω ςτθν ιδζα 

τθσ φανταςιακισ αναβίωςθσ (re-enactment) τθσ εμπειρίασ του παρελκόντοσ7, προκειμζνου 

να επιτευχκεί θ ιςτορικι κατανόθςθ (Sandis 2015, 378-380˙ Σμυρναίοσ 2008, 170˙ 

Κουργιαντάκθσ 2006, 451˙ Κουργιαντάκθσ 2005, 58-59), υποςτθρίηοντασ ότι επιδιωκόμενοσ 

ςκοπόσ ςτθν Λςτορίασ δεν είναι απλϊσ το ςυμβάν, αλλά θ Λδζα που είναι εκπεφραςμζνθ ςε 

αυτό (Λεοντςίνθσ 1999, 142). Λςχυρίηεται, μάλιςτα, ότι θ ιςτορικι επιςτιμθ, ςε αντίκεςθ με 

τισ φυςικζσ, είναι «κριτθριολογικι», δθλαδι εξθγεί τθν ανκρϊπινθ δράςθ ακολουκϊντασ 

κανονιςτικζσ διακρίςεισ (Κουργιαντάκθσ 2005, 65˙ Stueber 2002, 33).  

 Θ ιςτορικι γνϊςθ, κατά τον Collingwood (1994) είναι θ διαιϊνιςθ των περαςμζνων 

πράξεων ςτο παρόν: 

«Αντικείμενό τθσ δεν είναι, ωσ εκ τοφτου, ζνα μόνο αντικείμενο, κάτι ζξω από 

το πνεφμα που το γνωρίηει˙ είναι μια δραςτθριότθτα τθσ ςκζψθσ, που μπορεί 

να γίνει γνωςτι μόνο ςτο μζτρο που ο νουσ, ο οποίοσ τθν κατζχει, τθν 

επανενεργοποιεί και αναγνωρίηει ςτον εαυτό του ότι το κάνει. Για τον ιςτορικό, 

οι πράξεισ για τθν Λςτορία των οποίων μελετά, δεν είναι κεάματα, για να τα 

παρακολουκιςει, αλλά εμπειρίεσ, για να τισ ηιςει μζςα από τθ δικι του 

ςκζψθ˙ είναι αντικειμενικζσ εμπειρίεσ, ι γνωςτζσ ςε αυτόν, μόνο επειδι είναι 

επίςθσ υποκειμενικζσ ι προςωπικζσ του πράξεισ». 

(Collingwood 1994, 218) 

 Κατά τον Collingwood, λοιπόν, ο ιςτορικόσ με τθν Ενςυναίςκθςθ προςπακεί να 

ξαναςυλλάβει τισ ςκζψεισ και να τισ ξαναηιςει, ϊςτε να κατανοιςει καλφτερα τθν εποχι 

τουσ˙ άλλοτε λειτουργεί ωσ «άρπαγασ ψυχϊν», ο οποίοσ ςτθν ουςία ηει ξανά ακριβϊσ ωσ 

ζχουν τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα των μελετϊμενων ιςτορικϊν παραγόντων, 

ερμθνεφοντασ διαιςκθτικά, ςε ζνα ιδεαλιςτικό πλαίςιο˙ άλλοτε ωσ «ταξιδευτισ του 

χρόνου», που προβάλλει τισ δικζσ του ςκζψεισ ςτθν ερμθνεία των γεγονότων, χωρίσ 

                                                           
7
 Θ επίδραςθ που ζχει αςκιςει ο Collingwood ςτθ ςφγχρονθ ςκζψθ ςχετικά με τθν Λςτορικι 

Ενςυναίςκθςθ είναι χαρακτθριςτικι (Husbands 2004, 85)˙ θ Little (1983β) κάνει λόγο για τθ 
«δομθμζνθ φανταςία» του Collingwood˙ o Shemilt (1984, 41-45) ζχει περιγράψει τα τρία κατά 
Collingwood πορτραίτα του ιςτορικοφ που λειτουργεί ενςυναιςκθτικά˙ oι Rogers (1972), Boddington 
(1980) και Stockley (1981β) ζχουν επιχειριςει να ερμθνεφςουν και να κρίνουν πολλαπλϊσ τον 
Collingwood, ενϊ και θ βάςθ τθσ «Νζασ Λςτορίασ» ςχετίηεται με τθ κεωρία του (Newman 1988, 71-
72). Και, παρά τθν πολεμικι που ζχει δεχτεί για τισ αντιλιψεισ του, οι οποίεσ ζχουν χαρακτθριςτεί 
υπερβολικά ιδεαλιςτικζσ ι απλοϊκζσ, οι κζςεισ του παραμζνουν πολφτιμεσ για τθ φιλοςοφικι βάςθ 
τθσ ιςτορικισ ζρευνασ (Newman 1988, 72).  
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υποχρεωτικά να μπαίνει ςτθ κζςθ των άλλων, κάνοντασ υποκζςεισ κι ερμθνεφοντασ 

γενικευτικά το παρελκόν˙ άλλοτε ωσ «νεκρομάντθσ», που αναπαριςτά το παρελκόν ωσ ζνα 

κζαμα, το οποίο το ςφγχρονο κοινό το αντιλαμβάνεται ωσ αναγνωρίςιμο, κατανοθτό κι 

εφλογο, ερμθνεφοντασ τισ πράξεισ ςφμφωνα με τθ ςφγχρονθ, αμφίβολθ για τα ιςτορικά 

δεδομζνα, κοινι λογικι (Κόκκινοσ 2012, 337-405˙ Shemilt 1984, 41-45). 

 O Debbins (1965) αναφζρει ότι ο Collingwood κεωρεί τθν Λςτορία ωσ (α) μια 

φανταςιακι αναςυγκρότθςθ των παρελκόντων γεγονότων, που αποδίδει τα ιςτορικά 

γεγονότα κακεαυτά, (β) μια αναβίωςθ των παλαιϊν ςκζψεων και τθσ παλαιάσ εμπειρίασ, 

που εξθγεί το γιατί ςυνζβθ ό,τι ςυνζβθ ςτο παρελκόν, (γ) μια διαδικαςία που οδθγεί ςτθν 

αυτογνωςία τθν ίδια τθν ανκρϊπινθ φφςθ (Debbins 1965, xxviii-xxix). 

 Η Ιςτορία με την πρϊτη τησ εκδοχή, ωσ φανταςιακι αναςυγκρότθςθ των γεγονότων 

του παρελκόντοσ, είναι ίςωσ θ περιςςότερο αδιαμφιςβιτθτθ πλευρά τθσ Λςτορίασ, κατά τον 

Collingwood, κακϊσ λίγο πολφ όλοι ςυμφωνοφν ότι θ αναςυγκρότθςθ ι αναπαράςταςθ του 

παρελκόντοσ είναι το πρϊτο και ςθμαντικότερο βιμα για τθν κατανόθςθ των ιςτορικϊν 

γεγονότων (Dray 1995, 32˙ Stockley 1981β˙ Thompson 1983˙ Hale 1967, 41, 45), αρκεί να 

είναι κριτικι, δθλαδι ο ιςτορικόσ να ερμθνεφει κριτικά κάκε μαρτυρία που ζχει (Dray & Van 

Der Dussen 1999, lxvii). Στο πλαίςιο αυτό εντάςςονται προτάςεισ για τθ διδακτικι 

προςζγγιςθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ μζςω δραματοποιιςεων και αναπαραςτάςεων 

του παρελκόντοσ (Shemilt 1984˙ Thompson 1983).  

 Ωςτόςο, πολλοί κεωρθτικοί διαφωνοφν με τη δεφτερη εκδοχή τησ Ιςτορίασ ωσ 

αναβίωςθσ τθσ ςκζψθσ του παρελκόντοσ, που εννοεί ο Collingwood. O Rogers (1972), αν και 

δζχεται ότι θ αναπαράςταςθ του παρελκόντοσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν εργαςία του 

ιςτορικοφ, απορρίπτει τθ φιλοςοφικι λογικι του Collingwood ωσ διαιςκθτικι και 

γενικευτικι (Rogers 1972, 110), τονίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ «γνιςιασ φανταςιακισ 

ανακαταςκευισ» (genuine imaginative reconstruction), που κα πρζπει να ςτθρίηεται ςτα 

αποδεικτικά ςτοιχεία8 (Rogers 1972, 132), κάτι που βρίςκεται πολφ κοντά ςτθν ζννοια τθσ 

«ενςυναιςκθτικισ ανακαταςκευισ» (Stockley 1981β, 10).   

 Ο Martin (1977), επίςθσ, υποςτθρίηει ότι θ ενςυναιςκθτικι αναβίωςθ του 

παρελκόντοσ είναι κάτι παραπάνω από ανακαταςκευι τθσ ςκζψθσ˙ οι πράξεισ για τον 

Martin δεν ερμθνεφονται απλϊσ με βάςθ τα κίνθτρα των υποκειμζνων τουσ, όπωσ αυτά 

διαμορφϊνονται ανάμεςα ςτθν πραγματικι ςκζψθ του δρϊντοσ υποκειμζνου και τθν 

ανακαταςκευι τθσ ςκζψθσ αυτισ από τον ιςτορικό˙ είναι ςφνκετεσ καταςτάςεισ που 

επθρεάηονται από εξελίξεισ ςτον πολιτιςμό, τθ γλϊςςα, τισ ιδζεσ, τισ αξίεσ και τισ 

                                                           
8
 Ο Rogers υποςτθρίηει ότι θ Ενςυναίςκθςθ ςυνδζεται ςτενά με τθν αναπαράςταςθ του παρελκόντοσ 

και μάλιςτα με τθ χριςθ εικονικϊν παρουςιάςεων με βάςθ οπτικζσ πθγζσ (Rogers 1984α).  
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πεποικιςεισ. Οι διαφορζσ αυτζσ ςε καμιά περίπτωςθ δε λειτουργοφν ωσ εμπόδιο ςτθν 

κατανόθςθ του παρελκόντοσ, αλλά ο ςυνυπολογιςμόσ τουσ επθρεάηει τθν ενςυναιςκθτικι 

ερμθνεία του (Martin 1977).  

 Ωςτόςο, θ Little (1983β) τονίηει τθ ςθμαςία τθσ ςκζψθσ του παρελκόντοσ για τθν 

Λςτορία, ςφμφωνα με τον Collingwood, με ςκοπό τθ διερεφνθςθ του γιατί ςυνζβθςαν τα 

γεγονότα με τον τρόπο που ςυνζβθςαν και τείνει να τθ κεωριςει ζνα απαραίτθτο 

χαρακτθριςτικό τθσ˙ δεν ταυτίηεται, όμωσ, απόλυτα με τον Collingwood ωσ προσ το ότι ο 

ιςτορικόσ, όπωσ υποςτθρίηει, δεν μπορεί να αναβιϊςει τισ αυκεντικζσ ςκζψεισ του 

παρελκόντοσ: «… ο ιςτορικόσ *...+ δε ςκζφτεται ςκζψεισ του παρελκόντοσ οφτε αιςκάνεται 

ςυναιςκιματα του παρελκόντοσ˙ τα φαντάηεται» (Little 1983β, 31).  

 Ο Lee (1984α), από τθν άλλθ, υποςτθρίηει ότι, αν και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ θ 

ςκζψθ και το ςυναίςκθμα ςχετίηονται με τισ πεποικιςεισ τουσ παρελκόντοσ, θ όποια 

προςπάκεια για υιοκζτθςθ αυκεντικϊν ςυναιςκθμάτων, είναι αδφνατθ για τον ιςτορικό, 

γιατί δεν είναι δυνατό να ςυλλθφκεί το πλιρεσ πλαίςιο τθσ ιςτορικισ ςυγκυρίασ (Lee 

1984α, 98). 

 Με άλλα λόγια, οι μελετθτζσ κεωροφν πωσ δεν είναι δυνατό να αναβιϊςουμε τισ 

πραγματικζσ ςκζψεισ, διακζςεισ και κίνθτρα των ιςτορικϊν υποκειμζνων, όπωσ υποςτθρίηει 

ο Collingwood, παρά μόνο ςε μια γενικι εικόνα χωρίσ βεβαιότθτα και ςαφινεια 

(Λεοντςίνθσ 1999, 127). 

 Η τρίτη πρόταςη του Collingwood για την αξία τησ Ιςτορίασ ωσ αυτογνωςίασ, 

αντιμετωπίηεται ακόμθ λιγότερο ωσ ζννοια ςχετικι με τθν Ενςυναίςκθςθ. Ο Thompson 

(1983) αναγνωρίηει ςτθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ τθν ζννοια τθσ κατανόθςθσ του άλλου, 

κακϊσ και αυτι τθσ κοινωνικισ επίγνωςθσ, αλλά δε φαίνεται να κεωρεί ότι αυτι θ γνϊςθ 

προζρχεται από τθν αυτογνωςία (Newman 1988, 78). Ωςτόςο, ο Lee (1984β) υπαινίςςεται 

τθ ςθμαςία τθσ ιςτορικισ επίγνωςθσ για τθν αυτογνωςία (Lee 1984β, 11), ενϊ μελζτεσ 

εφαρμογϊν ςε ςχολεία τθσ Βρετανίασ ζχουν δείξει ότι θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ ςκοπόσ 

τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ ςχετίηεται με τθν αυτογνωςία, τθν επίγνωςθ τθσ προςωπικισ 

ταυτότθτασ και του τι ςθμαίνει να είναι κανείσ άνκρωποσ. Θ γνϊςθ αυτι επιτυγχάνεται 

μζςω τθσ μελζτθσ των ιδεϊν και των πεποικιςεων, των αξιϊν και των ςυμπεριφορϊν των 

ανκρϊπων ςε διαφορετικζσ εποχζσ (Newman 1988, 83).  

 Οι παραπάνω κεωριςεισ, βζβαια, αντιμετωπίηουν τθν αυτογνωςία ωσ αποτζλεςμα 

τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ από κοινωνιολογικι άποψθ. Ο Debbins (1965) επιςθμαίνει ότι 

θ ζμφαςθ που δίνεται από τον Collingwood ςτθν Λςτορία ωσ αυτογνωςία μπορεί να 

ερμθνευκεί και να γίνει ςαφζςτερα κατανοθτι, αν τθν προςεγγίςουμε μζςα από μια 



 Α΄ Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο                        Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 

 

18 
 

ευρφτερθ ψυχολογικι κεϊρθςθ (Debbins 1965, xxx). Ο Collingwood, υποςτθρίηει ο Debbins, 

διζκρινε τθν ψυχολογία ωσ τθν επιςτιμθ του ανκρϊπου ωσ απλοφ αντικειμζνου ςτθ φφςθ 

και τθν Λςτορία ωσ τθν επιςτιμθ του ανκρϊπου ωσ λογικοφ όντοσ˙ θ ψυχολογία αςχολείται 

με τα μθ λογικά ςτοιχεία τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, ενϊ ο άνκρωποσ ωσ ζλλογο ον 

εμφανίηεται ςτθν Λςτορία (Debbins 1965, xxix). O Collingwood υποςτιριξε με άλλα λόγια ότι 

ςκοπόσ τθσ Λςτορίασ δεν είναι μόνο θ καταγραφι ιςτορικϊν γεγονότων, αλλά είναι και θ 

ανακάλυψθ ψυχολογικϊν ερμθνειϊν των ανκρϊπινων πράξεων˙ αυτό προχποκζτει τθν 

ανακάλυψθ των τεκμθρίων μιασ κατάςταςθσ, αλλά και των τρόπων με τουσ οποίουσ οι 

ςυμμετζχοντεσ ςε αυτιν αντιμετϊπιηαν τθν κατάςταςθ (Ennals 1984, 25), αν και, όπωσ 

τονίηει ο Elliot, «μια κρίςθ που είναι ψυχολογικά υποκειμενικι μπορεί να ζχει τθν ίδια 

μορφι, περιεχόμενο και αξιοπιςτία με μία κρίςθ που είναι ψυχολογικά αντικειμενικι» 

(Elliott 1982, 55). H τελευταία παραδοχι εφόςον γίνει δεκτι, μπορεί να νομιμοποιιςει και 

υποκειμενικζσ κρίςεισ ςτθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ (Newman 1988, 89, 101-102), με τθν 

προχπόκεςθ ότι αυτζσ ςτθρίηονται ςτθν αυτενζργεια των μακθτϊν πάνω ςε λογικοφανείσ 

υποκζςεισ (Lemisko 2004˙ Davis 2001, 4˙ Ashby & Lee 1987, 85-87).  

 Μια ψυχολογικι διάςταςθ ςτθν Λςτορία, ςφμφωνα με τον Collingwood, ςχετίηεται 

με τα κίνθτρα, τισ ςχζςεισ και τισ διαμάχεσ, που εξθγοφν γιατί οι άνκρωποι ζδραςαν με 

ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ, κάτι που τελικά μπορεί να οδθγιςει, όποιον αναηθτά απαντιςεισ, 

ςτθν αυτογνωςία. Αυτι θ γνϊςθ ςτθ ςυνζχεια μπορεί να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να 

αναηθτιςουν και να βρουν τθν ταυτότθτά τουσ, θ οποία μορφοποιείται μζςα από τθν 

ανκρϊπινθ επίγνωςθ (Newman 1988, 89-90).   

  

 II.4. Edward Hallett Carr (1892-1982) 

 Ο βρετανόσ ιςτορικόσ Edward Hallett Carr, αναςτοχαηόμενοσ τθ κεωρία του 

Collingwood, κεωρεί ότι το παρελκόν που μελετά ο ιςτορικόσ δεν είναι νεκρό, αλλά κατά 

μια ζννοια ηει, δθλαδι ζχει νόθμα, ςτο παρόν, ενϊ ζνα γεγονόσ του παρελκόντοσ είναι 

νεκρό, μζχρι να καταφζρει ο ιςτορικόσ να το κατανοιςει μζςω τθσ ςκζψθσ που βρίςκεται 

πίςω από αυτό. Τα γεγονότα γίνονται «ιςτορικά» μετά τθν ερμθνεία τουσ και γι’  αυτό θ 

Λςτορία είναι ςτθν πραγματικότθτα μια διαδικαςία αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτον ιςτορικό 

και ςτα γεγονότα, ζνασ «διάλογοσ» ανάμεςα ςτο παρόν και ςτο παρελκόν. Ζτςι, ζργο του 

ιςτορικοφ είναι να γνωρίηει το παρελκόν και να το αξιοποιεί για τθν κατανόθςθ του 

παρόντοσ. Ο αναγνϊςτθσ τθσ Λςτορίασ, κατ’  επζκταςθ, πρζπει να μελετιςει τον ιςτορικό, 

πριν μελετιςει τθν Λςτορία ζτςι, ϊςτε να κατανοιςει το ίδιο το πλαίςιο τθσ 

διαμεςολάβθςθσ μεταξφ παρελκόντοσ και παρόντοσ (Carr 1983, 24-35). 
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 ΙΙ.5. Νεότερεσ κεωριςεισ για τθν Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ 

 Ο David Lowenthal (1985) κεωρεί ότι θ ιδζα πωσ το παρελκόν είναι διαφορετικό 

από το παρόν είναι χαρακτθριςτικι τθσ δυτικισ ςκζψθσ (Lowenthal 1985, 186)9˙ ςτθν 

πραγματικότθτα το παρελκόν δεν πεκαίνει  ποτζ και οι πθγζσ τθσ γνϊςθσ γι’  αυτό είναι θ 

μνιμθ, θ Iςτορία και τα υλικά κατάλοιπα. Το παρελκόν, ωςτόςο, βρίςκεται πζρα από τθ 

γνϊςθ, ςε μια «ενςυναιςκθτικι» και φανταςιακι αναβίωςθ μιασ εποχισ (Lowenthal 1985, 

212, 225), κακϊσ δεν υπάρχει απόλυτθ ιςτορικι γνϊςθ (Lowenthal 1985, 235)˙ γι’  αυτό, 

κατά τον Lowenthal, ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει για τθν κατανόθςθ του παρελκόντοσ θ ιςτορικι 

λογοτεχνία10, κακϊσ περιζχει μια «πιο αλθκινι» εκδοχι τθσ πραγματικότθτασ από αυτιν 

τθσ Λςτορίασ, με τθν ζννοια ότι θ λογοτεχνία, όπωσ και κατά τον Collingwood, αναηθτά τθν 

αλικεια των ανκρϊπινων ςυναιςκθμάτων, κάτι που θ Λςτορία τυπικά αρνείται (Lowenthal 

1985, 227).  

 Θ ζννοια τθσ Eνςυναίςκθςθσ ςτθν Λςτορία ζχει αμφιςβθτθκεί από τουσ μαρξιςτζσ 

ιςτορικοφσ, τουσ νεοκετικιςτζσ, αλλά και τουσ εκφραςτζσ τθσ ερμθνευτικισ κεωρίασ του 

20ου αιϊνα11. Βαςικό επιχείρθμα των κεωριςεων αυτϊν είναι θ αδυναμία τθσ 

Eνςυναίςκθςθσ να τεκμθριϊςει ιςτορικά και να αναδείξει τισ αιτιϊδεισ ςχζςεισ των 

ιςτορικϊν φαινομζνων. O Hans-Georg Gadamer12, βαςικόσ εκφραςτισ τθσ ερμθνευτικισ 

κεωρίασ, υποςτθρίηει ότι θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ςτθρίηεται ςε μια αμφιςβθτοφμενθ 

φανταςιακι αναβίωςθ προκζςεων και κινιτρων, ανάγοντασ τθν Iςτορία ςε ζνα πλαίςιο 

ερμθνείασ με βάςθ κακαρά ψυχολογικά φαινόμενα (Κόκκινοσ 2003, 144˙ Gadamer 1998). 

 Νεότεροι μελετθτζσ, πάντωσ, τείνουν να αναγνωρίςουν ςτθν Eνςυναίςκθςθ 

ςτοιχεία τόςο τθσ ιδεαλιςτικισ προςζγγιςθσ του Colligwood όςο και τθσ αναλυτικισ 

                                                           
9
 Ρβ. Le Goff 1998, 33, 51.  

10
 Για τθ ςχζςθ Λςτορίασ και μυκιςτοριματοσ, βλ. Husbands 2004, 83-85, όπου ωσ χαρακτθριςτικά 

παραδείγματα ιςτορικϊν μυκιςτορθμάτων μεταξφ άλλων αναφζρονται το Schindler’s Ark του 
Thomas Keneally (1983), το The Armies of the Night του Norman Mailer (1968) και το Ulverton του 
Adam Thorpe (1992). Ραράλλθλα, δε λείπουν ιςτορικοί οι οποίοι πειραματίηονται με 
μυκιςτορθματικζσ μορφζσ, όπωσ ο Ginzburg (1980˙ ελλθνικι ζκδοςθ Ginzburg 1994) με το The 
Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth Century Miller, θ Davis (1983˙ ελλθνικι ζκδοςθ 
Davis 2000) με το The Return of Martin Guerre, ο Simon Schama (1991) ςτο Dead Certainties: 
Unwarranted Speculations κ.ά. (βλ. Iggers & Wang 2015, 336-340). Ο Λιάκοσ (2007, 96) υποςτθρίηει 
ότι το ιςτορικό μυκιςτόρθμα υπόκειται ςε δεςμεφςεισ ανάλογεσ με αυτζσ τθσ Λςτορίασ και πωσ θ 
πραγματικότθτα που θ τελευταία επικαλείται είναι εξίςου αυκαίρετθ με αυτι που προβάλλει θ 
ποίθςθ ι θ λογοτεχνία, με τθ διαφορά πωσ ο ιςτορικόσ ςτθρίηεται ςε αιτιολογιςεισ κι ερμθνείεσ των 
τεκμθρίων του παρελκόντοσ, ενϊ ο λογοτζχνθσ ςτθ δθμιουργία μιασ αίςκθςθσ πραγματικότθτασ 
μζςα από τθ μυκοπλαςία. Αντίκετα, ο Κόκκινοσ (2008, 35) εκφράηει ςκεπτικιςμό για τουσ 
μυκιςτοριογράφουσ, «που υποδφονται με άνεςθ τουσ ιςτορικοφσ». 
11

 Για τισ ιςτοριογραφικζσ ςχολζσ του 20
ου

 αιϊνα βλ. Iggers & Wang 2015˙ Λggers 2006. 
12

 Ο Gadamer (1989˙ 1997˙ 1998), επθρεαςμζνοσ από τον Heidegger, υποςτθρίηει ότι ο κόςμοσ είναι 
γλωςςολογικά καταςκευαςμζνοσ και δεν γίνεται να υπάρξει ξζχωρα από τθ γλϊςςα˙ κάκε γλϊςςα, 
μάλιςτα, αποτελεί μια διαφορετικι και ςυγκεκριμζνθ κζαςθ του κόςμου, γιατί θ γλωςςολογικι 
φφςθ του απελευκερϊνει τον άνκρωπο από ζνα αντικειμενικό περιβάλλον (Yilmaz 2007β, 180-185). 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwjPqL_po6HHAhXkfnIKHevYAd0&url=http%3A%2F%2Fplato.stanford.edu%2Fentries%2Fgadamer%2F&ei=-AvKVc_MO-T9yQPrsYfoDQ&usg=AFQjCNHmZt0H8uSeecqUyZejxeKWbzgD2Q&sig2=b_EPv8YZYROYWZ_MuGWm7w&bvm=bv.99804247,d.bGQ
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κεϊρθςθσ του Gadamer˙ ο Stueber (2006˙ 2002), αναφερόμενοσ ςτον Collingwood 

υποςτθρίηει πωσ θ αναςυγκρότθςθ του παρελκόντοσ και θ αναβίωςθ των ςυναιςκθμάτων 

και των ςκζψεων είναι επιςτθμολογικά πολφ ςθμαντικι για τθν ιςτορικι ερμθνεία των 

ατομικϊν πράξεων, επικαλοφμενοσ τθ κεωρία τθσ προςομοίωςθσ (simulation) και τθ 

ςφγχρονθ κεωρία τθσ φιλοςοφίασ του πνεφματοσ˙ κεωρεί, ωςτόςο, τθν ζμφαςθ του 

Collingwood ςτθν αναςυγκρότθςθ του παρελκόντοσ μονόπλευρθ. Ζτςι, καταλιγει πωσ θ 

Eνςυναίςκθςθ είναι μια ενεργθτικι εξοικείωςθ με το παρελκόν, θ οποία οδθγεί ςτθν 

κατανόθςθ των ιςτορικϊν διαφορϊν και ςτθ ςφνδεςθ ςκζψθσ και δράςθσ, με ςτόχο τθν 

ανακαταςκευι του παρελκόντοσ, χωρίσ να παραγνωρίηεται θ υποκειμενικότθτα τθσ 

ιςτορικισ ςκζψθσ και ο διαμεςολαβθμζνοσ χαρακτιρασ τθσ ιςτορικισ ερμθνείασ (βλ. και 

Κόκκινοσ 2003, 145-146).  

 Θ ςφγχρονθ επιςτθμικι κεϊρθςθ, γενικά, τείνει να δεχτεί πωσ θ Λςτορικι 

Eνςυναίςκθςθ νοείται ωσ θ διείςδυςθ ςτθ νοοτροπία των ανκρϊπων του παρελκόντοσ, 

βαςιηόμενθ ςτθν ερμθνεία των μαρτυριϊν και παράλλθλα ςτθν ικανότθτα να αποφεφγονται 

οι αναχρονιςμοί και να αγνοοφνται οι αναφερόμενεσ από τα ιςτορικά τεκμιρια ωσ 

μεταγενζςτερεσ ςυνζπειεσ του παρελκόντοσ (εποφςθ 2000β, 197-198˙ Pluckrose 1993, 28˙ 

Θ.Μ.Λ. 1985, 3). Ρρόκειται για μια ζννοια, μζςω τθσ οποίασ καταδεικνφονται οι ςθμαντικζσ 

διαφορζσ ανάμεςα ςτο παρόν και το παρελκόν, ενϊ ταυτόχρονα το τελευταίο κακίςταται 

πιο προςιτό ςτον ιςτορικό (VanSledright 2001, 57), επιτρζποντασ όχι απλϊσ ανακαταςκευι, 

αλλά δθμιουργικι αναδόμθςι του  (VanSledright 2001, 63).  

 Θ ζννοια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςχετίηεται τελικά με τθν ιςτορικι εξιγθςθ, θ 

οποία δεν μπορεί να επιτευχκεί με ιςτορικζσ γενικεφςεισ, όπωσ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ, 

αλλά με βάςθ τθν ανάδειξθ αιτιωδϊν ςχζςεων μζςω τθσ προβολισ του ερευνθτι ςτθ κζςθ 

του δρϊντοσ ιςτορικοφ υποκειμζνου (εποφςθ 2004, 342)˙ θ προβολι αυτι επιτυγχάνεται 

με μια διανοθτικι διαδικαςία κατανόθςθσ ςκζψεων, κινιτρων, αξιϊν και επιδιϊξεων του 

υποκειμζνου αυτοφ, θ οποία ζχει ςτόχο  να αναπλάςει τον ιςτορικό κόςμο (εποφςθ 2004, 

343).   

 

ΙΙΙ. Η Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ ςτθ ςχολικι Ιςτορία: ζννοια, περιεχόμενο και ςθμαςία 

Θ Ενςυναίςκθςθ ςτθν Λςτορία αναδεικνφεται ςιμερα ωσ ζνα καίριο ηιτθμα διαςφνδεςθσ 

τθσ φιλοςοφίασ τθσ Λςτορίασ με τθ διδακτικι μεκοδολογία τθσ (Κόκκινοσ 2003, 143). Γι’ 

αυτό και το κζμα του οριςμοφ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ είναι κεμελιϊδεσ για τθ 

διδακτικι προςζγγιςι τθσ ςτθν τάξθ (Newman 1988, 13, 18)˙ ο ίδιοσ ο όροσ 

«ενςυναίςκθςθ» ενκαρρφνει ζνα μεγάλο εφροσ ερμθνειϊν, μερικζσ από τισ οποίεσ οδθγοφν 
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ςε παρανοιςεισ (Cunningham 2009˙ Lee & Ashby 2001, 21) και προβλιματα ωσ τθν 

ανάπτυξθ μεκοδολογικϊν εργαλείων για τθν καλλιζργειά τθσ (Brooks 2009˙ Harris & 

Foreman-Peck 2004˙ Newman 1988, 13˙ Boddington 1980, 13), κακϊσ προκαλεί ςφγχυςθ 

ςυχνά θ ςφνδεςι τθσ με τθν ψυχολογία (Σμυρναίοσ 2008, 171˙ εποφςθ 2004, 343˙ Harris & 

Foreman-Peck 2004˙ Foster 2001, 167-168).  

 

 ΙΙΙ.1. Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ: ορολογία 

 Ρολφ ςυχνά θ Ενςυναίςκθςθ αποδίδεται με τον όρο «ικανότθτα να βάηει κάποιοσ 

τον εαυτό του ςτα παποφτςια του άλλου», «να μεταφζρεται μζςα ςτθν προςωπικότθτα 

κάποιου άλλου», «να ανταλλάςςει κζςεισ» ι «να βλζπει τον κόςμο από τθν κατάςταςθ του 

άλλου προςϊπου», ειςχωρϊντασ ςτο πνεφμα, τα πιςτεφω, τα αιςκιματα και τισ πράξεισ 

των ανκρϊπων του παρελκόντοσ, ϊςτε να κατανοιςει τα ιςτορικά γεγονότα. Ακόμθ, μπορεί 

να ςθμαίνει ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ να ςυνδζονται αυτά τα πιςτεφω, τα αιςκιματα και οι 

πράξεισ με τισ καταςτάςεισ, ςτισ οποίεσ τα δρϊντα ιςτορικά υποκείμενα ζηθςαν και 

ζδραςαν κατά το παρελκόν (Cunningham 2009, 679˙ Λεοντςίνθσ 1999, 124). Το περιεχόμενο 

του όρου, ωςτόςο, παραμζνει ακόμθ ιδιαίτερα ςκοτεινό (Cunningham 2009, 679˙ Dulberg 

2002, 6˙ Αβδελά 1998, 115). 

 Θ Ενςυναίςκθςθ αποτελεί ζναν από τουσ δεφτερου βακμοφ δομικοφσ όρουσ 

(structural second order concepts) που ςυνκζτουν τθν ιςτορικι ςκζψθ (Lee 2005, 41˙ 

εποφςθ 2004, 343˙ Lee & Ashby 2000, 199˙ Lee et al. 1993, 4)13. Ρρόκειται για μια μορφι 

ερμθνείασ ςτθν Λςτορία14,  μια «γενετικι νοθματοδότθςθ», θ οποία επιτρζπει τθν 

κατανόθςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ του παρελκόντοσ χωρίσ αναχρονιςμοφσ, ςφμφωνα με 

τεκμθριωμζνεσ κρίςεισ και ικανότθτεσ αποςταςιοποίθςθσ (Κάββουρα 2011, 35)˙ ςτόχοσ τθσ 

είναι να αποδείξει πωσ ό,τι ζκαναν οι άνκρωποι ςτο παρελκόν ζχει λογικι ςφμφωνα με τισ 

απόψεισ και τισ ιδζεσ τθσ εποχισ τουσ (Lee 2005, 46). Ζχει, μάλιςτα, επιχειρθκεί να 

                                                           
13

 Δευτζρου βακμοφ όροι ςτθν Λςτορία κα μποροφςαν να κεωρθκοφν ο χρόνοσ, θ αλλαγι, θ 
ενςυναίςκθςθ, θ αιτία και θ μαρτυρία (πβ. Sheldon 2011α, 30˙ Maggioni 2010β, 85-87˙ Lee 2005, 41-
72˙ εποφςθ 2004, 254˙ Lee 1983, 25)˙ ο Seixas (1996, 768-777) ταυτίηει τισ δεφτερθσ τάξθσ ζννοιεσ, 
που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ των μακθτϊν, με τθν ςθμαντικότθτα 
(significance), τθν επιςτθμολογία και τθ μαρτυρία (epistemology και evidence), τθ ςυνζχεια και τθν 
αλλαγι (continuity και change), τθν πρόοδο και τθν απόκλιςθ (progress και decline), τον ιςτορικό 
παράγοντα (historical agency), τθν ενςυναίςκθςθ μαηί με τθν θκικι κρίςθ (empathy και moral 
judgment). Οι Van Drie και Van Boxtel (2007, 103), επίςθσ, ονομάηουν τουσ όρουσ αυτοφσ «μετα-
αντιλιψεισ» (meta-concepts) και τουσ ταυτίηουν με τθ διαδικαςία τθσ αλλαγισ, τθσ ςφγκριςθσ των 
ιςτορικϊν φαινομζνων, τθσ ερμθνείασ των ιςτορικϊν γεγονότων και τθσ χριςθσ ιςτορικϊν πθγϊν.  
14

 Οι Van Drie και Van Boxtel (2007) υιοκετοφν τον όρο «ιςτορικόσ ςυλλογιςμόσ» (historical 
reasoning), ο οποίοσ, ςφμφωνα με τουσ ίδιουσ, δίνει ζμφαςθ ςτθ μακθτικι δραςτθριότθτα και ςτο 
γεγονόσ ότι, όταν μακαίνουν Λςτορία, οι μακθτζσ δεν αποκτοφν απλϊσ γνϊςθ για το παρελκόν, αλλά, 
επίςθσ, χρθςιμοποιοφν αυτι τθ γνϊςθ, για να ερμθνεφςουν φαινόμενα του παρελκόντοσ και του 
παρόντοσ (Van Drie & Van Boxtel 2007, 88). 
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χρθςιμοποιθκοφν ςτθ κζςθ τθσ οι όροι «ικανότθτα να βλζπει κανείσ από τθν οπτικι γωνία 

του άλλου» (perspective taking)15 ι «πολυπριςματικότθτα» (multiperspectivity)  και «λογικι 

κατανόθςθ» (rational understanding)16 (Lee & Ashby 2001, 21), ϊςτε να αποφεφγεται θ 

ςφγχυςθ (Barton & Levstik 2008, 274˙ Davis 2001, 3˙ Downey 1995). Ο όροσ «ενςυναίςκθςθ» 

(empathy), ωςτόςο, επιβίωςε, μετά τθ κεωρθτικι αποςταςιοποίθςθ από τθ φανταςιακι και 

ςυναιςκθματικι φφςθ, που τθσ είχαν αποδϊςει πρϊιμοι μελετθτζσ (εποφςθ 2004, 344˙ 

εποφςθ 2000α, 331-332˙ Newman 1988, 22). 

 

 ΙΙΙ.2. υςτατικά ςτοιχεία τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ 

 Λδιαίτερθ ςθμαςία για τθν ζννοια τθσ Ενςυναίςκθςθσ ζχει το ερϊτθμα κατά πόςο 

είναι αναγκαία και κεμιτά τόςο το ςυναίςκθμα όςο και θ φανταςία ωσ μορφζσ ιςτορικισ 

ερμθνείασ (Kapcszynski 2005, 1051). Αν και πολλοί μελετθτζσ ζχουν τονίςει τθ ςθμαςία τθσ 

φανταςίασ, ωσ μιασ ικανότθτασ του μακθτι να ςυντονίηει τα ςυναιςκιματά του με 

καταςτάςεισ του παρελκόντοσ, όταν τισ μελετά, θ εκπαιδευτικι πράξθ ζχει κάνει αρκετοφσ 

εκπαιδευτικοφσ να κεωροφν προβλθματικι τθν ταφτιςθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ με 

τθν ιςτορικι φανταςία, λόγω αδυναμίασ δόμθςισ τθσ ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα και 

αξιολόγθςισ τθσ (Αποςτολίδου 2013, 10-12˙ Bryant & Clark 2006˙ Husbands 2004, 80).  

 Ιδθ το 1951 ο Butterfield εξετάηοντασ τθ κζςθ τθσ φανταςίασ ςτθν ιςτορικι 

ανακαταςκευι του παρελκόντοσ, διαχωρίηει «τθ φανταςία που επινοεί πράγματα» και 

«αυτι που μασ επιτρζπει να τα οπτικοποιοφμε με ςυγκεκριμζνο τρόπο» (Butterfield 1951, 

248)˙ αυτό ςτο οποίο, κατά τον Butterfield, ο ιςτορικόσ μπορεί να ςτθριχκεί είναι «μια 

γενικι αίςκθςθ για τθν ανκρϊπινθ φφςθ, αλλά ευρφτερα και μια γενικι εμπειρία ηωισ» 

(Butterfield 1951, 116). Αργότερα, ςτθ δεκαετία του 1960, οι Gosden και Sylvester (1968) 

αναφζρονται ςτθ φανταςία ωσ ςθμαντικό παράγοντα για τθν επζκταςθ τθσ εμπειρίασ και 

τθσ κατανόθςθσ των άλλων ανκρϊπων πζρα από τα όρια τθσ άμεςθσ επαφισ.  

                                                           
15

 Τον όρο “perspective taking” ειςιγαγε ο Downey (1995), για να περιγράψει μια δραςτθριότθτα 
πρωτίςτωσ λογικι και διανοθτικι, κατά τθν οποία ο ερευνθτισ ιςτορικόσ προςπακεί να κατανοιςει 
το ιςτορικό πλαίςιο του δρϊντοσ ιςτορικοφ υποκειμζνου, χωρίσ να ταυτίηεται με αυτό ι να το 
ςυμπακεί, βαςιςμζνοσ ςε τεκμιρια  και γεγονότα. Θ ζννοια ςχετίηεται με τθν παραδοχι ότι ζνα 
ιςτορικό γεγονόσ ι ζνα τεκμιριο του παρελκόντοσ μπορεί να περιγραφεί και να ερμθνευκεί με 
διαφορετικοφσ τρόπουσ, ανάλογα με τθν οπτικι του εκάςτοτε μάρτυρα ι ιςτορικοφ, ο οποίοσ 
καταγράφει πολφτιμεσ, αλλά ανολοκλιρωτεσ και μερικϊσ διατυπωμζνεσ ερμθνείεσ˙ αυτό ςθμαίνει 
πωσ ό,τι καταγράφεται ωσ ιςτορικι μαρτυρία ι ακόμθ και ωσ ιςτορικό γεγονόσ ζχει διαμεςολαβθκεί 
από προκαταλιψεισ, που ςχετίηονται με τισ ποικίλεσ ταυτότθτεσ των μαρτυριϊν και των ερμθνειϊν 
(Stradling 2001, 143). Θ Αποςτολίδου (2013) αποδίδει τθ μετάβαςθ κατά τθ δεκαετία του 1990 από 
τον όρο «ενςυναίςκθςθ» ςτον όρο «πολυπριςματικότθτα» ςτθν αλλαγι πολιτικισ με αφετθρία τθ 
διαμόρφωςθ πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν. 
16

 Ο όροσ «λογικι κατανόθςθ» φαίνεται πολφ γενικόσ, κακϊσ οι μελετθτζσ αναγνωρίηουν πολφ 
ευρφτερεσ ζννοιεσ ςε αυτόν ςε ςχζςθ με τθν «Iςτορικι Eνςυναίςκθςθ». 
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 Είναι, πάντωσ, γεγονόσ ότι πολφ ςυχνά ςυγχζεται θ ζννοια τθσ Ενςυναίςκθςθσ με τθ 

ςυμπάκεια ι με παρόμοια ςυναιςκιματα, ίςωσ και λόγω τθσ ετυμολογικισ ςυγγζνειασ των 

λζξεων sympathy και empathy ςτθν αγγλικι γλϊςςα (Αποςτολίδου 2013, 11-12˙ Barton & 

Levstik 2008, 273˙ Bryant & Clark 2006, 1041˙ Newman 1988, 5˙ Shemilt 1984, 39). 

Χαρακτθριςτικά, ο Watts ζγραψε το 1972 πωσ με ζνα ςυνδυαςμό ςυμπάκειασ και 

αντικειμενικότθτασ, ο ιςτορικόσ μπορεί να ερμθνεφςει τθν προςωπικότθτα των χαρακτιρων 

του και τθ φφςθ τθσ κοινωνίασ με τουσ δικοφσ τουσ όρουσ (Watts 1972, 47).  

  

 ΙΙΙ.2.i. Coltham και Fines- Η ιςτορική ςκζψη ωσ ςυμπάθεια  

 Ιδθ, το 1971, οι Coltham και Fines (Coltham & Fines 1971, 7-9) περιζγραψαν τθν 

ιςτορικι ςκζψθ με όρουσ ςυναιςκθματικοφσ ωσ βουλθτικι (conative) ςυμπεριφορά και 

ςυμπάκεια και με όρουσ Ενςυναίςκθςθσ, ικανότθτασ δθλαδι να μπαίνει κανείσ ςτθν 

προςωπικότθτα κάποιου άλλου και με τθ φανταςία να βιϊνει τθν εμπειρία του17. Το 

ςχετικό άρκρο τουσ άςκθςε ιδιαίτερθ επίδραςθ ςτθν ειςαγωγι τθσ Ενςυναίςκθςθσ ςτθ 

ςχολικι Λςτορία (Sheldon 2011α, 24-25˙ Boddington 1980˙ Coltham & Fines 1971, 7), 

ανοίγοντασ, με τισ ςοβαρζσ αντιρριςεισ που προκάλεςε, τθ ςυηιτθςθ για το περιεχόμενο 

του όρου (εποφςθ 2004, 343˙ Newman 1988, 21˙ Little 1983β˙ Shemilt 1980˙ Gard & Lee 

1978, 21). 

 Στο πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ αυτισ18, ο Rogers (1972, 112, 121) υποςτιριξε ότι θ 

φανταςία ςτθν Λςτορία μπορεί να ενδυναμϊςει τθ γνωςτικι πλευρά τθσ ενςυναιςκθτικισ 

αναπαράςταςθσ του παρελκόντοσ, αλλά ςυμπζρανε ότι θ ανακαταςκευι του παρελκόντοσ 

πρζπει να ςτθρίηεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ γενικϊν και ειδικϊν τεκμθρίων, ϊςτε να μθν ζχει 

το χαρακτιρα «φανταςιακισ ςφνκεςθσ ι τζχνθσ».  

 Επίςθσ, ο Blyth (Blyth et al. 1975) υποςτιριξε ότι για τθν αντικειμενικι κατανόθςθ 

μιασ άλλθσ άποψθσ απαιτοφνται γνωςτικζσ δεξιότθτεσ, ενϊ για να ςυναιςκανκοφμε μια 

διαφορετικι κατάςταςθ χρειάηονται ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο 

μακθτισ πρζπει να μπορεί να μπει ςτο μυαλό και τα ςυναιςκιματα των προςϊπων που 

εμπλζκονται ςε ζνα γεγονόσ και να εκτιμιςει τισ διαφορετικζσ αντιδράςεισ τουσ ςε αυτό, 

χωρίσ υποχρεωτικά να τισ εγκρίνει, ϊςτε να κατανοιςει γιατί λειτοφργθςαν με το 

                                                           
17

 Οι Coltham και Fines (1971) επθρεαςμζνοι από τον Bloom (1956) καλοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ να 
εςτιάηουν όχι ςτθν ανεξάρτθτθ γνϊςθ, αλλά ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ του παιδιοφ να 
ςκζφτεται, να αιςκάνεται και να δρα ςε ανταπόκριςθ με ό,τι διδάςκεται. Επθρεαςμζνοι, επίςθσ, από 
τον Bruner κεωροφν ςθμαντικι τθν ανάπτυξθ ςτουσ μακθτζσ δεξιοτιτων ανάλογων με αυτζσ του 
ιςτορικοφ ςε μια ενεργθτικι διαδικαςία μάκθςθσ, χρθςιμοποιϊντασ ποικίλεσ ιςτορικζσ πθγζσ, για να 
αναπαράγουν «προςωπικζσ εκδοχζσ τθσ Λςτορίασ» (Coltham & Fines 1971, 12-16).  
18

 Για το πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ βλ. Sheldon 2010˙ Lee 2010˙ Cooper 2010˙ Hawkey 2010˙ Bage 2010˙ 
Haydn 2010˙ Nichol 2010˙ Chapman 2010. 
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ςυγκεκριμζνο τρόπο˙ ςτθν περίπτωςθ αυτι θ φανταςία πρζπει να δαμάηεται από τα 

τεκμιρια (Boddington 1980, 14).  

 Οι Gard και Lee (1978, 23) υποςτιριξαν ότι θ φανταςία ςτθν Λςτορία δεν είναι μια 

βουλθτικι (conative) ςυμπεριφορά, όπωσ τθν εννοοφν οι Coltham και Fines (1971), αλλά 

μια γνωςτικι (cognitive) δραςτθριότθτα, αποκλείοντασ τθν πρϊτθ κυρίωσ για το 

ςυναιςκθματικό (affective) χαρακτιρα τθσ˙ απζρριψαν, επίςθσ, κάκε ςχζςθ τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ με τθ ςυμπάκεια, τθν ταφτιςθ και τθν εμπλοκι ςτα γεγονότα, κακϊσ 

υποςτιριξαν ότι θ ιςτορικι φανταςία δεν ζχει ςχζςθ με τουσ όρουσ αυτοφσ (Gard & Lee 

1978, 33)˙ με τθν ζννοια τθσ ςυμπάκειασ θ Ενςυναίςκθςθ κα ςιμαινε τθν ανάπτυξθ κετικϊν 

ςυναιςκθμάτων προσ πρόςωπα, γεγονότα ι καταςτάςεισ, ςτοιχείο που δε ςυνάδει με το 

επιςτθμονικό πλαίςιο τθσ Λςτορίασ19. Θ φανταςία ςτθν Λςτορία, κατά τουσ ίδιουσ μελετθτζσ, 

ζχει ςχζςθ με ζνα υψθλό επίπεδο ςκζψθσ, που επιτρζπει τθ διατφπωςθ υποκζςεων μζςα 

από τθν οπτικι κάποιου άλλου και τθν κατανόθςθ των ςκοπϊν και των κινιτρων του (Gard 

& Lee 1978, 33).   

 Το 1981, ο Fines επανιλκε για να διευκρινίςει ςχετικά κζματα, διαχωρίηοντασ τισ 

ζννοιεσ τθσ Ενςυναίςκθςθσ και τθσ ςυμπάκειασ, αλλά επιμζνοντασ, επίςθσ, ςτθ ςθμαςία 

τθσ φανταςίασ (Fines 1981, 8-9)˙ προθγουμζνωσ, μάλιςτα, είχε τονίςει ότι θ φανταςία είναι 

κάτι περιςςότερο από μια απλι αντίλθψθ, κακϊσ δθμιουργεί το ειδικό νόθμα ενόσ 

μεγαλφτερου κόςμου από αυτόν που κα μποροφςε να ςυλλάβει κανείσ χωρίσ εκείνθ (Fines 

1977, 24). Εξάλλου, ςε αυτι τθ διάςταςθ αναφζρεται και αργότερα ςυνοψίηοντασ ωσ 

βαςικοφσ ςτόχουσ του μακιματοσ τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων αξιολόγθςθσ και κρίςθσ των 

πράξεων του παρελκόντοσ και τθ δόμθςθ μιασ ενιαίασ ιςτορικισ αφιγθςθσ με ευαιςκθςία 

και γνϊςθ τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ και των προβλθμάτων τθσ (Fines 

1987, 114). 

 

 ΙΙΙ.2.ii. Δφο θεωρητικζσ τάςεισ για την ζννοια τησ Ιςτορικήσ Ενςυναίςθηςησ 

 Στο πλαίςιο αυτό διαμορφϊνονται δφο κεωρθτικζσ τάςεισ για τθν ζννοια τθσ 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ, με τθ μία να υποςτθρίηει τθ διανοθτικι 

διάςταςθ του όρου και τθν άλλθ να αναδεικνφει τθ ςυναιςκθματικι, φανταςιακι ι 

ψυχολογικι πλευρά του (Newman 1988, 33, 125-127).  

 Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, με χαρακτθριςτικό εκφραςτι τον Thompson, θ 

                                                           
19

 Οι Gard & Lee (1978) παρακζτουν χαρακτθριςτικά το εξισ ερϊτθμα: «Κζλουμε πραγματικά να 
κάνουμε τα παιδιά να ταυτιςτοφν με τον Hitler (ι με τον Ghandi ι τον Churchill); Ι αλικεια να 
εμπλακοφν ςυναιςκθματικά με αυτόν;», κεωρϊντασ παρόμοιεσ ταυτίςεισ από άςτοχεσ ζωσ κι 
επικίνδυνεσ (Gard & Lee 1978, 32). 
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Ενςυναίςκθςθ ορίηεται ωσ ζνασ ελεφκεροσ πάγιοσ ςτόχοσ, ενταγμζνοσ ςτο ςχεδιαςμό ενόσ 

αναλυτικοφ προγράμματοσ, ο οποίοσ ενςωματϊνει τισ διανοθτικζσ δεξιότθτεσ τθσ χριςθσ 

πθγϊν, τθσ ανταλλαγισ και τθσ ερμθνείασ πλθροφοριϊν, που τροφοδοτοφν τθν επίγνωςθ 

τθσ διαφορετικότθτασ και τθν περιζργεια (Thompson 1983, 22). Ο Thompson κεωρεί τθν 

Ενςυναίςκθςθ ςτόχο, αντικείμενο διδαςκαλίασ και δεξιότθτα, που ςχετίηεται με τθν 

προςπάκεια ταφτιςθσ με τουσ ανκρϊπουσ του παρελκόντοσ, χωρίσ εμπλοκι του 

ςυναιςκιματοσ (Thompson 1983, 22-26˙ Thompson 1982, 22). 

 Αντίκετα, ςφμφωνα με τθ δεφτερθ αντίλθψθ, θ Little (1983β) αναγνωρίηει ςτθν 

Ενςυναίςκθςθ ζναν τφπο φανταςιακισ δραςτθριότθτασ (Little 1983β, 30-31). Λςχυρίηεται 

ότι δεν είναι αδφνατο να μπει κάποιοσ ςτισ ςκζψεισ του άλλου ι να αιςκανκεί τα ίδια 

ςυναιςκιματα, αρκεί να χρθςιμοποιιςει τθ φανταςία του20. Θ δραςτθριότθτα αυτι, κατά 

τθ Little είναι γνωςτικι, αν και θ ϊκθςθ προσ κάτι τζτοιο είναι ςυναιςκθματικισ φφςθσ 

(1983β, 30)˙ θ ίδια πιςτεφει ότι θ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα κινθτοποιείται εξίςου από τθ 

ςκζψθ και το ςυναίςκθμα, αλλά ο ιςτορικόσ προςφεφγει ελάχιςτα ςε αυτό, κακϊσ δεν 

μπορεί να βιϊςει ςυναιςκιματα του παρελκόντοσ, αλλά πρζπει να τα φανταςτεί21˙ φυςικά 

αυτό δεν ιςχφει για τον αναγνϊςτθ ι το μακθτι (Little 1983β, 31).  

 Επομζνωσ, ενϊ για τον Thompson θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ζχει κυρίωσ διανοθτικι 

φφςθ, ωσ «ερμθνεία» του παρελκόντοσ (Newman 1988, 36), με βάςθ τθν κοινωνικι 

επίγνωςθ (Thompson 1982, 22), για τθ Little, θ ενςυναίςκθςθ είναι ζνασ «ευρετικόσ 

μηχανιςμόσ», με τον οποίο ο μακθτισ διειςδφει ςτο μυαλό των ανκρϊπων του 

παρελκόντοσ και προςπακεί να κατανοιςει τισ ανκρϊπινεσ αποφάςεισ (Little 1983β, 30-

31), κυμίηοντασ τθ κεωρία του Blyth, που αναγνωρίηει γνωςτικι και ςυναιςκθματικι 

διάςταςθ22 ςτθν Ενςυναίςκθςθ (Newman 1988, 36-37).  

                                                           
20

 Θ Little (1983β) υιοκετεί από τον Collingwood (Collingwood 1994, 240-243) τθν ζννοια τθσ 
«δομθμζνθσ φανταςίασ» (constructive imagination), θ οποία χρθςιμοποιείται από τον ιςτορικό, για 
να δϊςει ςυνζχεια ςτθν αφιγθςθ και να καλφψει κενά μεταξφ γεγονότων και διαφορετικϊν 
ερμθνειϊν (Little 1983β, 28-29). Θ φανταςία αυτι λειτουργεί με βάςθ ι προχπάρχουςεσ ιδζεσ ι 
λεπτομερι εξζταςθ πολλϊν περιπτϊςεων ι διαμόρφωςθ μιασ γενικισ εντφπωςθσ και ολοκλιρωςθ 
αυτισ μζςω τθσ φανταςίασ (Little 1983β, 30). Ραραδείγματα τθσ τρίτθσ εκδοχισ, για τθ Little, 
ςυνδζουν τθ φανταςία με τθ διαδικαςία διατφπωςθσ υποκζςεων, όπωσ τισ ζχουν αναφζρει οι Gard 
& Lee (1978). Θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ είναι, επομζνωσ, κατά τθν ζννοια αυτι, μια ευρετικι 
διαδικαςία που ενδιαφζρεται για τα ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ του παρελκόντοσ, ϊςτε να 
επιτευχκεί μια πλιρθσ κατανόθςθ αυτοφ (Little 1983β, 30).  
21

 H Coltham (1983) ςτο ίδιο μικοσ κφματοσ με τθν Little (1983β) υποςτθρίηει ότι «αφοφ θ Λςτορία 
αφορά κατ’ ουςίαν ςτο ανκρϊπινο είδοσ, είναι μια μελζτθ που μπορεί να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να 
κατανοιςουν περιςςότερα για τθν ανκρϊπινθ φφςθ και τθν ανκρϊπινθ ηωι» (Coltham 1983, 38).  
22

 Στο πλαίςιο αυτό, θ Stern (1998) ορίηει τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ τθν κατανόθςθ του πϊσ και 
του γιατί οι άνκρωποι ζδραςαν με ςυγκεκριμζνο τρόπο μζςα ςτο πλαίςιο τθσ εποχισ τουσ˙ θ 
κατανόθςθ αυτι, ενϊ μπορεί να υπάρχει ζνα επίπεδο ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ, δεν απαιτεί τθ 
ςυμπάκειά μασ, τθν αποδοχι ι τθ ςυγχϊρθςθ για τθν επιλογζσ τουσ (Stern 1998, 48). Οι Tally και 
Goldenberg (2005), επίςθσ, ζχουν υποςτθρίξει ότι θ καλλιζργεια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτουσ 
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 III.2.iii. Η ςυςτηματική μελζτη τησ Ιςτορικήσ Ενςυναίςθηςησ: Shemilt και Lee 

 Επθρεαςμζνοι από τισ κεωριςεισ αυτζσ οι κατεξοχιν μελετθτζσ τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ Shemilt και Lee διατυπϊνουν τθν τοποκζτθςι τουσ κατά τα μζςα τθσ 

δεκαετίασ του 1980.  

 Ο Shemilt (1984) υποςτθρίηει πωσ θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ πρζπει να διδάςκεται 

και να αξιολογείται ωσ γνωςτικι κι όχι ωσ ςυναιςκθματικι δραςτθριότθτα (Newman 1988, 

46-47). Δεν καταφζρεται, όμωσ, ενάντια ςε ζνα πικανό ςυναιςκθματικό περιεχόμενο τθσ 

ζννοιασ, αν και είναι πεπειςμζνοσ ότι το κυμικό ςτοιχείο ςτθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ 

παίρνει μορφι κατιχθςθσ (Shemilt 1984, 47).  

 Από τθν άλλθ, ο Lee23 υποςτθρίηει πωσ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ι κατανόθςθ 

ςθμαίνει τθν ικανότθτα να βλζπει κανείσ και να δζχεται ωσ υπό όρουσ κατάλλθλεσ –χωρίσ 

κατ’  ανάγκθ να τισ δζχεται ι να τισ μοιράηεται- ςυνδζςεισ μεταξφ ςτόχων, περιςτάςεων και 

δράςεων και να ςυλλαμβάνει πϊσ κα μποροφςε να αντιμετωπίηει τισ καταςτάςεισ αυτζσ, αν 

ηοφςε ςτθν αντίςτοιχθ εποχι (Lee 1984α, 89-101). Θ κατανόθςθ τθσ ατομικισ δράςθσ και 

ευρφτερα των κοινωνικϊν πρακτικϊν ςτθν Λςτορία ςυνδζεται με τθν ανάγκθ να βροφμε τισ 

αιτίεσ τουσ, πράγμα που περιλαμβάνει τθν κατανόθςθ των ςχζςεων μεταξφ των 

αντιλιψεων, των αξιϊν και των ςτόχων των δρϊντων προςϊπων (Lee et al. 1997, 233˙ 

Ashby & Lee 1987, 63)˙ θ Ενςυναίςκθςθ για τον Lee δεν αφορά απλϊσ ςτθν επίγνωςθ ότι 

ςθμαντικοί ιςτορικοί παράγοντεσ ι ομάδεσ είχαν μια ιδιαίτερθ οπτικι ςτον κόςμο τουσ, 

αλλά και ςτθν ικανότθτα να βλζπει κανείσ πϊσ αυτι θ οπτικι κα μποροφςε να επθρεάςει τθ 

δράςθ ςε ειδικζσ περιςτάςεισ (Lee & Ashby 2001, 24˙ Ashby & Lee 1987, 63-63˙ Lee 1984α, 

89-90). Αν και δεν παραβλζπει το ςυναίςκθμα ωσ υπαρκτό ςτοιχείο τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ o 

Lee (Lee 1984α, 89-90), κεωρεί ότι ςτθν Λςτορία αυτό μπορεί να εμποδίςει τθν κατανόθςθ 

από τον ιςτορικό και τουσ αναγνϊςτεσ του, λόγω των προκαταλιψεων που ενδεχομζνωσ κα 

                                                                                                                                                                      
μακθτζσ ενζχει ζνα επίπεδο προςωπικισ ςυναιςκθματικισ ςφνδεςθσ με τα ιςτορικά γεγονότα, 
παράλλθλα με τθν αδιαμφιςβιτθτθ ζννοια τθσ κατανόθςθσ του παρελκόντοσ.  
23

 Κάτω από τθν «ψυχολογικι» αυτι διάςταςθ τθσ Λςτορίασ, ο Lee (1984α) ξεκινά να ερμθνεφςει τθν 
ιςτορικι ςκζψθ μζςω ψυχολογικϊν δεδομζνων με βάςθ τα πειράματα του Piaget, αλλά διατθρεί 
επιφυλάξεισ ωσ προσ το πεδίο εφαρμογισ αυτϊν, κακϊσ θ Λςτορία είναι περιςςότερο κζμα 
πεποικιςεων, ςκοπϊν και αξιϊν κι όχι παρατιρθςθσ αντικειμζνων (Lee 1984α, 107). Απαντϊντασ, 
επίςθσ, ςτον Flavell (1974), ο οποίοσ υποςτιριξε ότι τα παιδιά ςυχνά είναι ικανά να ςυναγάγουν 
ςυμπεράςματα, που τουσ επιτρζπουν να βάηουν τον εαυτό τουσ ςτθ κζςθ κάποιου άλλου, χωρίσ κατ’  
ανάγκθ να αντιλαμβάνονται το λόγο για τον οποίο πρζπει να κάνουν κάτι τζτοιο, ο Lee υποςτθρίηει 
ότι, ακόμθ κι αν ιςχφει κάτι τζτοιο, ςτθν Λςτορία θ ανάδειξθ των λογικϊν ςχζςεων είναι πιο 
περίπλοκθ (Lee 1984α, 108). Ραράλλθλα, εξετάηοντασ τισ αναφορζσ τθσ Donaldson (1978) για τθ «μθ-
ενςωματωμζνθ» ςκζψθ (disembedded), και για τθν «ανκρϊπινθ αίςκθςθ» (human sense), κεωρεί 
ότι αυτζσ είναι ςθμαντικά, αλλά ακατζργαςτα εργαλεία για το δάςκαλο τθσ Λςτορίασ (Lee 1984α, 
111), κακϊσ δεν είναι ςαφζσ τι αποτελεί το περιεχόμενο των όρων αυτϊν (Lee 1984α, 109). 
Επομζνωσ, αν και ο Lee κεωρεί ότι κάποια ευριματα ςε ςχζςθ με τθν ιςτορικι κατανόθςθ υπάρχουν 
από τθν πλευρά των ψυχολόγων, επιςθμαίνει πωσ λείπουν κακοριςτικά ςτοιχεία από τον 
επιςτθμονικό αυτό κλάδο για τθν κατανόθςθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ (Lee 1984α, 111). 
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προκφψουν (Lee 1984α, 97-98, 113). Για το λόγο αυτό βλζπει, τελικά, τθν ενςυναίςκθςθ ωσ 

διανοθτικι διαδικαςία, όπωσ και ο Shemilt (Newman 1988, 51).  

 Αργότερα, κάτω από τθ λογικι των διαφορετικϊν οπτικϊν, ο Lee με τθ ςφμπραξθ 

τθσ Ashby (2001, 24) κεωροφν πωσ αιςκιματα και κίνθτρα ζχουν κζςθ ςτθν Λςτορικι 

Ενςυναίςκθςθ μόνο ωσ προσ το γνωςτικό φορτίο τουσ κι όχι ωσ προσ τθ ςυναιςκθματικι 

τουσ υφι, κακϊσ θ τελευταία περιορίηεται από τα λογικά όρια που κζτει θ απόςταςθ από 

το παρελκόν (Lee & Ashby 2001, 24-25˙ πβ και Lee 2001˙ εποφςθ 2000β, 198).  

 

 III.2.iv. Νεότερεσ θεωρήςεισ για την ζννοια τησ Ιςτορικήσ Ενςυναίςθηςησ 

 Ο Portal (1987, 90-98) υποςτθρίηει ότι ο ρόλοσ τθσ Ενςυναίςκθςθσ ςτθν κατανόθςθ 

των ιδεϊν του παρελκόντοσ είναι να προβάλλουμε τον εαυτό μασ μζςω τθσ φανταςίασ ςε 

μια ιςτορικι περίςταςθ και να χρθςιμοποιιςουμε τθ δικι μασ πνευματικι ματιά, για να τθν 

παρατθριςουμε και να τθν κρίνουμε. Μια τζτοια ςυναιςκθματικι προςζγγιςθ αποτελεί 

μάλλον μια διαιςκθτικοφ τφπου προςζγγιςθ για το παρελκόν˙ ωςτόςο, κατά τον Portal, 

είναι μια αρχι για τθ διατφπωςθ των κατάλλθλων ερωτιςεων που κα οδθγιςουν ςτθ 

ςυνειδθτι ερμθνεία των φαινομζνων. Ο Portal ςυμφωνεί με τθ Little ότι θ ςπουδαιότθτα 

τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςχετίηεται με τθ δυνατότθτα που ζχει να ξυπνά ςτον ιςτορικό 

ςυναιςκιματα τα οποία, όπωσ και οι ςκζψεισ, μποροφν να κινθτοποιιςουν τθν ανκρϊπινθ 

δράςθ˙ κεωρεί, όμωσ, ότι θ παραδοχι αυτι δίνει ζναν εφιμερο χαρακτιρα ςτθν 

Ενςυναίςκθςθ, θ οποία για να καταξιωκεί ωσ βαςικό ςυςτατικό τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ 

πρζπει να αποτελεί ζναν ςυγκεραςμό ανάμεςα ςτθ φανταςιακι ενόραςθ και τθ 

μεκοδολογικι ζρευνα. Ο ίδιοσ υποςτθρίηει πωσ θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ υπογραμμίηει τθν 

ανκρϊπινθ ποιότθτα τθσ Λςτορίασ, γιατί αναδεικνφει τθν ανκρϊπινθ διάςταςι τθσ.  

 Ο Newman (1988, 70) κεωρεί πωσ θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ περιλαμβάνει ζνα 

ςυναιςκθματικό κι ζνα διανοθτικό πεδίο ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ και ότι θ 

ςυναιςκθματικι πλευρά είναι περιςςότερο κατάλλθλθ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ 

ανκρϊπινων πτυχϊν τθσ Λςτορίασ˙ θ Ενςυναίςκθςθ, κατά τον ίδιο, είναι μια 

αλλθλεπιδραςτικι επικοινωνιακι διαδικαςία, κατά τθν οποία θ ζμφαςθ ςτθ γνωςτικι 

πλευρά ιςοδυναμεί με καταςτροφι τθσ «ιςτορικισ εμπειρίασ». 

 Ο Foster (2001, 169-175), από τθν άλλθ, τονίηει πωσ θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ δεν 

περιλαμβάνει τθν ζννοια τθσ φανταςίασ, τθσ ταφτιςθσ ι τθσ ςυμπάκειασ, κακϊσ θ Λςτορία 

ςτθρίηεται ςτθν ανάδειξθ λογικϊν αιτιωδϊν ςχζςεων˙ κεωρεί πωσ θ ζννοια ςτοχεφει ςτθν 

κατανόθςθ των ανκρϊπινων πράξεων ςτο παρελκόν και προχποκζτει τθν παραδοχι ότι το 

παρελκόν διαφζρει από το παρόν και ότι θ προςεκτικι εξζταςθ των ιςτορικϊν τεκμθρίων 
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μπορεί να οδθγιςει ςτθν εκτίμθςθ του γιατί οι άνκρωποι ζδραςαν με τον ζνα ι τον άλλο 

τρόπο. Ακόμθ, θ ενςυναιςκθτικι προςζγγιςθ περιλαμβάνει εξονυχιςτικι εκτίμθςθ του 

ιςτορικοφ πλαιςίου, ςτθριγμζνθ ςε πολλαπλζσ μορφζσ τεκμθρίων, που προβάλλουν ςτουσ 

μακθτζσ διλθμματικζσ καταςτάςεισ, τισ οποίεσ καλοφνται να διερευνιςουν, επιτρζποντάσ 

τουσ να ελζγξουν τισ προςωπικζσ τουσ ιςτορικζσ οπτικζσ κι ενκαρρφνοντασ τα ςωςτά 

κεμελιωμζνα, αλλά όχι απόλυτα ςυμπεράςματα, κακϊσ κανζνασ απόλυτοσ παράγοντασ δεν 

μπορεί να κακορίηει τισ ανκρϊπινεσ πράξεισ. 

 Ο VanSledright (2001, 55), επίςθσ, κεωρεί τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ μια εκ 

διαμζτρου αντίκετθ προςζγγιςθ από τθ ςυναιςκθματικι οπτικι, κακϊσ θ ταφτιςθ με τα 

γεγονότα του παρελκόντοσ πρζπει να πιςτοποιθκεί από το πζραςμα του χρόνου κι από τθν 

παραδοχι ότι ο χρόνοσ αλλάηει το τοπίο με τρόπουσ που κακιςτοφν τθν κατανόθςθ των 

ιςτορικϊν υποκειμζνων και των πράξεϊν τουσ εξαιρετικά επίπονθ.  

 Θ Riley (2001, 140-141), όμωσ, κεωρεί αναπόφευκτθ ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα 

τθ ςυμμετοχι του ςυναιςκιματοσ ςτθ λογικι ιςτορικι διεργαςία, κακϊσ μια προςπάκεια 

για απόλυτα λογικι εμπλοκι, χωρίσ μετριαςμζνθ ςυναιςκθματικι τοποκζτθςθ, ενζχει τον 

κίνδυνο να κεωρθκοφν τα ιςτορικά υποκείμενα κάτι εξωανκρϊπινο, πράγμα που ματαιϊνει 

τθν ιςτορικι κατανόθςθ κακεαυτι. Θ ίδια, ωςτόςο, πιςτεφει πωσ ο μόνοσ τρόποσ για να 

αποφευχκεί θ παραμόρφωςθ ςτθν ιςτορικι κατανόθςθ είναι θ επίμονθ ανάλυςθ των 

ιςτορικϊν τεκμθρίων μζςα από ποικίλεσ οπτικζσ. 

 Ο Wineburg (2001, 237) υποςτθρίηει πωσ δεν μπορεί να φανταςτεί ζναν ιςτορικό να 

προςπακεί να μελετιςει τθν Λςτορία, αγνοϊντασ το ςυναίςκθμα, είτε αυτό ςχετίηεται με το 

πάκοσ του για το αντικείμενο ζρευνάσ του είτε με τθ ςυναιςκθματικι προςζγγιςθ των 

ανκρϊπων, τουσ οποίουσ προςπακεί να καταλάβει.  

 Ο Moniot (2002, 78-79) κεωρεί τθν Ενςυναίςκθςθ ζναν τρόπο αναηιτθςθσ τθσ 

ιςτορικισ αλικειασ μαηί με τθν ακριβι ζκκεςθ των γεγονότων και τθν εξιγθςθ. Ριςτεφει 

πωσ είναι μια προςπάκεια που απαιτεί απομάκρυνςθ από τα υπάρχοντα νοθτικά πλαίςια 

και κατανόθςθ ταυτόχρονα του ιςτορικοφ «άλλου», μζςα από τα ςυναιςκιματα, τα 

κίνθτρα, τα ςχζδια, τισ αξίεσ και ό,τι γενικά αποτελεί τον «πολιτιςμικό κϊδικα» του 

παρελκόντοσ. 

 Ο Husbands (2004, 89-93), αναφερόμενοσ κυρίωσ ςτθ ςχολικι Λςτορία, κεωρεί πωσ 

θ ιςτορικι φανταςία ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία, κακϊσ οι μακθτζσ δεν είναι απλϊσ «ςκεφθ 

δεδομζνων», αλλά ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαδικαςία κατανόθςθσ του παρελκόντοσ 

μζςω των εμπειριϊν, των ενδιαφερόντων και των οπτικϊν τουσ (Husbands 2004, 87-88)˙ 

πρόκειται για το «διάλογο», ςφμφωνα με τον Carr (1983, 34), που αναπτφςςει κι ο ίδιοσ ο 
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ιςτορικόσ με το γεγονόσ, ο οποίοσ αναπόφευκτα κεμελιϊνεται πάνω ςτθ φανταςία και τισ 

πεποικιςεισ του για το παρελκόν, ϊςτε να ςυνδζςει τισ πθγζσ και να διαμορφϊςει μια 

ςυμπαγι ιςτορικι αφιγθςθ. Ο Husbands ςυμφωνεί με τον Carr ότι ςτο ςθμείο αυτό ο 

ιςτορικόσ οφείλει να κζςει περιοριςμοφσ ςτισ ερμθνείεσ που κα επικυμοφςε να επιβάλει 

ςτο παρελκόν. Λδιαίτερα, όμωσ, ςτθ ςχολικι Λςτορία, θ άςκθςθ τθσ φανταςίασ με όρια, είναι 

αναγκαία για τθν θκικι και ανκρωπιςτικι διάςταςθ που αυτι ςυνικωσ παίρνει ςτθν τάξθ˙ 

γι’  αυτό ο Husbands καταλιγει ότι το μάκθμα επιβάλλει τθν ενεργοποίθςθ τόςο των 

διανοθτικϊν όςο και των ςυναιςκθματικϊν δυνατοτιτων των παιδιϊν. 

 Ακολοφκωσ, οι Barton και Levstik (2008, 301-319) αναγνωρίηουν, εκτόσ από τθ 

διανοθτικι, μια κυμικοφ τφπου διάςταςθ ςτθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ, τθν οποία 

ταυτίηουν με το ενδιαφζρον για τθν Λςτορία. Στο πλαίςιο αυτό διακρίνουν τισ ζννοιεσ 

«ςυμπάκεια» κι «Ενςυναίςκθςθ» αποδίδοντασ ςτθν πρϊτθ τθ φανταςιακι αναβίωςθ 

αιςκθμάτων και ςκζψεων, ςαν να ιταν δικά μασ, και ςτθ δεφτερθ τθ φανταςιακι ανάπλαςθ 

αιςκθμάτων και ςκζψεων άλλων ανκρϊπων από τθ δικι τουσ ςκοπιά (Barton & Levstik 

2008, 273)˙ κοινό ςτοιχείο, κατά τθ κεϊρθςθ αυτι, είναι θ ςχζςθ και των δφο εννοιϊν με τθ 

φανταςία, ενϊ θ διαφορά τουσ βρίςκεται ςτο ότι θ ςυμπάκεια προχποκζτει ότι όλοι οι 

άνκρωποι είναι ίδιοι, ανεξάρτθτα από εποχι, πολιτιςμό κι ατομικζσ ςυνκικεσ, ενϊ θ 

Ενςυναίςκθςθ ςτθρίηεται ςτθ βαςικι παραδοχι τθσ ετερότθτασ. Οι ίδιοι (Levstik & Barton 

2011, 27) κεωροφν πωσ θ διείςδυςθ ςτο παρελκόν ζχει φανταςιακό χαρακτιρα μόνο κατά 

το ότι χρειάηεται να αναςυντεκεί μία εκδοχι αυτοφ˙ ςτθν πραγματικότθτα, όμωσ, πρόκειται 

για μια λογικι και βαςιςμζνθ ςε ιςτορικά τεκμιρια εξζταςθ παραγόντων που οδιγθςαν ςε 

ςυγκεκριμζνεσ εκβάςεισ τα γεγονότα˙ κάκε περίπτωςθ απομάκρυνςθσ από τθ διαδικαςία 

αυτι είναι πικανό να οδθγιςει ςε παρερμθνείεσ. Εντοφτοισ, αν και ςυμφωνοφν με τον 

Foster (2001) κατά το ότι θ Ενςυναίςκθςθ δεν είναι ταφτιςθ, καυμαςμόσ ι ςυμπάκεια προσ 

τα δρϊντα ιςτορικά υποκείμενα, οι ίδιοι κεωροφν ότι αν αυτι περιοριςτεί ςε ζνα 

αποκλειςτικά γνωςτικό επίτευγμα «ςυρρικνϊνεται θ ςυμβολι τθσ ςτθν πλουραλιςτικι 

δθμοκρατία» (Barton & Levstik 2008, 275), κακϊσ κάκε εναςχόλθςθ με τα δρϊντα 

υποκείμενα που διαφζρουν από τον ερευνθτι προχποκζτει όχι απλϊσ τθν κατανόθςθ, 

αλλά και το ενδιαφζρον του γι’  αυτά, γεγονόσ  που απαιτεί όχι μόνο διανοθτικι, αλλά και 

κυμικι προςζγγιςθ (Barton & Levstik 2008, 295).   

 Οι Bryant και Clark (2006), επίςθσ, πιςτεφουν ότι οι μακθτζσ ζχουν τθν τάςθ να 

βαίνουν προσ τθ «ςυναιςκθματικι ενςυναίςκθςθ» *“emotive empathy” (Stripling 2011, 73˙ 

Bryant & Clark 2006)+ ευκολότερα από ό,τι προσ τθ διανοθτικι, κακϊσ ζχουν τθν ιδζα πωσ 

τα ςυναιςκιματα των ανκρϊπων του παρελκόντοσ είναι πιο εφκολα κατανοθτά και 
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προςβάςιμα, ενϊ θ διανοθτικι ενςυναίςκθςθ τουσ οδθγεί ςε αντιφατικά ςυμπεράςματα, 

τα οποία δεν είναι εφκολο να κατανοιςουν. Κεωροφν, ωςτόςο, ότι θ ςυναιςκθματικι 

ενςυναίςκθςθ είναι μεν κατάλλθλθ για το ευρφ κοινό, αλλά ακατάλλθλθ για τθ ςχολικι 

τάξθ, γιατί τθσ λείπει θ διανοθτικι κατεφκυνςθ, βαςίηεται ςε περιοριςμζνα ιςτορικά 

δεδομζνα και προςεγγίηει το παρελκόν μζςα από τθν οπτικι τθσ ςφγχρονθσ εποχισ (Bryant 

& Clark 2006, 1039, 1044).  

 O Yilmaz (2007α, 331), επθρεαςμζνοσ από τον Lee, ορίηει τθν Λςτορικι 

Ενςυναίςκθςθ ωσ τθν ικανότθτα να βλζπει και να κρίνει κάποιοσ το παρελκόν ςφμφωνα με 

τουσ δικοφσ του όρουσ, προςπακϊντασ να καταλάβει τθ νοοτροπία, το πλαίςιο αναφοράσ, 

τισ πεποικιςεισ, τισ αξίεσ, τουσ ςκοποφσ και τισ δράςεισ των ιςτορικά δρϊντων 

υποκειμζνων, χρθςιμοποιϊντασ ποικίλα ιςτορικά τεκμιρια˙ πρόκειται για δεξιότθτα που 

αναβιϊνει τθ ςκζψθ ενόσ ιςτορικοφ υποκειμζνου ςτο μυαλό κάποιου ι για ικανότθτα να 

βλζπουμε τον κόςμο, όπωσ ιταν ςτο παρελκόν.  

 

 III.2.v. Η μελζτη τησ Ιςτορικήσ Ενςυναίςθηςησ ςτην Ελλάδα  

 Στθν Ελλάδα, ο Λεοντςίνθσ (1999, 123-124) κεωρεί τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ μια 

ςειρά από δεξιότθτεσ που επιτρζπουν ςτο μακθτι να προςεγγίςει τα ιςτορικά γεγονότα 

διανοθτικά και ςυναιςκθματικά, ϊςτε μζςω τθσ φανταςίασ να ταυτιςτεί ςτενά με κάποιο 

ιςτορικό πρόςωπο, για να κατανοιςει τα πιςτεφω, τα κίνθτρα και τισ πράξεισ του.   

 Θ Νάκου (2000α, 105, 140) δζχεται τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ επίτευγμα και 

διαδικαςία ςυναιςκθματικοφ και γνωςτικοφ τφπου, επθρεαςμζνθ από τον Lee˙ κεωρεί πωσ 

θ ενεργοποίθςι τθσ γίνεται μζςω ενεργθτικϊν πρακτικϊν και ότι εμποδίηεται από τθν πιςτι 

αναπαραγωγι ιςτορικϊν διθγιςεων και τθν προςκόλλθςθ ςε δεδομζνα ιδεολογιματα. 

 Θ εποφςθ (2004, 342-343˙ 2000β) ονομάηει Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ τθν αναηιτθςθ 

τθσ ςθμαςίασ των πράξεων του εκάςτοτε ιςτορικοφ υποκειμζνου, με ςτόχο τθν ανάδειξθ 

τθσ αιτιότθτασ και, κατ’ επζκταςθ, τθν ιςτορικι κατανόθςθ˙ θ διαδικαςία αυτι, κατά τθ 

εποφςθ, ζχει τθ μορφι προβολισ του μελετθτι, ιςτορικοφ ι μακθτι, ςτθν κατάςταςθ του 

ιςτορικοφ δρϊντοσ υποκειμζνου και ενδεχομζνωσ ςτθν ταφτιςθ μαηί του και απαιτεί μια 

διανοθτικι διαδικαςία κατανόθςθσ των ςκζψεων, των ςυναιςκθμάτων, των ιδεϊν και των 

αξιϊν του. 

 Ο Κόκκινοσ (2003, 127-128), επίςθσ, κεωρεί τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ μια 

φανταςιακι αναβίωςθ του παρελκόντοσ, ζνα ταξίδι ςτα κίνθτρα και τα βιϊματα των 

ανκρϊπων του, χωρίσ απαιτιςεισ αυςτθρισ αναγωγισ ςτον πυρινα των γεγονότων, τα 

οποία αποκτοφν νόθμα ανάλογα με το εκάςτοτε ιςτορικό ςυγκείμενο. Κεωρεί πωσ θ ζννοια 
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ςτθρίηεται «ςτθν επιςτθμολογικι ςυνκικθ τθσ εναλλαξιμότθτασ των προοπτικϊν» και ζχει 

ωσ πεδίο αναφοράσ τθν κοινι ανκρϊπινθ διάςταςθ (Κόκκινοσ 2003, 144).        

 Θ Κάββουρα (2011, 91-92) κεωρεί τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ μια πολφ ςθμαντικι 

ζννοια που δίνει ηωντάνια ςτθν ιςτορικι ερμθνεία, ειςάγοντασ τθν Λςτορία ςτο χϊρο τθσ 

επιχειρθματολογίασ. Κεωρεί, ωςτόςο, ότι πρζπει να προςεγγίηεται με προςοχι με κριτιρια 

ορκολογικά και αξιόπιςτα και λιγότερο διαιςκθτικά. 

  

 ΙΙΙ.2.vi. Μια απόπειρα εννοιολόγηςησ 

  Για τουσ περιςςότερουσ μελετθτζσ, επομζνωσ, θ Ενςυναίςκθςθ αναφζρεται ςε ζνα 

ςυνδυαςμό πρωτίςτωσ διανοθτικισ και δευτερευόντωσ φανταςιακισ ιδιότθτασ (Bryant & 

Clark 2006, 1042˙ Foster 2001, 169-170˙ Davis 2001, 3˙ Stanford 1994, 221-225˙ Ashby & Lee 

1987, 62-65˙ Shemilt 1984, 39)˙ θ φανταςία ςτο κζμα αυτό εξιςορροπείται από τθ χριςθ 

τεκμθρίων για το παρελκόν κι ζχει ελάχιςτθ ςχζςθ με τθ ςυμπάκεια, λόγω του φόβου 

περιοριςμοφ τθσ αντικειμενικότθτασ (Newman 1988, 27).  

 Θ Ενςυναίςκθςθ επιβάλλει τθν αναγνϊριςθ του πϊσ οι άνκρωποι ςτο παρελκόν 

ζβλεπαν τισ ςυνκικεσ ηωισ τουσ, κακϊσ και τον κόςμο που τουσ περιζβαλε, πϊσ 

αξιολογοφςαν τισ επιλογζσ και τισ απόψεισ τουσ και πϊσ οι αντιλιψεισ τουσ 

διαμορφϊνονταν από τισ αξίεσ, τισ πεποικιςεισ και τισ ςτάςεισ τουσ (Van Boxtel & Van Drie 

2009˙ Van Drie & Van Boxtel 2007, 87-88˙ Bryant & Clark 2006, 1042˙ Van Boxtel & Van Drie 

2004˙ Davis 2001, 3˙ Ogawa 2000). Συχνά, μάλιςτα, πθγάηει από τθ διεργαςία διαφορετικϊν 

οπτικϊν ςε ςχζςθ με το εξεταηόμενο γεγονόσ (Davis 2001, 3).  

 Θ εννοιολογικι αυτι προςζγγιςθ δεν ζχει ςχζςθ με τθν κοινι ζννοια τθσ 

«ςυμπάκειασ», θ οποία υπονοεί ότι όλα τα όντα είναι ίδια, «ανεξαρτιτωσ εποχισ, 

πολιτιςμοφ και ατομικϊν προτιμιςεων» (Barton & Levstik 2008, 273). Ζτςι, είναι δυνατό να 

κατανοιςει κανείσ το παρελκόν, ακόμθ κι αν δε το «ςυμπακεί», μζςα από τθ φανταςία που 

τικαςεφεται από τα ιςτορικά τεκμιρια (Davis 2001, 3-5˙ Lee 1978, 74, 81).  

 

 ΙΙΙ.3. Η ςθμαςία τθσ Ενςυναίςκθςθσ ςτθν Ιςτορία 

 Θ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ Ενςυναίςκθςθσ πθγάηει από τθν πεποίκθςθ ότι οι 

πράξεισ ςτο παρελκόν ζγιναν για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ και ότι οι άνκρωποι που ζδραςαν 

μζςα ςε αυτζσ είχαν ιδιαίτερουσ ςκοποφσ και κζςθ ςτθν ειδικι ιςτορικι περίςταςθ (Lee 

1984β, 2). Ωςτόςο, το να γνωρίηουμε ότι ζνα πρόςωπο ςτο παρελκόν είχε ςυγκεκριμζνεσ 

αντιλιψεισ και αξίεσ είναι ανεπαρκζσ. θ γνϊςθ πρζπει να ζχει ζνα αντίκριςμα με τθν ζννοια 
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τθσ ικανότθτασ αξιολόγθςθσ των αιτίων και τθσ αντοχισ τουσ ςτθ δράςθ24. Σε αυτό το 

ςθμείο θ Ενςυναίςκθςθ ςυνδζεται με τθν ερμθνεία τθσ δράςθσ και τθσ κοινωνικισ 

πρακτικισ (Lee et al. 1997, 233). 

 Οι Yeager και Foster (2001, 14-15) κεωροφν ότι θ κεμελιϊδθσ ςθμαςία τθσ 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ βρίςκεται ςτο ότι διαδραματίηει ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

ανάπτυξθ επαγωγικισ ςκζψθσ που επιτρζπει ςτον ιςτορικό να κατανοεί τισ πράξεισ του 

παρελκόντοσ. Θ φανταςία ςτο πλαίςιο αυτό ζχει το ρόλο τθσ διανοθτικισ αντίδραςθσ ςε 

μια δεδομζνθ κατάςταςθ, που περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνο ςυγκείμενο, αποτελζςματα και 

τεκμιρια. Γι’  αυτό και θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ζχει το ρόλο τθσ δεξιότθτασ που 

γεφυρϊνει το χάςμα ανάμεςα ςε ό,τι ξζρουμε για το παρελκόν και ςε ό,τι μπορεί να 

ςυναχκεί ωσ ςυμπζραςμα από αυτό, ωκϊντασ τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν κριτικά, ιδιαίτερα 

εκείνουσ τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

 

ΙV.Η Iςτορικι Ενςυναίςκθςθ ςτθν Εκπαίδευςθ  

Θ είςοδοσ τθσ Ενςυναίςκθςθσ ςτθ ςχολικι Λςτορία ανάγεται ςτθ δεκαετία του 1910, όταν 

αρκετοί μελετθτζσ ζκαναν πειραματικζσ προςπάκειεσ ειςαγωγισ τθσ ζννοιασ ςτθν 

εκπαίδευςθ. Ωςτόςο, αυτζσ οι πρϊιμεσ προςπάκειεσ είχαν περιοριςμζνθ επιτυχία, 

προςκροφοντασ ςτθν ζννοια του πατριωτιςμοφ των αναλυτικϊν προγραμμάτων  τθσ εποχισ 

(Cunningham 2009, 679). Στθ ςυνζχεια οι ςχετικζσ προςπάκειεσ βρικαν εμπόδιο ςτθ μελζτθ 

τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ μζςα από τα ςτάδια ανάπτυξθσ του Jean Piaget, πράγμα που 

ζπειςε αρκετοφσ μελετθτζσ ότι θ ζννοια αυτι είναι αδφνατο να κατακτθκεί πριν τα 

δεκατζςςερα χρόνια (Cunningham 2009, 679˙ βλ. παρακάτω Αϋ Μζροσ, 1ο Κεφάλαιο, IV.4.). 

Στθν πραγματικότθτα πιο αιςιόδοξεσ απόψεισ διαμορφϊκθκαν κατά τισ δεκαετίεσ του 1960 

και του 1970, οπότε άρχιςε να γίνεται λόγοσ για τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ςτθν τάξθ˙ 

ιδιαίτερα κατά τθ δεκαετία του 1970 με τθν ειςαγωγι τθσ «Νζασ Λςτορίασ» ςτθν Αγγλία 

πραγματοποιικθκαν αρκετζσ ζρευνεσ με κζμα τόςο το περιεχόμενο και τθν ανάπτυξθ τθσ 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτο ςχολείο όςο και τισ πρακτικζσ διδαςκαλίασ με τισ οποίεσ είναι 

δυνατό αυτι να επιτευχκεί, αφινοντασ, όμωσ, ςυχνά αναπάντθτα ερωτιματα (Cunningham 

2009, 670). 

  

                                                           
24

 Επειδι θ ενςυναιςκθτικι προςζγγιςθ μπορεί να προτείνει για το ίδιο γεγονόσ ιςτορικζσ ερμθνείεσ 
που δεν ζχουν τθν ίδια εγκυρότθτα κι επάρκεια, κι επειδι θ επάρκεια αυτι δεν είναι δυνατό να 
πιςτοποιθκεί με κάποιο τρόπο, μποροφν να αναγνωριςτοφν κριτιρια, για να εξακριβϊςουν το 
βάςιμο των ιςχυριςμϊν και να αναδείξουν τθ ςθμαςία τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ˙ αυτά είναι, 
κατά τον Shemilt (1984), θ ςυνοχή μζςα ςτο πλαίςιο τθσ εποχισ, θ ςυμφωνία με άλλουσ παράγοντεσ, 
θ αποδοτικότητα τθσ ερμθνείασ με βάςθ τα δεδομζνα και θ φειδϊ ςτισ παράξενεσ κι απροςδόκθτεσ 
εκδοχζσ (Shemilt 1984, 48-49). 
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 IV.1. Δυςκολίεσ, αντιρριςεισ και ενςτάςεισ 

 Σιμερα, θ Ενςυναίςκθςθ ςπάνια εμφανίηεται ςτα αναλυτικά προγράμματα ωσ 

ςαφισ κι αυτοτελισ δεξιότθτα, ιδιαίτερα ςτθν Ελλάδα (Ματςαγγοφρασ 2011β, 568˙ 

Κουργιαντάκθσ 2005˙ Λεοντςίνθσ 1999, 123). Πςοι, ωςτόςο, αςχολοφνται με τθ διδακτικι 

τθσ Λςτορίασ αναγνωρίηουν ότι το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ Ενςυναίςκθςθσ είναι ότι 

επαναφζρει το παρελκόν ςτθ ηωι, αναπτφςςοντασ δεξιότθτεσ εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ 

των προβλθμάτων, των απόψεων και των κζςεων των δρϊντων υποκειμζνων ςτο παρελκόν 

(Λεοντςίνθσ 1999, 126˙ Smallbone 1987, 145˙ Newman 1988, 17). Ραρά τθν παραδοχι αυτι, 

όμωσ, ςθμειϊνονται ςθμαντικζσ αντιρριςεισ, παρανοιςεισ, κεωρθτικζσ ενςτάςεισ και 

δομικά προςκόμματα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν ειςαγωγι τθσ ςτθ διδαςκαλία 

τθσ Λςτορίασ (Briffa 1998˙ Barton & Levstik 2003, 359-360).  

 

 IV.1.i. Αντιλήψεισ και παρανοήςεισ   

 Θ άποψθ ότι θ γνιςια ιςτορικι γνϊςθ που διδάςκεται ςτο ςχολείο μπορεί να είναι 

μόνο μια πιςτοποίθςθ γεγονότων προβάλλεται από πολλοφσ μελετθτζσ με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ. Το να μακαίνουν τα παιδιά τθν Λςτορία φαντάηει ωσ αναγκαιότθτα, ενϊ 

οποιαδιποτε προςπάκεια για κάτι περιςςότερο κεωρείται ματαιοπονία. Μια άλλθ άποψθ 

είναι αυτι που υποςτθρίηει ότι οι μακθτζσ μποροφν να εξθγοφν, να αναλφουν ι να 

αξιολογοφν οτιδιποτε ςτθν Λςτορία, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν κατακτιςει ζνα βαςικό 

corpus γεγονότων (Lee 1994, 41)˙ κατά τον Lee (1994), ζνα πρόβλθμα ςτθν παραδοχι αυτι 

είναι ότι είναι εξαιρετικά δφςκολο να ταυτοποιθκεί ποια κα ζπρεπε να είναι αυτά τα 

γεγονότα, πράγμα που ςχετίηεται με τθν ίδια τθ φφςθ του ιςτορικοφ μακιματοσ˙ οι 

υποςτθρικτζσ τθσ άποψθσ αυτισ παρακζτουν θμερομθνίεσ, ονόματα και γεγονότα, αλλά δε 

λζνε τίποτα ουςιαςτικό για το παρελκόν. 

 Άλλθ δυςκολία είναι ότι δεν είναι δυνατό να διαχωριςτεί θ πιςτοποίθςθ του 

γεγονότοσ από τθν κατανόθςι του, κακϊσ πρόκειται για διαδικαςίεσ που ςυμβαίνουν 

ταυτόχρονα. Θ υπόκεςθ ότι είναι δόκιμο να περάςουμε πρϊτα ςε γεγονότα και μετά να 

αναπτφξουμε ιδζεσ γι’ αυτά, ϊςτε να τα κατανοιςουμε, είναι όχι μόνο εκ κεμελίων αφελισ, 

αλλά κι εμπειρικά λανκαςμζνθ, ιςχυρίηεται ο Lee (1994, 42). Οι μακθτζσ πάντα 

προςπακοφν να καταλάβουν ό,τι τουσ παραδίδεται και τα ςυμπεράςματά τουσ είναι αυτό 

που «παίρνουν» από τθν Λςτορία. Θ ιςτορικι ςκζψθ των μακθτϊν μπορεί να είναι ελλιπισ, 

αλλά μια ελλειμματικι προςζγγιςθ δε ςθμαίνει πωσ πρζπει να πάψουν να ςκζφτονται. Ο 

δάςκαλοσ πρζπει να βρει και να ενιςχφςει τισ ιδζεσ των μακθτϊν και να αντικαταςτιςει τισ 

πιο αδφναμεσ με πιο αποτελεςματικζσ. Αυτόσ ο ςκοπόσ παίρνει χρόνο για να επιτευχκεί, 
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γιατί είναι δφςκολοσ και πολφ ςθμαντικόσ.  

 Το ότι «μακαίνω Λςτορία» ςθμαίνει πωσ «μακαίνω για το παρελκόν»˙ θ διδαςκαλία, 

επομζνωσ, πρζπει να ςχετίηεται με τα γεγονότα, αλλά να προχωρά και παραπζρα, ςτθ 

μεκοδολογία, τθ βάςθ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ, που διαφοροποιεί το φυςικό (practical) από 

το ιςτορικό (historical) γεγονόσ. Τα παιδιά μποροφν ςιωπθρά να διατυπϊνουν κρίςεισ για το 

παρελκόν και αν το αγνοιςουμε αυτό, μπορεί να οδθγθκοφμε ςε παρανοιςεισ (Lee 1998˙ 

Lee & Ashby 2001, 47˙ Lee 1994, 43-44). «Και οι παρανοιςεισ αυτζσ κακιςτοφν τθν Λςτορία 

μια ικανότθτα που δε διαφζρει ςε τίποτα από τθν απαγγελία επϊν, κρφλων, μφκων ι 

ποιθμάτων», γράφει ο Lee (1994, 45). Θ διδαςκαλία, αντίκετα, τθσ Λςτορίασ που οδθγεί 

τουσ μακθτζσ ςτο να αναλφουν, να κατανοοφν και να ερμθνεφουν, τουσ απομακρφνει από 

το να ςκζφτονται το παρελκόν με ςτερεότυπο τρόπο (Θλιοποφλου 2006, 89˙ Λεοντςίνθσ 

1999, 134).  

   

 IV.1.ii. Θεωρητικζσ ενςτάςεισ  

 Θ Eνςυναίςκθςθ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τισ μοντζρνεσ αντιλιψεισ για τθν 

Λςτορία, γιατί δεν είναι μόνο ζνα αναγκαίο ςτοιχείο για τθν αναδόμθςθ του παρελκόντοσ, 

αλλά προχποκζτει πωσ το παρελκόν μπορεί να αναδομθκεί˙ ςφμφωνα με το ςκεπτικό αυτό, 

μόνο οι μοντζρνοι ιςτορικοί αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ, ενϊ ιςτορικοί με μεταμοντζρνο 

επιςτθμολογικό προςανατολιςμό25 αμφιςβθτοφν ι απορρίπτουν τθν αξία τθσ 

(Κουργιαντάκθσ 2006, 452˙ Νάκου 2000α, 60), κεωρϊντασ ότι θ ενςυναιςκθτικι προςζγγιςθ 

του παρελκόντοσ δεν είναι δυνατι, κακϊσ το παρελκόν ζχει παρζλκει και δεν είναι δυνατό 

να αναβιϊςει (Σμυρναίοσ 2008, 174-175˙ Husbands 2004, 94-95˙ Lee & Ashby 2001, 23). Το 

κεμελιϊδεσ χαρακτθριςτικό τθσ διαδικαςίασ κατανόθςθσ ςτθν Λςτορία, κατά τουσ 

ιςτορικοφσ αυτοφσ, είναι διαιςκθτικοφ τφπου και ςτθρίηεται ςε ζνα είδοσ εμπειρίασ μζςω 

των ενδείξεων, κακϊσ θ ςυνοχι ςτισ επιςτιμεσ του ανκρϊπου ςυγκροτείται μζςω των 

βιωμάτων˙ ζτςι, οι προςωπικζσ εμπειρίεσ του ιςτορικοφ διαμεςολαβοφν ςτθν κατανόθςθ 

κόςμων που αγνοεί (Κάββουρα 2011, 89), με αποτζλεςμα τθ διατφπωςθ υποκειμενικϊν 

κεωριϊν26.   

 Συγκεκριμζνα, ο Chatelêt (1962) αμφιςβθτεί τθ ςθμαςία τθσ ενςυναίςκθςθσ, 

αναφζροντασ χαρακτθριςτικά ότι είναι αφζλεια να κζλουμε να κρίνουμε τα γεγονότα ωσ 

είχαν ι να παριςτάνουμε ότι «μπαίνουμε ςτθ κζςθ» νεκρϊν θρϊων (Σμυρναίοσ 2008, 174˙ 

Νάκου 2000α, 17).  

                                                           
25

 Για το μεταμοντερνιςμό ςτθν Λςτοριογραφία βλ. Iggers & Wang 2015, 375-381. 
26

 Ο Knight (1989) ςτο πλαίςιο αυτό υποςτθρίηει ότι θ Ενςυναίςκθςθ είναι μία γοθτευτικι ζννοια, 
αλλά κι «ζνασ βακιά άχρθςτοσ όροσ, ιδιαίτερα ςτθν Λςτορία» (Σμυρναίοσ 2008, 174˙ Knight 1989, 49). 
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 Ο White (1987, 57˙ 1978, 46-47) υποςτθρίηει ότι δεν είναι δυνατό να απεικονιςτεί 

ζνα γεγονόσ από τθν ορκι του πλευρά, με ςτόχο τθν αλικεια, γιατί δεν είναι δυνατό να 

υπάρχει μία και μόνο ςωςτι άποψθ˙ επομζνωσ, τα όρια μεταξφ γεγονότων και φανταςίασ 

είναι αςαφι.  

 O Slater (1989, 7, 11) κεωρεί ότι θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ δε ςθμαίνει οφτε πλιρθ 

ταφτιςθ με το παρελκόν οφτε ζκφραςθ ςυμπάκειασ προσ τουσ ανκρϊπουσ που ζηθςαν ςε 

αυτό, γιατί το πρϊτο κα ιταν αδφνατο να γίνει και το δεφτερο κα ζκετε τθν Λςτορία υπό 

αμφιςβιτθςθ˙ θ ςθμαςία τθσ αφορά κυρίωσ το ςιμερα, με αποτζλεςμα θ επικαλοφμενθ 

αντικειμενικότθτα ςτθν ιςτορικι κεϊρθςθ να μθν είναι εκ των πραγμάτων εφικτι, εφόςον 

διαμεςολαβείται για χάρθ του παρόντοσ.  

Οι Jenkins και Brickley (1989) εκφράηοντασ μεταμοντζρνεσ απόψεισ για τθν Λςτορία, 

προβλθματίηονται για τθν ειςαγωγι τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ωσ αντικειμζνου τθσ 

Λςτορίασ ςτο ςχολείο (Αποςτολίδου 2013, 13˙ Κουργιαντάκθσ 2006, 460-462˙ εποφςθ 2004, 

343˙ Lee & Ashby 2001, 23). Ο Jenkins (1991, 39-47, 51-57) προβάλλει ωσ κεμελιϊδεσ 

επιχείρθμα ότι όλθ θ κατανόθςθ του παρελκόντοσ δομείται ζμμεςα μζςω τθσ απόμακρθσ 

ωσ προσ τα γεγονότα οπτικισ γωνίασ του παρόντοσ και κατ’ επζκταςθ εκ των πραγμάτων 

είναι ελαττωματικι˙ γι’ αυτό κεωρεί πωσ κάκε άςκθςθ που καλεί τουσ μακθτζσ να 

προςεγγίςουν το παρελκόν ενςυναιςκθτικά είναι μάταιθ κι αποτελεί μια κακαρά 

αναχρονιςτικι πρακτικι.  

Ο Walsh (1994) και o Bloch (1994) διαφωνοφν με τθν ουςία τθσ Ενςυναίςκθςθσ για 

τισ πράξεισ του παρελκόντοσ, υποςτθρίηοντασ ότι αυτι ςτθρίηεται ςτθν ανακριβι παραδοχι 

ότι όλεσ οι ανκρϊπινεσ πράξεισ είναι ςκόπιμεσ και ερμθνεφονται ορκολογιςτικά (Walsh 

1994, 82-89) και ςτθν ιδζα ότι τα ιςτορικά γεγονότα είναι ψυχολογικά γεγονότα, τα οποία 

ερμθνεφονται μόνο από τθν προςζγγιςθ των κινιτρων και του παράγοντα τθσ ςυνειδθτισ 

δράςθσ (Bloch 1994, 200-201). 

Ο Prost (1996, 164-168) ςυγκεφαλαιϊνοντασ εντοπίηει τρία κεωρθτικά προβλιματα 

ςτθν ζννοια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ˙ το πρϊτο είναι τα θκικά όρια τθσ κατανόθςθσ, 

που ςε μερικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να οδθγεί ςτθ δικαιολόγθςθ απεχκϊν ιςτορικϊν 

πράξεων, το δεφτερο αφορά ςτθ μθ εμπλοκι του ιςτορικοφ, ο οποίοσ οφείλει να κατανοεί 

τα ιςτορικά δρϊντα υποκείμενα, λαμβάνοντασ αποςτάςεισ, και το τρίτο ςχετίηεται με τθν 

εγκυρότθτα τθσ μεταφοράσ τθσ κατανόθςθσ, λόγω τθσ χρονικισ απόςταςθσ, με ςοβαρό τον 

κίνδυνο του αναχρονιςμοφ.  

 Ο αντίλογοσ ςτθ μεταμοντζρνα κριτικι είναι ςχετικόσ με τθν ίδια τθν ζννοια τθσ 

Λςτορίασ (Iggers & Wang 2015, 382-384). Αν δεχόμαςτε το διαμεςολαβθτικό ρόλο του 
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ιςτορικοφ και τθν ανάγκθ μελζτθσ τθσ Λςτορίασ, τότε δεν μποροφμε να αρνθκοφμε ωσ 

γενικό ςκοπό τθσ τθν ερμθνεία των γεγονότων του παρελκόντοσ, γιατί διαφορετικά κα 

ζπρεπε να εγκαταλείψουμε κι αυτι τθν ίδια τθν ζννοια τθσ Λςτορίασ. Κι αν θ Λςτορία είναι 

εφικτό να μελετθκεί, τότε ο ιςτορικόσ πρζπει να τθν ερμθνεφςει και να προςπακιςει να 

αναγνωρίςει το νόθμα των ανκρϊπινων πράξεων, των κοινωνικϊν δομϊν και κεςμϊν που 

πρόβαλλαν ςτο παρελκόν ςυγκεκριμζνεσ ιδζεσ (Lee & Ashby 2001, 23). Εξάλλου, κι ο ίδιοσ ο 

μεταμοντερνιςμόσ παρζχει μια πολφ ενδιαφζρουςα και προκλθτικι κζαςθ του κόςμου ωσ 

ενόσ ςυνόλου αποτελοφμενου από διαφορετικζσ οπτικζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυμβάλουν 

ςτθ ςυηιτθςθ για το παρελκόν μζςα από μια βακφτερθ πολιτικι ερμθνεία (Yilmaz 2007β, 

184-185˙ Taylor & Young 2003˙ Seixas 2000). 

 Φυςικά, θ αναβίωςθ του παρελκόντοσ δεν αποτελεί βζβαιθ γνϊςθ και γι’  αυτό 

είναι πάντα υπό ςυηιτθςθ και λογικι διεργαςία (Lee & Ashby 2001, 23-24), κακϊσ ακόμθ 

και ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ μποροφμε να προςεγγίςουμε, αλλά όχι να καταλάβουμε 

απολφτωσ, τισ επιλογζσ των ανκρϊπων του παρελκόντοσ (Levstik 2001, 72˙ Seixas 1996, 

775)˙ βαςικι αρχι είναι να λειτουργιςουμε όςο γίνεται λιγότερο διαιςκθτικά και 

περιςςότερο ορκολογικά και αξιόπιςτα (Κάββουρα 2011, 91), λαμβάνοντασ υπόψθ τθ 

διαμεςολάβθςθ του ιςτορικοφ λόγου και των ιςτορικϊν πθγϊν, αλλά και αναγνωρίηοντασ 

ζνα ςυγκροτθμζνο πλαίςιο ιςτορικισ ερμθνείασ (Κόκκινοσ 2003, 260-262). 

 

 IV.1.iii. Παιδαγωγικζσ ενςτάςεισ: οι αδυναμίεσ των μαθητϊν 

Οι περιςςότεροι δάςκαλοι Λςτορίασ κα ςυμφωνοφςαν ότι ζνα από τα βαςικά 

εμπόδια ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ είναι θ ελλιπισ ανάπτυξθ δεξιοτιτων αιτιολόγθςθσ 

των ιςτορικϊν γεγονότων ςτουσ μακθτζσ (Endacott & Sturtz 2015˙ Nokes 2011˙ Meier 2009, 

1˙ Rouet et al. 1996, 478). Γι’  αυτό θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ, ωσ ςτοιχείο άμεςα 

ςυνδεόμενο με τθ δεξιότθτα αυτι, ςυχνά κεωρείται ζνα ιςςονοσ ςθμαςίασ ςυςτατικό τθσ 

ιςτορικισ μάκθςθσ από πολλοφσ παιδαγωγοφσ κι εκπαιδευτικοφσ˙ οι ενςτάςεισ ςτθν 

περίπτωςθ αυτι ζχουν ςχζςθ κυρίωσ με τθ δυςκολία διαχείριςισ τθσ ςτθν τάξθ, κακϊσ οι 

μακθτζσ ςυνικωσ ςτεροφνται εμπειρίασ ςτθν επεξεργαςία ιςτορικϊν πθγϊν και 

παρουςιάηουν ελλιπείσ κι αποςπαςματικζσ γνϊςεισ (Davis 2001, 5), ενϊ παράλλθλα δεν 

ζχουν πρόςβαςθ ςτισ δεξιότθτεσ των ιςτορικϊν (Downey 1995).  

Σοβαρι δυςκολία αντιμετωπίηουν, επίςθσ, οι μακθτζσ ωσ προσ τθν ενςυναιςκθτικι 

προςζγγιςθ του παρελκόντοσ, κακϊσ ςτεροφνται μιασ βαςικισ «τεχνικισ» γλϊςςασ για τθν 

Λςτορία, γεγονόσ που τουσ προκαλεί αντικειμενικζσ δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ των 

ιςτορικϊν πθγϊν και κειμζνων και ςτθν ιςτορικι τουσ ςκζψθ κι ζκφραςθ (Γατςωτισ 2006˙ 
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Husbands 2004, 51-66˙ Κάββουρα 2000˙ Edwards 1978, 55˙ Barker 1978, 121-122). Βαςικό 

μζροσ του προβλιματοσ αποτελεί και το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ ζχουν ελάχιςτθ ιδζα για το 

πϊσ δομείται θ ιςτορικι γνϊςθ, επειδι δεν ζχουν κατακτιςει βαςικζσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων που είναι αναγκαίεσ για τθ δθμιουργία ιςτορικϊν ερμθνειϊν (Doppen 2000, 

160)˙ παράλλθλα, καίριο κζμα είναι και θ μεγάλθ ζμφαςθ που δίνεται ςτο διδακτικό 

εγχειρίδιο, το οποίο παρουςιάηει τθν Λςτορία ςαν μια μονοδιάςτατθ αφθγθματικι εκδοχι 

του τι ςυνζβθ, αντί να καλλιεργεί τθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ και τθν κριτικι ςκζψθ που 

προςδιορίηει τθν Λςτορία (Meier 2009, 2˙ Tally & Goldenberg 2005, 4˙ De La Paz 2005, 139˙ 

Moniot 2002, 272-274). 

Μια αναφορά ςε πολφ πρϊιμθ νφξθ για τισ ενςτάςεισ αυτζσ κάνει ο Wineburg 

(2001, 28-30), ο οποίοσ, αναφερόμενοσ ςτισ ζρευνεσ από εκπροςϊπουσ τθσ παιδαγωγικισ 

ψυχολογίασ κατά τα πρϊτα ζτθ του 20ου αιϊνα ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ, κάνει λόγο για 

τον Charles Hubbard Judd που ζκεςε το πρόβλθμα του παροντιςμοφ (presentism)˙ ο Judd 

τόνιςε πωσ για το μακθτι είναι δφςκολο να ερμθνευκεί το παρελκόν μζςα από τα 

αυκεντικά του δεδομζνα, κακϊσ ο ίδιοσ ζχει ενςωματωμζνεσ ζννοιεσ που είναι εντελϊσ 

διαφορετικζσ από τισ ζννοιεσ των προθγοφμενων γενεϊν˙ όταν ο μακθτισ αντιμετωπίηει 

ιςτορικζσ καταςτάςεισ που διαφζρουν εντελϊσ από τισ ςφγχρονεσ, χρθςιμοποιεί πρότυπα 

κρίςθσ και θκικισ ςκζψθσ του παρόντοσ, κίνδυνοσ που ενυπάρχει πρωτίςτωσ, κατά τον 

Judd, ςτθ χριςθ δραματοποιθμζνων αναπαραςτάςεων του παρελκόντοσ (βλ. και εποφςθ 

2004, 240). 

O Cairns (1989, 17) κεωρεί πωσ βαςικά εμπόδια ςτθν ενςυναιςκθτικι προςζγγιςθ 

τθσ Λςτορίασ είναι για τουσ μακθτζσ θ ζλλειψθ αυτογνωςίασ και προςωπικισ ταυτότθτασ, θ 

δυςκολία να δεχτοφν απόψεισ που εκφράςτθκαν ςτο παρελκόν, θ αδυναμία να 

ςυνδυάςουν τθ φανταςία και τισ γνϊςεισ τουσ, το εφροσ τθσ φλθσ, το χαμθλό επίπεδο 

κατανόθςθσ των δεδομζνων, θ ανεπαρκισ αντίλθψθ τθσ ουςίασ των ερωτιςεων και θ τάςθ 

τουσ να περιπλζκουν τισ απλζσ υποκζςεισ. 

Ο VanSledright (2001, 57, 65) κεωρεί πωσ θ δυςκολία ςτθν προςζγγιςθ τθσ 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ζγκειται ςτο ότι είναι εξαιρετικά δφςκολο ο μακθτισ να κρίνει το 

παρελκόν, ενϊ ηει ςτο παρόν, κακϊσ δεν είναι δυνατό να ζχει ςτθ διάκεςι του όλα τα 

τεκμιρια. Γι’ αυτό κεωρεί πωσ θ Ενςυναίςκθςθ δεν πρζπει να είναι ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ 

Λςτορικισ Εκπαίδευςθσ, χωρίσ να αρνείται, ωςτόςο, τθν παιδαγωγικι αξία, που μπορεί να 

προκφψει από τισ ςχετικζσ μακθςιακζσ διεργαςίεσ. 

 Κατά τον Husbands (2004, 109-110) οι μακθτζσ δυςκολεφονται να κατανοιςουν το 

παρελκόν, γιατί δεν αντιλαμβάνονται τισ αιτιϊδεισ ςχζςεισ που διζπουν τα γεγονότα, 



 Α΄ Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο                        Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 

 

38 
 

κακϊσ τα παρακολουκοφν μόνο ωσ απλζσ χρονικζσ διαδοχζσ. Επιπλζον, δεν είναι εφκολο να 

προςδιορίςουν ςε ποια ςθμεία οι άνκρωποι του παρελκόντοσ ιταν όμοιοι ι διαφορετικοί 

από τουσ ανκρϊπουσ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ, ενϊ δυςκολεφονται να αναγνωρίςουν τα 

κίνθτρά τουσ. Ρολφ ςυχνά, μάλιςτα, τουσ λείπουν βαςικζσ ιςτορικζσ γνϊςεισ, για να 

κεμελιϊςουν τισ ιδζεσ και τισ ερμθνείεσ τουσ. 

 Οι Van Drie και Van Boxtel (2007, 106) κεωροφν βαςικά εμπόδια για τθν ανάπτυξθ 

τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ των μακθτϊν τθν αδυναμία τουσ να λάβουν υπόψθ τουσ 

διαφορετικζσ οπτικζσ για ζνα γεγονόσ, τθν ζλλειψθ εξοικείωςθσ με τισ ιςτορικζσ πθγζσ, τθν 

αναποτελεςματικότθτά τουσ ςτο να εντάξουν τα γεγονότα ςτο ιςτορικό τουσ πλαίςιο, τθ 

δυςκολία αξιολόγθςθσ των πράξεων του παρελκόντοσ με βάςθ τα δεδομζνα τθσ εποχισ 

τουσ και τθν τάςθ τουσ να μεγιςτοποιοφν τθ ςθμαςία τθσ δράςθσ των ατόμων και να 

ελαχιςτοποιοφν τθ ςθμαςία των κεςμϊν, κακϊσ ςυνικωσ δυςκολεφονται να ςκεφτοφν 

αίτια πολλαπλισ αναφοράσ. 

 Φαίνεται, ωςτόςο, πωσ το πρόβλθμα ςτθν προςζγγιςθ τθσ Λςτορίασ 

«ενςυναιςκθτικά» αφορά το ίδιο το μάκθμα. Σφμφωνα με τον Lowenthal (2000), υπάρχουν 

βαςικοί λόγοι για τουσ οποίουσ οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ˙ ο πρϊτοσ αφορά ςτο 

γεγονόσ ότι, επειδι θ επιςτιμθ τθσ Λςτορίασ ζχει βακιά ανκρϊπινθ διάςταςθ, χωρίσ ειδικι 

ορολογία, πολλοί πιςτεφουν ότι δε χρειάηεται να ζχουν κεμελιωμζνθ μεκοδολογία κατά τθ 

μελζτθ τθσ, κακιςτϊντασ τελικά τθ μάκθςθ πολφ δφςκολθ˙ δεφτερον, οι δεξιότθτεσ που 

απαιτεί θ εκμάκθςθ τθσ Λςτορίασ είναι πολφ διαφορετικζσ από εκείνεσ που είναι αναγκαίεσ 

για άλλουσ κλάδουσ, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ δεν ζχουν τθν απαιτοφμενθ 

εμπειρία για τθν κατανόθςθ του μακιματοσ˙ τρίτον, θ ιςτορικι ςκζψθ απαιτεί εμπειρία 

ηωισ και τθ δυνατότθτα να μπορεί ο μακθτισ να αναπτφςςει τθν κρίςθ του πάνω ςε 

ιςτορικά γεγονότα από τθ κζςθ του αυτόπτθ μάρτυρα.  

    

 IV.1.iv. Ενςτάςεισ ωσ προσ τη μεθοδολογική προςζγγιςη 

 Αν θ ιςτορικι γνϊςθ κεωρείται προϊόν διαμεςολάβθςθσ του ιςτορικοφ, θ ςχολικι 

Λςτορία αποτελεί το κατεξοχιν διαμεςολαβθμζνο προϊόν, κακϊσ οι εκπαιδευτικοί ςυνικωσ 

δεν τθ διδάςκουν όπωσ ορίηουν τα Αναλυτικά Ρρογράμματα, αλλά ςφμφωνα με τισ δικζσ 

τουσ αναπαραςτάςεισ για το παρελκόν (Κάββουρα 2011, 37), γεγονόσ που κακιςτά τθν 

Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ρευςτι παιδαγωγικά, κακϊσ δεν είναι δυνατό να διδαχκεί και να 

αξιολογθκεί αξιόπιςτα.  

 Σφμφωνα με τουσ Booth, Cuplin και Macintosh (SREB 1986, 9) θ Ενςυναίςκθςθ είναι 

δφςκολο, αν και όχι αδφνατο (Dickinson 1984, 204-205), να αξιολογθκεί, γιατί δεν αποτελεί 
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μια διακριτι δεξιότθτα, αλλά είναι ζνα μζςο ιςτορικοφ τρόπου ςκζψθσ που ςυνδυάηεται με 

άλλεσ δεξιότθτεσ (Hughes-Warrington 2003, 28-30). Κατά τον Cairns (1989, 13), θ 

Ενςυναίςκθςθ ωσ επίτευγμα27 προκαλεί αμθχανία ωσ προσ τθ διδαςκαλία και τθν 

αξιολόγθςι τθσ με ακρίβεια ςτο πλαίςιο του ςχολείου, λόγω τθσ γενικότθτασ με τθν οποία 

περιβάλλεται θ ίδια θ ζννοια (πβ. Sheldon 2011α, 55˙ εποφςθ 2004, 343).  

 Χαρακτθριςτικό παράδειγμα ςφγχυςθσ ωσ προσ τθ χριςθ του όρου και ωσ προσ τθ 

μεκοδολογικι προςζγγιςι του ςτθν τάξθ αποτελεί θ διατφπωςθ ενςτάςεων για τθν 

καλλιζργεια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτο ςχολείο από τθ Low-Beer (1989, 8-10), θ 

οποία τθ ςυνδζει με το ςυναίςκθμα καταλιγοντασ ςτο ςυμπζραςμα πωσ πρόκειται για 

ζννοια που δεν μπορεί να καλλιεργθκεί και να αξιολογθκεί ςτο ςχολείο, κακϊσ τα 

ςυναιςκιματα δεν καλλιεργοφνται και δε διδάςκονται˙ οι ερωτιςεισ που ςτοχεφουν ςτθν 

Ενςυναίςκθςθ, κατά τθ Low-Beer, είναι αναξιόπιςτεσ και οδθγοφν ςε μυκοπλαςίεσ, οι 

οποίεσ δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τθν Λςτορία.  

 Ο Husbands (2004, 82) κεωρεί πωσ ο προβλθματιςμόσ ςε ςχζςθ με το αν θ 

Ενςυναίςκθςθ ζχει κζςθ ςτθ ςχολικι Λςτορία ςχετίηεται με το γεγονόσ πωσ θ ιςτορικι 

φανταςία δεν είναι ακριβζσ εργαλείο˙ επειδι οι ιςτορικζσ πθγζσ δεν αποτελοφν αυκεντικζσ 

οπτικζσ, θ φανταςία δεν μπορεί να ςτθριχκεί ςε αποδείξεισ, ενϊ οι ιδζεσ και οι πεποικιςεισ 

των ανκρϊπων του παρελκόντοσ ζχουν υποκειμενικι διάςταςθ και κακαρά γενικευτικι 

ςτθν περίπτωςθ τθσ Λςτορίασ. Αυτό, όμωσ, ςθμαίνει ότι θ Ενςυναίςκθςθ δεν μπορεί να 

επαλθκευτεί από κάποιον τρίτο και να αξιολογθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ πράξθσ 

(Husbands 2004, 82).  

 Γι’  αυτό και οι Yeager και Foster (2001, 15-17) υποςτθρίηουν ότι θ ανάπτυξθ 

κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ των μακθτϊν πρζπει να γίνεται 

ςε ζνα ςαφζσ πλαίςιο λογικϊν προςδοκιϊν, που πρζπει να περιλαμβάνει τισ εξισ νοθτικζσ 

κατακτιςεισ από τθν πλευρά των μακθτϊν: (α) να αναγνωρίηουν ότι το παρελκόν διαφζρει 

από το παρόν κι ότι οι ιςτορικζσ ςυνζπειεσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνεσ με το χϊρο και το 

χρόνο, (β) να διακρίνουν τισ διαφορετικζσ οπτικζσ απζναντι ςε ςυγκεκριμζνα γεγονότα του 

παρελκόντοσ, (γ) να ερμθνεφουν τθν εκάςτοτε οπτικι και τθ ςθμαςία τθσ για τισ εξελίξεισ 

και (δ) να κεμελιϊνουν τισ ιδζεσ τουσ πάνω ςτισ οπτικζσ του παρελκόντοσ μζςα από 

τεκμιρια και ιςτορικά δεδομζνα.  

 

  

                                                           
27

 Αν και θ ζρευνα δεν ζχει καταλιξει ςτο αν θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ είναι διαδικαςία ι 
αποτζλεςμα, οι περιςςότεροι ερευνθτζσ τείνουν να δεχτοφν πωσ θ φφςθ τθσ είναι διττι, τόςο 
διαδικαςτικι όςο και αποτελζςματοσ (Yeager & Foster 2001, 15˙ Riley 2001, 145). 
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 IV.2. Η ςθμαςία τθσ Ενςυναίςκθςθσ ςτθ ςχολικι Ιςτορία 

 Ιδθ από το 1906 ςτθν Αγγλία επιςθμαίνεται ςε αναφορά του Historical Association 

(1906, 35) ότι θ Λςτορία περιςςότερο από οποιοδιποτε άλλο μάκθμα μπορεί να παράςχει 

τθ δυνατότθτα καλλιζργειασ τθσ φανταςίασ, προβολισ του εαυτοφ ςτο παρελκόν, κζαςθσ 

των γεγονότων μζςα από ποικίλεσ οπτικζσ και εξεικόνιςθσ των περιςτάςεων μζςα από τθν 

αντίλθψθ τθσ εποχισ τουσ. Επιςθμαίνεται μάλιςτα ότι πολλοί μακθτζσ δεν μποροφν να 

φτάςουν ςτο γιατί ςυνζβθςαν τα γεγονότα όπωσ ςυνζβθςαν, αλλά είναι δυνατό να 

διδαχκοφν να κζλουν να μάκουν το γιατί. Το ίδιο κείμενο κεωρεί πωσ ο ςχετικόσ 

προβλθματιςμόσ ζχει τρεισ πτυχζσ: πϊσ κα μπορζςουν τα παιδιά να ςυνειδθτοποιιςουν τθ 

ςθμαςία του παρελκόντοσ, πϊσ κα είναι δυνατό να αναπτφξουν τθν ιςτορικι τουσ ςκζψθ 

και πϊσ κα κυμοφνται βαςικζσ πλθροφορίεσ (Historical Association 1906, 37-38). Βαςικι 

επιδίωξθ για το ςκοπό αυτό κεωρικθκε τότε ότι είναι, αφοφ κεμελιωκεί με βάςθ γραπτζσ 

ιςτορικζσ πθγζσ αλλά και αντικείμενα, θ Λςτορία να πάρει τισ διαςτάςεισ εφαρμοςμζνθσ 

γνϊςθσ (Historical Association 1906, 38). 

 Θ προςπάκεια να προςπελάςει ο μακθτισ μια ιςτορικι περίςταςθ από τθν οπτικι 

του δρϊντοσ υποκειμζνου και θ προςπάκεια διάκριςθσ αυτοφ που γνωρίηουμε για το 

παρελκόν από αυτό που ιςχφει τϊρα είναι ζνα δφςκολο και περίπλοκο πόνθμα, αλλά 

αποτελεί κι ζνα από τα πιο ενδιαφζροντα και αξιόλογα ζργα (Foster 2001, 171, 178˙ 

Thompson 1983, 26˙ Dickinson & Lee 1978, 109), που αξίηουν τθν προςπάκεια του 

εκπαιδευτικοφ (Levstik & Barton 2011, 153˙ Maggioni 2010α, 49-50˙ Νάκου 2000α, 108˙ 

Seixas 1996, 775-776˙ Thompson 1983, 26). Εφόςον, μάλιςτα, ωσ βαςικόσ ςτόχοσ τθσ 

διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ αναγνωρίηεται θ εδραίωςθ τθσ ατομικισ ταυτότθτασ και θ 

δόμθςθ πικανϊν εκδοχϊν για το μζλλον, ο περιοριςμόσ του μακιματοσ ςτθν 

απομνθμόνευςθ λεπτομερειϊν και χρονολογικϊν ςχζςεων δεν μπορεί να εξυπθρετιςει τον 

ερμθνευτικό χαρακτιρα τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ (Levstik & Barton 2011, 3-9˙ Stripling 2011, 

80), χωρίσ να αναιρείται, βζβαια, θ ςθμαςία τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ για το μάκθμα (Lee 1991, 

43).    

 Από αυτι τθν άποψθ θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ μπορεί να καλφψει ζνα ςθμαντικό 

κενό ςτθ διδακτικι τθσ Λςτορίασ, κακϊσ προτάςςει τθν ζννοια τθσ ιςτορικισ μάκθςθσ μζςω 

τθσ κατανόθςθσ (εποφςθ 2004, 344), ενιςχφοντασ τουσ μακθτζσ ςτθν προςπάκειά τουσ να 

δομιςουν το νόθμα τθσ Λςτορίασ και να αντιλθφκοφν τθν ανκρϊπινθ διάςταςι τθσ 

(Maggioni 2010α, 49-50˙ Van Drie & Van Boxtel 2007˙ Boland 1997˙ Seixas 1996, 767-768˙ 

Portal 1987, 94-98). Γιατί, ανεξάρτθτα από τα αποτελζςματα, είναι πολφ πιο 

εποικοδομθτικό και χριςιμο για τουσ μακθτζσ να ερευνοφν και να δομοφν τθν ιςτορικι 
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πραγματικότθτα από το να αποςτθκίηουν απλϊσ μια εκδοχι τθσ (Riley 2001, 163)˙ θ Λςτορία 

είναι ςτθν πράξθ θ κατανόθςθ των ανκρϊπινων πράξεων και θ επίγνωςθ τθσ κατάςταςθσ 

του παρελκόντοσ και τθσ διαφοράσ τθσ από τθ ςφγχρονθ εποχι, με ςτόχο τθν επίλυςθ 

ιςτορικϊν προβλθμάτων (Stradling 2001, 102-103) και τθν κατανόθςθ τθσ ίδιασ τθσ δομισ 

τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ (Pluckrose 1993, 1-7).  Μ’ αυτιν τθν ζννοια θ Λςτορικι 

Ενςυναίςκθςθ ικανοποιεί κι ζναν παραδοςιακό ςτόχο των κοινωνικϊν ςπουδϊν, τθν 

εκπαίδευςθ για το ςυλλογικό αγακό (Barton & Levstik 2008), κακϊσ θ ενεργόσ ςυμμετοχι 

ςτισ πολυπολιτιςμικζσ και δθμοκρατικζσ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ ςυχνά επιβάλλει τθν 

ανάπτυξθ πολυδιάςτατθσ ςκζψθσ, ςε επίπεδο κοινωνικό, θκικό και πολιτικό (citizenship) 

(Barton & Levstik 2003, 360˙ Dulberg 2002, 2-3). 

 Το γεγονόσ ότι θ καλλιζργεια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτο ςχολείο είναι ζνα 

δφςκολο εγχείρθμα, είναι κζμα προβλθματιςμοφ, αλλά δεν μπορεί να είναι αναςταλτικόσ 

παράγοντασ (Λεοντςίνθσ 1999, 146). Ππωσ και οι ιςτορικοί, ζτςι και οι μακθτζσ, πρζπει να 

καταλαβαίνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνκρωποι ςτο παρελκόν ζβλεπαν τθ ηωι τουσ και 

το πϊσ αυτό τουσ οδθγοφςε ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ, ζςτω κι όχι το ίδιο 

αποτελεςματικά, όπωσ οι επαγγελματίεσ του χϊρου (Lee & Ashby 2001, 21).   

 Θ διεκνισ βιβλιογραφία (Field 2001, 115-116˙ Portal 1987) ζχει καταδείξει πωσ θ 

ζννοια απαςχολεί όλο και περιςςότερο τθ ςφγχρονθ ιςτορικι εκπαίδευςθ (Newman 1988, 

256), ωσ ζνασ ςτόχοσ επίτευξθσ «μιασ διαλεκτικισ ςχζςθσ μεταξφ φανταςίασ και γνϊςθσ» 

(Portal 1987, 89), θ οποία επιτρζπει τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ιςτορικισ ςκζψθσ, αλλά και 

μια αίςκθςθ προςωπικισ ταυτότθτασ (VanSledright 2001, 65˙ Seixas 1996, 775-776)˙ 

προςπακϊντασ οι μακθτζσ να κατανοιςουν τισ πράξεισ του παρελκόντοσ, αναπτφςςουν τθ 

δικι τουσ οπτικι και αντιλαμβάνονται τι ςθμαίνει το παρελκόν για τουσ ίδιουσ 

(VanSledright 1994), επίτευγμα πολφ ςθμαντικό ςτισ ςφγχρονεσ πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ 

(Foster 2001, 178).  

 Ζτςι, μπορεί να γίνει κατανοθτό, όπωσ γράφει ο Lee (2006, 40), ότι θ Λςτορία ωσ 

τρόποσ κεϊρθςθσ του κόςμου μασ παρζχει τθν καλφτερθ δυνατι κατανόθςθ του 

παρελκόντοσ, κακϊσ και τθν επίγνωςθ του ότι αυτι θ κατανόθςθ είναι προςωρινι, υπό 

αίρεςθ, και ότι το παρελκόν μπορεί να «αναγνωςκεί» με ζναν απεριόριςτο αρικμό τρόπων. 

Αυτό που οφείλουν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν είναι να μελετοφν προςεκτικά τον τρόπο με 

τον οποίο ηθτοφν από τουσ μακθτζσ τουσ να δομιςουν τισ ιδζεσ τουσ για το παρελκόν, 

δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ διανοθτικζσ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ οι μακθτζσ φτάνουν ςε αυτζσ 

(Husbands 2004, 82). 
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 IV.3. Η ζνταξθ τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτο ελλθνικό πλαίςιο 

 Στθν Ελλάδα, θ μελζτθ τθσ Ενςυναίςκθςθσ ωσ κατανόθςθσ του παρελκόντοσ ςτο 

πλαίςιο τθσ εργαςίασ του ερευνθτι και ςτο χϊρο τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ είναι 

περιοριςμζνθ και παραπζμπει ςυνικωσ ςτθν ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία (Σμυρναίοσ 2008, 

170-181˙ εποφςθ 2004, 342-344).  

 Ο Λεοντςίνθσ (1999, 146), επθρεαςμζνοσ κυρίωσ από το Shemilt, κεωρεί πωσ θ 

καλλιζργεια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ μπορεί να ενιςχφςει τθν ανάπτυξθ των 

πνευματικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν για τθν κατανόθςθ τθσ Λςτορίασ. Γι’  αυτό προτείνει 

να παροτρφνονται οι μακθτζσ να αιτιολογοφν ςτισ αναλφςεισ τουσ τισ διαφορζσ ςτθ ςκζψθ 

των ανκρϊπων του παρελκόντοσ ςε ςχζςθ με αυτι των ςυγχρόνων τουσ και να εςτιάηουν 

ςτισ εναλλακτικζσ οπτικζσ και ςτουσ λόγουσ που τισ διαμόρφωςαν (Λεοντςίνθσ 1999, 136). 

Θ ιςτορικι κατανόθςθ, κατά τον Λεοντςίνθ, προχποκζτει παραγωγικά άλματα τθσ 

φανταςίασ και κίνθςθ του νου, ϊςτε οι μακθτζσ να προςδιορίηουν τθν ταυτότθτα του 

παρόντοσ και να νιϊκουν πϊσ ιταν θ ηωι ςτο παρελκόν (Λεοντςίνθσ 1999, 143). Ζτςι, κα 

μπορζςει ο νζοσ να ιςορροπιςει τισ αντιδράςεισ του απζναντι ςτθ ςφγχρονθ 

πραγματικότθτα (Λεοντςίνθσ 1999, 125). Θ Ενςυναίςκθςθ ωσ διαδικαςία ςτθ ςυνείδθςθ 

των μακθτϊν και ωσ πρακτικι ςυμβάλλει ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ κι ενίςχυςθ του 

ςυνόλου ςχεδόν των πνευματικϊν δεξιοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αναγνϊριςθσ 

τθσ δυναμικισ του παρόντοσ (Λεοντςίνθσ 1999, 146).  

 Θ Νάκου (2000α, 108) κεωρεί πωσ θ καλλιζργεια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ 

είναι μια δφςκολθ διαδικαςία, αλλά θ προςπάκεια και μόνο να μθν παραμζνουν τα παιδιά 

ανυποψίαςτα απζναντι ςτθν ουςία τθσ Λςτορίασ, είναι ςθμαντικι για τθν ανάπτυξθ τθσ 

ιςτορικισ τουσ ςκζψθσ. Στθριγμζνθ ςε δεδομζνα ςχετικισ ζρευνασ με μακθτζσ 12-15 ετϊν, 

θ Νάκου διαπίςτωςε πωσ οι μακθτζσ των θλικιϊν αυτϊν ςτθν Ελλάδα παρουςιάηουν 

χαμθλά επίπεδα Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ βαςιςμζνα ςε ιδεολογιματα, που ςυνδζονται 

πικανόν με τθν αναπαραγωγι τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ του ςχολικοφ εγχειριδίου, χωρίσ τθν 

ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ (Νάκου 2000α, 139-140). 

 Θ εποφςθ (2004, 344) κεωρεί ότι θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ζρχεται να καλφψει 

ζνα ουςιαςτικό κενό τθσ διδακτικισ τθσ Λςτορίασ, το οποίο αφορά ςτθν ιςτορικι μάκθςθ ωσ 

αποτζλεςμα διανοθτικϊν διεργαςιϊν, που απαιτοφν τθν εξοικείωςθ με το «παράδοξο» και 

«ξζνο» παρελκόν. Οι διεργαςίεσ αυτζσ, κατά τθν εποφςθ, είναι ςφνκετεσ και 

προχποκζτουν τθν κατανόθςθ των εννοιϊν τθσ αλλαγισ και τθσ ςυνζχειασ. 

 Τζλοσ, ο Κουργιαντάκθσ (2005), βαςιςμζνοσ ςε ζρευνα ςτο πλαίςιο τθσ 

διδακτορικισ του διατριβισ με δείγμα μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ (από Στϋ δθμοτικοφ) και 
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Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (μζχρι Γϋ Λυκείου), υποςτιριξε ότι οι μακθτζσ βρικαν 

ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα τθν προςζγγιςθ του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ μζςα από τθν οπτικι 

τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, υπογραμμίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ (Κουργιαντάκθσ 2005, 

326). Ο ίδιοσ, ωςτόςο, (Κουργιαντάκθσ χ.χ.) διερευνϊντασ τα επίπεδα Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ εντόπιςε εκνοκεντριςμό, ςτοιχεία παροντιςμοφ, ψυχολογιςμοφ, 

ανιςτορικότθτασ, οπιςκοπροοπτικισ κατανόθςθσ τθσ Λςτορίασ και χριςθ εξιδανικευτικϊν – 

δεοντολογικϊν κριτθρίων ερμθνείασ ςτθ ςκζψθ των μακθτϊν, προςκόμματα, που κατά τον 

μελετθτι, οφείλονται ςτθ μειωμζνθ, λόγω θλικίασ, διανοθτικι δυνατότθτα, τθν ανεπάρκεια 

ςτθ χριςθ του λόγου, αλλά και τθ δυςκολία των ίδιων των ερωτιςεων28. 

 

 IV.4. Η ανάπτυξθ τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ 

 Εξζλιξθ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ δε ςθμαίνει αφξθςθ του όγκου των πλθροφοριϊν 

που οι μακθτζσ μποροφν να ανακαλζςουν˙ θ μάκθςθ ςτθν Λςτορία δεν είναι απλϊσ το να 

μακαίνω το ζνα πράγμα μετά το άλλο, αλλά το να κάνω κτιμα μου όλο και περιςςότερεσ 

ιδζεσ που τείνουν να ερμθνεφςουν το παρελκόν πζρα από τα όρια τθσ ςφγχρονθσ κοινισ 

λογικισ (Lee & Shemilt 2003, 13-15). Είναι, εξάλλου, γενικά αποδεκτό ότι θ ςυηιτθςθ για 

τθν Ενςυναίςκθςθ ςτθν Λςτορία κα ζπρεπε να ςτραφεί ςτο παιδί και ςτθν καλφτερθ 

κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ και τθσ ιςτορικισ του ςκζψθσ (Knight 1989, 41, 46). Θ 

ζρευνα ζχει καταδείξει ότι οι ιδζεσ των παιδιϊν για το παρελκόν και τθν Λςτορία αλλάηουν, 

κακϊσ μεγαλϊνουν, και είναι δυνατό να παρακολουκιςουμε τισ αλλαγζσ αυτζσ με τθν 

οπτικι τθσ ανάπτυξθσ (Lee & Shemilt 2003, 13).  

 Ραρόλ’  αυτά, θ δυςκολία προςζγγιςθσ δομικϊν ιςτορικϊν εννοιϊν δευτζρου 

βακμοφ, όπωσ θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ (εποφςθ 2004, 343˙ Lee 2004˙ Νάκου 2000α, 110˙ 

Λεοντςίνθσ 1999, 130), καταδεικνφουν τα αναπτυξιακά πρότυπα, όπωσ αυτό τθσ γνωςτικισ 

ανάπτυξθσ του Piaget (Inhelder & Piaget 1958, 64-65), πολφ γενικά και γι’  αυτό 

ακατάλλθλα29 για τθν προςζγγιςθ τθσ Λςτορίασ (εποφςθ 2004, 241˙ Lee & Shemilt 2003, 14˙ 

Αβδελά 1998, 111˙ Lee 1978, 82˙ Dickinson & Lee 1978, 94-97). Ειδικά, μάλιςτα, θ 

πιαηετιανι κεωρία τείνει να υποςτθρίξει πωσ τα παιδιά μικρότερων θλικιϊν δεν μποροφν 

                                                           
28

 Ανάλογα ευριματα είχε και θ ζρευνα του Ρερικλζουσ (Perikleous 2010), θ οποία αφοροφςε ςε 
μακθτζσ Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Κφπρο (βλ. και Perikleous 2011). Ζρευνα τθσ Μπουντά 
(2006) για τθν ιςτορικι ςκζψθ των μακθτϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα ζδειξε 
πωσ οι μακθτζσ τελειϊνοντασ το Δθμοτικό ζχουν κατακτιςει κάποιεσ ζννοιεσ κατανόθςθσ του 
παρελκόντοσ, όπωσ κίνθτρα, προκζςεισ και απϊτερα αποτελζςματα, αλλά ςε περιοριςμζνο βακμό, 
κακϊσ παρουςιάηουν αδυναμίεσ ςτθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ ιςτορικϊν ερμθνειϊν, ςτθ διάκριςθ 
αλικειασ και ψεφδουσ, ςτθν αντιμετϊπιςθ προκαταλιψεων και τθν υπζρβαςθ δεδομζνων 
ερμθνευτικϊν ςχθμάτων. 
29

 Ραρά τθν διαπίςτωςθ αυτι, μεγάλοσ αρικμόσ διδακτορικϊν διατριβϊν μόνο ςτθ μεγάλθ Βρετανία 
ζχει ςτθριχκεί ςτο μοντζλο του Piaget (εποφςθ 2000β, 195˙ Booth 1996, 35˙ Booth 1987, 24). 
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να κατανοιςουν παρά μόνο γεγονότα (Αβδελά 1998, 112-113), κακϊσ θ κατανόθςθ τθσ 

ζννοιασ του χρόνου και των ςυνακόλουκων εννοιϊν τθσ διαδοχισ και τθσ ςφμπτωςθσ των 

γεγονότων αναπτφςςονται πολφ αργά ςτο παιδί (Schoeman 2014, 1351˙ Σμυρναίοσ 2008, 

77˙ Μπουντά 2006, 54-55˙ Taylor & Young 2003, 17).   

 Οι Peel (1967, 159-190) και Hallam (1970, 165-178), επθρεαςμζνοι από τθ κεωρία 

του Piaget (Inhelder & Piaget 1958, 64-65), προςπάκθςαν να αναπτφξουν ο κακζνασ ζνα 

μοντζλο για τθν ιςτορικι ςκζψθ και κατανόθςθ των μακθτϊν (Κάββουρα 2011, 139-140˙ 

Κόκκινοσ & Γατςωτισ 2008β, 393˙ εποφςθ 2004, 241-242˙ εποφςθ 2000α, 330˙ Booth 

1996, 35). Οι ερευνθτζσ αυτοί υποςτιριξαν ότι τα ςτάδια κατά Piaget30 ζχουν τα αντίςτοιχά 

τουσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ και κατανόθςθσ ςε μακθτζσ, αλλά 

αναπτφςςονται αργότερα απ’ ό,τι ςε άλλα γνωςτικά αντικείμενα (Taylor & Young 2003, 17-

18˙ Αβδελά 1998, 112˙ Hallam 1970). 

 Ο Peel (1967, 173-190) ςυνάρτθςε το ςτάδιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςκζψθσ με ζνα 

περιγραφικό ςτάδιο ιςτορικισ ςκζψθσ, όπωσ το ονόμαςε, και το ςτάδιο τθσ αφαιρετικισ με 

ζνα επεξθγθματικό˙ ο Hallam (1970, 171-176), ςτο ίδιο πλαίςιο, περιόριςε τθν προςζγγιςθ 

τθσ Λςτορίασ ςτθν τάξθ ςε ζνα ςτατικό διδακτικό μοντζλο «ςυμβαντολογικισ» Λςτορίασ, 

αναπαραγωγισ δθλαδι πλθροφοριϊν ςε περιγραφικό επίπεδο για τισ μικρότερεσ θλικίεσ. 

Ζτςι, και οι δφο ζκεςαν κατ’  ουςίαν υπό αμφιςβιτθςθ κι αυτι τθν ίδια τθν φπαρξθ του 

μακιματοσ τθσ Λςτορίασ ςτθν Ρρωτοβάκμια και ςτισ πρϊτεσ τάξεισ τθσ Δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, κακϊσ κεωροφςαν ότι μόνο μετά τα δεκαζξι οι μακθτζσ μποροφν να 

ςυλλάβουν ζννοιεσ, όπωσ αίτια, ςυνζπειεσ κι εξζλιξθ31 (Schoeman 2014, 1351˙ Keating & 

Sheldon 2011, 10-11˙ Σμυρναίοσ 2008, 78˙ Colby 2007, 60-61˙ Μπουντά 2006, 55-56˙ 

εποφςθ 2004, 242˙ Moniot 2002, 168˙ εποφςθ 2000α, 329-330˙ Booth 1996, 35-36˙ Booth 

1987, 25˙ Sanson 1987, 117-118).  

 Ζτςι, οι δφο ερευνθτζσ ςφντομα αντιμετϊπιςαν επικρίςεισ (Schoeman 2007, 713˙ 

Moniot 2002, 134-135, 167-171˙ Cooper 1994˙ Booth 1987, 18-20˙ Sanson 1987, 118˙ 

                                                           
30

 Τα ςτάδια ανάπτυξθσ κατά Piaget είναι το αιςκθςιοκινθτικό, το προςυλλογιςτικό, το ςτάδιο 
ςυγκεκριμζνθσ ςκζψθσ, το ςτάδιο αφαιρετικισ ςκζψθσ (Ραραςκευόπουλοσ 1985, 59-60˙ Inhelder & 
Piaget 1958, 64-65). 
31

 Οι Peel (1967) και Hallam (1970) υποςτιριξαν ότι θ Λςτορία είναι ζνα αφθρθμζνο αντικείμενο που 
δεν μπορεί να γίνει κατανοθτό ςε μακθτζσ  παρά μόνο ςε ζνα προθγμζνο ςτάδιο θλικίασ 16,2 με 16,6 
ετϊν, όταν ζχουν αναπτφξει τθν επαγωγικι ςκζψθ. Γι’  αυτό μόνο ςτο ςτάδιο αφαιρετικισ ςκζψθσ 
μποροφν οι μακθτζσ να διατυπϊςουν ςφνκετουσ ςυλλογιςμοφσ από περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ και 
να διατυπϊςουν υποκζςεισ ςε ςχζςθ με κίνθτρα και αιτιολογιςεισ (Schoeman 2007, 713, 715). Οι 
διαπιςτϊςεισ αυτζσ, βζβαια, υπονοοφν ζνα δομικό πρόβλθμα ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ ςτο 
Δθμοτικό και το Γυμνάςιο που εγείρει προβλθματιςμοφσ για τισ δυνατότθτεσ βελτίωςθσ (εποφςθ 
2004, 341-342˙ εποφςθ 2000α, 330). Για τισ ποικίλεσ κατθγοριοποιιςεισ που προτάκθκαν κυρίωσ 
κατά τθ δεκαετία του 1960 για τθν ανάπτυξθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, ςφμφωνα με το πρότυπο 
του Piaget, βλ. Cooper 1994, 104-106. 
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Dickinson & Lee 1978, 97-99) και μάλιςτα υπό τθν επίδραςθ τθσ κεωρίασ του Bruner, ο 

οποίοσ υποςτιριξε ότι μπορεί κάκε θλικία να διδαχκεί οτιδιποτε, αρκεί να διδάςκεται με 

τον κατάλλθλο τρόπο, που κα λαμβάνει υπόψθ κάκε ςτάδιο νοθτικισ ανάπτυξθσ και κα 

δομείται ςπειροειδϊσ ςε επίπεδα αυξανόμενθσ πολυπλοκότθτασ, με ζμφαςθ ςτθν 

ανακάλυψθ και τθν ζρευνα και τθ διαδικαςτικι ζναντι τθσ δθλωτικισ γνϊςθσ  

(Ματςαγγοφρασ 2011α, 180˙ Κάββουρα 2011, 141-143˙ Σμυρναίοσ 2008, 79-80˙ Colby 2007, 

61˙ Μπουντά 2006, 57058˙ Taylor & Young 2003, 18˙ Moniot 2002, 173-174˙ Κόκκινοσ 2000, 

14-15˙ εποφςθ 2000α, 330-331˙ εποφςθ 2000β, 196˙ Αβδελά 1998, 113-114˙ Bruner 1960). 

Στο πλαίςιο αυτό κι επθρεαςμζνοι από το Bruner, πολλοί μελετθτζσ υποςτιριξαν ότι θ 

ιςτορικι κατανόθςθ εξαρτάται από τον πλοφτο των ερεκιςμάτων του μακθςιακοφ 

περιβάλλοντοσ, από τα κίνθτρα των μακθτϊν, από τθ ςυμμετοχι και τισ πρωτοβουλίεσ που 

αναπτφςςουν και από τθ ςταδιακι εξοικείωςι τουσ με τον κριτικό λόγο (Σμυρναίοσ 2008, 

80).  

 Ζτςι, θ Donaldson το 1978 ζδειξε ότι τα παιδιά από μικρι θλικία μποροφν να 

αναπτφξουν ορκολογικι, αναφορικι και τεκμθριωμζνθ ιςτορικι ςκζψθ, με βάςθ τθ 

γλωςςικι τουσ ανάπτυξθ, ιδιαίτερα ςτο επίπεδο τθσ ιςτορικισ επιςτιμθσ, ενϊ ο Booth 

(2002, 155-156˙ 1987˙ 1983˙ 1969˙ βλ. ακόμθ Κάββουρα 2011, 141˙ Κόκκινοσ & Γατςωτισ 

2008β, 393˙ Μπουντά 2006, 58-59˙ Taylor & Young 2003, 18˙ Moniot 2002, 187), αλλά και οι 

Dickinson και Lee (1978˙ 1984) υποςτιριξαν ότι το γνωςτικό πλαίςιο του Piaget είναι πολφ 

περιοριςτικό εργαλείο για τθν ανάλυςθ ςφνκετων ιςτορικϊν παραγόντων. Κι αυτό γιατί 

εξετάηει τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ των μακθτϊν ςε ζνα ςχθματικό μοντζλο ςταδίων 

ςυνδεδεμζνων με τθν θλικία, όπωσ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ˙ το μοντζλο αυτό ςχετίηεται με 

τθ λογικομακθματικι ςκζψθ, θ οποία αντιπροςωπεφει ζνα πολφ μικρό μζροσ των 

διανοθτικϊν διαδικαςιϊν, μζςω των οποίων τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόςμο (Egan 

1983). Θ κεϊρθςθ αυτι αγνοεί το κοινωνικοπολιτιςμικό τουσ επίπεδο και τθν ποιότθτα τθσ 

εκπαίδευςθσ που ζχουν λάβει ςτο παρελκόν, παράγοντεσ άμεςα ςυνδεδεμζνουσ με τθν 

ικανότθτα διατφπωςθσ ιςτορικϊν ςυλλογιςμϊν (Booth 1987, 26-27), και κακιςτά τελικά τθν 

Λςτορία μια αυςτθρι διανοθτικι διαδικαςία υποταγμζνθ ςτισ ςχολικζσ εξετάςεισ 

(Σμυρναίοσ 2008, 78-79˙ Schoeman 2007, 713-714˙ εποφςθ 2000α, 131-132˙ Booth 1996, 

37˙ Booth 1987, 26). 

 Ζτςι, τα επόμενα μοντζλα ανάπτυξθσ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ, χωρίσ να αρνοφνται 

εντελϊσ τον αναπτυξιακό δομιςμό του Piaget (Berti et al. 2009, 279), προςανατολίηονται ςε 

ςχιματα, τα οποία αναπτφςςονται παράλλθλα με τθ γνωςτικι ικανότθτα του παιδιοφ κι 
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επθρεάηονται από ποικίλουσ παράγοντεσ32, όπωσ είναι θ προθγοφμενθ εμπειρία, θ 

περιζργεια, οι προκαταλιψεισ και οι ιδθ διαμορφωμζνεσ ιδζεσ για το παρελκόν33, το 

γλωςςικό επίπεδο και το κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο τθσ οικογζνειασ˙ τα ςτοιχεία αυτά 

πρζπει να τα διερευνά ο εκπαιδευτικόσ που ζχει ςτόχο να άρει τισ παρεξθγιςεισ και να 

δομιςει πάνω ςτισ ιδζεσ των μακθτϊν του (Maggioni 2010α, 49˙ Donovan & Bransford 

2005, 1, 4-5˙ Lee 2005, 31˙ Husbands 2004, 110-113˙ Lee & Shemilt 2003, 15˙ Taylor & young 

2003, 6-8˙ Moniot 2002˙ Dulberg 2002, 7, 10, 27, 43-44˙ Sadoun-Lautier 1992).  

 Ραρακάτω αναλφονται τα βαςικά μοντζλα ανάπτυξθσ τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ, δομθμζνα ςε δφο κατθγορίεσ, κακϊσ ςτθν παροφςα μελζτθ για λόγουσ 

παιδαγωγικοφσ κεωρικθκε πρόςφορο να χωριςτεί θ  Λςτορικι Eνςυναίςκθςθ ςε δφο 

τφπουσ ςκζψθσ, μία γνωςτικι, ωσ κατανόθςθ των ιςτορικϊν γεγονότων, και μία κυμικι, ωσ 

ενδιαφζρον για τθν Λςτορία˙ ο διαχωριςμόσ αυτόσ ζγινε με βάςθ τθν τρζχουςα 

βιβιογραφία34 με ςκοπό να ςυμπεριλθφκοφν όλεσ οι πλευρζσ τθσ ανκρϊπινθσ 

ςυμπεριφοράσ ςτθν ιςτορικι μελζτθ (Ματςαγγοφρασ 2011β, 569) και να είναι εφικτό να 

γίνει μια ςαφζςτερθ καταγραφι τθσ αναπτυξιακισ δομισ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ 

ςτουσ μακθτζσ. Εξάλλου, θ ίδια θ φφςθ τθσ Λςτορίασ, ωσ διερεφνθςθσ και ωσ αναλογίασ με 

το παρόν, κακιςτά αντίςτοιχα διττι και τθν προςζγγιςθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ 

τουλάχιςτον ςτθ ςχολικι τάξθ (Rogers 1987, 3, 10-16).  

 

 IV.4.i. Η Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη  

 Θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ του παρελκόντοσ αφορά ςτθν αναγνϊριςθ 

ότι είναι δυνατό να υπάρχουν ποικίλεσ οπτικζσ που αναφζρονται ςτο ίδιο ιςτορικό γεγονόσ, 

κακϊσ και ςτθν ικανότθτα αναγνϊριςθσ του πϊσ θ εκάςτοτε οπτικι μποροφςε να 

επθρεάςει τθ δράςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ˙ πρόκειται, δθλαδι για μια ενςυνείδθτθ 

διαδικαςία και το επίτευγμά τθσ (Αυγζρθ 2011, 133), ςτο οποίο καταλιγουμε, όταν 

γνωρίηουμε τισ ςκζψεισ των ιςτορικϊν υποκειμζνων, τουσ ςτόχουσ, τισ ιδζεσ και τισ 

αντιλιψεισ τουσ (Lee & Ashby 2001, 24), μζςα ςτο ςυγκεκριμζνο κοινωνικό ςυγκείμενο (Lee 

et al. 1997, ό.π.). 

 Θ ανάπτυξθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ με τθ διάςταςθ αυτι, προζρχεται κι 

                                                           
32

 O Booth χαρακτθρίηει τθν ιςτορικι ςκζψθ «προςαγωγικι», κακϊσ ςυνδυάηει πολλά και ποικίλα 
ςτοιχεία, ενϊ θ Lautier και ο Moscovici χρθςιμοποιοφν για τθν ιςτορικι γνϊςθ τον όρο «γνωςτικι 
πολυφαςία», γιατί αςχολείται με τθν επεξεργαςία διαφορετικοφ τφπου γνϊςεων (Κάββουρα 2011, 
150˙ Σμυρναίοσ 2008, 80).  
33

 Τισ ιδθ διαμορφωμζνεσ ιδζεσ για το παρελκόν ο Husbands (2004, 111-113) τισ ονομάηει 
«μικροκεωρίεσ» (microtheories).  
34

 Βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1
ο
, ΛΛΛ.2.ii. & ΛΛΛ.2.iv˙ ιδιαίτερα Barton & Levstik 2008 και Levstik 

& Barton 2011. 
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αναπτφςςεται ςε ςτενι ςχζςθ και ςυνάρτθςθ με τθν ιςτορικι ςκζψθ. Ωςτόςο, δεν είναι 

ςαφζσ με ποιο τρόπο αναπτφςςεται ωσ δεξιότθτα (Μeier 2009, 19), αν και θ ζρευνα πάνω 

ςτισ δεφτερου βακμοφ ζννοιεσ τθσ Λςτορίασ τείνει να καταλιξει ςτο ότι οι μακθτζσ δεν 

προςκζτουν απλϊσ πλθροφορίεσ για το παρελκόν ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ, αλλά κατακτοφν 

τθν κατανόθςθ με ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ, κακϊσ μακαίνουν για τθν Λςτορία (Lee & 

Shemilt 2003, 14).  

 Αυτό ςτο οποίο αρκετοί μελετθτζσ ςυμφωνοφν είναι ότι θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ 

εντάςςεται ςε επίπεδα35 (Ashby & Lee 1987˙ Dulberg 2002˙ Barton & Levstik 2008, 277-292), 

τα οποία απαρτίηουν άλλοτε μια εξελικτικι κι άλλοτε μια λογικι ιεραρχία, ανάλογα με τθν 

τυπολογία (Ashby & Lee 1987, 66-67). Οι ιεραρχίεσ αυτζσ διαφζρουν από τα ςτάδια 

ανάπτυξθσ του Piaget, κακϊσ αφοροφν αποκλειςτικά ςτο χϊρο τθσ Λςτορίασ, ςτθρίηονται 

περιςςότερο ςτισ υποκζςεισ που διατυπϊνουν οι μακθτζσ, παρά ςτα ςυμπεράςματα και τθ 

διαδικαςία τθσ αιτιολόγθςθσ, αλλά κυρίωσ το περιεχόμενο και θ ακολουκία τουσ δεν είναι 

οφτε ςτακερά οφτε αμετάβλθτα (Berti 2009, 279). 

 Ζνα από αυτά τα μοντζλα προτάκθκε το 1978 από τον Lee (1978) κι ελζγχκθκε 

εμπειρικά από τουσ Dickinson και Lee (1978)˙ πρόκειται για ζνα ςφςτθμα επιπζδων και 

κατθγοριϊν για τθν κατανόθςθ αντιφατικϊν καταςτάςεων και δράςεων ςτθν Λςτορία, 

ςτθριγμζνο ςτθν παραδοχι ότι μια ςθμαντικι πτυχι τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ είναι θ 

ικανότθτα του παιδιοφ να διακρίνει μεταξφ των ςφγχρονων αξιϊν και οπτικϊν και των 

αξιϊν και οπτικϊν τθσ εποχισ που εξετάηει. Ο Lee πρότεινε μια πρϊτθ ςχθματικι απόδοςθ 

πικανϊν επιπζδων και κατθγοριϊν36 κατανόθςθσ των ιςτορικϊν περιςτάςεων και 

                                                           
35

 Θ ζννοια των προτφπων ςταδίων ι επιπζδων ςτθν ιςτορικι ςκζψθ κι Ενςυναίςκθςθ προκφπτουν 
ςυνικωσ από ζρευνεσ που γίνονται με ςκοπό να αναδείξουν βαςικζσ κατθγορίεσ ιδεϊν ςε 
απαντιςεισ μακθτϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ (Lee & Shemilt 2003, 15˙ Lee et al. 1993, 5). 
Τα πρότυπα αυτά είναι ιεραρχικά ι μάλλον εξελικτικά και κανονιςτικά, κακϊσ ςτθρίηονται ςτθν 
παραδοχι ότι οι μακθτζσ δομοφν ςταδιακά από τισ πιο απλζσ ςτισ πιο περίπλοκεσ ιδζεσ (Lee & 
Shemilt 2003, 16). Ζνα πρότυπο ςταδίων εξζλιξθσ, όμωσ, δε ςυνιςτά ζνα μονοπάτι για κάκε 
μεμονωμζνθ περίπτωςθ μακθτι και είναι χριςιμο για ομάδεσ, όχι για άτομα (Lee & Shemilt 2003, 
16)˙ μπορεί απλϊσ να μασ δϊςει το εφροσ των ιδεϊν που είναι δυνατό να ςυναντιςουμε, κακϊσ οι 
ιδζεσ των μακθτϊν εξελίςςονται, δείχνοντάσ μασ πϊσ οι περιςςότεροι μακθτζσ μιασ δεδομζνθσ 
θλικίασ κα μποροφςαν να απαντιςουν (Lee & Shemilt 2003, 16). Χαρακτθριςτικό ωσ προσ αυτό είναι 
ότι ςτθν Λςτορία ζχει παρατθρθκεί το κενό των «επτά ετϊν», ςφμφωνα με το οποίο μακθτζσ επτά 
ετϊν είναι πικανό να αναπτφςςουν απαντιςεισ αιτιολόγθςθσ αντίςτοιχου επιπζδου με αυτζσ 
μακθτϊν δεκατεςςάρων ετϊν (Lee & Shemilt 2003, 16˙ Lee & Ashby 2000). Εξάλλου, αλλαγζσ ςτα 
αναλυτικά προγράμματα, ςτθ διδαςκαλία, ακόμθ και ςτθν κοινωνία, μποροφν να πυροδοτιςουν 
μεταςχθματιςμοφσ ςτα μοντζλα αυτά (Lee & Shemilt 2003, 16), τα οποία, ωςτόςο, αποτελοφν 
χριςιμουσ οδθγοφσ για ζνα ςτοιχειϊδθ τουλάχιςτον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ (Lee & Shemilt 
2003, 19).    
36

 Αν και το ςφςτθμα επιπζδων αυτοφ του τφπου με μεγαλφτερεσ ι μικρότερεσ διαφοροποιιςεισ 
αποτελεί από τθ δεκαετία του 1980 το βαςικό πλαίςιο ςκιαγράφθςθσ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ 
των μακθτϊν, ενςτάςεισ για τθ δόμθςθ των ςχθμάτων του πάνω ςτθ λογικι των επιπζδων (levels) 
ζχουν διατυπωκεί˙ για παράδειγμα ο VanSledright (2001, 56) υποςτθρίηει πωσ θ κατθγοριοποίθςθ 
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γεγονότων (Lee 1978, 86-88˙ Dickinson & Lee 1978, 102-107): 

Επίπεδο Ζνα (Level I) 

Κατηγορία 1 (Category 1): Θ ιςτορικι δράςθ αντιμετωπίηεται ωσ ακατάλθπτθ, χωρίσ ςυνοχι 

ςτθν ερμθνεία των ςτόχων των ιςτορικϊν υποκειμζνων και με προφανείσ αντιφάςεισ.  

Επίπεδο Δφο (Level II) 

Κατηγορία 2 (Category 2): Θ δράςθ ερμθνεφεται με ςυνδυαςμό προςωπικϊν αναφορϊν, 

ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων και ςυμπεραςμάτων, που ςτθρίηονται εν μζρει ςτθν ιςτορικι 

ςυγκυρία, αλλά αγνοοφν ι αδυνατοφν να αντιλθφκοφν τθν πολυπλοκότθτα των γεγονότων. 

Κατηγορία 3 (Category 3): Θ δράςθ δεν γίνεται κατανοθτι, γιατί δε λαμβάνεται υπόψθ τι κα 

μποροφςε να γνωρίηει ι να μθ γνωρίηει το ιςτορικό υποκείμενο, δε γίνεται δθλαδι 

αντιλθπτι θ διαφοροποίθςθ μεταξφ τθσ οπτικισ του ςφγχρονου ιςτορικοφ και του 

ιςτορικοφ υποκειμζνου. 

Επίπεδο Σρία (ΙΙΙ) 

Κατηγορία 4 (Category 4): Θ δράςθ ερμθνεφεται με αναφορά ςτισ ιδιαίτερεσ προκζςεισ του 

ιςτορικοφ υποκειμζνου και τθ δικι του οπτικι γωνία, αλλά περιοριςμζνα ςτο πλαίςιο μιασ 

περιγραφισ υπό τθν οποία θ δράςθ αυτι πρζπει να ερμθνευκεί. Θ διάκριςθ μεταξφ 

ςφγχρονου ιςτορικοφ και ιςτορικοφ υποκειμζνου ςτο επίπεδο αυτό είναι δεδομζνθ.  

Κατηγορία 5 (Category 5): Θ δράςθ δεν γίνεται κατανοθτι, κακϊσ, αν και διακρίνεται θ 

οπτικι του ιςτορικοφ υποκειμζνου από το ςφγχρονο ιςτορικό, δεν είναι δυνατι θ 

ςυγκρότθςθ του γενικοφ ιςτορικοφ πλαιςίου. 

Επίπεδο Σζςςερα (Level ΙV) 

Κατηγορία 6 (Category 6): Θ δράςθ ερμθνεφεται με αναφορά ςτθ διάκριςθ μεταξφ τθσ 

οπτικισ τθσ ιςτορικισ ςυγκυρίασ και του ςφγχρονου ιςτορικοφ και γίνεται κατανοθτι ςτο 

ευρφτερο πλαίςιο τθσ εποχισ των γεγονότων. Οι αντιφατικζσ πλευρζσ τθσ δράςθσ 

ερμθνεφονται μζςα από τθ διαφορετικι οπτικι γωνία τθσ περίςταςθσ και το ευρφτερο 

κοινωνικό πλαίςιο τθσ εποχισ. Θ ερμθνεία των πράξεων δε ςυμβαδίηει με τθν επιδοκιμαςία 

τουσ από τουσ μακθτζσ. 

 Θ κατθγοριοποίθςθ αυτι βρικε ςθμαντικι υποςτιριξθ από το Shemilt (1984˙ 1980), 

ο οποίοσ υπογραμμίηει ότι τα βαςικά βιματα προσ τθν ανάπτυξθ τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ παιδιϊν κι εφιβων είναι δυνατό να περιγραφοφν (Ashby & Lee 1987, 66), 

όπωσ φάνθκε ςτο άρκρο του “Beauty and the Philosopher”37. Με βάςθ το πϊσ οι ζφθβοι 

βλζπουν τουσ ανκρϊπουσ του παρελκόντοσ και το πϊσ αντιλαμβάνονται τθ ςκόπιμθ δράςθ,  

                                                                                                                                                                      
τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ των μακθτϊν με αυτόν τον τρόπο είναι εξίςου προβλθματικι με τισ 
πιαηετιανισ ζμπνευςθσ κατθγοριοποίθςθ ςε ςτάδια.  
37

 Βλ. ακόμθ και Λεοντςίνθσ 1999, 131-135˙ Καλογθράτου 1999.  
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ο Shemilt (1984), αξιολογϊντασ το Schools Council History 13-14 Project (Shemilt 1980), 

ξεκινά από τον εντοπιςμό πζντε ιεραρχικϊν ςταδίων38 (stages) Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ 

που διακρίνονται με όρουσ (α) διάκριςθσ ανάμεςα ςτθν πράξθ και το γεγονόσ, (β) ςθμαςίασ 

που δίνεται ςτθ μοίρα, θ οποία εξουςιάηει τα πάντα, (γ) ζμφαςθσ ςε τελεολογικζσ 

ερμθνείεσ, (δ) αντίλθψθσ τθσ ςθμαςίασ των ςκόπιμων και μθ ενεργειϊν και των τυχαίων 

ςυνδζςεϊν τουσ, του αιτιολογικοφ, δθλαδι, τρόπου ερμθνείασ και (ε) ςφνδεςθσ μεταξφ 

ενςυναιςκθτικισ και αιτιολογικισ ερμθνείασ (βλ. Shemilt 1984, 50-79). Συνοπτικά, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαντιςεισ των μακθτϊν ωσ τεκμιρια τθσ ιςτορικισ τουσ ςκζψθσ ο 

Shemilt καταλιγει ςε ζνα μοντζλο τεςςάρων επιπζδων (Shemilt 1984, 76)39: 

Επίπεδο 1 (Level 1): Οι μακθτζσ χαρακτθρίηονται από αβάςιμθ εφαρμογι τθσ ιςτορικισ 

γνϊςθσ ι τθσ ενςυναιςκθτικισ κατανόθςθσ˙ ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ εφαρμόηουν 

ερμθνείεσ τθσ κοινισ λογικισ, ταυτολογικζσ ι βιολογικζσ, και ιςτορικιςμό. 

Επίπεδο 2 (Level 2): Οι μακθτζσ προβαίνουν ςε βάςιμθ ιςτορικι ανάλυςθ, αλλά «ζξω από» 

το ιςτορικό  πλαίςιο, χωρίσ τεκμιρια των ιςτορικϊν τουσ ερμθνειϊν. 

Επίπεδο 3 (Level 3): Οι μακθτζσ ερμθνεφουν τα ιςτορικά γεγονότα «μζςα από» το ιςτορικό 

πλαίςιο, αλλά με όρουσ «κακθμερινισ ενςυναίςκθςθσ», μζςα από τθν οπτικι τθσ 

ςφγχρονθσ εποχισ. 

Επίπεδο 4 (Level 4): Οι μακθτζσ παρουςιάηουν γνιςια Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ˙ ςτθριγμζνοι 

ςε τεκμιρια και υποβοθκοφμενοι από τθ φανταςία τουσ, δομοφν τισ ζννοιεσ του 

παρελκόντοσ και ερμθνεφουν τουσ ατομικοφσ και ςυλλογικοφσ ρόλουσ ςτθν Λςτορία.    

 Οι ηυμϊςεισ από τισ εξελίξεισ αυτζσ οδιγθςαν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πιο 

εμπεριςτατωμζνθσ κι ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθσ κλίμακασ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςκζψθσ 

των μακθτϊν ςτον τομζα αυτό (Barton & Levstik 2008, 277˙ Collins 2004, 11-14, 20-21). 

Ρρόκειται για το ςφςτθμα επιπζδων ενςυναίςκθςθσ των Ashby και Lee (1987), οι οποίοι 

                                                           
38

 Τα ςτάδια εδϊ δεν ζχουν ςχζςθ με τθ κεωρία του Piaget με τθν ζννοια ότι αφοροφν μάλλον ςτισ 
υποκζςεισ και τισ προτάςεισ που οι μακθτζσ διατυπϊνουν ςτθν Λςτορία˙ το περιεχόμενο και θ 
διαδοχι των ςταδίων δεν είναι ςτακερά και αμετάβλθτα κι εξαρτϊνται από τθ διδαςκόμενθ φλθ, τθ 
λογικι δομι τθσ Λςτορίασ και το επίπεδο του μακθτι (Shemilt 1984, 83). 
39

 Βλ. και Καλογθράτου 1999, 155. Το εξελικτικό μοντζλο του Shemilt, αποτελοφμενο ουςιαςτικά από 
ευρφτερα «προ-ενςυναιςκθτικά»  και «κυρίωσ ενςυναιςκθτικά» επίπεδα, βρικε ιδιαίτερθ αποδοχι 
ςτθν Αγγλία, επθρεάηοντασ τα αναλυτικά προγράμματα (π.χ. SREB 1986), που κακιζρωςαν ωσ 
εξελικτικά επίπεδα: (i) τθν «κακθμερινι ενςυναίςκθςθ», ωσ διακριτό επίπεδο από τθν «κυρίωσ 
Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ, (ii) τθν «ςτερεοτυπικι Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ» και (iii) τθ 
«διαφοροποιθμζνθ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ». Κατά το πρϊτο επίπεδο οι μακθτζσ προβάλλουν τα 
δικά τουσ ςυναιςκιματα και ςκζψεισ ςτα ιςτορικά υποκείμενα, χωρίσ να διαφοροποιοφν κακόλου 
τθν εποχι τουσ από τθν εξεταηόμενθ ιςτορικι περίοδο˙ κατά το δεφτερο επίπεδο οι μακθτζσ 
αντιλαμβάνονται τισ διαφορζσ ςτισ ιδζεσ και τισ αξίεσ των παλαιότερων κοινωνιϊν, αλλά υπό το 
πρίςμα υπερφυςικϊν και ςυχνά παραπλανθτικϊν γενικεφςεων˙ κατά το τρίτο ςτάδιο οι μακθτζσ 
αντιλαμβάνονται τθ διαφορετικότθτα του παρελκόντοσ όχι μονοδιάςτατα, αλλά μζςα από τθν 
παραδοχι ότι διαφορετικζσ ομάδεσ και άτομα ςτο παρελκόν είχαν διαφορετικζσ απόψεισ (SREB 
1986, 1-8). 
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(Lee et al. 1996˙ Lee et al. 1997), μετά από μικρισ κλίμακασ ζρευνεσ ςε δείγματα μακθτϊν 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (θλικίασ 11-16 ετϊν), πρότειναν τα εξισ επίπεδα: 

Επίπεδο 1 (Level 1): «Το Ραράξενο/απλοϊκό (Divi) Ραρελκόν» - Θ δράςθ ςτο παρελκόν είναι 

ακατάλθπτθ, επειδι οι άνκρωποι ςτο παρελκόν ιταν ανόθτοι, όχι τόςο ζξυπνοι όςο εμείσ, 

με θκικζσ ελλείψεισ ι δεν ιξεραν τίποτα καλφτερο να κάνουν. Οι μακθτζσ ςτο ςτάδιο αυτό 

κεωροφν το παρελκόν μια ςειρά ακατανόθτων ι ανόθτων πράξεων40. 

Επίπεδο 2 (Level 2): «Γενικευμζνα Στερεότυπα (Generalized Stereotypes)» - Θ δράςθ ςτο 

παρελκόν ερμθνεφεται με όρουσ ςυμβατικϊν ςτερεότυπων ρόλων και θ ερμθνεία αυτι 

εκφράηεται με πολφ γενικευτικοφσ όρουσ, χωρίσ καμία προςπάκεια ζνταξθσ των πράξεων 

ςτο ιςτορικό πλαίςιο. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι μακθτζσ δεν μποροφν να διακρίνουν τισ 

γνϊςεισ και τισ ιδζεσ των ςφγχρονων ανκρϊπων από αυτζσ των ανκρϊπων του 

παρελκόντοσ. 

Επίπεδο 3 (Level 3): «Κακθμερινι (Every Day) Eνςυναίςκθςθ» - Θ δράςθ ςτο παρελκόν 

εξθγείται με όρουσ τθσ ειδικισ περίςταςθσ ςτθν οποία αναπτφςςεται, αλλά αυτό γίνεται με 

δεδομζνα τθσ ςφγχρονθσ εποχισ, χωρίσ ςυνεπι διάκριςθ ανάμεςα ςτισ παλαιότερεσ και τισ 

ςφγχρονεσ αντιλιψεισ και αξίεσ. Οι μακθτζσ ςτο ςτάδιο αυτό φαντάηονται πϊσ κα είχαν οι 

ίδιοι αντιδράςει ςε μια ανάλογθ περίςταςθ. 

Επίπεδο 4 (Level 4): «Ρεριοριςμζνθ (Restricted) Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ» - Αναγνωρίηεται 

ότι οι γνϊςεισ, οι αντιλιψεισ και οι αξίεσ του δρϊντοσ προςϊπου μπορεί να διαφζρουν από 

τισ δικζσ μασ, και οι ςτόχοι και ςκοποί του μπορεί να είναι περίπλοκοι. Πμωσ, οι μακθτζσ 

ςτο ςτάδιο αυτό επικεντρϊνουν τθ ςκζψθ τουσ ςε περιοριςμζνεσ καταςτάςεισ, χωρίσ να 

λαμβάνουν υπόψθ τουσ το ευρφτερο ιςτορικό πλαίςιο. 
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 Θ αντίλθψθ τθσ κατωτερότθτασ του παρελκόντοσ οφείλεται ςτθν προςπάκεια των μακθτϊν να 
ερμθνεφςουν με τα δεδομζνα τθσ ςθμερινισ εποχισ τισ αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ των ανκρϊπων 
ςτο παρελκόν να πράξουν ό,τι κάνουμε κι εμείσ ςιμερα. Το παρελκόν ςυνικωσ προςδιορίηεται μζςα 
από τθν ζννοια τθσ ζλλειψθσ, οπότε κάκε διαφορά προσ αυτό νοείται ωσ κατωτερότθτα (Lee 2006, 
45-46). Μεταγενζςτερθ ζρευνα, με τον τίτλο CHATA (Concepts of History and teaching Approaches at 
Key Stages 2 and 3) των ίδιων ερευνθτϊν ςε παιδιά μικρότερων θλικιϊν (7-14 ετϊν) ζδειξε πικανι 
ανάγκθ ειςαγωγισ δφο ακόμθ επιπζδων, ςυγγενϊν με το Επίπεδο 1 (Lee et al. 1997, 241-243˙ Booth 
1996, 39-40˙ Dickinson & Lee 1994, 38, 41-42˙ Lee et al. 1993, 1)˙ ςυγκεκριμζνα, πριν το πρϊτο 
επίπεδο προτάκθκε θ ειςαγωγι επιπζδου με χαρακτθριςτικι ονομαςία «ακατανόθτο (Βuffling) 
παρελκόν», ενϊ μετά το «παράξενο (Divi) παρελκόν», οι μελετθτζσ εντόπιςαν ζνα άλλο, που το 
ονόμαςαν «ανίδεο (Ignorant) παρελκόν». Στθν πρϊτθ περίπτωςθ τα παιδιά, ακόμθ κι αν ζδειχναν 
ενδιαφζρον, αρνοφνταν τθ δυνατότθτα οποιαςδιποτε ερμθνείασ για το παρελκόν (Dickinson & Lee 
1994, 41-42)˙ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ, οι μακθτζσ κεωροφςαν τουσ ανκρϊπουσ του παρελκόντοσ 
υποανάπτυκτουσ κι όχι τόςο ζξυπνουσ (Dickinson & Lee 1994, 42). Είναι φανερό πωσ οι δφο αυτζσ 
κατθγορίεσ ςυγγενεφουν με το αναφερόμενο εδϊ ωσ επίπεδο 1, το «ανόθτο παρελκόν», 
χαρακτθρίηονται από παντελι ζλλειψθ ιςτορικισ ενςυναίςκθςθσ από τουσ μακθτζσ και αποτελοφν 
διακρίςεισ που αφοροφν ςε μικρότερεσ θλικίεσ, χωρίσ να αναιροφν τθν ανωτζρω βαςικι πρόταςθ 
των πζντε επιπζδων, τα οποία ζχουν εφαρμογι ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ (Dickinson & Lee 1994, 
38). 
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Επίπεδο 5 (Level 5): «Ενςυναίςκθςθ ςφμφωνα με το ευρφτερο πλαίςιο (Contextual)» - Θ 

δράςθ ςτο παρελκόν τοποκετείται ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο αντιλιψεων και αξιϊν και 

αναγνωρίηεται ότι πρζπει να γίνει κατανοθτι ωσ ζνα πλαίςιο ςτόχων ςχετικϊν με κζματα 

πζρα από τα προφανι χαρακτθριςτικά του. Οι μακθτζσ ςτο ςτάδιο αυτό μποροφν να 

εξετάηουν και να αναλφουν τθ δράςθ ςθμαντικϊν παραγόντων και να φτάνουν ςε 

ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ ποικίλεσ και ςυχνά αντικρουόμενεσ οπτικζσ για το 

παρελκόν41. 

 Οι μελετθτζσ τονίηουν ότι πρόκειται κατ’  ουςίαν για ζνα ςφςτθμα λογικισ κι όχι 

αναπτυξιακισ ιεραρχίασ, κακϊσ τα προτεινόμενα επίπεδα είναι πολφ χαλαρά και οι 

μακθτζσ κινοφνται ςε αυτά ελεφκερα, ανάλογα προσ το βακμό εξοικείωςθσ με το 

εξεταηόμενο γεγονόσ ι με τισ ςυνκικεσ διεργαςίασ του ιςτορικοφ υλικοφ (Ashby & Lee 

1987, 66-67). Ζρευνα των Lee, Dickinson και Ashby (Lee et al. 1997) για τθ χαρτογράφθςθ 

τθσ ανάπτυξθσ των ιδεϊν των παιδιϊν ςτθν Λςτορία ςτισ θλικίεσ μεταξφ 7 και 14 ετϊν, 

ζδειξε πωσ ακόμθ και τα μικρά παιδιά ζχουν μία ζςτω και ςτοιχειϊδθ δυνατότθτα να 

ερμθνεφουν τα γεγονότα μζςα από τθν κακθμερινι εμπειρία (Lee et al. 1997, 241, 243). 

Πμωσ, όπωσ υποςτθρίηουν οι Lee και Shemilt (2003, 13), θ ανταπόκριςθ των μακθτϊν με 

υψθλά επίπεδα Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ δε ςθμαίνει 

απόλυτθ κατάκτθςθ τθσ δεξιότθτασ τθσ ιςτορικισ κατανόθςθσ. Ωςτόςο, οι μακθτζσ 

μποροφν να ςκεφτοφν αποτελεςματικά ςτθν Λςτορία κι αυτό το γεγονόσ εγείρει νζεσ 

διδακτικζσ απαιτιςεισ και προκλιςεισ για τουσ εκπαιδευτικοφσ (Dickinson & Lee 1984, 151). 

 Τα εξελικτικά ι λογικά μοντζλα ιεράρχθςθσ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ των μακθτϊν42 

καταδεικνφουν ότι θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ των μακθτϊν είναι ποιοτικά διαφοροποιθμζνθ 

και πολφπλευρθ ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ, κακϊσ δομείται κι 

εκφράηεται πάνω ςτθν ατομικι γνωςτικι ανάπτυξθ κάκε ατόμου. Κι αυτό οδθγεί ςτθ ςκζψθ 

ότι θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ είναι μια δεξιότθτα που μπορεί να αναπτυχκεί ςε βάκοσ 

χρόνου ςτο πλαίςιο ενόσ ςχεδιαςμζνου για το ςκοπό αυτό αναλυτικοφ προγράμματοσ  

                                                           
41

 Για τα επίπεδα Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ κατά Lee, Ashby και Dickinson ςτθν ελλθνικι 
βιβλιογραφία, βλ. Κουργιαντάκθσ 2005, 107-114˙ Κουργιαντάκθσ 2006, 458˙ Νάκου 2000α, 109-110.  
42 Στο ίδιο πλαίςιο, ο Downey (1995), αναφερόμενοσ αποκλειςτικά ςτθν εξζλιξθ τθσ διανοθτικισ 

διάςταςθσ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, ωσ «οπτικισ γωνίασ», προτείνει, επίςθσ, μια ιεραρχικι 
διάκριςθ ςταδίων˙ ςτο πρϊτο επίπεδο (Level I) οι μακθτζσ κατανοοφν ότι το παρελκόν διαφζρει από 
το παρόν κι ότι τα αποτελζςματα του παρελκόντοσ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνα με τισ ιςτορικζσ 
περιςτάςεισ˙ ςτο δεφτερο επίπεδο (Level II) μποροφν να διακρίνουν μεταξφ των οπτικϊν του 
παρελκόντοσ και μποροφν να τισ παρακολουκιςουν και να τισ περιγράψουν με τρόπο αντικειμενικό˙ 
ςτο τρίτο επίπεδο (Level III) μποροφν να ερμθνεφςουν τισ διαφορετικζσ οπτικζσ του παρελκόντοσ και 
να αντιλθφκοφν τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτα ιςτορικά δρϊντα υποκείμενα˙ ςτο τζταρτο επίπεδο (Level 
IV) οι οπτικζσ των μακθτϊν κεμελιϊνονται ςε ιςτορικά τεκμιρια και είναι ακριβείσ και 
τεκμθριωμζνεσ. 
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(Dulberg 2002, 7). 

 Από τθν άλλθ, οι Barton και Levstik (2008) γενικά δζχονται τθν ζννοια των ςταδίων, 

και μάλιςτα αυτϊν των Ashby και Lee (1987), ωσ ζνα «πολφτιμο οδθγθτικό μίτο» (Barton & 

Levstik 2008, 277), αλλά προτιμοφν να αναγνωρίηουν ωσ κριτιρια τθσ δεξιότθτασ αυτισ 

ςτοιχεία, τα οποία άλλοτε εξελίςςονται γραμμικά κι άλλοτε παρουςιάηονται ςε 

διαφορετικά επίπεδα κάκε φορά (Barton & Levstik 2008, 277-292)˙ πρόκειται για: 

 τθν αναγνϊριςθ τθσ διαφορετικότθτασ των ανκρϊπων, τθν αντίλθψθ δθλαδι του ότι οι 

άνκρωποι ςκζφτονται κι αιςκάνονται διαφορετικά από εμάσ˙  

 τθν αίςκθςθ τθσ κανονικότθτασ τθσ διαφορετικότθτασ αυτισ, με τθν ζννοια ότι γίνεται 

αντιλθπτό πωσ οι διαφορζσ με τουσ ανκρϊπουσ του παρελκόντοσ δεν οφείλονται ςτο 

ότι ιταν ανόθτοι ι είχαν παρωχθμζνεσ ιδζεσ, αλλά ςτο ότι οι ιδζεσ τουσ αυτζσ γίνονται 

κατανοθτζσ μζςα ςτο κοινωνικό τουσ πλαίςιο˙  

 τθν επίγνωςθ του ιςτορικοφ πλαιςίου, με τθν ζννοια τθσ ερμθνείασ των πράξεων με 

βάςθ τισ αξίεσ, τα πιςτεφω και τισ ςτάςεισ τθσ εποχισ˙ 

 τθν κατανόθςθ τθσ πολλαπλότθτασ των ιςτορικϊν οπτικϊν και των πικανϊν 

ςυγκροφςεων που μποροφν να προκφψουν από αυτζσ ςε κάκε ιςτορικι ςτιγμι˙  

 τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ιςτορικότθτασ των ςφγχρονων οπτικϊν, με τθν ζννοια ότι θ 

κατανόθςθ αυτι οφείλει και πρζπει να οδθγιςει τουσ μακθτζσ ςε κοινωνικι δράςθ.  

  

 IV.4.ii. Ιςτορική Eνςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 

 Θ αντιμετϊπιςθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ωσ αποκλειςτικά γνωςτικισ 

διαδικαςίασ είναι αποπροςανατολιςτικι, υποςτθρίηουν αρκετοί μελετθτζσ, κακϊσ 

περιορίηει τισ ευκαιρίεσ για πλιρθ ιςτορικι εμπειρία. Θ εμπειρία αυτι μπορεί να 

επιτευχκεί, όταν θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ αγγίηει τόςο το γνωςτικό όςο και το κυμικό 

ςτοιχείο (Taylor & Young 2003, 65˙ Newman 1988, 4˙ Portal 1987˙ Little 1983β), κακϊσ οι 

άνκρωποι ςτο παρελκόν δεν ζηθςαν απλϊσ ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ, αλλά κυρίωσ βίωςαν 

διαφορετικά ςυςτιματα αξιϊν, θ διερεφνθςθ των οποίων ζχει ςχζςθ με μια θκικι ι κυμικι 

προςζγγιςθ που ξεπερνά τθν ζννοια τθσ ανιςτορικισ φανταςιακισ αναβίωςθσ του 

παρελκόντοσ, αλλά και τθσ απλισ γνωςτικισ διαδικαςίασ (Seixas 1996, 774). Το παράδοξο 

τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ με τθν ζννοια τθσ κυμικισ διάςταςθσ είναι ότι περιλαμβάνει 

μια προςπάκεια να κατανοιςουμε το διαφορετικό μζςα από τθν τοποκζτθςθ των 

προςωπικϊν πλαιςίων πάνω ςτον «άλλο», ειςάγοντασ μια ιδιόμορφθ διαπραγμάτευςθ 

μεταξφ τθσ ςυγγζνειασ και τθσ διαφοράσ (Davison 2011, 35-37˙ Seixas 1996, 776˙ Egan 1990, 

232˙ Marrou 1954, 98).  
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 Μερικοί μελετθτζσ, εξάλλου, ςυςχετίηουν τθν ζννοια τθσ Ενςυναίςκθςθσ, πζρα από 

τθ διανοθτικι διάςταςθ τθσ κατανόθςθσ, και με το ενδιαφζρον για τθν Λςτορία (Bellino & 

Selman 2011, 29-30, 39)˙ αυτοί κεωροφν πωσ θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ εξαρτάται και από 

τουσ δφο παράγοντεσ, το ςυναίςκθμα και τθ ςκζψθ (Dulberg 2002, 3), οι οποίοι επιδροφν 

μαηί, όταν τα παιδιά μελετοφν Λςτορία, εκτοξεφοντασ τθ διάκεςι τουσ για ζρευνα κι 

ωκϊντασ τα να βρουν απαντιςεισ ςτισ δικζσ τουσ πραγματικζσ ερωτιςεισ για το παρελκόν 

(Dulberg 2002, 8).  

 Θ Dulberg (2002, 3) υποςτθρίηει ότι θ οπτικι τθσ Ενςυναίςκθςθσ με τθν ζννοια του 

ενδιαφζροντοσ ι τθσ ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ ςτο παρελκόν κα μποροφςε να ταυτιςτεί 

με τον όρο «Ενςυναίςκθςθ», ενϊ θ γνωςτικι πλευρά τθσ ςκζψθσ ωσ «ικανότθτα να βλζπει 

κανείσ από τθν οπτικι γωνία του άλλου» (perspective taking). Θ ίδια (Dulberg 2002, 15-40) 

κάνει λόγο για πρϊτθ φορά για επίπεδα Ενςυναίςκθςθσ, ςτα οποία διαφαίνεται διάςταςθ 

γνωςτικι και ςυναιςκθματικι ταυτόχρονα. Συγκεκριμζνα, με δείγμα μακθτϊν 9-12 ετϊν, 

διαπίςτωςε ότι οι μακθτζσ μποροφν να αναπτφξουν ςε κάποιο βακμό ιςτορικι ςκζψθ, 

εφόςον ξεκινιςουν με ερεκίςματα που ςταδιακά εμπλζκουν προςωπικά το παιδί ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία, καλλιεργϊντασ του τθν «ανάγκθ» ι το ενδιαφζρον, να μάκει. Στθν 

ζρευνά τθσ εντόπιςε τρία επίπεδα Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, με διανοθτικό και κυμικό 

χαρακτιρα:  

το πρϊτο επίπεδο (Level 1) οι μακθτζσ χρειάηονται ςαφι κακοδιγθςθ, για να δουν το 

παρελκόν μζςα από διαφορετικι οπτικι. Στθν περίπτωςθ αυτι αδυνατοφν να διακρίνουν 

τισ πικανζσ προκαταλιψεισ, να αναγνωρίςουν τισ διαφορζσ ςτισ αξίεσ και τισ πεποικιςεισ 

και να ερμθνεφςουν τισ διαφορετικζσ ιςτορικζσ εκδοχζσ για το ίδιο γεγονόσ που 

παρουςιάηουν τα τεκμιρια. Οι απαντιςεισ τουσ είναι περιοριςμζνεσ. 

το δεφτερο επίπεδο (Level 2) οι μακθτζσ χρειάηονται ςτενι ςφνδεςθ του παρελκόντοσ με 

προςωπικζσ εμπειρίεσ, ϊςτε να προςεγγίςουν το παρελκόν μζςα από τα μάτια ενόσ 

ανκρϊπου τθσ εποχισ αυτισ, χωρίσ να ζχουν πάντα τα αναμενόμενα αποτελζςματα. Οι 

απαντιςεισ τουσ είναι εκτενζςτερεσ από αυτζσ του πρϊτου επιπζδου. 

το τρίτο επίπεδο (Level 3) οι μακθτζσ μποροφν να κάνουν ποικίλεσ προςωπικζσ ςυνδζςεισ, 

μζςω τθσ φανταςίασ και των υποκζςεων, για να δουν το παρελκόν μζςα από τα μάτια μιασ 

ιςτορικισ προςωπικότθτασ, ενϊ μποροφν να ςυςχετίςουν τθν ιςτορικι λογοτεχνία με το 

ιςτορικό γεγονόσ. Κάνουν ςυγκρίςεισ ανάμεςα ςτο παρόν και το παρελκόν, κρίνοντασ και 

αξιολογϊντασ τισ διαφορζσ.  

 Ωςτόςο, ςτθ νοθματοδότθςθ τθσ κυμικοφ τφπου Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ 

ιδιαίτερθ είναι θ ςυμβολι των Barton και Levstik (2008, 301-319)˙  οι μελετθτζσ αυτοί 
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αναγνωρίηουν ςτο κυμικό ςτοιχείο τθσ Ενςυναίςκθςθσ τον παράγοντα του ενδιαφζροντοσ 

για τθν Λςτορία ωσ κινθτιριασ δφναμθσ ςχεδόν κάκε ιςτορικισ ζρευνασ και υποςτθρίηουν 

ότι μζςω αυτοφ εδραιϊνεται θ ςχζςθ με το παρελκόν. Θ αρχι τθσ παραδοχισ αυτισ 

ανάγεται ςτον Dewey (1913), o οποίοσ υποςτιριξε ότι, για να υπάρξει πραγματικι μάκθςθ, 

κα πρζπει να ςυνυπάρχει το ενδιαφζρον και θ προςπάκεια, διαπίςτωςθ με τθν οποία 

ςυμφωνεί κι ο Piaget (1981), που κεωρεί το ςυναίςκθμα και τθ νόθςθ ωσ παράγοντεσ 

άρρθκτα ςυνδεδεμζνουσ43.  

 Σφμφωνα με τουσ Barton και Levstik (2008, 303-316), λοιπόν, θ ζννοια αυτι τθσ 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ περιλαμβάνει τουλάχιςτον τζςςερα ςτοιχεία, τα οποία, όπωσ και 

τα γνωςτικά κριτιρια (βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, IV.4.i.), άλλοτε εξελίςςονται 

γραμμικά κι άλλοτε παρουςιάηονται ςε διαφορετικά επίπεδα:  

 προςωπικό ενδιαφζρον για τα ιςτορικά ηθτιματα, το οποίο εκδθλϊνεται με 

διατυπϊςεισ προτιμιςεων για το τι κα ικελαν οι μακθτζσ να διδαχκοφν˙ 

 ενδιαφζρον για διατφπωςθ θκικϊν κρίςεων για το παρελκόν, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςε κζματα που αφοροφν τθ δικαιοςφνθ˙ 

 ενδιαφζρον για τα κφματα που αδικικθκαν ςτθν Λςτορία, με ζκφραςθ υποςτιριξθσ 

ι και διάκεςθ προςφοράσ βοικειασ ςε αυτά, αν και είναι κατανοθτό ότι κάτι τζτοιο δεν 

είναι δυνατό˙ 

 κι ενδιαφζρον για τθν αντιμετϊπιςθ ςφγχρονων προβλθμάτων μζςα από τθν 

ιςτορικι εμπειρία. 

 Στθ μακθςιακι διαδικαςία το ςυναιςκθματικό ςτοιχείο ωσ ενδιαφζρον είναι το 

κίνθτρο που ενεργοποιεί τθ μάκθςθ (Dulberg 2002, 11˙ Γρυντάκισ 1999, 231), αφοφ θ γνϊςθ 

ζχει νόθμα μόνο αν απαντά ςε ερωτιματα τθσ ηωισ που ζχει κζςει ο μακθτισ τουλάχιςτον, 

εφόςον αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ωσ ανικοντα ςε κάποια ςυλλογικότθτα, μζςα ςτθν 

οποία δρα ωσ μζλοσ και υποκείμενο (Κάββουρα 2011, 49-51). Θ γνϊςθ που αναπτφςςεται 

με τον τρόπο αυτό ςτθρίηεται ςτθν «προςωπικι» ςχζςθ του μακθτι με τθν Λςτορία και ςτθν 

ανάπτυξθ μιασ κετικισ ςτάςθσ προσ το παρελκόν (Κάββουρα 2011, 55).  

 Αυτό που πρζπει να τονιςτεί, ωςτόςο, είναι ότι θ Λςτορία δεν είναι ζνα «διδακτικό 

καταςκεφαςμα» με ςτόχο τθν κατιχθςθ, όπωσ ίςωσ κα τθν ερμινευςαν κάποιοι υπό το 
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 Επθρεαςμζνοι από τισ κζςεισ αυτζσ πολλοί μελετθτζσ ψυχολόγοι αναγνωρίηουν δφο πλευρζσ τθσ 
ενςυναίςκθςθσ, τθ ςυναιςκθματικι και τθ γνωςτικι (Sams & Truscott 2004, 34-35˙ Damon 1988, 13-
21). Ωσ γνωςτικι πλευρά τθσ ενςυναίςκθςθσ νοείται θ ικανότθτα να γίνεται κατανοθτι από το άτομο 
θ κατάςταςθ ενόσ άλλου ατόμου, χωρίσ απαραίτθτα τθν ανάπτυξθ ςυναιςκθμάτων για τθν 
κατάςταςθ αυτι˙ θ ςυναιςκθματικι πλευρά νοείται ωσ θ ικανότθτα του ατόμου να αξιολογεί ςωςτά 
ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ ι και να μπαίνει ςτθ κζςθ του άλλου προςϊπου. Ο Damon (1988, 15, 
87-88, 93-94) αναφζρεται ςτθν προθγμζνθ γνωςτικι πτυχι ωσ «ικανότθτα να βλζπει κανείσ από τθν 
οπτικι γωνία του άλλου» (perspective taking), θ οποία αναπτφςςεται με τθν θλικία. 
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ςχιμα τθσ κυμικισ Ενςυναίςκθςθσ˙ θ αλικεια αυτι αποδεικνφεται από τθν άλλθ διάςταςθ 

τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, που επιβάλει τθν ορκολογικι αντιμετϊπιςθ του παρελκόντοσ 

μζςα από τθ λογικι ότι ο ιςτορικόσ χρόνοσ δεν είναι ίδιοσ οφτε κοινόσ (Κρεμμυδάσ 1999, 

176). Κυμικό και γνωςτικό ςτοιχείο ςτθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ, αν και διαφορετικά ωσ 

προσ τθ φφςθ τουσ, είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ και ενιςχφουν το ζνα το άλλο 

κατά τθν μακθςιακι διαδικαςία (Davison 2011, 36-37). 

 

 ΙV.5. Η καλλιζργεια τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτθν τάξθ 

 Θ ικανότθτα να αναγνωρίηει κάποιοσ τθν οπτικι44 των ανκρϊπων ςτο παρελκόν 

είναι ζνα προαπαιτοφμενο τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ και κατανόθςθσ (Dulberg 2002, 2, 4˙ Foster 

2001, 175-178˙ Μακρισ 1999, 120˙ Ashby & Lee 1987, 63). Ρρόκειται για μια διεργαςία, που 

ξεκινά από το προςωπικό ενδιαφζρον για εμπλοκι ςτθν ζρευνα και οργανϊνεται με 

ςυνδυαςμό φανταςίασ, διατφπωςθσ υποκζςεων με βάςθ τισ πθγζσ και αφαίρεςθσ (Dulberg 

2002, 13˙ Κυρκίνθ 1999, 184-185˙ Λεοντςίνθσ 1999, 138-140˙ Portal 1987, 94˙ Rogers 1972, 

131-132). Θ προςωπικι εμπλοκι ξεκινά από το ςθμείο ςτο οποίο θ νζα μακθςιακι εμπειρία 

ςυνδζεται και αλλθλεπιδρά με μια ιδζα, μια άποψθ, μια ςκζψθ ιδθ υπάρχουςα κι 

εςωτερικευμζνθ, χωρίσ κριτικι ι ςυναιςκθματικι αναφορά (Levstik & Barton 2011, 14-15˙ 

Dulberg 2002, 42-43˙ Lee & Ashby 2001, 21-22˙ Yeager & Foster 2001, 13) και προχωρά μζςα 

από γόνιμθ αλλθλεπίδραςθ, που προωκεί τθ διατφπωςθ αυκεντικϊν ερωτιςεων από τουσ 

μακθτζσ (Dulberg 2002, 44). Βαςικά προαπαιτοφμενα για τθν ανάπτυξθ τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ είναι θ βακιά γνϊςθ (Davis 2001, 6˙ Foster 2001, 176) και θ διερεφνθςθ 

ςφνκετων ιςτορικϊν ηθτθμάτων, που υποςτθρίηονται από αντιφατικζσ οπτικζσ (Κόκκινοσ & 

Γατςωτισ 2008β, 395˙ Saye & Brush 2002, 78˙ Foster 2001, 171, 175-176) κι ζχουν ανοιχτό κι 
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 Ο Piaget ερεφνθςε τθν οπτικι γωνία, όταν μελζτθςε τθ χωρικι και φυςικι οπτικι ωσ γνωςτικι 
ικανότθτα να βλζπει το παιδί μια φυςικι δομι από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ (Dulberg 2002, 8). 
Το πολφ γνωςτό ωσ «Ζργο των Τριϊν Βουνϊν» πείραμα των Piaget και Inhelder (1967), με ςτόχο τθ 
διερεφνθςθ τθσ χωρικισ αντίλθψθσ του παιδιοφ, ζδειξε ότι τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ ζχουν 
ςκζψθ εγωκεντρικι˙  δεν μποροφν να μπουν ςτθ κζςθ του άλλου και να δουν τα πράγματα από τθ 
δικι του οπτικι γωνία. Αντίκετα, περιγράφουν τθν πραγματικότθτα αποκλειςτικά μζςα από τθ δικι 
τουσ οπτικι. Το πείραμα αυτό ζκανε τον Piaget να ςυμπεράνει πωσ θ οπτικι γωνία ςε φυςικό 
επίπεδο ςυνδζεται με τθν «αποκζντρωςθ», τθ διαδικαςία με τθν οποία το παιδί προχωρά ςταδιακά 
από τθν εγωκεντρικι ςκζψθ τθσ νθπιακισ θλικίασ ςτθν αντίλθψθ των διαφορετικϊν οπτικϊν ςε 
επίπεδο φυςικό και κοινωνικό (Piaget 1981). Μόνο μετά το ςτάδιο αυτό μπορεί το άτομο να δομιςει 
διαφορετικζσ οπτικζσ για το ίδιο κζμα και να τισ διαχειριςτεί ταυτόχρονα ςτο μυαλό του, κατάκτθςθ 
που τυπικά ςυμβαίνει γφρω ςτα 9 με 12 χρόνια τθσ ηωισ (Dulberg 2002, 9, 42). Αν και θ ζρευνα του 
Piaget αφοροφςε τθ χωρικι διάςταςθ τθσ ςκζψθσ κι ο ίδιοσ δεν προχϊρθςε ςε ςφνδεςθ μεταξφ 
χωρικϊν και κοινωνικϊν οπτικϊν, ςε παλαιότερθ ζρευνά του για τθν θκικι ανάπτυξθ των παιδιϊν 
(Piaget 1934) αντιμετϊπιςε τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ ωσ κακοριςτικό παράγοντα για τθν 
αναπτυξιακι διαδικαςία και μάλιςτα για τθ μετάβαςθ από τον εγωκεντριςμό ςτθν αποκζντρωςθ˙ για 
να μπορεί ζνα παιδί να ανταποκρικεί ςε μια κοινωνικι ςχζςθ αμοιβαιότθτασ, πρζπει να βγει για λίγο 
από τον εαυτό του και να δει τθν αλικεια με τα μάτια των άλλων (Piaget 1934, 159-162).      
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ευρφ πεδίο πικανϊν λφςεων (Foster 2001, 178). 

 Στόχοσ δεν είναι να γίνουν οι μακθτζσ ιςτορικοί (Dickinson et al. 1978, 13-14), αλλά 

να εξοικειωκοφν με τθ μεκοδολογία τθσ Λςτορίασ, να μάκουν να χρθςιμοποιοφν τθ 

βιβλιογραφία, να αποκτιςουν ιςτορικι ςυνείδθςθ και κριτικι ςκζψθ (Ρραςςά 1999, 38)˙ γι’ 

αυτό θ ςχετικι ζρευνα ςτρζφεται ςτθν ποιότθτα τθσ εναςχόλθςισ τουσ με τθν Λςτορία αντί 

τθσ ποςότθτασ απομνθμόνευςθσ (Cooper 1994, 103-104˙ Endacott & Sturtz 2015). Θ 

Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ προχποκζτει ανάλυςθ, αξιολόγθςθ κι ερμθνεία πθγϊν, ενταγμζνθ 

ςε ζνα επαρκζσ πλαίςιο γνϊςθσ τθσ ιςτορικισ εποχισ που εξετάηεται (Tally & Goldenberg 

2005˙ De La Paz 2005˙ Dulberg 2002, 8), με ζμφαςθ ςτθν ίδια τθ διαδικαςία, τον τρόπο 

δθλαδι ανακαταςκευισ του παρελκόντοσ (Wineburg 1991, 74). Σφμφωνα με τουσ Ashby και 

Lee (1987, 85-86), μάλιςτα, θ καλλιζργεια Ενςυναίςκθςθσ ςε μακθτζσ εξαρτάται 

περιςςότερο από τθ διάδραςθ και τθ ςυηιτθςθ των μακθτϊν και λιγότερο από τθ διδακτικι 

κακοδιγθςθ. 

 Λδιαίτερθσ, επίςθσ, ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ είναι θ 

ζννοια του «πλαιςίου ςτιριξθσ» (scaffolding), το οποίο αναφζρεται ςτθ ςτιριξθ του 

εκπαιδευτικοφ προσ το μακθτι45, ϊςτε να ενιςχυκεί ςτα ςθμεία του μακθςιακοφ ζργου που 

είναι αναγκαία για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ (Levstik & Barton 2011, 17-18, 125˙ 

Ματςαγγοφρασ 2011β, 124˙ Meier 2009˙ Τςιάρασ 2005, 90˙ Σζξτου 2005, 46˙ Taylor & Young 

2003, 69˙ Ge & Land 2003˙ Saye & Brush 2002, 78-80˙ Bowell & Heap 2001, 51-52, 62˙ Foster 

2001, 177˙ Hogan & Pressley 1997˙ VanSledright 1994, 23). Θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

εκπαιδευτικοφ και μακθτι ςτο πλαίςιο των γνωςτικϊν δυνατοτιτων που μπορεί να 

αναπτφξει ο τελευταίοσ αναφζρεται ςτθ «ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ46», όπωσ ζχει 

ονομαςτεί από τον Lev Vygotsky˙ θ αλλθλεπίδραςθ αυτι εξαςφαλίηει τθ ςυνεχι βελτίωςθ 

του μακθτϊν και παίρνει τθ μορφι τθσ «φκίνουςασ κακοδιγθςθσ» (fading scaffolding)˙ 

αυτό ςυμβαίνει γιατί, ενϊ ελάχιςτα πράγματα μποροφν να επιτφχουν οι μακθτζσ μόνοι 

τουσ από τθν αρχι (Ματςαγγοφρασ 2011β, 124 & 136˙ Ματςαγγοφρασ 2008, 33-34 & 40), 

ςταδιακά, αναπτφςςοντασ μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ οργάνωςθσ τθσ ιςτορικισ τουσ 

ςκζψθσ, χρειάηονται όλο και λιγότερθ κακoδιγθςθ (Levstik & Barton 2011, 17-18˙ 
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 O Meier (2009) ςε ζρευνα για τθ διδακτορικι του διατριβι με μια πειραματικι ομάδα Γυμναςίου 
που ιρκε ςε επαφι με χριςθ πρωτογενϊν πθγϊν μζςω «πλαιςίου ςτιριξθσ», και δφο ομάδεσ 
ελζγχου, μία με χριςθ πρωτογενϊν πθγϊν χωρίσ «πλαίςιο ςτιριξθσ» και μία χωρίσ χριςθ 
πρωτογενϊν πθγϊν, ζδειξε ότι το «πλαίςιο ςτιριξθσ» βοθκά ςτθν ανάπτυξθ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ 
των μακθτϊν, χωρίσ, όμωσ, να φανοφν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ. 
46

 Κατά το Vygotsky, θ «ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» είναι θ «απόςταςθ μεταξφ του κατεχόμενου 
επιπζδου ανάπτυξθσ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται από τθν ανεξάρτθτθ *ατομικι+ επίλυςθ 
προβλθμάτων, και το επίπεδο τθσ ενδυνάμει ανάπτυξθσ, όπωσ προςδιορίηεται από τθν ικανότθτα 
*του ατόμου+ να επιλφει προβλιματα κάτω από τθν κακοδιγθςθ ενθλίκων ι μζςα από τθ 
ςυνεργαςία με ικανότερουσ ςυνομθλίκουσ» (Vygotsky 1978, 86 από Ματςαγγοφρασ 2011β, 122). 
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Κάββουρα 2011, 42, 59˙ Donovan & Bransford 2005, 11-12). 

 Το περιεχόμενο τθσ κακοδιγθςθσ αυτισ ςτθν Λςτορία ζχει να κάνει όχι μόνο με τθ 

χριςθ του διαλόγου και τθν κοινωνικι διάδραςθ, αλλά και με διαδικαςίεσ 

μεταςχθματιςμοφ των ερεκιςμάτων ςε οργανωμζνα ςχιματα (Ματςαγγοφρασ 2011β, 124) 

μζςω πρότυπων τρόπων διδαςκαλίασ (modeling) [Levstik & Barton 2011, 18˙ 

Ματςαγγοφρασ 2011β, 136+, κακοδιγθςθσ κι ερωτιςεων που διαμορφϊνονται με βάςθ τισ 

δυνατότθτεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν (Ge & Land 2003, 21˙ Foster 2001, 177). 

Αναγκαία, όπωσ γίνεται φανερό, είναι θ προςεκτικι προετοιμαςία του μακιματοσ από το 

διδάςκοντα και θ ευελιξία ςτθ δόμθςθ των δραςτθριοτιτων με βάςθ τισ γνωςτικζσ 

κατακτιςεισ των μακθτϊν (Levstik & Barton 2011, 106-107).  

 Ζνα κενό που παρατθρείται, ωςτόςο, ςτθ ςφγχρονθ ζρευνα είναι ότι δεν ζχει 

εξακριβωκεί ακόμθ από ποια θλικία και με ποιο τρόπο είναι δυνατό να επιδιϊκεται θ 

Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ςτθν τάξθ. Ο Thompson (1983)  πιςτεφει ότι θ Ενςυναίςκθςθ  

πρζπει να διδάςκεται ςτο ςχολείο με ςτόχο τθ δθμιουργία καλφτερων ςφγχρονων 

κοινωνιϊν, τθν επίγνωςθ τθσ κζςθσ των άλλων και τθν καλλιζργεια πολλϊν άλλων 

διανοθτικϊν δεξιοτιτων, αλλά και τθν κακιζρωςθ μιασ περιςςότερο «απολαυςτικισ» 

Λςτορίασ˙ από τθν άλλθ, θ Little (1983β), ο Shemilt (1984) και ο Lee (1984α) υποςτθρίηουν 

ότι θ Ενςυναίςκθςθ ζχει ςχζςθ κατεξοχιν με τθν κατανόθςθ χαρακτιρων ςτο παρελκόν, 

διαδικαςία που απαιτεί εμπειρίεσ ηωισ (Newman 1988, 54). Στισ διαφοροποιιςεισ αυτζσ 

των επιςτθμόνων οφείλονται οι διαφωνίεσ που διατυπϊνονται ωσ προσ το θλικιακό φάςμα 

των μακθτϊν που μπορεί αποτελεςματικά να αςχολείται με τθν Ενςυναίςκθςθ. Ο 

Thompson (1983) κεωρεί τθν ζννοια προςεγγίςιμθ από ευρφ ωσ προσ τθν θλικία και τισ 

δυνατότθτεσ φάςμα παιδιϊν, ενϊ ο Shemilt (1984) και θ Little (1983β) πιςτεφουν ότι πρζπει 

εφαρμόηεται ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ και ανϊτερο νοθτικό επίπεδο (Newman 1988, 55).  

 

 IV.5.i.Προςεγγίςεισ ςτη διδαςκαλία τησ Ενςυναίςθηςησ: Γενικζσ τάςεισ 

 Για τθ ςχολικι Λςτορία ίςωσ το πιο ςθμαντικό ζργο είναι οι μακθτζσ να κατακτιςουν 

τθ διάκεςθ να προςεγγίςουν ενςυναιςκθτικά το παρελκόν και ν’ αναπτφξουν ςτρατθγικζσ 

για να το επιτφχουν˙ θ επιδίωξθ αυτι ςυνδζεται με αποτελεςματικι διδαςκαλία, αλλά και 

με τθν επίγνωςθ από μζρουσ των μακθτϊν του τι είναι Ενςυναίςκθςθ και γιατί είναι 

ςθμαντικι. Οι μακθτζσ που το ζχουν επιτφχει αυτό ζχουν τθ δυνατότθτα όχι μόνο να 

προςεγγίςουν με βακιά κατανόθςθ το παρελκόν, αλλά και να αναπτφξουν ενεργό ρόλο ςτο 

ςφγχρονο κόςμο, κακϊσ θ Λςτορία επθρεάηει τον τρόπο με τον οποίο βλζπουμε όχι μόνο το 

παρελκόν, αλλά και το παρόν και το μζλλον (Ashby & Lee 1987, 64-65). 
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 Το ενδιαφζρον για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτα αναλυτικά 

προγράμματα ξεκίνθςε, όπωσ ζχει αναφερκεί, ςτθν Αγγλία από τθ δεκαετία του 1970 ςτο 

πλαίςιο τθσ αποδοχισ τθσ «Νζασ Λςτορίασ». Πμωσ, από τθν αρχι αφινεται αποκλειςτικά 

ςτουσ διδάςκοντεσ το ζργο να βρουν με τι είδουσ δραςτθριότθτεσ είναι δυνατό να 

επιδιωχκεί θ κατάκτθςθ τθσ ζννοιασ αυτισ, ωσ διαδικαςίασ ι ωσ επιτεφγματοσ, ςτθν τάξθ 

(Keating & Sheldon 2011, 10-11˙ Coltham 1972, 278-279). Ζτςι, οι διδάςκοντεσ Λςτορία ςτο 

ςφγχρονο εκπαιδευτικό ςφςτθμα βρίςκονται λίγο πολφ ςτο ςκοτάδι ςχετικά με τισ 

μεκόδουσ και τισ διαδικαςίεσ που κα μποροφςαν να ακολουκιςουν (Newman 1988, 66)˙ με 

δεδομζνεσ, μάλιςτα, τισ αντικειμενικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ ιςτορικισ τουσ ςκζψθσ, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να αναπτφξουν 

δραςτθριότθτεσ που προωκοφν τθ ςκζψθ πάνω ςε ιςτορικά γεγονότα, επιδιϊκοντασ τθ 

διαςφνδεςθ του παρελκόντοσ με το παρόν μζςα ςτθν τάξθ, χωρίσ να υπάρχει κάποιο 

ςφςτθμα ι μζκοδοσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ και του αποτελζςματοσ (Barker 

1978, 122). 

 Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι οι μακθτζσ μακαίνουν Λςτορία καλφτερα και ςε 

μεγαλφτερο βάκοσ, όταν ο δάςκαλοσ λειτουργεί ωσ διευκολυντισ, που καλεί τουσ μακθτζσ 

να αναπτφξουν ενεργθτικά τθ γνϊςθ. Γι’  αυτό ο παραδοςιακόσ ρόλοσ του δαςκάλου ωσ 

φορζα γνϊςθσ πρζπει να επανεξεταςτεί και να μεταςχθματιςτεί ζτςι, ϊςτε να κακοδθγεί 

τουσ μακθτζσ του ςτθ δόμθςθ προςωπικϊν κι αιτιολογθμζνων οπτικϊν κι ερμθνειϊν 

(Yeager & Foster 2001, 111-112), ενκαρρφνοντάσ τουσ να διαμορφϊνουν τεκμθριωμζνεσ 

αιτιολογιςεισ για τθ δράςθ και τα κίνθτρα του παρελκόντοσ (Kempe 2011, 7-8˙ Bain 2005, 

181˙ Taylor & Young 2003, 8-9˙ Foster 2001, 172˙ Ogawa 2000).  

 Βαςικόσ ςτόχοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθν παιδαγωγικι τθσ Ενςυναίςκθςθσ πρζπει να 

είναι να εμπλζξει τουσ μακθτζσ (Dulberg 2002, 44) ςε μια δυναμικι μακθτικϊν 

δραςτθριοτιτων ωσ αντιςτάκμιςμα ςτθ μετωπικι διδαςκαλία, με βάςθ τισ αρχζσ τθσ 

παιδαγωγικισ των δραςτθριοτιτων (εποφςθ 2000α, 341) και τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ 

(Ηάγκου 1999, 93-96). Ρρϊτθ βαςικι παραδοχι από τθν πλευρά του δαςκάλου είναι ότι θ 

περιγραφι δεν είναι ο μόνοσ τρόποσ για το ςχθματιςμό εικόνων και δομϊν με τισ οποίεσ τα 

παιδιά μποροφν να αςχολθκοφν˙ ςτθν Λςτορία και ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, όπου το 

αντικείμενο διδαςκαλίασ απζχει από τισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ των μακθτϊν, θ προςωπικι 

εμπλοκι και το ενδιαφζρον τουσ για αποτελεςματικι μάκθςθ μπορεί να κινθτοποιθκεί από 

τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ (Barker 1978, 122) ςε παιχνίδια ρόλων και προςομοιϊςεισ, ςε 

ανάγνωςθ ιςτορικισ λογοτεχνίασ, ςε επεξεργαςία πρωτογενϊν πθγϊν, φωτογραφιϊν, 

ακόμθ και ςτθν ακρόαςθ μουςικισ ι τθν τζχνθ (Σμυρναίοσ 2008, 174˙ Dulberg 2002, 44). 
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Βαςικι προχπόκεςθ είναι οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ να απαιτοφν ενεργοποίθςθ κι όχι 

μίμθςθ ι απομνθμόνευςθ (Barker 1978, 122), ενϊ θ ςθμαντικότερθ επιδίωξθ είναι τα 

προϊόντα τθσ ςχετικισ εναςχόλθςθσ των μακθτϊν να ζχουν τισ «αρετζσ» τθσ Λςτορίασ και να 

αποφεφγουν τουσ χονδροειδείσ αναχρονιςμοφσ και τθν καλπάηουςα φανταςία (Κάββουρα 

2011, 113)˙ το ηθτοφμενο ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ δεν είναι θ ιςτορικι λογοτεχνία, αλλά 

θ ίδια θ Λςτορία (Shemilt 1984, 66). Ο παιδαγωγικόσ χρόνοσ, επίςθσ, που δαπανάται ςε 

τζτοιου είδουσ αςκιςεισ είναι πολφ ςθμαντικόσ, κακϊσ ςτθ διάρκειά του οι μακθτζσ 

αναπτφςςουν εμπλαιςιωμζνα τθ ςκζψθ τουσ και καταβάλλουν ίςωσ τθν πιο ςοβαρι τουσ 

προςπάκεια να κατανοιςουν τθν Λςτορία (Davis 2001, 3). 

 

 IV.5.ii. Οι πρϊτεσ προτάςεισ 

 Ο Hallam (1970), αν και κεωρεί πωσ δεν μπορεί θ ανάπτυξθ τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ να επιςπευςτεί, προτείνει μεκόδουσ βελτίωςθσ τθσ ιςτορικισ λογικισ 

ςκζψθσ, όπωσ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ, επιςκζψεισ, ςφγκριςθ μεταξφ παρόντοσ και 

παρελκόντοσ, δραματοποίθςθ εναλλακτικϊν οπτικϊν, ςκθνικζσ αποδόςεισ υπό το πρίςμα 

τθσ πιαηετιανισ κεωρίασ (Αβδελά 1998, 112˙ Hallam 1970, 171-176).  

 Ραρόμοιεσ προτάςεισ κάνουν και οι ειδικοί κάτω από τθν επίδραςθ τθσ κεωρίασ 

του Bruner, χωρίσ να κεωροφν ότι εξαςφαλίηεται με τισ πρακτικζσ αυτζσ απόλυτα θ 

ανάπτυξθ τθσ Ενςυναίςκθςθσ, δεδομζνου ότι είναι πολλοί οι παράγοντεσ που επθρεάηουν 

τθν ιςτορικι ςκζψθ των μακθτϊν (Αβδελά 1998, 114). 

 Ο Rogers (1972) κεωρεί ότι θ αναδόμθςθ του παρελκόντοσ πρζπει να γίνεται μζςα 

από κριτικι εκτίμθςθ και διαςταφρωςθ των τεκμθρίων˙ υποςτθρίηει ότι θ ανακαταςκευι 

δεν ζχει ςτόχο μόνο τθν πλθροφορία, που ςυνάγεται άμεςα από τισ πθγζσ, αλλά και τισ 

λογικζσ διεργαςίεσ και τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από αυτζσ (Rogers 1972, 131-

132). Ο Rogers (1979) ιταν ο πρϊτοσ που προςπάκθςε να καταδείξει πϊσ αυτι κα 

μποροφςε ςτακερά να διδάςκεται ςπειροειδϊσ ςτθν τάξθ με βάςθ τισ αρχζσ του Bruner. 

Ζτςι, δίνει ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ καλλιζργειασ δεξιοτιτων πειραματιςμοφ, διαχείριςθσ 

τεκμθρίων και διατφπωςθσ γνιςιων υποκζςεων μζςω τθσ αναδόμθςθσ του παρελκόντοσ. 

Αυτό κα μποροφςε να γίνει δυνατό με ςπειροειδι διάταξθ και με τθ χριςθ των τριϊν 

μοντζλων αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ, ςφμφωνα με τον Bruner47: τθσ «πραξιακισ» 

                                                           
47

 Στθν ζρευνά του πάνω ςτθ γνωςτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ, ο Bruner (1974, 49˙ 1966) διζκρινε 
τρεισ τρόπουσ αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ: (α) τθν πραξιακι αναπαράςταςθ (enactive 
representation) από τθ γζννθςθ μζχρι 18 μθνϊν, που βαςίηεται ςτθν πράξθ, (β) τθν απεικονιςτικι 
αναπαράςταςθ (iconic representation) από 18 μθνϊν μζχρι 6/7 ετϊν, θ οποία ςτθρίηεται ςτισ 
προςωπικζσ εικόνεσ και (γ) τθ ςυμβολικι αναπαράςταςθ (symbolic representation) από 7 ετϊν κ.εξ., 
που εξαρτάται από τα ςφμβολα και ςτθρίηεται ςτθ γλϊςςα (Moniot 2002, 171˙ Combs 2001).  
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(enactive representation), τθσ «απεικονιςτικισ» (iconic representation) και τθσ 

«ςυμβολικισ» (symbolic representation). O Rogers, επίςθσ, μίλθςε για τθ χριςθ πθγϊν που 

μποροφν να παράςχουν αναδόμθςθ του παρελκόντοσ μζςω τθσ Ενςυναίςκθςθσ (Rogers 

1979).  Αργότερα, ο ίδιοσ (Rogers 1984α) ςυνδζει τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ με τθν 

«απεικονιςτικι» ανακαταςκευι τθσ γνϊςθσ για το παρελκόν με βάςθ ιςτορικζσ πθγζσ 

(Rogers 1984α, 160, 167) και πιςτεφει ότι θ «απεικονιςτικι» αναπαράςταςθ ςταδιακά 

μπορεί να εξελίςςεται ςε «ςυμβολικι» (Rogers 1984α, 154). 

 Οι Dickinson και Lee (1978) κεωροφν χριςιμεσ για τθν καλλιζργεια τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ των μακθτϊν διδακτικζσ μεκόδουσ που κα επιτρζπουν τον εντοπιςμό των 

παρανοιςεων και των λανκαςμζνων ςυμπεραςμάτων των μακθτϊν, χωρίσ το φόβο 

αντιδράςεων από ςυμμακθτζσ και δαςκάλουσ. Λδιαίτερα ςθμαντικζσ ωσ προσ το ςτόχο αυτό 

κεωροφν τισ προςομοιϊςεισ  και τα παιχνίδια ρόλων, ςτόχοσ των οποίων δεν είναι ακριβϊσ 

να αναπαραςτιςουν πιςτά τθν πραγματικότθτα, αλλά να λειτουργιςουν διαγνωςτικά κι 

ενιςχυτικά ωσ προσ τθ μακθτικι κατανόθςθ τθσ Λςτορίασ (Dickinson & Lee 1978, 108).  

 O Lee αργότερα με τθ ςφμπραξθ τθσ Ashby (Ashby & Lee 1987, 85-87) τονίηει τθν 

ανάγκθ αλλθλεπίδραςθσ των μακθτϊν με τθν προχπόκεςθ ότι ο διδάςκων είναι 

προετοιμαςμζνοσ να ανεχτεί πικανά λάκθ, αξιολογϊντασ τθ ςυμβολι κάκε μακθτι ςτθν 

αναηιτθςθ τθσ αλικειασ˙ θ Λςτορία είναι μια «δθμόςια μορφι γνϊςθσ» που δεν παρζχει 

βεβαιότθτεσ, γι’  αυτό και οι δοτζσ «ςωςτζσ» απαντιςεισ δεν αποτελοφν γνϊμονα για τθν 

ιςτορικι γνϊςθ και κατανόθςθ˙ αυτι προκφπτει μόνο μζςα από τθν επεξεργαςία των 

διαφορετικϊν ιςτορικϊν οπτικϊν με το διάλογο. Αυτό που πρζπει να γίνει ςαφζσ, κατά τον 

Lee (2006, 63), είναι ότι εγκαταλείποντασ τθ μία και μοναδικι επιςτθμονικι εκδοχι του 

παρελκόντοσ, δεν παραβλζπεται θ αξίωςθ ότι κάκε αποδεκτι εκδοχι πρζπει να 

ανταποκρίνεται ςε ςυγκεκριμζνα κριτιρια, που υπακοφουν ςτθ λογικι και διυποκειμενικι 

διάςταςθ τθσ Λςτορίασ. Ρρόκειται, βζβαια, για διαδικαςία που απαιτεί υπομονι, χρόνο και 

ςυςτθματικι προςπάκεια. 

 Ο Barker (1978) προτείνει διάφορεσ τεχνικζσ που μποροφν να εντάξουν τουσ 

μακθτζσ ςε ιςτορικά κζματα και προβλιματα. Στισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ οι μακθτζσ 

αναλαμβάνουν ποικίλουσ ρόλουσ ενταγμζνουσ ςτο ιςτορικό πλαίςιο με ςτόχο τθν ερμθνεία 

των γεγονότων και τθν προϊκθςθ τθσ ςκζψθσ (Barker 1978, 124-132). 

 Κατά τον Edwards (1978), το πικανό χάςμα ανάμεςα ςτα νοιματα του παρελκόντοσ 

και του παρόντοσ απεικονίηεται χαρακτθριςτικά ςτθν περίπτωςθ χριςθσ αυτοςχζδιου 

Δράματοσ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ. Θ χριςθ πθγϊν ςτθν περίπτωςθ αυτι κρίνεται 

αναγκαία, αλλά ςε λελογιςμζνο βακμό και με πολλι προςοχι, κακϊσ πολλά τεκμιρια 
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μποροφν να καταπνίξουν το Δράμα, ενϊ με λίγα θ ιςτορικι φανταςία κα καταρρεφςει από 

τθν άγνοια, με κίνδυνο να προκρικεί θ κακθμερινι γνϊςθ ωσ υποκατάςτατο τθσ ιςτορικισ 

(Edwards 1978, 65). 

 Ο Stockley (1981β, 13) υποςτθρίηει πωσ θ ενςυναιςκθτικι ανακαταςκευι είναι «μια 

δφςκολθ εργαςία, που απαιτεί ςθμαντικι δόμθςθ, προνοθτικότθτα και γνϊςθ του 

πλαιςίου», με ςτακερι προςιλωςθ ςτα ιςτορικά τεκμιρια, θ οποία φζρνει το μακθτι 

κοντά ςτθν προςζγγιςθ του επαγγελματία ιςτορικοφ˙ κεωρεί ότι για τθν Λςτορικι 

Ενςυναίςκθςθ ςθμαντικό είναι οι μακθτζσ να διατυπϊνουν υποκζςεισ ςε ενςυναιςκθτικζσ 

αναβιϊςεισ/ανακαταςκευζσ που βάηουν τα παιδιά να βλζπουν τα πράγματα «από μζςα». 

Κατά τον Stockley οι αςκιςεισ του τφπου «φαντάςου πωσ...» παρζχουν μικρι κακοδιγθςθ 

ςτο μακθτι˙ γι’ αυτό προτιμά τισ αςκιςεισ «δομθμζνου διλιμματοσ» και μια άλλθ εκδοχι 

αυτϊν, τισ αςκιςεισ «υποκζςεων», με τθ μορφι προςομοιϊςεων και παιχνιδιϊν ρόλων για 

μακθτζσ εφθβικισ θλικίασ. Ο ίδιοσ κεωρεί ότι οι αςκιςεισ αυτζσ είναι κατάλλθλεσ για τθν 

ανάπτυξθ τθσ κοινισ ανκρϊπινθσ αίςκθςθσ ςτουσ μακθτζσ και κατ’ επζκταςθ τθσ 

αυτογνωςίασ τουσ (Stockley 1981β, 14, 16) και κεωρεί ότι ζχουν ιδιαίτερθ δυναμικι και 

αξία για τθν ενςυναιςκθτικι αναπαράςταςθ, αν διανκιςτοφν από ςυνεντεφξεισ, κατά τισ 

οποίεσ οι μακθτζσ διατυπϊνουν ερωτιςεισ για τισ πικανζσ ςυνζπειεσ των γεγονότων, και 

από δραςτθριότθτεσ κατά τισ οποίεσ καλοφνται να εςτιάςουν ςε πικανζσ λφςεισ ενόσ 

προβλιματοσ ι να λάβουν καίριεσ αποφάςεισ (Stockley 1981α, 15-16). 

 Ο Thompson (1982, 21-22) κεωρεί προχπόκεςθ τθσ κατανόθςθσ του πϊσ ηοφςαν 

και τι πίςτευαν οι άνκρωποι ςτο παρελκόν τθ μελζτθ μια μεγάλθσ ποικιλίασ από πθγζσ, 

ϊςτε τα παιδιά να μποροφν να αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ που προκφπτουν από αυτζσ, 

αφυπνίηοντασ τθν κοινωνικι τουσ ευαιςκθτοποίθςθ. Ο ίδιοσ (1983, 22-24) υποςτθρίηει ότι θ 

ανάπτυξθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ είναι δυνατό να ςτθριχκεί ςτο Δράμα, το παιχνίδι 

ρόλων, τθ βιωματικι προςζγγιςθ και τθ μουςικι˙ τονίηει, μάλιςτα, τθ δυνατότθτα ταφτιςθσ 

των μακθτϊν με τουσ ανκρϊπουσ του παρελκόντοσ μζςω τθσ Δραματοποίθςθσ, αν και 

πιςτεφει ότι οι ιδζεσ που αναπτφςςουν οι μακθτζσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ δεν είναι 

ακριβϊσ αναβίωςθ των ςκζψεων των ανκρϊπων του παρελκόντοσ, αλλά ςκζψεισ για τουσ 

ανκρϊπουσ του παρελκόντοσ.  

 Ο Cowling (1983, 39) υποςτθρίηει ότι ςε κάκε προςπάκεια για τθν καλλιζργεια τθσ 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτθν τάξθ πρζπει να προβλζπεται θ παρουςίαςθ ςχετικϊν 

γεγονότων με ακρίβεια, θ αποτελεςματικι χριςθ ενόσ εφρουσ λεπτομερειϊν ςτθριγμζνων 

ςε αποδεικτικά ςτοιχεία, θ λογικι ςφνκεςθ των γεγονότων, θ ιςτορικι οπτικι χωρίσ 

αςυνζπειεσ και θ κατανόθςθ ποικίλων οπτικϊν. 
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 Ο Booth48 (1983) κεωρεί ιδιαίτερα ςθμαντικι τθ ςυχνι χριςθ ιςτορικϊν πθγϊν, τθν 

επιτόπια ζρευνα, το παιχνίδι ρόλων και τθ κεωρθτικι κι εννοιολογικι ςυηιτθςθ, αν και 

πιςτεφει πωσ κι αυτζσ οι μζκοδοι δεν μποροφν να εξαςφαλίςουν αυκεντικι ιςτορικι ςκζψθ 

κι ερμθνεία˙ τισ κεωρεί, ωςτόςο, βαςικά ςτοιχεία που επιτρζπουν ςτο δάςκαλο να 

δθμιουργιςει καταςτάςεισ, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ μποροφν να κινθτοποιθκοφν και να 

λειτουργιςουν ενεργθτικά, χωρίσ τον περιοριςμό των δυνατοτιτων τθσ θλικίασ. Ο Booth 

ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν πιαηετιανι κεωρία (Booth 2002, 161˙ Booth 1987, 29-38), αλλά 

και με τον Shemilt (1984, 80), ο οποίοσ υποςτθρίηει ότι θ Iςτορικι Eνςυναίςκθςθ 

αναπτφςςεται ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξθσ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ των μακθτϊν 

(Moniot 2002, 186-187˙ Κόκκινοσ 2000, 15). 

 Θ Little (1983α, 12-16), επίςθσ, ιςχυρίηεται ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Λςτορία 

μπορεί να πείςει τα παιδιά για τθν πραγματικότθτα του παρελκόντοσ και να προςφζρει 

ευκαιρίεσ για ιςτορικι ςκζψθ και δθμιουργικι χριςθ τθσ φανταςίασ. Το Δράμα, κατά τθ 

Little, περιζχει τα ςτοιχεία τθσ δράςθσ και τθσ ςυηιτθςθσ και με τισ προςομοιϊςεισ και τα 

παιχνίδια ρόλων καλλιεργεί δεξιότθτεσ ιςτορικισ ςκζψθσ, ενιςχφοντασ τα παιδιά να δουν 

ιςτορικζσ καταςτάςεισ ςε «τριςδιάςτατθ» μορφι και να αναηθτιςουν τισ επιπτϊςεισ των 

γεγονότων που ανακαλφπτουν. Θ ςυμμετοχι ςτο Δράμα, επίςθσ, κεντρίηει τθν προςωπικι 

και ομαδικι ζρευνα, που ζτςι γίνεται ακριβισ και μπορεί μερικζσ φορζσ να επιτφχει μια 

διείςδυςθ ςτο υποκειμενικό επίπεδο ωσ ζννοια βακφτερθσ κατανόθςθσ. 

 Ο Plummer (1984, 4) αναλφει τθ ςθμαςία των εικόνων ςτθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ 

και υποςτθρίηει πωσ αυτζσ μποροφν να κάνουν τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν τι 

ςκζφτονταν ι τι αιςκάνονταν οι άνκρωποι ςε μια ςυγκεκριμζνθ ιςτορικι περίοδο, πράγμα 

που, κατά τον Plummer, αποτελεί τθν ουςία τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ. Ζτςι, μποροφμε 

να κατανοιςουμε γιατί ενεργοφςαν οι άνκρωποι με ςυγκεκριμζνο τρόπο ςτθν εποχι τουσ. 

 

 IV.5.iii. Η πρϊτη ςυςτηματική ανάλυςη  

 Ο Shemilt (1984, 78-81) υποςτθρίηει πωσ οι μακθτζσ δεν μποροφν να αναπτφξουν 

αυκεντικι Ενςυναίςκθςθ με τθ διδαςκαλία, αλλά ότι αυτό που μπορεί να διδαχκοφν είναι θ 

ενςυναιςκθτικι αναπαράςταςθ ωσ μια γνωςτικοφ κι όχι ςυναιςκθματικοφ τφπου 

διαδικαςία. Κεωρεί, μάλιςτα, ότι θ διδαςκαλία και θ αξιολόγθςθ κα πρζπει να επιδιϊκουν 

                                                           
48

 O Booth ιδθ από το 1969 ςτθριγμζνοσ ςε ποςοτικά και ποιοτικά δεδομζνα μίλθςε για αλλαγι τόςο 
του αναλυτικοφ προγράμματοσ όςο και του εξεταςτικοφ ςυςτιματοσ κι εξζταςε τον τρόπο με τον 
οποίο μακθτζσ και δάςκαλοι αντιμετωπίηουν τθν Iςτορία με  τθ διαμεςολάβθςθ τθσ ανάπτυξθσ 
ιςτορικισ ςκζψθσ. Θ βαςικι του ιδζα ιταν ότι πρζπει να ειςαχκοφν νζεσ μζκοδοι διδαςκαλίασ, με τισ 
οποίεσ τα παιδιά να μποροφν να αξιοποιιςουν τεκμιρια τθσ Iςτορίασ, όπωσ τα αρχεία και τα 
ζγγραφα, και να ζχουν μια ςτοιχειϊδθ επίγνωςθ των μεκόδων με τισ οποίεσ οι ιςτορικοί ερευνοφν το 
παρελκόν (Booth 1969, 122). 
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να καλφψουν ςτόχουσ ςφμφωνουσ με τθ φφςθ του αντικειμζνου και τισ ιδζεσ που ζχουν οι 

ζφθβοι, ανάλογα με το ςτάδιο τθσ εννοιολογικισ τουσ ανάπτυξθσ. 

 Οι μζκοδοι διδακτικισ προςζγγιςθσ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, κατά τον Shemilt 

(1984, 66), ποικίλουν ανάλογα με τθ μορφι τθσ Ενςυναίςκθςθσ που απαιτείται 

(περιγραφικισ ι επεξθγθματικισ), τθ φφςθ τθσ δραςτθριότθτασ (παραςτατικισ ι δράςθσ-

αντίδραςθσ) και τθ λογικι δομι τθσ δράςθσ (ςφνκεςθ ςτοιχείων, προβολι προςωπικϊν 

απαντιςεων, ςφυρθλάτθςθ δεςμϊν, διάψευςθ προςδοκιϊν, υιοκζτθςθ εναλλακτικϊν 

απόψεων ι επίλυςθ προβλθματικϊν καταςτάςεων). Ο ίδιοσ (1984, 67-78), μάλιςτα, ςτθν 

«πρϊτθ ίςωσ ςυςτθματικι ανάλυςθ» ςχετικϊν αςκιςεων (Dickinson et al. 1984, x), ζχει 

καταγράψει μια ςειρά από πικανοφσ τφπουσ δραςτθριοτιτων, που ταιριάηουν ςε εφιβουσ, 

ωσ εξισ: 

1. Βιογραφίεσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ωσ γραπτζσ εργαςίεσ και απαιτοφν 

ςφνκεςθ ςτοιχείων που προκφπτουν από πρωτογενείσ ι και δευτερογενείσ πθγζσ˙ 

2. Δράμα, για το οποίο ο Shemilt υποςτθρίηει ότι θ ςτενι ταφτιςθ με τα ιςτορικά 

πρόςωπα ειςάγει το ςτοιχείο τθσ υποκειμενικότθτασ, που δεν ταιριάηει με τθν ιςτορικι 

ζρευνα˙ γι’ αυτό το κεωρεί ζνα περιςταςιακό, αν και κεαματικό, όπλο ςτθ διάκεςθ του 

εκπαιδευτικοφ˙ 

3. Αςκιςεισ προβολισ ςτα ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ των προγόνων, οι οποίεσ 

ςυμπλθρϊνουν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ δραματικισ τζχνθσ, με τθ μορφι προβολισ 

ςυναιςκθμάτων («Φαντάςου ότι...»), γραφισ ςτο προςωπικό θμερολόγιο ι ςε επιςτολι 

προσ οικείουσ˙ κατά τον Shemilt, ενζχουν ςοβαρό κίνδυνο αναχρονιςμϊν˙ 

4. Επιτόπια αναπαράςταςθ, ϊςτε να αναβιϊςει μια κατάςταςθ του παρελκόντοσ ςτο 

χϊρο, όπου ςυνζβθ˙ οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ δεν μποροφν να αναβιϊςουν τθν οπτικι και 

τισ ςτάςεισ των ανκρϊπων του παρελκόντοσ˙ 

5.  Φανταςιακι αναβίωςθ, θ οποία διαφζρει από τισ προθγοφμενεσ ωσ προσ το ότι ο 

μακθτισ δεν προβάλλει τον εαυτό του ςτο παρελκόν, αλλά προςπακεί να το 

παρακολουκιςει ωσ παρατθρθτισ, με απογοθτευτικά ςυνικωσ, κατά τον Shemilt, 

αποτελζςματα˙ 

6. Παιχνίδια και προςομοιϊςεισ, τεχνικζσ που επιβάλλουν μια επεξθγθματικι 

προςζγγιςθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ˙ 

7. Λιψθ απάφαςθσ, όπου οι μακθτζσ βρίςκονται αντιμζτωποι με διαφορετικζσ 

απαντιςεισ ερμθνείασ πάνω ςτο ίδιο κζμα και καλοφνται να αξιολογιςουν τα επιχειριματα 

κάκε πλευράσ και να καταλιξουν ςτισ πιο αξιόπιςτεσ λφςεισ, ςυγκρίνοντάσ τισ με τα ίδια τα 

ιςτορικά γεγονότα και τα διακζςιμα τεκμιρια˙ 
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8. Αςκιςεισ που ςυνδζουν τον πολιτιςμό και τθν οικονομία, οι οποίεσ καλοφν τουσ 

μακθτζσ να αναηθτιςουν λογικοφσ δεςμοφσ μεταξφ φαινομενικά ανεξάρτθτων περιοχϊν 

τθσ εμπειρίασ, ϊςτε να αναςυγκροτιςουν μια όψθ τθσ παλαιότερθσ ηωισ, ςτθριγμζνθ ςτισ 

ιδζεσ, τισ απόψεισ, τισ πρακτικζσ και τισ δομζσ παραγωγισ του παρελκόντοσ˙  

9. Πειραματικι αναβίωςθ, θ οποία μοιάηει με τθν επιτόπια (βλ. παραπάνω 4), αλλά 

διαφζρει ςτο ότι εδϊ τίκεται ζνα πρόβλθμα προσ επίλυςθ κι όχι μια ςκθνι για να 

αναπαραςτακεί, με ςτόχο να φανεί ότι οι άνκρωποι του παρελκόντοσ μοιράηονταν τθν ίδια 

ικανότθτα για ςκζψθ και αιςκιματα, όπωσ και οι ςθμερινοί˙ 

10. Αςκιςεισ διάψευςθσ, κατά τισ οποίεσ οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται ότι θ 

πραγματικότθτα ςτο παρελκόν ιταν τελείωσ διαφορετικι από αυτό που περίμεναν ι 

πίςτευαν˙ 

11. To δίλθμμα τθσ Ενςυναίςκθςθσ, με βαςικι τεχνικι τθν παράκεςθ ςτουσ μακθτζσ 

πλθροφοριϊν, που δεν ζχουν ιςχφ και νόθμα ςτθ ςθμερινι εποχι, για το τι ζκαναν ι 

πίςτευαν οι άνκρωποι ςτο παρελκόν˙ 

12. Δομθμζνεσ ςυγκρίςεισ μεταξφ παρόντοσ και παρελκόντοσ, ϊςτε οι μακθτζσ να 

κατανοιςουν ότι θ ερμθνεία του παρελκόντοσ μζςα από τισ αξίεσ και τισ αρχζσ τθσ 

ςφγχρονθσ εποχισ δίνει τθν εντφπωςθ ότι το παρελκόν ιταν παράδοξο. 

    

 IV.5.iv.  Νεότερεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ  

 Ο Portal (1987, 94-97) υποςτθρίηει ότι κατάλλθλθ μζκοδοσ για τθν καλλιζργεια τθσ 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ είναι θ ομαδοςυνεργατικι και πρόςφορεσ δραςτθριότθτεσ οι 

προςομοιϊςεισ, οι επιςκζψεισ ςε χϊρουσ αρχαιολογικοφ και ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ, το 

Δράμα, οι καταςκευζσ (Portal 1987, 95)˙ ωσ πιο ςθμαντικι τεχνικι από τον ίδιο 

προβάλλεται θ αφιγθςθ από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. Οι δραςτθριότθτεσ, κατά τον 

Portal, κα πρζπει να επιδιϊκουν τθν προςωπικι προβολι του μακθτι ςτο γεγονόσ, να 

ςτθρίηονται ςε προχπάρχουςα γνϊςθ για τθν ιςτορικι περίςταςθ και να παρζχουν τισ 

αναγκαίεσ αυκεντικζσ λεπτομζρειεσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ επιδιωκόμενθ, κατά τον ίδιο, 

ταφτιςθ του μακθτι. Το μάκθμα καλό είναι να δομείται γφρω από ζνα παράδοξο γεγονόσ, 

ϊςτε να εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςε ενεργό διερεφνθςθ και να αναπτφςςεται με άξονα ζνα 

ιδιαίτερο πρόςωπο ι περίςταςθ, προςπακϊντασ να φτάςει ςτθ λφςθ ενόσ καίριου 

ιςτορικοφ και ανκρϊπινου διλιμματοσ. Επιβεβλθμζνθ είναι και θ χριςθ ιςτορικϊν πθγϊν, 

διανκιςμζνων με αρκετζσ πλθροφορίεσ, ϊςτε να διαχωρίηει ο μακθτισ τθν εποχι που 

εξετάηει από τθ δικι του. 

 Ο Sanson (1987) δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ερμθνεία των ανκρϊπινων κινιτρων 
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μζςω ιςτορικϊν τεκμθρίων, διλθμμάτων και ςφγκριςθσ προβλθματικϊν καταςτάςεων. Στισ 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ οι μακθτζσ καλοφνται να αξιολογιςουν ιςτορικζσ περιςτάςεισ και να 

εκτιμιςουν πικανζσ αντιδράςεισ ατόμων που ζηθςαν ςε ςυγκεκριμζνθ εποχι ι να 

ςυγκρίνουν ανκρϊπινεσ πράξεισ του παρελκόντοσ με ςφγχρονεσ (Sanson 1987, 137). Ο 

Sanson, ωςτόςο, κεωρεί πωσ ο ςχεδιαςμόσ των δραςτθριοτιτων είναι επίπονθ διαδικαςία 

για το διδάςκοντα, κακϊσ ζχει ςτθ διάκεςι του ελάχιςτα μζςα για να ςχεδιάςει τζτοιου 

είδουσ δραςτθριότθτεσ ςε όλο το εφροσ τθσ φλθσ (Sanson 1987, 137-139).    

 Θ Cooper (1994, 103) υποςτθρίηει ότι είναι δυνατό να ενιςχυκοφν ακόμθ και τα 

μικρά παιδιά, ϊςτε να αναπτφξουν ιςτορικά επιχειριματα για τισ ιςτορικζσ μαρτυρίεσ, αν 

τουσ διδάξουμε το πϊσ. Οι ψυχολόγοι, κατά τθν ίδια, υπαινίςςονται ότι πρζπει να τουσ 

παρζχουμε ενδιαφζρουςεσ, αξιομνθμόνευτεσ εμπειρίεσ, να τουσ ρωτάμε απλζσ, ανοιχτοφ 

τφπου ερωτιςεισ και να διδάςκουμε το κατάλλθλο λεξιλόγιο.  

 Οι McCarthy Young και Leinhardt (1998, 160) τονίηουν τθν ανάγκθ οι μακθτζσ να 

εμπλζκονται ςε διάλογο, μζςα από τισ εναλλακτικζσ οπτικζσ του παρελκόντοσ και ωσ 

ερμθνευτζσ ςτο παρόν˙ προτείνουν τθν αναλογία ωσ «επεξθγθματικό εργαλείο», με ςκοπό 

τθν ιςτορικι ερμθνεία ςε γεγονότα για τα οποία οι μακθτζσ δεν ζχουν επαρκι γνωςτικό 

εξοπλιςμό. 

 Θ Field (2001, 130) προτείνει εναλλακτικοφ τφπου δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

αναπαραςτάςεισ με παιχνίδια ρόλων ι προςομοιϊςεισ, μελζτθ αντικειμζνων, ςχεδιαςμό 

και οργάνωςθ εκκζςεων, αλλά και τεκμθρίωςθ πλθροφοριϊν˙ θ ίδια τονίηει τθν ανάγκθ 

για χριςθ παιχνιδιϊν ρόλων και προςομοιϊςεων, κακϊσ και δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ 

γραφισ, ϊςτε να αναδειχκεί θ δυνατότθτα κατανόθςθσ από τθν πλευρά των μακθτϊν τθσ 

ζννοιασ των διαφορετικϊν οπτικϊν. Θ αξιοποίθςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ λογοτεχνικϊν 

κειμζνων και τεχνουργθμάτων αποτελεί, επίςθσ, χριςιμο μζςο. 

 Ο Davis (2001, 4) υποςτθρίηει ότι θ προςζγγιςθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ 

ςχετίηεται με τισ γνϊςεισ του διδάςκοντοσ, ιςτορικζσ και παιδαγωγικζσ, με τισ παρεχόμενεσ 

ιςτορικζσ πθγζσ και με το επίπεδο των μακθτϊν ωσ προσ τθν κριτικι ιςτορικι ςκζψθ. Ο 

διδάςκων πρζπει να αντιμετωπίηει τισ λανκαςμζνεσ απαντιςεισ μζςω τθσ διερεφνθςθσ τθσ 

αλθκοφάνειασ και του ελζγχου αςτιρικτων απόψεων. Ο ρόλοσ του διδάςκοντοσ είναι 

κακοριςτικόσ για τθν επιλογι των δραςτθριοτιτων και τθν κατανομι του διδακτικοφ 

χρόνου, αλλά και για τισ οδθγίεσ, τισ ερωτιςεισ, τισ εναλλακτικζσ λφςεισ και τθ βοικεια που 

κα απευκφνει ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε να αναπτφξουν τθν ζρευνά τουσ, προςεγγίηοντασ ενίοτε 

τα ιςτορικά κζματα μζςα από τθ λογικι των ποικίλων οπτικϊν (Davis 2001, 9-11). 

 Οι Foster, Yeager και Doppen (Yeager & Foster 2001, 14˙ Yeager & Doppen 2001, 97) 
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κεωροφν πωσ θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ δεν μπορεί να βαςίηεται απλά ςε δραςτθριότθτεσ 

φανταςίασ («Φαντάςου ότι...»), ταφτιςθσ («Σκζψου ότι είςαι ο Χίτλερ...») ι ςυμπάκειασ 

(«Σκζψου πϊσ νιϊκει...»)˙ για αυτοφσ θ ανάπτυξθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ είναι μια 

ενεργθτικι διαδικαςία ςφμφωνθ με τισ αρχζσ τθσ ιςτορικισ επιςτιμθσ, θ οποία 

περιλαμβάνει τζςςερισ φάςεισ: (α) τθν ειςαγωγι ςε ζνα ιςτορικό γεγονόσ που ζχει ςτοιχεία 

ανκρϊπινθσ δράςθσ τα οποία πρζπει να αναλυκοφν, (β) τθν κατανόθςθ του ιςτορικοφ 

πλαιςίου, (γ) τθν ανάλυςθ των ιςτορικϊν τεκμθρίων κι ερμθνειϊν και (δ) τθ δόμθςθ μιασ 

αφιγθςθσ μζςω τθσ οποίασ κα διατυπϊνονται τα ιςτορικά ςυμπεράςματα.  

 Ειδικότερα, ο Foster (2001, 175-178) υποςτθρίηει ότι θ Ενςυναίςκθςθ πρζπει να 

ςτοχεφει ςε αινιγματικζσ ι παράδοξεσ καταςτάςεισ τουσ παρελκόντοσ, να ςτθρίηεται ςε μια 

ςτοιχειϊδθ γνϊςθ του ιςτορικοφ πλαιςίου και τθσ χρονολόγθςθσ, να αξιοποιεί πρωτογενείσ  

και δευτερογενείσ πθγζσ, να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να κζςουν καίρια ερωτιματα, να 

βαςίηεται ςε ζνα πλαίςιο ςτιριξθσ (scaffolding) από το διδάςκοντα, ϊςτε ςταδιακά οι 

μακθτζσ να αναπτφςςουν τισ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ, μεταξφ των οποίων και θ αξιολόγθςθ 

των πθγϊν˙ παράλλθλα, οι μακθτζσ είναι χριςιμο, κατά τον Foster, να γνωρίηουν πωσ τα 

ςυμπεράςματά τουσ δεν μπορεί να είναι απόλυτα και οι διδάςκοντεσ να κατανοοφν ότι θ 

κατάκτθςθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ απαιτεί χρόνο, ενζργεια και ποικίλεσ πθγζσ. 

 Ο Seixas (2002) υποςτθρίηει ότι οι ιςτορικζσ ταινίεσ, θ εκπαιδευτικι τθλεόραςθ, οι 

εκδθλϊςεισ μνιμθσ και θ παραδοςιακι μουςικι αυξάνουν το ενδιαφζρον, τθν εναςχόλθςθ 

και τθ φανταςία των μακθτϊν κάνοντασ γνωςτό το «μφκο»49 και τθν πολιτιςτικι 

κλθρονομιά. Τονίηει, μάλιςτα, ότι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ, ο 

οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν κριτικι εναςχόλθςθ με το παρελκόν ςτθν τάξθ του, κακϊσ 

ο ίδιοσ μπορεί να κρίνει πϊσ οι πθγζσ που χρθςιμοποιεί είναι δυνατό να ανατρζψουν τθν 

ανιςτορικι ςκζψθ των μακθτϊν του (βλ. και Seixas 2006).  

 Οι Harris και Foreman-Peck (2004) υποςτθρίηουν πωσ οι μακθτζσ πρζπει να 

ζρχονται ςε επαφι με δραςτθριότθτεσ που τουσ ωκοφν να αναλφουν και να ερμθνεφουν, 

να περιγράφουν και να επεξεργάηονται ιςτορικά τεκμιρια˙ πρζπει, ακόμθ, να αποκτοφν 

μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ ςαφι αίςκθςθ τθσ ιςτορικισ περιόδου και βακιά 

γνϊςθ των ςτάςεων και των αντιλιψεων τθσ δεδομζνθσ εποχισ. Ωσ καταλλθλότερεσ 

τεχνικζσ προτείνουν το παιχνίδι ρόλων, τισ προςομοιϊςεισ, τα παιχνίδια με βάςθ κανόνεσ 

και τισ αςκιςεισ που τουσ κζτουν ενϊπιον τθσ ανάγκθσ λιψθσ αποφάςεων. Κεωροφν, 

ωςτόςο, πωσ οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ πρζπει να δομοφνται με προςοχι και με αυςτθρά 

κριτιρια, ϊςτε να μθν καταλιγουν φτωχζσ διδακτικά εμπειρίεσ, που επιτρζπουν ςτουσ 

                                                           
49

 Για το «μφκο» και τθ ςχζςθ του με τθν Λςτορία, βλ. Λιάκοσ 2007, 47-51.  
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μακθτζσ να ταξιδεφουν ανεξζλεγκτα με τθ φανταςία, με τθν πλαςτι εντφπωςθ πωσ ζτςι 

γράφεται θ Λςτορία. 

 Οι Bryant και Clark (2006, 1042-1043, 1060) κεωροφν ότι τα απτά αντικείμενα 

μπορεί να οδθγιςουν ςε λανκαςμζνεσ εντυπϊςεισ, αν χρθςιμοποιοφνται αποκομμζνα από 

το ιςτορικό ςυγκείμενο ςτο οποίο ανικουν. Ριςτεφουν, ακόμθ, ότι θ χριςθ 

οπτικοποιθμζνων ντοκιμαντζρ με ιςτορικι αφιγθςθ χρωματιςμζνθ με ςυναίςκθμα, 

επιβάλλει τθν εξζταςθ κι άλλων ποικίλων πθγϊν κι εναλλακτικϊν, ςυχνά ανταγωνιςτικϊν, 

οπτικϊν, ϊςτε οι μακθτζσ να προχωριςουν πζρα από το ςυναίςκθμα προσ τθν κριτικι 

ςκζψθ και τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ. Κεωροφν, επίςθσ, ότι απαιτείται θ επίγνωςθ τόςο 

των κακθγθτϊν όςο και των μακθτϊν ότι θ επεξεργαςία τουσ μπορεί να βοθκιςει ςτθν 

κατανόθςθ, χωρίσ, όμωσ, να μπορεί να αναδομιςει πλιρωσ το παρελκόν.  

 Οι Van Drie και Van Boxtel (2007, 89-103) κεωροφν βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν 

ανάπτυξθ ιςτορικισ ςκζψθσ και ιςτορικϊν ςυλλογιςμϊν ςτουσ μακθτζσ τα εξισ ςτοιχεία: 

διατφπωςθ ιςτορικϊν ερωτθμάτων περιγραφικοφ, αιτιολογικοφ, ςυγκριτικοφ ι αξιολογικοφ 

τφπου, χριςθ ιςτορικϊν πθγϊν, τοποκζτθςθ ςτο ιςτορικό πλαίςιο, επιχειρθματολογία, 

κατανόθςθ ουςιωδϊν εννοιϊν και δεφτερθσ τάξθσ ιςτορικϊν όρων, όπωσ θ ιςτορικι 

αλλαγι, θ ςφγκριςθ των ιςτορικϊν φαινομζνων, θ ερμθνεία των ιςτορικϊν γεγονότων και θ 

χριςθ πθγϊν. Οι ίδιοι τονίηουν το ςθμαντικό ρόλο του δαςκάλου ςτον εμπλουτιςμό τθσ 

ιςτορικισ ςκζψθσ των μακθτϊν με τθν επιλογι των κατάλλθλων ςτρατθγικϊν μάκθςθσ (Van 

Drie & Van Boxtel 2011). 

 Τζλοσ, οι Levstik  και Barton (2011, 3, 109) ζχουν τονίςει ότι για να αποκτιςουν οι 

μακθτζσ μια πλουραλιςτικι εικόνα των οπτικϊν του παρελκόντοσ, πρζπει θ διδαςκαλία να 

εςτιάηει ςε βαςικά ανκρϊπινα διλιμματα με ζμφαςθ ςτον ανκρϊπινο παράγοντα, 

αντιμετωπίηοντασ τισ ποικίλεσ ερμθνείεσ με ςκεπτικιςμό. Θ δόμθςθ ερμθνειϊν με αυτόν τον 

τρόπο πρζπει να βαςίηεται ςε ιςτορικά δεδομζνα και να μθν πιζηεται χρονικά, ιδιαίτερα 

όςον αφορά ςτουσ μικρότερουσ μακθτζσ. Ρροχπόκεςθ για επιτυχθμζνθ προςζγγιςθ είναι θ 

χριςθ των κατάλλθλων ιςτορικϊν πθγϊν και θ παροχι χρόνου, ϊςτε να μελετιςουν τισ 

διαφορετικζσ οπτικζσ τουσ, ςυηθτϊντασ κι ανταλλάςςοντασ ιδζεσ (Barton & Levstik 2008, 

289), μζςω προςομοιϊςεων ι ανάλθψθσ ρόλων (Levstik & Barton 2011, 147-150, 166˙ 

Barton & Levstik 2008, 308-313).  

 Ο Çelikkaya (2014) ςυνδζει τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ με το Δράμα και κεωρεί ότι 

αυτό παρζχει ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ, τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ των 

γεγονότων, που ζτςι εντυπϊνονται βακφτερα ςτουσ μακθτζσ. Τονίηει, μάλιςτα, ότι θ 

Δραματικι Τζχνθ είναι μια απόλυτα εφαρμόςιμθ μζκοδοσ διδαςκαλίασ ςτο μάκθμα τθσ 
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Λςτορίασ, ιδιαίτερα για τουσ μακθτζσ Δθμοτικοφ ςχολείου. 

 

 IV.5.v. Οι διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςτην Ελλάδα 

 Κατά τθν Αβδελά (1998, 123-124), ιδιαίτερα αποτελεςματικι για τθν καλλιζργεια 

τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ μπορεί να κεωρθκεί θ «κεατρικι παρουςίαςθ» του 

παρελκόντοσ, κατά τθν οποία τα παιδιά μαηί με το διδάςκοντα οργανϊνουν κεατρικζσ 

ςκθνζσ ι παραςτάςεισ με ιςτορίεσ από το παρελκόν. Θ ίδια πιςτεφει ότι οι δραςτθριότθτεσ 

αυτζσ, κατά τισ οποίεσ οι μακθτζσ υποδφονται ρόλουσ ιςτορικϊν προςϊπων ι 

αναπαριςτοφν ιςτορικζσ εποχζσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να δϊςουν ςτα παιδιά κίνθτρα για 

μάκθςθ, ϊςτε να κατανοιςουν τισ ςκζψεισ των ιςτορικϊν προςϊπων, να αντιλθφκοφν τθν 

ιςτορικι διαδικαςία, να αφομοιϊςουν ευκολότερα τθν ιςτορικι φλθ και να αναπτφξουν 

κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. 

 Ο Λεοντςίνθσ (1999, 135-146) κεωρεί ωσ κατάλλθλθ τεχνικι για τθν καλλιζργεια τθσ 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ τον κατάλλθλο χειριςμό τθσ ιςτορικισ μαρτυρίασ και των 

προςεκτικά επιλεγμζνων ζμμεςων κι άμεςων πθγϊν, ϊςτε οι μακθτζσ να προβαίνουν ςε 

ςυγκρίςεισ και παραλλθλιςμοφσ με ό,τι αποκομίηουν από το υλικό των πθγϊν και τθ 

βιβλιογραφία. Ρροκρίνει, επίςθσ, τθ ηωντανι αφιγθςθ, ωσ υποβοθκθτικό ςτοιχείο και 

πρόςφορο ερζκιςμα για ενςυναιςκθτικι προβολι, ενϊ προτείνει και τθν περιβαλλοντικι 

προςζγγιςθ τθσ Λςτορίασ, ςε ςυνδυαςμό με επιτόπια ςχολικι ζρευνα και μελζτθ, ϊςτε ο 

μακθτισ να κεωρεί το παρελκόν και το παρόν ωσ μια ενιαία ςυνεχιηόμενθ οργανικι 

ενότθτα. Ριςτεφει, ακόμθ, πωσ θ μίμθςθ, θ δραματοποίθςθ και το κεατρικό παιχνίδι 

αποτελοφν δραςτθριότθτεσ κατά τισ οποίεσ οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να ςυηθτοφν και να 

αποβάλλουν ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ, μζςα από τθ διάςταςθ τθσ πολιτικισ ι τθσ 

κοινωνικισ Λςτορίασ, ενϊ χριςιμθ κεωρεί και τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία, αλλά και τθ 

διδακτικι χριςθ του ιςτορικοφ μυκιςτοριματοσ. Θ εργαςία των μακθτϊν, κατά τον 

Λεοντςίνθ, πρζπει να είναι ελεφκερθ κι ομαδικι, κακϊσ με αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ 

μποροφν να ελζγχουν τισ προκαταλιψεισ και τισ ιδζεσ τουσ και να φτάνουν ςε ςυλλογικά 

διατυπωμζνεσ λογικζσ κρίςεισ.  

 Θ Φραγκάκθ (2004, 3-4) προτείνει για τθν ανάπτυξθ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ 

ςτουσ μακθτζσ Δθμοτικοφ περιβάλλοντα με αλλθλεπιδραςτικζσ ιδιότθτεσ, τα οποία 

επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων προςζγγιςθσ πτυχϊν του παρελκόντοσ˙  θ προςζγγιςθ 

ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ γίνεται μζςω τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ και τθσ φανταςίασ, 

ςε πικανό εικονικό μουςείο που περιλαμβάνει πλικοσ βάςεων δεδομζνων για επεξεργαςία 

(Φραγκάκθ 2004, 3-4). 
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 Ο Γιαννακόπουλοσ (2004, 137) αναφζρει ςυνοπτικά ότι θ ιςτορικι παιδεία 

κακορίηεται από τθν ιςτορικι κρίςθ των μακθτϊν που κακοδθγοφνται από τον κακθγθτι 

τουσ ςτθν αξιοποίθςθ ιςτορικϊν πθγϊν ι ενκαρρφνονται να αναπτφξουν δραματοποιθμζνο 

διάλογο ςτθν τάξθ. 

  

 IV.5.vi.  Η ςημαςία των ιςτορικϊν πηγϊν για τη ςχολική Ιςτορική Ενςυναίςθηςη 

 Θ ςυηιτθςθ για τθν καταλλθλότθτα των ιςτορικϊν πθγϊν50 ωσ υλικοφ διερεφνθςθσ 

ςτθ ςχολικι τάξθ, και μάλιςτα ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, εγκαινιάςτθκε τo 1910 από 

τον Keatinge (1910), οι απόψεισ του οποίου ςυηθτικθκαν και είχαν ςυνεχι επίδραςθ ςε όλθ 

τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα51, προβάλλοντασ κυρίωσ τθν ιδζα ότι ο μακθτισ μπορεί και 

πρζπει να ζχει ενεργό ςυμμετοχι ςτθν ανάπτυξθ του διδαςκόμενου αντικειμζνου (Keating 

2011, 9).  

 Θ κυρίαρχθ άποψθ είναι ότι οι πρωτογενείσ πθγζσ ποικίλων ειδϊν μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτθν τάξθ όχι μόνο για να κεντρίςουν το ενδιαφζρον και να απεικονίςουν 

κζματα ι γεγονότα, αλλά, επίςθσ, ωσ τεκμιρια τθσ Λςτορίασ52, ωσ πρϊτθ φλθ δθλαδι για το 

                                                           
50

 Λςτορικζσ πθγζσ κεωροφνται «το ςφνολο των ιχνϊν που άφθςαν, θκελθμζνα ι ακζλθτα, τα 
ιςτορικά πρόςωπα» (Σμυρναίοσ 2008, 139).  Ρρωτογενείσ πθγζσ είναι τεκμιρια που δθμιουργικθκαν 
από κάποιον ςφγχρονο προσ τα εξεταηόμενα γεγονότα κι αποτελοφν αυτοφςια κατάλοιπα του 
παρελκόντοσ˙ πρόκειται για επιςτολζσ, πρακτικά ςυνεδριάςεων, ζγγραφα, κείμενα διαμαρτυρίασ, 
φωτογραφίεσ, κινθματογραφικό και τθλεοπτικό υλικό, αναςκαφικά ευριματα κλπ. Δευτερογενείσ 
πθγζσ είναι τεκμιρια που ςτόχο ζχουν να δϊςουν ειδιςεισ για μια εποχι, ερμθνεφοντασ ςυχνά το 
παρελκόν˙ πρόκειται για ιςτοριογραφικά κείμενα, ιςτορικά λογοτεχνικά ζργα, ιςτορικζσ 
κινθματογραφικζσ ταινίεσ κλπ (Καρδαράσ 2009, 13˙ Σμυρναίοσ 2008, 140-141˙ Burke 2003˙ Wineburg 
1991). 
51

 Ο Keatinge (1910) κεωροφςε πωσ όλοι οι μακθτζσ πρζπει να διδάςκονται Λςτορία και ςτόχοσ του 
ιταν να βελτιϊςει τθ διδαςκαλία. Γι’  αυτόν θ προςζγγιςθ τθσ Λςτορίασ μζςω των πθγϊν ιταν ζνασ 
τρόποσ, ϊςτε να ενκαρρυνκεί ο μακθτισ να ςυμμετζχει ενεργά ςτο μάκθμα, ωσ αντιςτάκμιςμα ςτθν 
πακθτικότθτα με τθν οποία αντιμετϊπιηαν τθν φλθ τθσ Λςτορίασ οι μακθτζσ. Κεωροφςε αναγκαίο να 
«ηωντανεφει» τθν Λςτορία μζςω γεγονότων και προςωπικοτιτων με τθ χριςθ γραμμϊν χρόνου, 
εικόνων, χαρτϊν. Ρίςτευε ότι για να μάκουν οι μακθτζσ να ςκζφτονται ιςτορικά κα ζπρεπε να 
διδάςκονται ζνα ευρφ πλαίςιο εξελίξεων, αντί λεπτομερειϊν, και να ζχουν μια καλι γνϊςθ τθσ 
γενικισ πολιτικισ κατάςταςθσ ςε κάκε εποχι (Keatinge 1910, 152-161). Ο Osborne (2004, 4) κεωρεί 
ότι θ μζκοδοσ του Keatinge δε γνϊριςε μεγάλθ επιτυχία ςτθν εποχι τθσ, γιατί απαιτοφςε 
κεμελιϊδεισ αλλαγζσ ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ, οι οποίεσ δεν ζγιναν, και γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν 
ιταν κατάλλθλα προετοιμαςμζνοι. 
52

 Θ πεποίκθςθ αυτι πθγάηει από το κετικιςτικό πρότυπο τθσ Λςτοριογραφίασ του 19
ου

 αιϊνα, τον 
Λςτορικιςμό, ςφμφωνα με το οποίο θ Λςτορία χωρίσ πθγζσ δεν είναι δυνατι (Λιάκοσ 2007, 85-89˙ 
Hexter 1971, 97), άποψθ που ζχει εν μζρει αμφιςβθτθκεί (Μαμοφρα 2011, 16-21˙ Σμυρναίοσ 2008, 
141-142)˙ όπωσ χαρακτθριςτικά γράφει ο Le Goff (1998, 247), «...ο ιςτορικόσ ςτοχαςμόσ αφοςιϊνεται 
εξίςου ςτθν απουςία τεκμθρίων, ςτισ ςιωπζσ τθσ ιςτορίασ... Ρρζπει να κάνουμε τθν απογραφι των 
αρχείων τθσ ςιωπισ. Και να κάνουμε ιςτορία ςτθ βάςθ και των τεκμθρίων και τθσ απουςίασ 
τεκμθρίων». O Jenkins (1991) χαρακτθρίηει τθν εμμονι ςτθ μελζτθ ιςτορικϊν πθγϊν «φετίχ» του 
ιςτορικοφ (Jenkins 1991, 58), που αδυνατεί εκ των πραγμάτων να εξαςφαλίςει τθν υποτικζμενθ 
αντικειμενικότθτα ςτθν ιςτορικι ζρευνα (Jenkins 1991, 60). Ανεξάρτθτα, όμωσ, από τθν 
επιςτθμολογικι προςζγγιςθ τθσ ιςτοριογραφίασ, θ χριςθ των πθγϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ 
κεωρείται ωσ θ «πλζον μοντζρνα μζκοδοσ ιςτορικισ διδαςκαλίασ», επιβεβλθμζνθ για τθν καταςκευι 
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πεδίο εργαςίασ τθσ Λςτορίασ και μάλιςτα ςε ςχζςθ και αναφορά με τθν ζννοια τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ53. Εξάλλου, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων επεξεργαςίασ ιςτορικϊν πθγϊν με 

κφριο ςτοιχείο το ενδιαφζρον για τθν ιςτορικι αλικεια, όςο αυτι είναι εφικτι πζρα από το 

πλαίςιο του ακραίου εμπειριςμοφ (Κόκκινοσ 2003, 210-211), είναι κεμελιϊδθσ για τθν 

εφαρμογι διαδικαςιϊν ιςτορικισ ςκζψθσ (Fines 1994, 124-125˙ Shemilt 1987˙ Smallbone 

1987, 148-149˙ Lee 1984β, 5).  

 Από τθ ςτιγμι που ο μακθτισ κα αντιλθφκεί ότι οι ιςτορικζσ πθγζσ είναι τεκμιρια 

που λειτουργοφν επαγωγικά κι όχι φορείσ τθσ απόλυτθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ, ζχει αρχίςει 

να αναπτφςςει τθν ιςτορικι του ςκζψθ (Lee 2005, 37˙ Moniot 2002, 265-282). Σκοπόσ τθσ 

χριςθσ των πθγϊν ςτθ ςχολικι τάξθ δεν είναι θ δθμιουργία επιςτθμόνων τθσ ζρευνασ, 

αλλά θ διαμόρφωςθ μιασ αίςκθςθσ οπτικισ προσ το παρελκόν και θ εμβάκυνςθ ςε αυτό˙ οι 

πρωτογενείσ πθγζσ ςτο πλαίςιο αυτό χρθςιμοποιοφνται για να κεντρίςουν τθν περιζργεια, 

το ενδιαφζρον ι να αναδείξουν ειδικά ςθμεία (Elton 1970, 228-229), καλϊντασ τα παιδιά, 

ζςτω και ςτοιχειωδϊσ, να τισ αντιμετωπίςουν ωσ τεκμιρια για το παρελκόν (Dickinson et al. 

1978, 2).  

 Θ χριςθ των ιςτορικϊν πθγϊν ωσ τεκμθρίων αποτελεί το μεγάλο ηθτοφμενο τθσ 

Λςτορίασ ςτο ςχολείο για πολλοφσ εκπαιδευτικοφσ που κεωροφν ότι θ διδαςκαλία του 

μακιματοσ πρζπει να καλλιεργεί ςτα παιδιά μια μεκοδολογία ιςτορικισ ζρευνασ, 

ακολουκϊντασ τα βιματα του ιςτορικοφ (Chaffer 1973, 48). Κατά τθν Palmer (1973, 88), 

μάλιςτα, ο χαρακτθριςμόσ του ςυνόλου του υλικοφ που χρθςιμοποιείται ςτθν ιςτορικι 

ζρευνα ωσ ιςτορικϊν τεκμθρίων αναγνωρίηεται μζςα από τθ χριςθ τουσ και τθν ιςτορικι 

κατανόθςι τουσ, πράγμα που ςθμαίνει ότι τα παιδιά πρζπει να αντιλαμβάνονται τισ 

                                                                                                                                                                      
από τουσ ίδιουσ τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ (Σμυρναίοσ 2008, 148). Είτε χρθςιμοποιοφνται ωσ εργαλείο 
τθσ νεωτερικότθτασ, με τθ μορφι τθσ εμπλουτιςμζνθσ ςυλλογικισ μνιμθσ ι των αντίκετων οπτικϊν 
πάνω ςτο ίδιο ιςτορικό γεγονόσ, είτε ωσ ερεκίςματα για τθ διατφπωςθ υποκζςεων, τθ ςφγκριςθ 
πικανϊν λφςεων και τθ λιψθ αποφάςεων με ςτόχο τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ, οι πθγζσ αποτελοφν 
ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ (Μαμοφρα 2011, 34-44). Εξάλλου είναι νωρίσ 
να λάβει κανείσ κζςθ μεταξφ νεωτερικότθτασ και μετανεωτερικότθτασ ωσ προσ το κζμα τθσ 
διδαςκαλίασ του μακιματοσ (Μαμοφρα  2011, 48). Ανάλογεσ αναφορζσ γίνονται και ςτο πρόςφατο 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Λςτορίασ (Φ.Ε.Κ. τεφχοσ Βϋ, αρ. φφλλου 181/23/01/2015, 2405-2593), όπου 
τονίηεται ότι θ Λςτορία είναι καταςκευι του ιςτορικοφ και πρϊτθ φλθ τθσ ιςτορικισ ζρευνασ είναι οι 
πθγζσ, οι οποίεσ με τθν κατάλλθλθ παιδαγωγικι αξιοποίθςθ ςτθν τάξθ -και δθ με τθν αξιοποίθςθ 
αντικρουόμενων πθγϊν- ενιςχφουν τθν ιςτορικι φανταςία και τθν Ενςυναίςκθςθ, ευνοϊντασ τθν 
πολυπριςματικι προςζγγιςθ (ό.π. 2542-2543) με τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων διατφπωςθσ υποκζςεων, 
νόμων ι οριςμϊν, γενικεφςεων και διαςφνδεςθσ γεγονότων (ό.π. 2593). Βλ. επίςθσ, Κόκκινοσ 2003, 
210-211, 262˙ Κάββουρα 2011, 120-123. 
53

 Βλ. ςχετικά: Stripling 2011, 82-89˙ Μαμοφρα 2011˙ Maggioni 2010α, 3-5˙ Maggioni 2010β, 201˙ 
Κάββουρα 2011, 113-115˙ Paras et al. 2010˙ Nye et al. 2009˙ Colby 2008, 71-72˙ Ashby et al. 2005˙ Lee 
2004˙ εποφςθ 2004, 301-308˙ Husbands 2004, 31-49˙ Κόκκινοσ 2003, 209-224˙ Taylor & Young 2003, 
40-50˙ Moniot 2002, 81-82, 265˙ Weisman Deitch 1998˙ Rouet et al. 1996˙ Shemilt 1987˙ Smallbone 
1987, 149˙ Dickinson et al. 1978, 1. 
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ιςτορικζσ πθγζσ ωσ ςθμαντικζσ για τθν Λςτορία, χωρίσ να κεωρείται πωσ αυτομάτωσ αυτζσ 

μεταφζρουν τα παιδιά ςτο παρελκόν. 

 Εκτόσ από τισ πρωτογενείσ και οι δευτερογενείσ πθγζσ αποτελοφν βαςικό ςτοιχείο 

τθσ Λςτορίασ ςτθν τάξθ (Stripling 2011, 85˙ Μaggioni 2010β, 156-158˙ Fines 1994, 125˙ 

Newman 1988, 245-246˙ Sylvester et al. 1976, 18). Κατά τον Shemilt (2000) οι ζμμεςεσ 

ιςτορικζσ πθγζσ είναι ιδιαίτερα χριςιμεσ για τουσ μικρότερουσ μακθτζσ, αλλά ςταδιακά 

πρζπει να ειςάγονται ςτθ μελζτθ πρωτογενϊν ιςτορικϊν πθγϊν με όςο το δυνατό πιο 

μεγάλθ ποικιλία οπτικϊν˙ θ χριςθ των τελευταίων είναι ίςωσ το πιο ςθμαντικό και 

κατάλλθλο μζςο για τθν ενςυναιςκθτικι προςζγγιςθ τθσ Λςτορίασ, κακϊσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να μετατρζπει τθν ιςτορικι μάκθςθ ςε ιςτορικι δράςθ (Lee 2004), δίνοντασ τθν 

ευκαιρία ςε μακθτζσ με διαφορετικζσ μακθςιακζσ προτιμιςεισ να βρουν τρόπο ζκφραςθσ 

και να αυτενεργιςουν (Tally & Goldenburg 2005). 

 Θ διαδικαςία ανάλυςθσ των ιςτορικϊν πθγϊν ξεκινά από τθ διατφπωςθ ερωτιςεων 

και τθν εξζταςθ των βαςικϊν τουσ ςτοιχείων και καταλιγει ςτθ ςυγγραφι τθσ Λςτορίασ 

(Dickinson et al. 1978, 11-13). Στθν τάξθ, ωςτόςο, θ διαδικαςία γίνεται πιο ςφνκετθ, κακϊσ 

υπάρχουν δφο παράγοντεσ που κακορίηουν τθ διαδικαςία, ο ιςτορικόσ και ο παιδαγωγικόσ 

(Dickinson et al. 1978, 13)˙ ςφμφωνα με τον Elton (1970, 228-229), μόνο ςτισ 

πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ είναι δυνατό να αναπτυχκεί θ αναλυτικι ςκζψθ, που απαιτείται 

κατά τθν ιςτορικι ζρευνα˙ ζτςι, ςτο ςχολείο βαςικόσ ςτόχοσ παραμζνει απλϊσ θ ανάπτυξθ 

κινιτρων ςτα παιδιά, ϊςτε να επικυμοφν να μάκουν για το παρελκόν, προχωρϊντασ ίςωσ 

ςε απλζσ μορφζσ ζρευνασ, που δεν επιτρζπουν, όμωσ, τθ διατφπωςθ ςαφϊν ιςτορικϊν 

ςυμπεραςμάτων, όπωσ αυτϊν του ιςτορικοφ (Dickinson et al. 1978, 14)˙ θ δραςτθριότθτα 

αυτι είναι ςαφζσ πωσ πλθςιάηει ι ταυτίηεται με τθν ζννοια τθσ προςομοίωςθσ τθσ εργαςίασ 

του ιςτορικοφ κι όχι με τθν ίδια τθν ιςτορικι επιςτθμονικι μζκοδο (Lamont 1972, 170-171). 

 Το υλικό αυτό είναι προτιμότερο να δίνεται ςτουσ μακθτζσ ωσ ερζκιςμα, παρά ωσ 

ζνα ςφνολο κειμζνων που επιβάλλεται να γνωρίηουν (Portal 1987, 95-96)˙ κι αυτό, γιατί ο  

όγκοσ των ιςτορικϊν πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν ϊριμθ ιςτορικι ςκζψθ μπορεί 

να αποκαρρφνει το μακθτι (Barker 1978, 123). Αυτό που ο δάςκαλοσ πρζπει να κάνει είναι 

να αναδείξει τα βαςικά χαρακτθριςτικά ενόσ κεντρικοφ γεγονότοσ μζςω τθσ χριςθσ 

ιςτορικϊν πθγϊν, αφινοντασ τα περικϊρια για ζρευνα και πειραματιςμό πάνω ςε 

πραγματικζσ ανκρϊπινεσ καταςτάςεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν ποικίλα πικανά 

αποτελζςματα  (Portal 1987, 95-96˙ Barker 1978, 123-124). Για να μπορζςει, μάλιςτα, ο 

μακθτισ να αναπτφξει ευχερζςτερα τθ δυνατότθτα ενςυναιςκθτικϊν διαδικαςιϊν, πρζπει 

να παρατθρεί τισ ιςτορικζσ πθγζσ «εκ των ζςω»  (Booth 1987, 29-30), ενταγμζνεσ δθλαδι 
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ςτο ευρφτερο ιςτορικό τουσ πλαίςιο. Αυτι θ ιδιαίτερθ χριςθ των πρωτογενϊν πθγϊν, 

ενταγμζνων ςτο ιςτορικό πλαίςιο τθσ εποχισ τουσ, αποτελεί μια ςθμαντικι παράμετρο 

ςφνδεςθσ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ με τθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ, για τθν 

οποία γίνεται λόγοσ ςτθ ςυνζχεια. 
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Αϋ ΜΕΡΟ: Θεωρθτικό Πλαίςιο 

Κεφάλαιο 2ο: Η Δραματικι τζχνθ ςτθν Eκπαίδευςθ 

 

Ι. Ειςαγωγι 

Ρολλοί κεωροφν ότι το Δράμα ι το κζατρο είναι κάτι που ςυμβαίνει ςε μια ςκθνι, θ οποία 

χωρίηει το κοινό από τουσ καλλιτζχνεσ˙ κατά τον Bernie Warren αυτό δεν ευςτακεί κι 

αποτελεί μια παρεξιγθςθ των δυνατοτιτων του Δράματοσ, πολφ περιοριςτικι, κακϊσ ζτςι 

νοείται ωσ μοναδικό απόκτθμα των ατόμων που ζχουν ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ και 

ταλζντα. Απζναντι ςε αυτιν τθν αντίλθψθ επαγγελματίεσ του κεάτρου ςιμερα ζχουν να 

αντιπροτείνουν ζννοιεσ, όπωσ Διαδραςτικό (Interactive) ι Αναπτυξιακό (Developmental) 

Δράμα και δραματοκεραπεία (drama therapy) (Λενακάκθσ 2013α˙ O’ Toole et al. 2009, 80, 

89-93˙ Warren 2000, 111). 

 Θ προζλευςθ του Δράματοσ βρίςκεται ςτθν αφιγθςθ και τισ τελετουργίεσ, οι οποίεσ 

ςυνικωσ προκφπτουν από αυκόρμθτεσ ενζργειεσ, που ςταδιακά αποκτοφν ςυμβολικό 

χαρακτιρα. Κακϊσ οι ςυμβολικζσ αυτζσ πράξεισ επαναλαμβάνονται, το αυκόρμθτο 

ςτοιχείο χάνεται και ςτθ κζςθ του οι τελετουργίεσ επιβάλλουν το ςυνειδθτό ζλεγχο των 

πράξεων, εμποδίηοντασ τθ φανταςία και τθ ςυναιςκθματικι αντίδραςθ (Warren 2000, 111˙ 

Άλκθςτισ 1998, 11-12). Ωςτόςο, κατά τθ γζνεςι του το Δράμα διαμορφϊνεται από τθν 

ανκρϊπινθ αλλθλεπίδραςθ, λεκτικι, φυςικι και ςυναιςκθματικι, θ οποία διζπει όλθ τθν 

ανκρϊπινθ ηωι, κακϊσ ςε αυτιν ςυνεχϊσ αλλάηουμε ρόλουσ, ϊςτε να ανταποκρικοφμε ςε 

καταςτάςεισ που βρίςκονται ςυχνά ζξω από τον ζλεγχό μασ (Warren 2000, 111-112).  

 Κατά τον Bernie Warren (2000, 112-113), το Δράμα δθμιουργείται από τθ ςτιγμι 

που ο ατομικόσ κόςμοσ τθσ φανταςίασ γίνεται πράξθ, γι’ αυτό κι ζχει πρωτίςτωσ 

επικοινωνιακι διάςταςθ˙ θ ζλλειψθ ευελιξίασ ςτθν εναλλαγι ρόλων ςτθ ηωι, ςθμαίνει και 

αδυναμία επικοινωνίασ. Πταν ςυμβαίνει κάτι τζτοιο, το ίδιο το Δράμα ωσ διαδικαςία είναι 

δυνατό να ενεργοποιιςει τθν επικοινωνιακι δεξιότθτα˙ μζςω του παιχνιδιοφ ρόλων και τθσ 

διερεφνθςθσ του χαρακτιρα μπορεί κάποιοσ να αρχίςει να φαντάηεται πϊσ κα αιςκανόταν 

αν ιταν κάποιοσ άλλοσ, εναλλάςςοντασ κοινωνικοφσ ρόλουσ και δοκιμάηοντασ τα 

ςυναιςκιματα που τουσ αντιςτοιχοφν.  

 Είναι, επομζνωσ, θ διαδικαςία του Δράματοσ αυτι που μπορεί μζςω τθσ ανάλθψθσ 

ρόλων και τθσ ςυνδρομισ τθσ φανταςίασ και των ςυναιςκθμάτων, να αναπτφξει τισ 

δυνατότθτεσ επικοινωνίασ και να καταςτιςει το άτομο ικανό να αλλθλεπιδρά ςτθν 

κοινωνία˙ ςτθ λειτουργία του αυτι αναγνωρίηεται μια άλλθ, πζρα από τθν κοινϊσ δεκτι και  

κακαρά αιςκθτικι, διάςταςθ του Δράματοσ, αυτι τθσ παιδαγωγικισ – ανκρωπαγωγικισ 
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διαμόρφωςθσ ςυνειδιςεων (Beauchamp 1998, 13). 

 

ΙΙ. Δράμα και Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ 

Το κζατρο, όπωσ και το Δράμα, αποτελοφν κοινωνικά, αιςκθτικά και μορφωτικά φαινόμενα 

ςυγγενι μεταξφ τουσ. Ο Ραπαδόπουλοσ (2012, 206-208) βλζπει και ςτα δφο τον 

παιδαγωγικό χαρακτιρα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ παράςταςθσ τθσ κλαςικισ εποχισ, που 

επείχε το ρόλο διδαςκαλίασ˙ ςφγχρονεσ μορφζσ δραματικισ ζκφραςθσ αποτελοφν μζςα 

βιωματικισ μάκθςθσ, κατά τα οποία το παιδί ι ακόμθ κι ο ενιλικασ επικοινωνεί με τον 

εαυτό του, με τθν ανκρϊπινθ φφςθ και με το περιβάλλον του, διοχετεφοντασ όλουσ τουσ 

ψυχολογικοφσ ενδοιαςμοφσ του ςτθ δθμιουργικότθτα. Θ μίμθςθ, πρωταρχικι ουςία του 

κλαςικοφ δράματοσ, γίνεται ζτςι κι εδϊ το μζςο με το οποίο ο μακθτευόμενοσ γνωρίηει τον 

κόςμο και αφομοιϊνει τθν επαφι του με αυτόν.  

  

 ΙΙ.1. χολικό κεάτρο 

 Ωσ μορφωτικά φαινόμενα το κζατρο και το Δράμα ζχουν ιδιαίτερθ ςχζςθ με τθν 

θλικιακι ομάδα των παιδιϊν και των εφιβων και μάλιςτα ςτο εκπαιδευτικό ςυγκείμενο 

(educational context) με τα ποικίλα χαρακτθριςτικά του (Κουτςογιάννθσ 2011). Ρρόκειται 

για ζναν επιςτθμονικό χϊρο, το «ςχολικό κζατρο», που ζχει μελετθκεί κεωρθτικά τόςο ςε 

διεκνζσ όςο και ςε εγχϊριο επίπεδο, ανοίγοντασ, κατά τον Γραμματά, μια «ελπιδοφόρα 

προοπτικι, θ οποία εγγυάται ζνα γόνιμο μζλλον για τθν ανανζωςθ ςτο ςχολείο και τθν 

αξιοποίθςθ των κωδίκων του δράματοσ και του κεάτρου ςτο ςφνολο ςχεδόν τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ» (Γραμματάσ 2004, 11), με ςκοπό τθν καλλιζργεια εμπειριϊν και 

τθν ανανζωςθ του τρόπου διδαςκαλίασ όλων των μακθμάτων (Lankshear & Knobel 2011˙ 

Μπακονικόλα-Γεωργοποφλου 2002, 15˙ Καβαλιζρου 2006, 472˙ Ροφχνερ 1997, 17-75). 

 Λςτορικά, και το Δράμα και το κζατρο, τα οποία εμπεριζχονται από κοινοφ ςτθν 

ζννοια του ςχολικοφ κεάτρου, ζχουν αναγνωριςτεί ωσ πικανά μζςα μάκθςθσ˙ οι τρόποι με 

τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφνται, ωςτόςο, ςτθ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι πραγματικότθτα 

είναι εντελϊσ νζοι (Adıgüzel 2009, 85-91˙ Moore 2004, 2, 7˙ Beauchamp 1998, 64). Κατά τον 

Kempe (2005, 39-46), το ςχολικό κζατρο μπορεί να ζχει μορφι: 

(α) Θεατρικήσ παράςταςησ που προετοιμάηεται από τα παιδιά και τουσ εκπαιδευτικοφσ και 

παρουςιάηεται ςτο κοινό ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, προτάςςοντασ τθν ζννοια του 

κεάτρου αντί του Δράματοσ˙ 

(β) Ενίςχυςησ τησ καλλιζργειασ δεξιοτήτων ςε διάφορουσ τομείσ του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ, όπου με το παιχνίδι ρόλων οι μακθτζσ αςκοφνται ςτθν ανάπτυξθ ςυμβόλων 
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για τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τουσ, με βαςικότερα μακιματα αναφοράσ τα Μακθματικά, 

τθ Γλϊςςα, τθν Τεχνολογία, τθν Λςτορία, τθ Γεωγραφία, τθ Μουςικι και τα Εικαςτικά˙ θ 

προςζγγιςθ αυτι προςιδιάηει ςτο Δράμα˙ 

(γ) Ενίςχυςησ του βαςικοφ διδακτικοφ πλαιςίου του αναλυτικοφ προγράμματοσ, 

κεντρίηοντασ το ενδιαφζρον των μακθτϊν ςε ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων διεπιςτθμονικισ 

προςζγγιςθσ, με αναφορά και πάλι ςτουσ κϊδικεσ του Δράματοσ˙ 

(δ) Αυτόνομου μαθήματοσ, με άξονα τισ κεατρικζσ ςπουδζσ και γνωριμία με τομείσ, όπωσ ο 

ςκθνικόσ χϊροσ, θ άςκθςθ ςτθν υποκριτικι, τα κοςτοφμια  και τα ςκθνικά, ο φωτιςμόσ και 

τα χρϊματα, που ζχει ςχζςθ περιςςότερο με το πλαίςιο τθσ επιςτιμθσ τθσ Κεατρολογίασ. 

 

 ΙΙ.2. φγκριςθ εννοιϊν Θεάτρου και Δράματοσ: Διαφορζσ και ομοιότθτεσ 

 Αντίκετα προσ τθ γενικι αντίλθψθ, που ταυτίηει το κζατρο και το Δράμα 

(Ηαφειριάδθσ χ.χ., 1), το δεφτερο είναι περιςςότερο μία παιδαγωγικι τεχνικι παρά μια 

μορφι τζχνθσ, θ οποία εντάςςεται ςτισ βιωματικζσ μορφζσ μάκθςθσ (Ηαφειριάδθσ & 

Δαρβοφδθσ 2010, 9˙ Δεδοφλθ 2001, 153-155) και προβάλλεται ωσ μια μζκοδοσ διδαςκαλίασ 

που μπορεί να καταςτιςει ελκυςτικι κι ενδιαφζρουςα τθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ 

(Ηαφειριάδθσ & Δαρβοφδθσ 2010, 13), ενεργοποιϊντασ τθν κοινωνικοποίθςθ, τον 

προβλθματιςμό, τισ εκφραςτικζσ φόρμεσ και τθν εκφραςτικι απόδοςθ (Σζργθ 1991, 13).  

 Θ μεγαλφτερθ διαφορά των δφο εννοιϊν είναι ότι το Δράμα είναι άτυπο και 

εςτιάηει ςτθ διαδικαςία τθσ δραματικισ ενεργοποίθςθσ54 για τισ ανάγκεσ του 

μακθτευομζνου κι όχι του κοινοφ ι των κεατϊν (Baldwin 2009, 100-101˙ Σζργθ 1991, 17-26˙ 

Heinig 1988˙ Wagner 1976, 147)˙ ςφμφωνα με τον Way (1967) το κζατρο αςχολείται ςε 

μεγάλο βακμό με τθν επικοινωνία μεταξφ θκοποιϊν και κοινοφ, ενϊ το Δράμα κατεξοχιν 

με τθν επικοινωνία μεταξφ των ςυμμετεχόντων και είναι ανεξάρτθτο από οποιαδιποτε 

μορφι επικοινωνίασ με ζνα κοινό. Δίνοντασ ζμφαςθ ςε αυτι τθ διαφορά, οι Farris και Parke 

(1993) χρθςιμοποίθςαν για το Δράμα το χαρακτθριςμό «διαδικαςτικό» (process-centered 

drama) και για το κζατρο τον προςδιοριςμό «κοινοκεντρικό» (audience-centered theatre). 

Είναι φανερό πωσ θ διαδικαςτικι πλευρά του Δράματοσ αφορά ςτθν αυκόρμθτθ 

αυτοζκφραςθ του ατόμου, θ οποία επιτρζπει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ςυνκζςουν και να 

ερμθνεφςουν ιδζεσ με μία προςωπικι γεμάτθ νόθμα μορφι (Andersen 2002), με ςτόχο τθν 

ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ, τθν αυτογνωςία, τθν εκφραςτικότθτα και πάνω από όλα τισ 

κοινωνικζσ δεξιότθτεσ των μακθτευομζνων (Jackson 2006α, 8-9). 

                                                           
54

 Θ δραματικι ενεργοποίθςθ αφορά τόςο ςτθν παρουςίαςθ ενόσ πρωτογενοφσ κειμζνου με τον 
κϊδικα τθσ δραματικισ ζκφραςθσ όςο και ςτον ελεφκερο αυτοςχεδιαςμό (πβ. Άλκθςτισ 2012α & 
1998˙ Μϊρου 2002, 25˙ Σζργθ 1991, 25).   
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 Μια άλλθ διαφορά ανάμεςα ςτο Δράμα και το κζατρο είναι ότι θ διαδικαςία του 

Δράματοσ δεν είναι γραπτι, όπωσ του κεάτρου. γι’  αυτό δεν μπορεί να απομνθμονευκεί. Κι 

επειδι είναι αυκόρμθτο και δεν μπορεί να επαναλθφκεί, δεν ενδιαφζρει θ παρουςίαςι 

του55. Στόχοσ του Δράματοσ δεν είναι μια φροντιςμζνθ παράςταςθ, γιατί δεν προορίηεται 

να παρουςιαςτεί ςε ζνα κοινό, αν και κάτι τζτοιο δεν αποκλείεται κατθγορθματικά. Θ 

υποκριτικι, επίςθσ, ςτο Δράμα δεν είναι αυτοςκοπόσ, αλλά ζνασ τρόποσ για διερεφνθςθ 

διαφορετικϊν ρόλων και ςυμπεριφορϊν, πζρα από τθν επιφάνεια των πραγμάτων. Ζτςι, οι 

ςυμμετζχοντεσ δε χρειάηεται να υποδφονται ωσ επαγγελματίεσ θκοποιοί οφτε να κάνουν 

πρόβεσ, κακϊσ θ επιτυχία των δραςτθριοτιτων δεν εξαρτάται από το επίπεδο κεατρικϊν 

δεξιοτιτων˙ κατά ανάλογο τρόπο δε χρειάηεται ςκθνικό χϊρο και θ ανάπτυξι του μπορεί να 

γίνει οπουδιποτε (Άλκθςτισ 2012β, 10-11˙ Ραπαδόπουλοσ 2012, 210˙ Neelands 2008, 2-7˙ 

Ραπαδόπουλοσ 2007, 29. Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 20˙ Κelner 1993˙ Annarella 1992˙ 

Σζργθ 1991, 26-28˙ Wagner 1976, 15).  

 Το κζατρο, από τθν άλλθ, ακόμθ και αυτό που απευκφνεται ςε παιδικό κοινό56, 

ςτθρίηεται ςε προχπάρχον κείμενο, το οποίο γίνεται κατ’ ουςίαν κζατρο από τθ ςτιγμι που 

παρουςιάηεται ςτθ ςκθνι, κι ζχει κατεξοχιν αιςκθτικζσ αξιϊςεισ˙ προχποκζτει δθλαδι τθ 

ςκθνοκεςία, τθ ςκθνογραφία, το φωτιςμό, τθ χορογραφία και τθ μουςικι επζνδυςθ 

(Μαυρολζων 2010, 27). Βζβαια, και ςτο Δράμα και γενικϊσ ςτισ παρουςιάςεισ των μακθτϊν 

κα μποροφςε ζνα ηθτοφμενο να είναι και θ αιςκθτικι φροντίδα, κακϊσ, όπωσ γράφει θ 

Σζξτου (2007, 11), ο περιοριςμόσ των ςτόχων αποκλειςτικά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, 

κινδυνεφει να περιορίςει τθν αιςκθτικι παιδεία ςτο ςχολείο. 

 Εφόςον ςτθν παροφςα μελζτθ το ενδιαφζρον επικεντρϊνεται ςτθ διδαςκαλία, είναι 

ςαφζσ πωσ θ ζμφαςθ δίνεται ςτο Δράμα και μάλιςτα ςτθ μορφι τθσ ενίςχυςθσ τθσ 

καλλιζργειασ δεξιοτιτων ςε ςυγκεκριμζνο τομζα του αναλυτικοφ προγράμματοσ (βλ. 

παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛ.1.), αυτόν τθσ Λςτορίασ. 

 

ΙΙΙ. Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ 

Σφμφωνα με τθν «Αμερικανικι Ζνωςθ για το Κζατρο και τθν Εκπαίδευςθ» (American 

Alliance for Theatre and Education) το Δράμα είναι μία αυτοςχεδιαςτικι, διαδικαςτικι 

δραςτθριότθτα, ςτθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ οδθγοφνται από ζναν κακοδθγθτι ςτο να 

φανταςτοφν, να ενεργιςουν και να ςκεφτοφν πάνω ςτισ ανκρϊπινεσ εμπειρίεσ (Heinig 

                                                           
55

 Για το κζμα βλ. ενδεικτικά Kondoyianni et al. 2013, 30˙ Τριλίβα et al. 2012, 187-189˙ Άλκθςτισ 
2012β, 10-11˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 20˙ Σζξτου 2005, 82-84˙ Duatepe 2004˙ Fransen 2003˙ 
Porteous 2003˙ Beauchamp 1998, 64-66˙ Kitson & Spiby 1997˙ Kelner 1993˙ Σζργθ 1991, 22-23˙ Heinig 
1988.  
56

 Για το κζατρο που απευκφνεται ςε παιδικό κοινό βλ. κυρίωσ Deldime 1996 και Beauchamp 1998. 
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1988), με απϊτερο ςκοπό τθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ˙ ωσ μζκοδοσ μάκθςθσ το Δράμα 

περιλαμβάνει τθ διάδραςθ του μυαλοφ με τθν πλθροφορία, τθ ςυηιτθςθ, τθν αιςκθτθριακι 

και κιναιςκθτικι εμπειρία, τθν αξιολόγθςθ και τθ λιψθ αποφάςεων, τθν κατανόθςθ 

ςφνκετων κεμάτων (Patterson 2010, 41˙ Martin-Smith 1993), κακϊσ μζςω τθσ δράςθσ και 

του ςτοχαςμοφ τα παιδιά βιϊνουν ςφνκετεσ καταςτάςεισ, ςχθματίηοντασ τθ δικι τουσ 

εικόνα για τον κόςμο (Ραπαδόπουλοσ 2007, 35. Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 20-21˙ 

Catterall 2002, 62˙ Heathcote 1991, 78). Οι λειτουργίεσ αυτζσ κακϊσ και ο χϊροσ ανάπτυξθσ 

του Δράματοσ, το ςυνδζουν ςτενά με τθν εκπαίδευςθ, ειςάγοντασ ζναν νζο όρο, αυτόν τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ. 

 

 ΙΙΙ.1. Θζματα ορολογίασ 

 Είναι γεγονόσ πωσ, όταν γίνεται λόγοσ για το κζατρο για παιδιά ι για το ςχολικό 

κζατρο, παρατθρείται μια χαρακτθριςτικι διάςπαςθ ςε επιμζρουσ ζννοιεσ και ορολογία, 

που δεν παφει να εξελίςςεται: δραματικό ι κεατρικό παιχνίδι, ςωματικι ι δραματικι 

ζκφραςθ, κεατρικι εμψφχωςθ, δραματικι τζχνθ (Beauchamp 1998, 30)˙ ο Γραμματάσ, 

μάλιςτα, ζχει ονομάςει το ςφνολο των εννοιϊν και κεωριϊν αυτϊν με το γενικό όρο 

«παιδαγωγίηουςα κεατρολογία» (Γραμματάσ 1999α, 39).  

 Ειδικότερα, όμωσ, για το Δράμα ωσ παιδαγωγικό εργαλείο ςτο ςχολείο 

παρατθρείται ςτθν ελλθνικι και διεκνι βιβλιογραφία ςθμαντικι ποικιλία ςτθν ορολογία 

(Λενακάκθσ 2013α)˙ ενδεικτικά, ςυχνά χρθςιμοποιοφνται οι όροι «Δράμα ςτθν Εκπαίδευςθ» 

[Drama in Education (Bolton 1979)+, «Διαδικαςτικό Δράμα» *Process Drama (Bowel & Heap 

2001, 7-8˙ O’  Neil 1995)], «Δράμα ςε ευρφτερο πλαίςιο» *Context Drama (Baldwin 2009, 

98), «Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ» (Κοντογιάννθ 2012), «Εκπαιδευτικό Δράμα» 

(Kempe 2005), «Δραματοποίθςθ ςτθ Διδαςκαλία» (Καραγιάννθσ 2012, 17-49˙ Ηαφειριάδθσ 

& Δαρβοφδθσ 2010, 19˙ Ραπαδόπουλοσ 2007, 22-23˙ Μπακονικόλα-Γεωργοποφλου 2002, 

22-24˙ Schuman 1989), «Κεατροπαιδαγωγικι» (Λενακάκθσ 2013α˙ Λενακάκθσ 2013β, 6˙ 

Λενακάκθσ 2008)  με μικρζσ  ι μεγαλφτερεσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ τουσ˙ για παράδειγμα, 

ο Τςιάρασ  κεωρεί ότι το «Εκπαιδευτικό Δράμα» δεν αναφζρεται μόνο ςτθ ςυμπεριφορά 

των ςυμμετεχόντων, αλλά και ςτθ ςκζψθ και τθ φανταςία τουσ, ενϊ το «Αναπτυξιακό 

Δράμα» είναι ζνα εργαλείο μάκθςθσ και ανάπτυξθσ του ατόμου (Τςιάρασ 2014, 13-14). Θ 

εξαιρετικι ρευςτότθτα που παρατθρείται (Catterall 2002, 59˙ Martello 2001, 195˙ 

Γραμματάσ 1999α, 15, 86-88) υποδεικνφει πωσ κα ιταν γόνιμο να καταλιξει θ ςχετικι 

ζρευνα ςε ζνα κοινό πλαίςιο ορολογίασ και μεκοδολογίασ, κακϊσ θ ζλλειψι του οδθγεί ςε 

παρανοιςεισ μεταξφ των μελετθτϊν (Jardine 1995, 37), με δεδομζνθ τθν ποικιλία των 
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πειραματιςμϊν από τουσ επαγγελματίεσ του Δράματοσ (Prior 2015). 

 Θ ουςία, ωςτόςο, του κζματοσ τθσ ορολογίασ τίκεται μάλλον παραςτατικά από τθν 

ίδια τθν ειςθγιτρια του Δράματοσ ςτθν Εκπαίδευςθ, τθν Dorothy Heathcote, θ οποία 

χαρακτθριςτικά ανζφερε: «Δεν ζχω ζνα όνομα γι’  αυτό που κάνω. Ωσ άτομο μου φαίνεται 

ότι απλϊσ ςτζκομαι ανάμεςα ςε όλα αυτά που ςυνζβθςαν πριν ζρκω και αυτό που 

ςυμβαίνει τϊρα» (Wagner 1976, 13˙ πβ. και Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 19˙ Taylor 1998, 

15)˙ θ ίδια κεωρεί τθ δραςτθριότθτα αυτι μια ςυνειδθτι υιοκζτθςθ των ςτοιχείων του 

Δράματοσ, με ςκοπό τθν εκπαίδευςθ, φζρνοντασ ςτθν επιφάνεια αυτό που τα παιδιά 

γνωρίηουν, αλλά δεν ξζρουν ότι το γνωρίηουν (Wagner 1976, 13).  

 Ακολουκϊντασ, λοιπόν, τθν οπτικι τθσ Heathcote, θ οποία ζχει κεωρθκεί κρυλικι 

μορφι του Δράματοσ (Τςιάρασ 2014, 50-51), θ παροφςα μελζτθ υιοκετεί εφεξισ τον όρο 

Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ι απλϊσ Δραματικι Τζχνθ ι Δράμα ι Δραματοποίθςθ, 

για να δθλϊςει μια ςειρά από πρακτικζσ που ευνοοφν το παιχνίδι ρόλων και τθν 

προςποίθςθ ωσ αυκεντικά εργαλεία για τθ μάκθςθ. 

 

 ΙΙΙ.2. Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ: Εννοιολόγθςθ 

 Θ Δραματικι τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ είναι μια οργανωμζνθ αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ 

του εαυτοφ ςτθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά και τθν αυτοζκφραςθ, με τθ χριςθ κίνθςθσ, 

ρυκμοφ, λόγου, ιχου και παιχνιδιοφ ρόλων˙ αποτελεί μια καλλιτεχνικι διαδικαςία μζςα ςτο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον βαςιςμζνθ ςτο παιχνίδι˙ θ διαδικαςία αυτι επιτρζπει ςτουσ 

μακθτζσ να ερευνιςουν, να ανακαλφψουν, να μιλιςουν, να αςχολθκοφν, να δεχτοφν, να 

απορρίψουν και να κατανοιςουν αυτόν το ςφνκετο κόςμο, δομϊντασ νζεσ οπτικζσ από 

οικείεσ δράςεισ κι επεκτείνοντασ τθ φανταςία τουσ μζςα από τθν ομαδικι αλλθλεπίδραςθ 

και ςυνεργαςία. Επομζνωσ, το Δράμα είναι μια φυςικι διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ τα 

παιδιά μποροφν να διευρφνουν τισ εμπειρίεσ και τισ ιδζεσ τουσ μζςω τθσ τζχνθσ57  (Erickson 

1988, 17-18). 

 Θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ, επομζνωσ, είναι μια παιδαγωγικι μζκοδοσ 

που, αντλϊντασ ςτοιχεία από το παραδοςιακό κζατρο και από άλλεσ μεκόδουσ 

                                                           
57

 Γενικά, θ ςυμβολι τθσ Τζχνθσ με τθ μορφι του Δράματοσ, του χοροφ, τθσ μουςικισ και των 
εικαςτικϊν τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθ μετζπειτα ηωι των 
εκπαιδευομζνων (Dickinson 2002), ιδιαίτερα όταν θ εφαρμογι τθσ ξεκινά ςτο ςχολείο από μικρι 
θλικία (Moore & Caldwell 1993τκεν)˙ θ UNESCO, μάλιςτα, δζχεται πωσ θ καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ 
ςυμβάλει ςτθν αιςκθτικι, τθ γνωςτικι, τθν κοινωνικι, τθ ςυναιςκθματικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ 
των παιδιϊν και φαίνεται πωσ μπορεί να επθρεάςει κετικά τισ ςχολικζσ τουσ επιδόςεισ (Iwai 2003). Θ 
επίδραςθ αυτι τθσ Τζχνθσ ςχετίηεται με τθ δυνατότθτα που παρζχει να ενςωματϊνονται ςτθ 
διαδικαςία μάκθςθσ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ (Glass 2010˙ Catterall et al. 1999˙ Schubert & Melnick 
1997). 
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κεραπευτικισ προςζγγιςθσ, όπωσ το ψυχόδραμα (Κοντογιάννθ 2012, 16), επιτρζπει ςτουσ 

μακθτζσ να αυτοςχεδιάςουν και να δομιςουν νόθμα για μια λζξθ, μια ιδζα, μια ςφλλθψθ, 

μια εμπειρία ι ζνα περιςτατικό με τθ χριςθ τεχνικϊν του κεάτρου και παιγνιϊδθ διάκεςθ 

(Kondoyianni et al. 2013, 31˙ Λενακάκθσ 2013α˙ Duatepe 2004, 28˙ Moore 2004, 3˙ Wagner 

2002˙ Wilhelm & Edmiston 1998).  

 Ρρόκειται για μια ερευνθτικι διαδικαςία μάκθςθσ που περιλαμβάνει διάδραςθ και 

επικοινωνία των μακθτευομζνων, βαςιςμζνθ ςε προςωπικά βιωμζνεσ εμπειρίεσ˙ 

αναφζρεται, βζβαια, ςε όλεσ τισ θλικίεσ, ακόμθ και ςτουσ ενιλικεσ, εφόςον νοοφνται ωσ 

ςυμμετζχοντεσ ςε ποικίλθσ μορφισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ, ςυχνά μζςα από ευαίςκθτουσ 

κοινωνικοφσ ρόλουσ, όπωσ αυτοί των προςφφγων, των μεταναςτϊν, των τροφίμων 

φυλακϊν ι των θλικιωμζνων (Καγιαβι 2014˙ Kondoyianni et  al. 2013˙ Aitken 2010˙ O’ Toole 

et al. 2009, 110-111)˙ αφορά, όμωσ, κυρίωσ ςτθν παιδικι και εφθβικι θλικία, που κατεξοχιν 

αποτελεί υποκείμενο τθσ μάκθςθσ ςτο ςχολείο, και μάλιςτα ςε όλουσ τουσ τομείσ γνϊςθσ, 

όπωσ οι ανκρωπιςτικζσ και οι φυςικζσ επιςτιμεσ (Kondoyianni et al. 2013, 28˙ Κοντογιάννθ 

2012, 15˙ Baldwin 2009, 98).   

 Σφμφωνα με το γενικό πλαίςιό τθσ οι μακθτζσ δθμιουργοφν μια ιςτορία που 

εκτυλίςςεται ςε ζνα φανταςτικό κόςμο, υποδφονται ρόλουσ, βιϊνουν εμπειρίεσ ατομικζσ 

και ςυλλογικζσ, διαπραγματεφονται τα νοιματα τθσ ιςτορίασ που δθμιουργοφν, λαμβάνουν 

αποφάςεισ και τισ αξιολογοφν (Kondoyianni et al. 2013, 28-29˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 

19˙ Μπακονικόλα-Γεωργοποφλου 2002, 24-25). Στθ διαδικαςία αυτι δεν υπάρχει κείμενο 

ζτοιμο εκ των προτζρων, γεγονόσ που δίνει τθ δυνατότθτα αυτενζργειασ και προςωπικισ 

εμπλοκισ ςτουσ μακθτζσ (Ραπαδόπουλοσ 2007, 29). Θ Άλκθςτισ αναφζρει χαρακτθριςτικά:  

«Δεν μιλάμε για ςενάριο γραμμζνο από ζνα ςυγγραφζα. Δεν μιλάμε για 

προκακοριςμζνα κείμενα. Δεν μιλάμε για ρόλουσ που μοιράηονται και που τα 

παιδιά μακαίνουν απζξω. Δεν μιλάμε για θκοποιοφσ ι για παιδιά-θκοποιοφσ 

που τουσ υπαγορεφουμε τι κα κάνουν, τι κα πουν και πϊσ κα το πουν. Δεν 

μιλάμε για εξωτερικό προςκεκλθμζνο ςκθνοκζτθ ι ςκθνοκζτθ δάςκαλο. Δεν 

μιλάμε για ςτιςιμο παράςταςθσ. Δεν μιλάμε για ςκθνικά. Δεν μιλάμε για 

κεατζσ. Μιλάμε… (ενν. για τθ Δραματικι τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ)».  

(Άλκθςτισ 2008, 15-16) 

 Κατά τθν Baldwin (2009, 94), θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ιδανικά 

περιλαμβάνει ευκαιρίεσ για γνωριμία των μακθτϊν με τθ δραματικι ζκφραςθ, χριςθ τθσ 

δραματικισ μεκοδολογίασ ςε μακιματα εκτόσ των γλωςςικϊν και των εξ οριςμοφ 

δραματικϊν, διερεφνθςθ κεμάτων και ιδεϊν από τθν ολομζλεια τθσ τάξθσ, επαφι με τθν 
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τζχνθ του κεάτρου και ευκαιρίεσ για ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε δθμιουργικζσ εργαςίεσ˙ 

πάνω απ’  όλα, όμωσ, θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ δίνει ςτουσ μακθτζσ ευκαιρίεσ 

για ελεφκερο και υποςτθριηόμενο δραματικό παιχνίδι.   

 

 ΙΙΙ.3. Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ και παιχνίδι 

 Θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ αποτελεί μια διαδικαςία οικειοποίθςθσ τθσ 

γνϊςθσ μζςω τθσ εμπειρίασ και τθσ αναηιτθςθσ προςωπικοφ νοιματοσ, θ οποία ευνοεί τθν 

προςωπικι ανάπτυξθ των μακθτϊν και τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε κοινωνικά και 

ανκρϊπινα κζματα (Δεδοφλθ 2001, 148). Γι’ αυτό και αντλεί τθ κεωρθτικι τθσ ςτιριξθ από 

τθ μεγάλθ παράδοςθ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ58, που προζρχεται από τουσ Dewey και 

Piaget (Δεδοφλθ 2001, 146), αλλά και από τθν ταφτιςθ του παιχνιδιοφ με το κζατρο και το 

Δράμα, όπωσ ζχει τονιςτεί από τον Peter Brook (Τςιάρασ 2014, 26˙ Κοντογιάννθ 2012, 44-

61˙ Beauchamp 1998, 116).  

 Οι μακθτζσ μποροφν να βρουν πλιρθ ευχαρίςτθςθ ςτο Δράμα, επειδι ακριβϊσ ζχει 

τόςο ςτενι ςχζςθ με το παιχνίδι, επιδρϊντασ ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ του πνεφματοσ, 

ανοίγοντασ το δρόμο για τθ δθμιουργικι μάκθςθ και βοθκϊντασ τουσ να ςυλλάβουν τθ 

ςχζςθ όλων των τομζων γνϊςθσ (Erickson 1988, 19). Θ ταφτιςθ αυτι εντάςςει τθ Δραματικι 

Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθν «Ραιδαγωγικι του Ραιχνιδιοφ» (Lucid Pedadogy), κακιςτϊντασ 

τθ μια «τζχνθ τθσ ηωισ» (Janssens 2014)]. 

  

 ΙΙΙ.3.i. Θεωρητική τεκμηρίωςη ςχζςησ Δραματικήσ Τζχνησ και παιχνιδιοφ 

 Θ μάκθςθ μζςω του παιχνιδιοφ59, βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ Δραματικισ Τζχνθσ 

                                                           
58

 Για το παιχνίδι ωσ παιδαγωγικό μζςο από τθν αρχαιότθτα βλ. Τςιάρασ 2014, 91-102 και Caillois 
2001, 248-259˙ ωσ ιδιαίτεροι ςτακμοί για τθν ανάπτυξθ του παιχνιδιοφ αναφζρονται ο Ρλάτωνασ κι ο 
Αριςτοτζλθσ ςτθν αρχαιότθτα και αργότερα ο Schiller και o Spencer, οι Hall και Gulick, o Groos, o 
Pestalozzi, o Froebel και θ Montessori˙ οι κεωρίεσ αυτϊν επθρζαςαν ςθμαντικά τουσ Dewey και 
Piaget, αλλά και τουσ Chateau, Kerschensteiner, Decroly, Isaacs που υποςτιριξαν ότι το παιχνίδι ζχει 
παιδαγωγικι αξία και προετοιμάηει το παιδί για τθ ηωι.  
59

 Για το παιχνίδι γενικά, βλ. Huizinga 1989 και Caillois 2001. Ο Huizinga (1989, 28, 49) τόνιςε τθ 
ςπουδαιότθτα του παιχνιδιοφ ςτθν ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ, τονίηοντασ τθ ςθμαςία του 
παιγνιϊδουσ πνεφματοσ ςτο ςχθματιςμό κοινωνικϊν ομάδων, που διζπονται από κοινοφσ κανόνεσ 
και ςυμπεριφορζσ. Ο Caillois (2001, 23, 87) υποςτθρίηει ότι το παιχνίδι ζχει τεράςτια εκπαιδευτικι 
αξία, γιατί ςυνδυάηει τισ ιδζεσ των ορίων, τθσ ελευκερίασ και τθσ επινόθςθσ˙ αναγνωρίηει, μάλιςτα, 
μια μεγάλθ ομάδα παιχνιδιϊν, τα οποία εντάςςει ςτθν κατθγορία τθσ αυταπάτθσ και τθσ μίμθςθσ 
(mimicry), ενόσ κλειςτοφ και ςυμβατικοφ μυκοπλαςτικοφ ςφμπαντοσ, ςτο οποίο ο ςυμμετζχων 
γίνεται ζνα απατθλό πρόςωπο και ςυμπεριφζρεται ανάλογα˙ με τον τρόπο αυτό το παιδί μιμείται 
τουσ ενιλικεσ, για να γνωρίςει τον κόςμο και να ταυτιςτεί με τον κοινωνικό του ρόλο, διαδικαςία θ 
οποία επεκτείνεται και ςτθν ενιλικθ ηωι. Είναι φανερό πωσ το παιχνίδι αυτοφ του είδουσ βρίςκεται 
πολφ κοντά ςτθ κεατρικι παράςταςθ και τθ δραματικι ερμθνεία και είναι απόλυτα ςυγγενζσ με τθ 
δράςθ, τθ φανταςία και τθν ερμθνεία, όπωσ εμπεριζχονται ςτθ Δραματικι Τζχνθ (Caillois 2001, 61-
66). Βλ. επίςθσ Τςιάρασ 2003, 15-23. 
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ςτθν Εκπαίδευςθ, ζγινε δθμοφιλισ μζςω τθσ κεωρίασ του John Dewey (1980). Ο Dewey 

αναγνϊριςε τθν ανάγκθ να γίνει θ μάκθςθ ςθμαντικι κι ανζδειξε τθ χρθςιμότθτα τθσ τζχνθσ 

ωσ αναπαράςταςθσ τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ, όχι διακριτισ ι πάνω από τα άλλα 

αντικείμενα, αλλά ωσ ενόσ κεντρικοφ μζρουσ τθσ μάκθςθσ. Υποςτιριξε, επίςθσ, τθ 

μακθτοκεντρικι διδαςκαλία, ζναντι τθσ δαςκαλοκεντρικισ και μίλθςε για τθ διδακτικι αρχι 

τθσ βίωςθσ και αναβίωςθσ και τθ μάκθςθ μζςω δράςθσ (learning by doing), που μπορεί να 

ςτθριχκεί ςτθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ, κακϊσ αυτι παρζχει τθ δυνατότθτα ςτο 

μακθτι να «ενεργεί» και να «παίηει», αναδεικνφοντασ μζςα από τθ διατφπωςθ υποκζςεων 

κοινωνικζσ ςτάςεισ, ρόλουσ και ςυμπεριφορζσ, αλλά ακόμθ και τισ αιτιϊδεισ ςχζςεισ των 

φαινομζνων60. Θ προςζγγιςθ του Dewey, που δίνει ζμφαςθ ςε «αυτό που ςυμβαίνει» ςτο 

παιχνίδι, επθρζαςε τθν αμερικανικι προςζγγιςθ του δραματικοφ παιχνιδιοφ, θ οποία 

ανζπτυξε μια μεκοδολογία με κφριο ςτόχο τθν ίδια τθ δράςθ (Τςιάρασ 2014, 36-37). 

 Ο Jean Piaget (2007), από τθν άλλθ, ςθμείωςε ότι το παιχνίδι ζχει άμεςθ ςχζςθ με 

τθ ςκζψθ του παιδιοφ και είναι ςυμβολικό. Ππωσ υποςτιριξε, θ γνωςτικι (νοθτικι) δομι 

περιλαμβάνει δφο διαδικαςίεσ: τθν αφομοίωςθ (assimilation) και τθ ςυμμόρφωςθ ι 

προςαρμογι (accommodation). Το παιχνίδι αφομοιϊνει τθ νζα εμπειρία ςε γνωςτικι δομι, 

που ονομάηεται ςχιμα (schema). Αν θ νζα πλθροφορία είναι εντελϊσ άγνωςτθ και δεν 

υπάρχει γνωςτικό ςχιμα για να τθν ενςωματϊςει ι, ςε περίπτωςθ που υπάρχει ςφγκρουςθ 

ανάμεςα ςτο ςχιμα και τθν πλθροφορία, τότε το γνωςτικό ςχιμα πρζπει να ςυμμορφωκεί, 

για να ενςωματϊςει τθ νζα πλθροφορία. Ζτςι, δθμιουργείται ζνα πλζγμα ςχζςεων και 

αλλθλεπιδράςεων, που προωκοφν τθ γνϊςθ (Κάββουρα 2011, 57-58˙ O’ Toole et al. 2009, 

12˙ Σζξτου 2005, 45˙ Τςιάρασ 2003, 34-35˙ Δεδοφλθ 2001, 146˙ Pierce 1976, 37-67). Ο 

χαρακτιρασ του ςυμβολικοφ παιχνιδιοφ του Piaget φαίνεται πωσ επθρζαςε τθ Δραματικι 

Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθ Μεγάλθ Βρετανία, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν εμβάκυνςθ ςτθ 

δραματικι διαδικαςία και ςτο «τι κα μποροφςε να ςυμβαίνει» (Τςιάρασ 2014, 37). 

 Ραράλλθλα, ο Lev Vygotsky και ο Jerome Bruner ςυναρτοφν τθ γνωςτικι ανάπτυξθ 

με το διαδραςτικό παιχνίδι, μζςα ςε περιβάλλοντα που είναι κατά τι ανϊτερα από το 

πραγματικό φυςικό και διανοθτικό τουσ επίπεδο (Wagner 1998, 15). Ο Vygotsky κεωρεί 

πωσ με το παιχνίδι το παιδί ξεπερνά το μζςο όρο τθσ θλικίασ του, ςφμφωνα με τθ κεωρία 

τθσ «ηϊνθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ», με τον ενιλικα ςε υποςτθρικτικό ρόλο (Τςιάρασ 2014, 

121˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 25)˙ από τθν άλλθ, ο Bruner, όπωσ και ο Louis Arnaud 

                                                           
60

 Βλ. ςχετικά: Τςιάρασ 2014, 98-99˙ Ματςαγγοφρασ 2011β, 180˙ O’ Toole et al. 2009, 71-72˙ Baldwin 
2009, 95-96˙ Καβαλιζρου 2006, 475˙ Σζξτου 2005, 45˙ Duatepe 2004, 29˙ Moore 2004, 15-16˙ Δεδοφλθ 
2001, 146-147˙ Hendy & Toon 2001˙ Γραμματάσ 1999α, 18, 73˙ Pellegrini 1984α˙ Pellegrini 1984β˙ 
Pellegrini 1980˙ Fink 1976. 
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Reid (1986), μιλά για ζνα είδοσ γνϊςθσ που ςτθρίηεται ςτθν αιςκθτθριακι εμπειρία και γι’  

αυτό ζχει ευμετάβλθτθ και προςωπικι χροιά, αλλά παρζχει δομζσ για τθν κατανόθςθ τθσ 

κζςθσ του ατόμου ςτον κόςμο (O’ Toole et al. 2009, 33), κακϊσ ενςωματϊνει τα 

ςυναιςκιματα, τθ φανταςία και τισ αξίεσ του παιδιοφ (Bowell & Heap 2001, 2-3)˙ θ ζννοια 

αυτισ τθσ γνϊςθσ ςυνδζεται ιδιαίτερα με τθν παιδαγωγικι φφςθ του Δράματοσ (Τςιάρασ 

2014, 122˙ Κοντογιάννθ 2012, 21˙ Kempe 2005, 27˙ Σζξτου 2005, 45-46˙ Τςιάρασ 2003, 35-36˙ 

Drege 2000). Εξάλλου, θ κεωρία του «πλαιςίου ςτιριξθσ» *(scaffolding) βλ. παραπάνω, Αϋ 

Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, IV.5.+, που κεμελιϊκθκε από τον Bruner και επεκτάκθκε από τον 

Vygotsky, παρζχει μια ςτζρεθ κεμελίωςθ για τθ χριςθ του Δράματοσ ςτθν τάξθ61 (O’ Toole 

et al. 2009, 50-51˙ Bowell & Heap 2001, 10) ωσ ενόσ τρόπου που βακαίνει κι επεκτείνει τθν 

κατανόθςθ (Σζξτου 2005, 46). 

 Ο Howard Gardner (1985), πάλι, δεν αναφζρεται ακριβϊσ ςτο παιχνίδι, αλλά 

ειςάγει τθ κεωρία του για τουσ πολλαπλοφσ τφπουσ νοθμοςφνθσ, ςφμφωνα με τθν οποία οι 

μακθτζσ μακαίνουν με πολλοφσ και ποικίλουσ τρόπουσ, ανάλογα με τον τφπο νοθμοςφνθσ 

που ζχουν κυρίωσ αναπτφξει˙ αν ο εκπαιδευτικόσ διδάςκει τα παιδιά με ςκοπό να τουσ 

παράςχει καλφτερεσ ευκαιρίεσ για μάκθςθ, τότε το Δράμα παρζχει εξαιρετικζσ 

δυνατότθτεσ˙ οι προςεκτικά επιλεγμζνεσ παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ, ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ των μακθτϊν, προωκοφν όχι μόνο τθν επικοινωνία και τθν ζκφραςθ, αλλά 

παρζχουν και τα εργαλεία για τθ δόμθςθ του νοιματοσ με ποικίλουσ τρόπουσ, κακϊσ το 

Δράμα επιτρζπει πολυαιςκθτθριακζσ βιωματικζσ εμπειρίεσ (Baldwin 2009, 96˙ Άλκθςτισ 

2008, 164-165˙ Τςακίρθ & Καπετανίδου 2007β, 51-53˙ Ματςαγγοφρασ 2004, 289-296˙ 

Moore 2004, 13-15˙ Taylor & Young 2003, 98-100˙ Gardner 1985). 

 

 ΙΙΙ.3.ii. Δραματική Τζχνη ςτην Εκπαίδευςη και θεατρικό παιχνίδι  

 Επειδι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ αντλεί τθ κεωρθτικι τθσ κεμελίωςθ 

από τθ κεωρία του παιχνιδιοφ, ςυχνά ςυγχζεται με το κεατρικό ι δραματικό παιχνίδι. 

Ωςτόςο, οι δφο ζννοιεσ διαφζρουν, κακϊσ το κεατρικό παιχνίδι αποτελεί τθν πρϊτθ επαφι 

του παιδιοφ με τθ κεατρικι ζκφραςθ και ςτοχεφει πρωτίςτωσ ςτθν ψυχαγωγία, τθν 

ςυναιςκθματικι και διανοθτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ και ςτθν εν γζνει καλλιζργειά του 

                                                           
61 Ο Anderson (2004) ςυνδζει τθν πρακτικι τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ με τθ γνωςτικι 

κεωρία, εςτιάηοντασ ειδικά ςτθν περιοχι τθσ κεωρίασ τθσ εγκακιδρυμζνθσ μάκθςθσ *situated 
learning (Jean Lave & Etienne Wenger 1991)]. Κατά τον Anderson, θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ 
τείνει να πλαιςιϊνει τθ μάκθςθ μζςα ςε ζνα υποκετικό (‘as-if’) κόςμο. Στο χϊρο αυτό ο διδάςκων 
δθμιουργεί ςχιματα που περιλαμβάνουν τθ «ςκαλωςιά» (scaffolding), θ οποία επιτρζπει υπό όρουσ 
ςυμμετοχι των ςυμμετεχόντων ςε ρόλουσ που αναπτφςςονται αναλόγωσ. Μ’  αυτόν τον τρόπο οι 
μακθτζσ αποκομίηουν μζςα ςτουσ υποκετικοφσ κόςμουσ περιςςότερα μακθςιακά οφζλθ ςε ςχζςθ με 
αυτά που προζρχονται από ζνα παραδοςιακό περιβάλλον τάξθσ. 
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(Ραπαδόπουλοσ 2007, 24˙ Τςιάρασ 2007α, 12˙ Τςιάρασ 2003, 49-54˙ Μπακονικόλα-

Γεωργοποφλου 2002, 15-19˙ Faure & Lascar 1994, 8-14).  

 Θ Σζξτου (2007, 31, 199-200) ονομάηει «κεατρικό παιχνίδι» τθ δραςτθριότθτα που 

βαςίηεται ςε επινοθμζνο από τθν ομάδα κζμα. Στόχοσ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ είναι θ 

ευχαρίςτθςθ και ο αυκορμθτιςμόσ, με κφρια μζςα το ρόλο και τθ δράςθ και με όχθμα τον 

αυτοςχεδιαςμό˙ γι’ αυτό είναι αυκόρμθτο κι εφιμερο και ενκαρρφνει τθν επικοινωνία, 

αποφορτίηοντασ τα παιδιά από το άγχοσ τθσ παρουςίαςθσ (Ραπαδόπουλοσ 2012, 208˙ 

Κουρετηισ 2009˙ Κουρετηισ 2008˙ Σζξτου 2007, 19-20˙ Ραπαδόπουλοσ 2007, 24-26˙ Τςιάρασ 

2007α, 11-12˙ Γραμματάσ 1999β, 41-42˙ Beauchamp 1998, 65). Συνικωσ αποτελεί μια 

μζκοδο κατάλλθλθ για τθ διαμόρφωςθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και αμοιβαίου ςεβαςμοφ 

ςτθν τάξθ, εξομαλφνοντασ τα προβλιματα ςυμπεριφοράσ και τουσ ανταγωνιςμοφσ που 

πικανόν παρατθροφνται (Τςιάρασ 2007α).  

 Αντίκετα, ςτθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ το παιδαγωγικό πλαίςιο είναι 

ςυνικωσ πιο αυςτθρό, κακϊσ υπακοφει ςε πολφ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και δεδομζνα˙ γι’ 

αυτό και χρθςιμοποιείται ωσ επί το πλείςτον για τθν ενίςχυςθ του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ (Ραπαδόπουλοσ 2007, 27). 

 

 ΙΙΙ.3.iii. Παιχνίδια ρόλων (role playing) ςτη Δραματική Τζχνη ςτην Εκπαίδευςη 

 Θ ςφνδεςθ του παιχνιδιοφ με τθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ γίνεται μζςω 

τθσ ζννοιασ του ρόλου, που είναι ςτοιχείο δανειςμζνο από το κζατρο, μαηί με τθν ζνταςθ, 

το ςτόχο, τα ςφμβολα και τθν αντανάκλαςθ62˙ ο ρόλοσ, που υποδφεται ο μακθτισ, είναι το 

ςτοιχείο το οποίο μζςω τθσ μίμθςθσ τον οδθγεί ςτθν αναγνϊριςθ του κόςμου και των 

αντιλιψεων που τον διζπουν˙ θ ζνταςθ τον αναγκάηει να ςκεφτεί και να ενεργιςει μζςα ςε 

αντιφατικζσ ι προβλθματικζσ καταςτάςεισ˙ ο ςτόχοσ κατευκφνει μεκοδικά το μάκθμα˙ τα 

ςφμβολα απεικονίηουν ιδζεσ, ςυνκικεσ και καταςτάςεισ ςτθ ςκθνικι πράξθ˙ θ αντανάκλαςθ 

ςυμβάλλει ςτθ ςυνειδθτι μάκθςθ με ςυγκρίςεισ (Ηαφειριάδθσ & Δαρβοφδθσ 2010, 38-39˙ 

Baldwin 2009, 95-96˙ Graves 2008˙ Tuovinen 2003, 2-3˙ Martello 2001, 197˙ Knobel & Healy 

1998˙ Cusworth & Simons 1997).  

 Λδιαίτερθ ςθμαςία ζχει για τθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ θ ζννοια του 

παιχνιδιοφ ρόλων (role playing), μζςω του οποίου ο μακθτισ περνά από οικείεσ 

                                                           
62

 Τα ςτοιχεία αυτά αναπτφςςονται μζςα από τισ βαςικζσ δομζσ του Δράματοσ, το δραματικό μφκο 
και τισ δραματικζσ καταςτάςεισ, τθ δράςθ, το απρόοπτο και τθ ςφγκρουςθ, τθ δραματικι 
ςυμπφκνωςθ, τα πρόςωπα και τουσ χαρακτιρεσ, το χϊρο και το διάλογο, το χρόνο (Kempe 2005, 37-
39˙ Μϊρου 2002˙ Γραμματάσ 1999α, 100-102˙ πβ. O’  Toole 1992, 13-46˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 
2007, 43-52), χωρίσ να αποκλείεται θ «κεαματικότθτα», θ επίδραςθ, δθλαδι, ςτθ ςκζψθ και τθ 
ςυνείδθςθ των μακθτϊν, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι δρϊντα υποκείμενα και κεατζσ (Γραμματάσ 
1999α, 48, 76). 
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καταςτάςεισ ςτθ γνωριμία του με τον κόςμο63˙ με το παιχνίδι το παιδί μζςα από 

διαφορετικοφσ ρόλουσ ειςζρχεται ςτον κόςμο τθσ φανταςίασ, τον οποίο μόνο με το ρόλο 

μπορεί να προςεγγίςει˙ ζτςι, ςταδιακά αποβάλλει τα οικεία χαρακτθριςτικά του και 

υιοκετεί τθ ςυμπεριφορά που απαιτεί ο ρόλοσ (Γραμματάσ 1999α, 17-18, 75-76), 

ανακαλφπτοντασ τθν ζννοια του «άλλου» και διαμορφϊνοντασ παράλλθλα μια αίςκθςθ τθσ 

ταυτότθτασ και των πολλαπλϊν πλευρϊν του εαυτοφ μζςα ςτο κοινωνικό πλαίςιο (Άλκθςτισ 

2008, 28-29˙ Garaigordobil 2008). Το παιχνίδι ρόλων με τθν ζννοια αυτι νικά τα εμπόδια τθσ 

ςυμβατικισ γνϊςθσ και γίνεται μια πολλά υποςχόμενθ επζνδυςθ για το μζλλον 

(Korosteleva 2010). 

 

 III.4. Η κεμελίωςθ των αρχϊν τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ  

 Θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ είναι αποτζλεςμα τθσ επίδραςθσ ςθμαντικϊν 

καινοτομιϊν του 20ου αιϊνα ςτο τομζα τθσ παιδαγωγικισ˙ θ ανάγκθ για αποτελεςματικι 

μάκθςθ, θ ςφνδεςθ τθσ κοινωνίασ και τθσ βελτίωςισ τθσ με τθν αφφπνιςθ των 

ςυνειδιςεων, θ πεποίκθςθ ότι ο κόςμοσ μπορεί να βελτιωκεί, αν τα άτομα προςπακιςουν 

για το καλφτερο, οδιγθςαν ιδιαίτερα μετά το τζλοσ του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου ςε μια 

αναηιτθςθ νζων μορφϊν προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ, όπου οι μακθτζσ γίνονται το επίκεντρο 

τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και οι διδάςκοντεσ αλλάηουν ρόλουσ. Σε αυτό το πλαίςιο 

αναπτφςςεται θ ανάγκθ για βιωματικότθτα και θ αναγνϊριςθ ότι θ φανταςία αποτελεί ζνα 

ςθμαντικό μζςο προςωπικισ ζκφραςθσ. 

 

 ΙΙΙ.4.i. Η παιδοκεντρική προςζγγιςη του Carl Ransom Rogers 

 Στθ διδαςκαλία μζςω τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ το περιβάλλον τθσ τάξθσ 

είναι ανοιχτό με τθν ουμανιςτικι προςζγγιςθ τθσ εκπαίδευςθσ που κακιερϊκθκε από τον 

Rogers (1983), με ςκοπό να καλλιεργεί τθ βιωματικι κι ωσ εκ τοφτου ολιςτικι μάκθςθ. Στο 

περιβάλλον τθσ ουμανιςτικισ μάκθςθσ το κλίμα τθσ αποδοχισ, θ ψυχολογικι ελευκερία και 

θ ανοιχτι επικοινωνία είναι δεδομζνεσ ζννοιεσ, ενϊ θ διαφορετικότθτα, ακόμθ και τα λάκθ 

των μακθτϊν είναι αποδεκτά˙ θ αυτενζργεια, θ ελεφκερθ επιλογι και απόφαςθ 

ενκαρρφνονται, ενϊ υπάρχει αμοιβαία εμπιςτοςφνθ και ςεβαςμόσ που είναι 

χαρακτθριςτικά ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ. 

Πταν οι μακθτζσ ζχουν μεταξφ τουσ κλίμα εμπιςτοςφνθσ, μποροφν ελεφκερα να εκφράςουν 

τον εαυτό τουσ˙ όςο πιο άνετα αιςκάνονται, τόςο περιςςότερο μακαίνουν. Γι’  αυτό θ 

διαμόρφωςθ τθσ κατάλλθλθσ ατμόςφαιρασ για τισ δραςτθριότθτεσ είναι ςθμαντικι.  
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 Για το παιχνίδι ρόλων βλ. Joyce & Weil 1986˙ Μουδατςάκισ 1994, 32-35.  
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 Ο Rogers διζκρινε δφο τφπουσ μάκθςθσ, τθ γνωςτικι και τθ βιωματικι. Θ διαφορά 

ανάμεςά τουσ είναι ότι, ενϊ θ γνωςτικι κακορίηεται ζξωκεν, θ βιωματικι μάκθςθ αφορά 

ςτισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ του μακθτευόμενου και προκφπτει αβίαςτα, όταν το κζμα 

είναι ςχετικό με τα προςωπικά ενδιαφζροντα του μακθτι˙ είναι, δθλαδι, παιδοκεντρικι. Θ 

πιο βζβαιθ μάκθςθ είναι αυτι που ξεκινά με πρωτοβουλία του μακθτευόμενου, 

ενεργοποιεί κι εμπλζκει τθ ςκζψθ, τα ςυναιςκιματα, τθ διαίςκθςθ και τισ αιςκιςεισ 

οδθγϊντασ ςτθν ολιςτικι μάκθςθ. Θ παιδοκεντρικι προςζγγιςθ του Rogers αποτελεί το 

κεμζλιο λίκο τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ (βλ. και Patterson 1977, Κεφ. 5). 

 

 ΙΙΙ.4.ii. Η μεταςχηματιςτική παιδαγωγική του Paulo Freire 

 Θ ζννοια τθσ κριτικισ ι μεταςχθματιςτικισ παιδαγωγικισ, με τθν οποία ςυνδζεται 

ςτενά θ Δραματικι Τζχνθ τθν Εκπαίδευςθ, διατυπϊκθκε από τον Paulo Freire (1993), ο 

οποίοσ το 1970 δθμοςίευςε το γνωςτότερο βιβλίο του, τθν Παιδαγωγική των 

Καταπιεςμζνων64, όπου υποςτιριξε ότι το παραδοςιακό πλαίςιο διδαςκαλίασ είναι μια 

διαδικαςία «κατάκεςθσ» (banking) γνϊςθσ, ςτθν οποία οι μακθτζσ λειτουργοφν ωσ απλοί 

αποδζκτεσ και ο δάςκαλοσ ωσ «κατακζτθσ», γεγονόσ που διαιωνίηει τθν καταπίεςθ των 

αδυνάτων και τθ ςταςιμότθτα ςτθν κοινωνία (Freire 1993, 72).  

 Αντίκετα, κατά τον Freire (1993), θ εκπαίδευςθ κα ζπρεπε να είναι μια ελεφκερθ 

ανταλλαγι ιδεϊν και οι ρόλοι του δαςκάλου και του μακθτι κα ζπρεπε να εναλλάςςονται 

και όλοι μαηί να εμπλζκονται ςε μια ςυμμετοχικι διαδικαςία ςτθν οποία όλοι κα ζχουν 

αμοιβαία οφζλθ (Freire 1993, 69, 79-80). Για το ςκοπό αυτό ο Freire αρνείται τον 

αφθγθματικό χαρακτιρα τθσ παραδοςιακισ εκπαίδευςθσ και κεωρεί πωσ ο δάςκαλοσ 

πρζπει να δείχνει εμπιςτοςφνθ ςτθν εγγενι δθμιουργικι δφναμθ του ανκρϊπου (Freire 

1993, 71-75), ειςάγοντασ τθν εκπαίδευςθ «που κζτει προβλιματα» *(«problem posing» 

education) Freire 1993, 79-86+, θ οποία ςτθρίηεται ςτον ανοιχτό και απελευκερωτικό 

διάλογο και τθν πράξθ, με ςκοπό τθν κοινωνικι εξζλιξθ (Freire 1993, 87-183˙ βλ. επίςθσ 

Άλκθςτισ 2008, 153-159˙ Nagda 2003˙ Mitchell 2000, 135). 

 

 ΙΙΙ.4.iii. Το Θζατρο του Καταπιεςμζνου του Augusto Boal 

 Εμπνευςμζνοσ από τον Freire, ο Boal (2002) κεωρεί ότι το κζατρο είναι μια μορφι 

γνϊςθσ65 κι ότι αυτό μπορεί να αποτελζςει ζνα μζςο μεταςχθματιςμοφ τθσ κοινωνίασ (Boal 

                                                           
64

 Για τθν ελλθνικι ζκδοςθ βλ. Freire 2009. 
65

 Οι ιδζεσ του Boal ακολουκοφν, επίςθσ, τθν εξζλιξθ που ζχει ςυμβεί ςτο Κζατρο κατά το πρϊτο 
μιςό του 20

ου
 αιϊνα, με τον Konstantin Stanislawski, ο οποίοσ ειςιγαγε τθν ζννοια τθσ βίωςθσ του 

ρόλου, τουσ Charles Dullin και Léon Chancerel, με τθ νζα αντίλθψθ για τθν παιδαγωγικι του 
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2002, 16), ειςάγοντασ το «Κζατρο του Καταπιεςμζνου» («Theatre of the Oppressed»), όπου 

το κοινό γίνεται ενεργόσ ςυμμζτοχοσ ςτθ δράςθ, με ςτόχο να αλλάξει τθν πραγματικότθτα 

ςτθν οποία ηει (Boal 2002, 18-28). Ο Boal ειςάγει ζνα κζατρο απελευκερωτικό, όπου οι 

άνκρωποι παίρνουν τθν ευκφνθ για τθ ηωι τουσ.  

 Χαρακτθριςτικι τθσ απελευκερωτικισ τζχνθσ του κεάτρου, κατά τον Boal, είναι θ 

δυνατότθτα των ςυμμετεχόντων να ςχθματίηουν, με τθν ενίςχυςθ του μεςολαβθτι (joker), 

οι ίδιοι εικόνεσ, για να αποδϊςουν ςυλλογικζσ ςκζψεισ, άλλοτε δθλωτικά κι άλλοτε 

ςυνυποδθλωτικά (Eriksson 1998, 230). Θ εξεικόνιςθ των ςυναιςκθμάτων αποτελεί μια 

ςυγκεκριμενοποίθςθ αυτοφ που οι άνκρωποι ςκζφτονται, αναςφροντασ από τθν εμπειρία 

τθσ ηωισ, χωρίσ το άγχοσ τθσ ακριβοφσ γλωςςικισ ζκφραςθσ, μζςα από ρεαλιςτικζσ, 

ουτοπικζσ ι ςυμβολικζσ εκφράςεισ. Ρρόκειται για μια διαδικαςία απελευκερωτικι από τα 

ςτερεότυπα τθσ ζκφραςθσ, θ οποία οξφνει τθ φανταςία κι ευαιςκθτοποιεί το 

ςυμμετζχοντα, ϊςτε να μελετά ό,τι βλζπει γφρω του και να γίνεται παρατθρθτισ του 

εαυτοφ του, χωρίσ τα ςτερεότυπα τθσ λεκτικισ επικοινωνίασ (Τςιάρασ 2014, 29˙ Eriksson 

1998, 234).  

 Το Κζατρο τθσ Εικόνασ (Picture Theatre), όπωσ ονομάηεται θ προςζγγιςθ αυτι, δίνει 

τθ δυνατότθτα ςε όλουσ, είτε πρόκειται για μακθτζσ είτε για ενιλικεσ, να γίνουν από κεατζσ 

(spectators) ενεργά μζλθ (spect-actors), που εξερευνοφν, αναλφουν, μετατρζπουν, 

αλλάηουν τθν πραγματικότθτα, ςτθν οποία ηουν, αποκτϊντασ ευκφνθ για τθ ηωι (Άλκθςτισ 

2008, 29-30˙ Eriksson 1998, 235). Εξελιςςόμενο το Κζατρο τθσ Εικόνασ, εμπλουτιςμζνο πια 

με το λόγο, γίνεται Κζατρο τθσ Εφθμερίδασ (Newspaper Theatre)66, Κζατρο τθσ Αγοράσ 

(Forum Theatre)67 ι ακόμθ και Αόρατο Κζατρο (Invisible Theatre)68 ι Νομοκετικό Κζατρο 

(Legislative Theatre)69, που από κοινοφ αποτελοφν ςυςτατικά μζρθ του Κεάτρου του 

Καταπιεςμζνου *Theatre of the Oppressed (Snyder-Young 2011˙ Φανουράκθ 2010, 68-71˙ 

Άλκθςτισ 2008, 44-74˙ Ηϊνιου 2003˙ Σζξτου 2005, 41-43˙ MacDonald & Rachel 2001)]. 

 

 

                                                                                                                                                                      
κεάτρου, και κυρίωσ τον Bertolt Brecht, που αντιλαμβανόταν το κζατρο ωσ ζνα μζςο αλλαγισ του 
κόςμου (Ραπαδόπουλοσ 2010α, 31-32˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 33-37˙ Σζξτου 2005, 36-38).  
66

 Το Κζατρο τθσ Εφθμερίδασ χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςε δραςτθριότθτεσ κεάτρου του δρόμου, 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται να καταγγελκοφν παραβιάςεισ ανκρωπίνων δικαιωμάτων ι άλλεσ 
βιαιότθτεσ. Ζτςι, προκαλείται το ενδιαφζρον και θ προςοχι των ανκρϊπων γφρω από τθ δράςθ.  
67

 Το Κζατρο τθσ Αγοράσ είναι διαδραςτικό κζατρο με ςτόχο τθν αντιπαράκεςθ πάνω ςε ςοβαρά 
προβλιματα και τθν ενεργό ςυμμετοχι των κεατϊν που καλοφνται να «παίξουν» ςτθ ςκθνι μια δικι 
τουσ εκδοχι τθσ ιςτορίασ. 
68

 Το Αόρατο Κζατρο προετοιμάηεται από θκοποιοφσ, με ςκοπό να εμπλζξει το κοινό που ςυμμετζχει 
ςε αυτό αυκόρμθτα, χωρίσ να το γνωρίηει. 
69

 Το Νομοκετικό Κζατρο ςτοχεφει με τεχνικζσ του Κεάτρου τθσ Αγοράσ να οδθγιςει ςε προτάςεισ 
για νόμουσ, διατάγματα και κανονιςμοφσ για τθ λειτουργία ενόσ πολιτεφματοσ. 
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 ΙΙΙ.4.iv. Άλλεσ προςεγγίςεισ 

 Σε ανάλογο πλαίςιο με αυτό του Boal, εναλλακτικοί καλλιτζχνεσ, όπωσ θ Joan 

Littlewood, ο Jerzy Grotowsky, ο Peter Brook, ο Edward Bond χρθςιμοποίθςαν τεχνικζσ 

αυτοςχεδιαςμοφ και είδαν το κζατρο ωσ ζνα μζςο αλλαγισ και μεταςχθματιςμοφ του 

κόςμου ςε κάτι πιο δίκαιο, μζςω τθσ διάδραςθσ του κοινοφ με το κεατρικό ζργο και τθσ 

ενςυναίςκθςθσ, πζρα από τα όρια τθσ γλϊςςασ  (Doona 2010˙ Ραπαδόπουλοσ 2010α, 33-

35˙ Άλκθςτισ 2008, 22˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 41). Ραράλλθλα, οι John Hodgson και 

Ernst Richards με το ςθμαντικό ζργο τουσ Improvisation (Hodgson & Richards 1966) 

υποςτιριξαν ότι θ βαςικι δραςτθριότθτα τθσ υποκριτικισ είναι ο αυτοςχεδιαςμόσ, ο 

οποίοσ αποτελεί το βαςικό εργαλείο ςτθ δραματικι διαδικαςία (O’ Toole et al. 2009, 102). 

 Κάτω από το πρίςμα των εξελίξεων αυτϊν ςτο κζατρο, το 1964 με πρωτοβουλία 

του Gordon Vallis κεςμοκετείται το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ (Theatre in Education -T.i.Ε.) 

ςτο Belgrade Theatre του Coventry (Turner 2010, 3˙ Jackson 2006α, 3˙ O’ Toole et al. 2009, 

103). Ο νζοσ κεςμόσ είχε ςτόχο τθ κεατρικι αγωγι των μακθτϊν μζςω αυτοςχεδιαςτικϊν 

και ςυμμετοχικϊν κεατρικϊν τεχνικϊν και ζργων ςυμβατϊν με το αναλυτικό πρόγραμμα, 

τα οποία μεταφζρονταν από κιάςουσ επαγγελματιϊν ςτα ςχολεία, ςε ζνα οργανωμζνο 

ςυςτθματικό πλαίςιο εκπαιδευτικισ προςζγγιςθσ τθσ κοινωνίασ (outreach). Τα κζματα των 

ζργων που προετοιμάηονταν είχαν ςχζςθ με τθ διερεφνθςθ πολιτιςμικϊν, κοινωνικϊν, 

πολιτικϊν και θκικϊν κεμάτων και τθν ανάπτυξθ κοινωνικισ και πολιτικισ ςυνείδθςθσ 

(citizenship)70. Ο κεςμόσ αυτόσ αποτζλεςε τθ βάςθ για τθ διαμόρφωςθ τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ71 (O’  Neill 2015, 2˙ Ραπαδόπουλοσ 2010α, 36). 

 

 ΙΙΙ.5. Η εξζλιξθ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ 

 Θ ιςτορία τθσ εξζλιξθσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ κα μποροφςε να 

ςυγκεφαλαιωκεί ςε πζντε ςτακμοφσ (πβ. Τςιάρασ 2014, 31-89˙ Port 2000):  

1. Τθν πρϊιμθ ςφνδεςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ με τθν προοδευτικι εκπαίδευςθ, με 

πρωτοπόρουσ τθ Harriet Finley-Johnson και τον Henry Caldwell Cook ςτο Θνωμζνο 

Βαςίλειο, αλλά και τθ Winifred Ward και τθ Viola Spolin ςτισ Θ.Ρ.Α.˙ 

2. Τθ δεκαετία του 1950 με τθ μακθτοκεντρικι κεωρία του Peter Slade (1958) και τθν 

ψυχολογικι κεμελίωςθ του Δράματοσ ςτο ςχολείο˙ 

                                                           
70

 Βλ. ςχετικά: Schininà et al. 2011˙ Greer 2011˙ Turner 2010˙ Yeoman 2010˙ Γκουτηαμάνθσ 2008, 4-8˙ 
Jackson 2006α˙ Jackson 2006β˙ Pammenter 2006˙ Mirrione 2006˙ Σζξτου 2005˙ Taylor & Young 2003, 
107-130˙ Σζργθ 1991, 46. 
71

 Για τθ ςχζςθ του Κεάτρου ςτθν Εκπαίδευςθ με τθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ, βλ. Bolton 
2006, Vine 2006, 110 και Readman 2006˙ τόςο το Κζατρο όςο και το Δράμα ςτθν Εκπαίδευςθ 
αντλοφν το περιεχόμενό τουσ από τθ δραματικι τζχνθ και τθν παιδαγωγικι επιςτιμθ και ςτοχεφουν 
ςε μια «αλλαγι τθσ κατανόθςθσ» (Bolton 2006, 44). 
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3. Τθ κεωρία για τθν προςωπικι ανάπτυξθ του Brian Way (1967) και τισ ςυνακόλουκεσ 

εξελίξεισ τθσ δεκαετίασ του 1960˙ 

4. Το μοντζλο τθσ Dorothy Heathcote και του Gavin Bolton (Heathcote & Bolton 1995) για 

το Δράμα ωσ ζνα εργαλείο μάκθςθσ, κατά τισ δεκαετίεσ 1970-1980˙ 

5. Τθ δεκαετία του 1990 κ.εξ. με τθν ζμφαςθ του David Hornbrook (1998˙ 1991) ςτθν 

καλλιτεχνικι φφςθ του Δράματοσ και τθν ανάπτυξθ κεωρθτικισ επιχειρθματολογίασ 

απζναντί του από τουσ επιγόνουσ των Heathcote και Bolton.  

 Οι ςτακμοί αυτοί, καίριασ ςθμαςίασ για τθν εξζλιξθ του Δράματοσ, αναλφονται 

παρακάτω. 

 

 ΙΙΙ.5.i. Πρϊιμεσ προςπάθειεσ 

 Ρρϊιμα δείγματα χριςθσ του Δράματοσ κατά τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20ου αιϊνα 

ςτθν Αγγλία βρίςκουμε ςε δφο πθγζσ˙ θ πρϊτθ είναι το επαναςτατικό για τθν εποχι του 

βιβλίο τθσ Harriet Finlay-Johnson με τίτλο The Dramatic Μethod of Teaching (Finlay-Johnson 

1911), θ οποία προχϊρθςε ςτθν πρακτικι εφαρμογι τθσ διδακτικισ του Δράματοσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ, ειςάγοντασ τθ ςυνεργατικι μάκθςθ και τον υποςτθρικτικό ρόλο του δαςκάλου 

(Finlay-Johnson 1911, 7)˙ θ δεφτερθ πθγι είναι το βιβλίο του Henry Caldwell Cook The Play 

Way, όπου τονίςτθκε ότι θ ενεργόσ μάκθςθ είναι πολφ αποδοτικότερθ για τουσ μακθτζσ 

από τθν ανάγνωςθ κι ακρόαςθ και ότι οι νζοι πρζπει να μακαίνουν μζςω του παιχνιδιοφ, 

που εξαςφαλίηει τθν απελευκζρωςθ τθσ φανταςίασ και τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν 

δεξιοτιτων (Caldwell Cook 1917). Τόςο θ Finlay-Johnson όςο και o Cook δίνουν ζμφαςθ ςτθ 

δραματικι διαδικαςία παρά ςτθν κεατρικι ζκφραςθ (βλ. και Τςιάρασ 2014, 22-23, 37-42˙ 

Ραπαδόπουλοσ 2010α, 30˙ O’ Toole et al. 2009, 52, 97-100).  

 Σε ανάλογο πλαίςιο κινικθκε ςτθ Βόρειο Αμερικι με τθ χριςθ τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ ωσ παιδαγωγικισ μεκόδου ςε παιδιά Δθμοτικοφ θ Winifred Ward (Ward 1930), θ 

οποία πρϊτθ ειςιγαγε τθ Δραματοποίθςθ ωσ κεατροπαιδαγωγικι μζκοδο και κεωρείται θ 

μθτζρα του Δθμιουργικοφ Δράματοσ (Creative Drama). Θ Ward ζδινε ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτθν αυτοςχζδια δράςθ με τθν αφιγθςθ ιςτοριϊν μζςα από μθ λεκτικι ζκφραςθ και 

παντομίμα, θ οποία ςταδιακά εξελίςςεται ςε διάλογο και τελικά ςε ολοκλθρωμζνο Δράμα, 

με ςτόχο τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν˙ οι ιςτορίεσ που αφθγοφνταν οι μακθτζσ 

τθσ είχαν αφετθρία τθ λογοτεχνία, το λαϊκό πολιτιςμό και τα παραμφκια, αλλά και τθν 

ποίθςθ και ςε αυτζσ δινόταν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ μελζτθ των χαρακτιρων ωσ βαςικι 

προχπόκεςθ για τθν κατανόθςθ των εναλλακτικϊν οπτικϊν ςτθ ηωι (Ward 1930˙ βλ. και 

Τςιάρασ 2014, 33-34˙ Ραπαδόπουλοσ 2010α, 29-30˙ O’Toole et al. 2009, 73, 100-101˙ 
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Τςιάρασ 2007γ, 128-129).  

 Στθν Αμερικι, επίςθσ, ςτθ δεκαετία του 1930 ξεκίνθςε ωσ δαςκάλα του 

Δθμιουργικοφ Δράματοσ θ Viola Spolin (1986˙ 1963), θ οποία ςτθ ςυνζχεια, επθρεαςμζνθ 

από τον Jacob Moreno (1946), πατζρα του κοινωνιοδράματοσ (sociodrama) και τθσ 

ψυχοδραματικισ κεραπευτικισ μεκόδου (drama therapy) (Baldwin 2009, 98˙ Άλκθςτισ 2008, 

41-44), ζκεςε τισ αρχζσ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ, κάνοντασ εφαρμογζσ κυρίωσ με ςτόχο 

τθν ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ αυτοζκφραςθσ ςε μετανάςτεσ εφιβουσ που βίωναν 

πολιτιςμικό και εκνικό αποκλειςμό. Θ ίδια ζδινε μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία 

ανάπτυξθσ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ, παρά ςτθν πικανι πραγματοποίθςθ μιασ κεατρικισ 

παράςταςθσ (Spolin 1986, 56, 131˙ βλ. και O’Toole et al. 2009, 78). 

 

 ΙΙΙ.5.ii. Δεκαετία 1950: Peter Slade 

 Θ ανάπτυξθ, ωςτόςο, τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ κορυφϊκθκε μετά 

το Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, ακολουκϊντασ τισ αρχζσ τθσ νζασ παιδαγωγικισ και των 

αναπτυξιακϊν ψυχολογικϊν κεωριϊν (Κοντογιάννθ 2012, 63˙ Ραπαδόπουλοσ 2010α, 32-

33). Τότε, ο Slade κακιζρωςε το δραματικό παιχνίδι ωσ ζνα τρόπο μάκθςθσ για τθν παιδικι 

θλικία, μζςα από δραςτθριότθτεσ που ενκαρρφνουν τθ δθμιουργικι αυτοζκφραςθ (Booth 

2012, 5).  

 Ο Peter Slade, ο οποίοσ ζγινε ςτο Birmingham ο πρϊτοσ ςφμβουλοσ για το Δράμα το 

1943 κακιζρωςε ςχετικά μακιματα ςτθν εκπαίδευςθ των δαςκάλων˙ το 1954, μάλιςτα, 

επθρεαςμζνοσ από τουσ James Sully και Joseph Lee, που πρϊτοι διζκριναν το δραματικό 

παιχνίδι ωσ διακριτι κατθγορία του γενικοφ όρου «παιχνίδι» και μίλθςαν για τθ διαφορά 

ανάμεςα ςε αυτό και τθ κεατρικι παράςταςθ (Τςιάρασ 2014, 43), δθμοςίευςε το ςθμαντικό 

βιβλίο του Child Drama (Slade 1954), ςτο οποίο διατυπϊνει τθν άποψθ ότι προτεραιότθτα 

τθσ εκπαίδευςθσ είναι να προωκιςει ςυνολικά τθν εξζλιξθ του ατόμου. Αυτό πιςτεφει πωσ 

μπορεί να γίνει μζςω του ελεφκερου κι αυκόρμθτου παιχνιδιοφ (Ραπαδόπουλοσ 2010α, 

36), όπωσ είναι οι φωνζσ, το τρζξιμο, το παιχνίδι με τθν μπάλα, το παιχνίδι ρόλων, θ 

προςποίθςθ και τα ακλιματα.  

 Ο Slade διακρίνει το παιχνίδι ςε προβολικό (projected play) και προςωπικό 

(personal play)˙ και τα δφο είδθ αφοροφν ςτο δραματικό παιχνίδι, με το προβολικό να 

αναφζρεται ςτθν πνευματικι απορρόφθςθ με αντικείμενα που χρθςιμοποιεί το παιδί, 

δθμιουργϊντασ φανταςτικοφσ μονολόγουσ και διαλόγουσ, και το προςωπικό να ζχει ςχζςθ 

με τθν ολόπλευρθ ςυμμετοχι του παιδιοφ ςτθ δράςθ. Ειδικά για το Δράμα ο Slade πίςτευε 

ότι αυτό αποτελεί για τα παιδιά μια βιωματικι τζχνθ με αυκόρμθτθ προςωπικι ζκφραςθ, 
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πολφ διαφορετικι από αυτι των παραςτατικϊν τεχνϊν (O’  Neill 2015, 2), ςτθν οποία 

εξζχοντα ρόλο ζχει ο δάςκαλοσ που κινθτοποιεί το μακθτι (Τςιάρασ 2014, 44˙ 

Ραπαδόπουλοσ 2010α, 36). Το παιδικό Δράμα κατά τον Slade βαςιηόταν ςτον 

αυτοςχεδιαςμό  και επιδροφςε ςτο παιδί μζςω τθσ απορρόφθςθσ, τθσ ςυγκζντρωςισ του 

δθλαδι ςε αυτό που κάνει, και τθσ ειλικρίνειασ, τθσ ταφτιςισ του με το ρόλο (O’ Toole et al. 

2009, 73, 75-76˙ Τςιάρασ 2007γ, 130-131˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 23˙ Σζργθ 1991, 25-

26).  

 

 ΙΙΙ.5.iii. Δεκαετία 1960: Brian Way και άλλοι 

 Ο Way ςτθ δεκαετία του 1960 με το βιβλίο του Development through Drama (1967) 

ενίςχυςε τθ κεωρία του Slade τονίηοντασ τθ διαφορά μεταξφ κεάτρου και Δράματοσ και 

αναγνϊριςε πωσ το δεφτερο επιδρά κετικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυγκζντρωςθσ και τθσ 

φανταςίασ (O’  Neill 2015, 2), αλλά και τθσ αυτοπραγμάτωςθσ και τθσ αυτογνωςίασ (Αυδι & 

Χατηθγεωργίου 2007, 23). Κεϊρθςε, μάλιςτα, ιδιαίτερα ςθμαντικι τθν αυτοςχζδια 

κεατρικι εμπειρία, τθν οποία αντιλαμβάνεται ωσ μια ςυμμετοχικι διαδικαςία (participation 

theatre) που επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να ςυνδιαμορφϊςουν με τθ ςυμμετοχι τουσ το 

αποτζλεςμα (Ραπαδόπουλοσ 2010α, 37˙ Ραπαδόπουλοσ 2007, 23), ειςάγοντασ τεχνικζσ του 

Stanislawski για τθν ενεργοποίθςθ του ςυναιςκιματοσ (Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 23).  

 Ο Way πίςτευε ότι οι δραςτθριότθτεσ που δίνονται ςτουσ μακθτζσ δεν είναι 

αναγκαίο να ςυνκζτουν μια ολοκλθρωμζνθ δραματικι ενότθτα˙ ο ίδιοσ ζδινε ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτθ δραματικι διαδικαςία, κακϊσ πίςτευε πωσ θ Δραματοποίθςθ δεν πρζπει να 

οδθγεί ςε κεατρικι παράςταςθ (Τςιάρασ 2014, 47-50). 

 Στθν ίδια δεκαετία του 1960, ο Richard Courtney (1968)  ειςάγει το Αναπτυξιακό 

Δράμα (Developmental Drama), με ζμφαςθ ςτθ χριςθ του ωσ εργαλείου για τθν προςωπικι 

και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν και για αποτελεςματικι μάκθςθ (Courtney 1990). 

Ραράλλθλα, θ Nellie McCaslin (1968) αξιοποιϊντασ τθν παράδοςθ τθσ Δθμιουργικισ 

Δραματοποίθςθσ (Creative Dramatics) από τισ ςχολζσ τθσ Αγγλίασ του Slade και τθσ 

Αμερικισ των Ward και Spolin προτείνει το Δθμιουργικό Δράμα (Creative Drama), που 

βαςίηεται ςτον αυκορμθτιςμό μζςω τθσ ενεργθτικισ ανάλθψθσ ρόλων ςε υποκετικζσ 

καταςτάςεισ και ςτοχεφει ςτθν πθγαία ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων (Ραπαδόπουλοσ 2010α, 

37˙ O’Toole et al. 2009, 73-74˙ Blatner 2007, 79-89˙ Τςιάρασ 2007γ, 131-133). 

 

 ΙΙΙ.5.iv. Δεκαετίεσ 1970-1980: Dorothy Heathcote, Gavin Bolton 

 Dorothy Heathcote: Οι μακθτοκεντρικζσ και προοδευτικζσ αυτζσ κεωρίεσ άφθςαν 
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γόνιμο ζδαφοσ για τθν Heathcote, θ οποία κατά τθ δεκαετία του 1970 αντιμετϊπιςε το 

Δράμα ωσ ζνα μζςο για τθν προςζγγιςθ μακθμάτων του αναλυτικοφ προγράμματοσ (Booth 

2012, 5), ανοίγοντασ το δρόμο για τθ ςυςτθματικι ανάπτυξθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ (Drama in Education)˙ θ Heathcote ειςιγαγε δραςτθριότθτεσ που μποροφν να 

βοθκιςουν τα παιδιά να ελζγχουν τισ ιδζεσ και τισ ςκζψεισ τουσ και με αυτό τον τρόπο να 

τισ κατανοοφν μζςω τθσ αφομοίωςθσ και τθσ ςυμμόρφωςθσ, κατά τθ κεωρία του Piaget 

(Duatepe 2004, 29˙ O’Toole et al. 2009, 101-102˙ Kitson & Spiby 1997). 

 Ρράγματι, θ καταξίωςθ τθσ διδαςκαλίασ μζςω τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ βρίςκεται ςτθν επαναςτατικι προςζγγιςθ τθσ Heathcote (Haseman 2014˙ 

Johnson & O’  Neill 1991) και των επιγόνων τθσ (Miller & Saxton 2004˙ Grady 2000˙ Wilhelm 

& Edmiston 1998˙ O’  Neill 1995)˙ θ ίδια επθρεάςτθκε αιςκθτά από το παιδαγωγικό πλαίςιο 

του Kindergarden του Froebel72 (O’ Neill 2015, 1˙ Τςιάρασ 2014, 37), τθν παιδαγωγικι του 

Freire (Heathcote 2012, 13-15, 27, 31, 40), αλλά και τον Brecht, τον οποίο επικαλείται 

ςυχνά, για να υποςτθρίξει με επιχειριματα τθ μζκοδό τθσ (Τςιάρασ 2014, 54˙ Eriksson 2014, 

4-9).  

 Θ Heathcote (Johnson & O’  Neill 1991) κεϊρθςε τθ μάκθςθ και τθ διδαςκαλία ωσ 

ζνα δίκτυο αλλθλεπιδράςεων, όπου διδάςκοντεσ και μακθτευόμενοι ςυμβάλλουν ςτθν 

παραγωγι νζων μορφϊν κατανόθςθσ (Raphael 2014, 3-4)˙ βαςιςμζνθ ςτθ μεγάλθ εμπειρία 

που είχε αποκομίςει ςτθν εκπαίδευςθ (O’ Neill 2015, 1˙ Booth 2012, 3), υποςτιριξε πωσ 

ιδανικόσ δάςκαλοσ είναι ο διαμεςολαβθτισ (mediator), αυτόσ που βλζπει τουσ μακθτζσ, 

όπωσ πραγματικά είναι, αποφεφγοντασ τισ ετικζτεσ και τα ςτερεότυπα˙  είναι αυτόσ που 

αναλαμβάνει το ρίςκο να αφιςει τον άνετο και δογματικό ρόλο του παραδοςιακοφ 

δαςκάλου, ςυμμετζχοντασ κι ίδιοσ ενεργά ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, μπαίνοντασ για 

πρϊτθ φορά ςε «ρόλο» (teacher in role)˙ είναι, επίςθσ, ο δάςκαλοσ που δεν διςτάηει να 

πιζςει τουσ μακθτζσ του να ξεπεράςουν τα όριά τουσ, προςπακϊντασ να προςπελάςουν τθ 

γνϊςθ, πρότυπο που ενςάρκωςε και θ ίδια ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ επαγγελματικισ τθσ 

ςταδιοδρομίασ (Τςιάρασ 2014, 51-54, 60-63˙ Booth 2012, 3˙ Heathcote 2012, 16-17˙ Radley 

2002, 6-9). Ο εκπαιδευτικόσ, κατά τθν Heathcote, λαμβάνει αποφάςεισ ςχετικά με το 

κόρυβο, τθν απόςταςθ που κα κρατιςει από τουσ μακθτζσ, το μζγεκοσ των ομάδων, τθ 

ςτάςθ του ωσ προσ το βακμό γνϊςθσ που κα παράςχει ςτουσ μακθτζσ του και τισ 

προςδοκίεσ γνωςτικισ επίτευξθσ τθσ τάξθσ του (Wagner 1976, 34-47). 

                                                           
72

 Ο Froebel ςτιριξε εν πολλοίσ τθ κεωρία του ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, θ οποία πρζπει 
να βαςίηεται ςτθν εμπειρία από πρϊτο χζρι, ςτο ςυλλογικό παιχνίδι, ςτθ ςυηιτθςθ και τθν 
ανατροφοδότθςθ, αναγνωρίηοντασ τον ενεργό ρόλο, τα ςυναιςκιματα και τθ ςκζψθ των παιδιϊν (O’  
Neill 2015, 1). 
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 Το Δράμα, για τθν Heathcote, είναι μια επιλεκτικι ζκφραςθ τθσ ανκρϊπινθσ 

αλλθλεπίδραςθσ ςτθν οποία είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ των προτφπων ςυμπεριφοράσ με τθν 

επιλογι τθσ κατάλλθλθσ χρονικισ ςτιγμισ (Heap 2014) για μελζτθ και προβλθματιςμό και 

με άντλθςθ ςτοιχείων από το κζατρο, που κυρίωσ αςχολείται με τθ μελζτθ των ανκρϊπινων 

διλθμμάτων (Kempe 2005, 36˙ Johnson & O’  Neill 1991, 202). Ρρόκειται για μια διαδικαςία 

ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτο ςχολείο (Johnson & O’  Neill 1991, 202-204), κακϊσ ςτοχεφει ςτθν 

ποιοτικι κι όχι τθν ποςοτικι εκπαίδευςθ˙ κατά τθ διαδικαςία αυτι οι μακθτζσ ζχουν να 

αντιμετωπίςουν ζνα πρόβλθμα, αναηθτϊντασ τθν κατάλλθλθ γλϊςςα, για να εκφράςουν 

τθν ζνταςθ που νιϊκουν (Wagner 1976, 13). Ρρόκειται, παράλλθλα, για μια μορφι 

εναςχόλθςθσ πρωτεφουςασ ςθμαςίασ κι όχι μόνο για μια απλι δραςτθριότθτα που 

ςτοχεφει να διαςκεδάςει όςουσ ςυμμετζχουν ι παρακολουκοφν (Kempe 2005, 36). 

 Χαρακτθριςτικό τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ (Drama in Education), 

κατά τθν Heathcote, είναι ότι αντλεί ςτοιχεία από τθν κακθμερινι ηωι, τα οποία γίνονται 

αντικείμενο Δραματοποίθςθσ, ϊςτε να καταςτοφν προςιτά ςτθν εμπειρία των 

ςυμμετεχόντων, που είτε κα ςυμφιλιωκοφν με αυτά, αν υπιρξαν τραυματικά, είτε κα 

αποτελζςουν ευκαιρία για μια νζα οπτικι απζναντι ςτθν πραγματικότθτα (Wagner 1976, 

16). Θ διαδικαςία αυτι είναι ανοιχτι κι ελεφκερθ κι επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να 

αποφαςίηουν για τα ουςιϊδθ ςτοιχεία του Δράματοσ και τθσ ανάπτυξισ του, μζςα από τον 

κατάλλθλο ςχεδιαςμό του μακιματοσ και με βάςθ τθν εγγενι ανκρϊπινθ ικανότθτα το 

άτομο να μπορεί να ταυτίηεται με καταςτάςεισ και πρόςωπα που δεν μπορεί να γνωρίηει 

(Wagner 1976, 20-33).  

 Ερεκίςματα για ςκζψθ και διερεφνθςθ είναι οι ερωτιςεισ, τα μθ λεκτικά ςφμβολα 

και οι ειδικζσ πλθροφορίεσ ι ιδζεσ,  που χρθςιμοποιοφνται με ςτόχο το Δράμα να διερευνά 

αξιόλογεσ ανκρϊπινεσ εμπειρίεσ (Wagner 1976, 60), αυτό που θ ίδια τθ Heathcote ονομάηει 

«δράςθ τθσ κοινισ αίςκθςθσ του να είςαι άνκρωποσ» *“human-being-common-sense-

action” (Heathcote 2012, 24)+. Οι ερωτιςεισ που κζτει ζχουν ωσ ςτόχο τθ διερεφνθςθ των 

πζντε επιπζδων του νοιματοσ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ, τθν πράξθ, το κίνθτρο, τθν 

προςδοκία, το πρότυπο και τθ ςτάςθ του δρϊντοσ υποκειμζνου ςτο πλαίςιο τθσ 

δραματικισ ζνταςθσ (Τριλίβα et al. 2012, 190).  Oι εμπειρίεσ αυτζσ ξεκινοφν από ατομικζσ 

πεποικιςεισ και οδεφουν προσ το παγκόςμιο και πανανκρϊπινο, μζςω του αναςτοχαςμοφ, 

τθσ επιβράδυνςθσ, τθσ παρουςίαςθσ τελετϊν, τθσ κατθγοριοποίθςθσ των απαντιςεων ςε 

μεγάλεσ κατθγορίεσ που αντιςτοιχοφν ςε μεγάλα ανκρϊπινα ερωτιματα, του ελζγχου των 

προκαταλιψεων και τθσ χριςθσ ςυμβόλων (Wagner 1976, 76-77). Το Δράμα ζτςι γίνεται το 

μζςο για τθν πολιτικοποίθςθ των ςυμμετεχόντων, με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου 
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κόςμου (Eriksson 2011).   

 Κατά τθν O’  Neill (2015, 3-5), θ μεκοδολογία τθσ Heathcote περνά από τρεισ 

φάςεισ: (α) θ πρϊτθ κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ θ φάςθ του «εμπειρικοφ» (living 

through) Δράματοσ, κατά το οποίο οι μακθτζσ αναλάμβαναν ρόλουσ που τουσ απζδιδαν 

εμπειρικά και ςτθ ςυνζχεια θ ίδια τουσ καλοφςε ςε αναςτοχαςμό˙ (β) θ δεφτερθ κα 

μποροφςε να ονομαςτεί φάςθ των «απεικονίςεων» και των «ςυμβάςεων» (depictions – 

conventions), όπου μζςω τθσ δράςθσ και τθσ επιβράδυνςισ τθσ, καλοφνταν οι μακθτζσ ςε 

διερεφνθςθ ςθμαντικϊν πλευρϊν του αναλυτικοφ προγράμματοσ˙ (γ) θ τρίτθ κα μποροφςε 

να ονομαςτεί φάςθ του «μανδφα του ειδικοφ» (mantle of the expert)˙ με τθν τεχνικι αυτι 

οι μακθτζσ αναλαμβάνουν ευκφνεσ για ςκόπιμεσ δράςεισ, ϊςτε να κεωροφν το ζργο που 

επωμίηονται περιςςότερο ςοβαρό.  

 Gavin Bolton: Στενόσ ςυνεργάτθσ τθσ Heathcote (Jardine 1995, 127-132) κι επίςθσ 

ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ κεωρθτικοφσ του Δράματοσ ςτθν Εκπαίδευςθ, ο Bolton 

(1984˙ 1985˙ 1979) ςτο γνωςτότερο βιβλίο του με τίτλο Towards a Theory of Drama in 

Education διατυπϊνει τισ αρχζσ μιασ νζασ κεωρίασ ςυνδεδεμζνθσ με τισ κεωρίεσ του Piaget 

και του Vygotsky˙ ςτο βιβλίο του ο Bolton εξετάηει τα μοντζλα παιχνιδιοφ και τθ ςχζςθ τουσ 

με το Δράμα, κακϊσ και τθ χριςθ του Δράματοσ ωσ ςτρατθγικισ για τθν προϊκθςθ τθσ 

γνϊςθσ. Συγκεκριμζνα, μζςα από το Δράμα επιδιϊκει τθν αυκεντικι κατανόθςθ του 

διδαςκόμενου αντικειμζνου από τον ίδιο το μακθτι, μζςω ατομικισ ζρευνασ, που 

αναπτφςςεται με το παιχνίδι (game)73, κατά το οποίο το παιδί υποκρίνεται ότι βρίςκεται ςε 

ζνα φανταςτικό υποκετικό κόςμο (“as-if”) και λειτουργεί ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνουσ 

κανόνεσ ˙ το παιχνίδι, κατά τον Bolton, βοθκά το παιδί να κεμελιϊςει τθ ςχζςθ του με τουσ 

άλλουσ, με τθ ηωι και τθν κοινωνία και είναι ουςιϊδεσ για τθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν 

Εκπαίδευςθ, κακϊσ μζςα από αυτό αναπτφςςονται δεξιότθτεσ επίλυςθσ ςφνκετων 

προβλθμάτων. Το Δράμα για τον Bolton είναι μια ομαδικι διαδικαςία που επιτρζπει τθν 

ατομικι ανάπτυξθ, ανοίγοντασ το δρόμο ςτθν τζχνθ και τθ δθμιουργικότθτα (Τςιάρασ 2014, 

68-74˙ Tsiaras 2013˙ Radley 2002, 9-11˙ Jardine 1995).  

 

 ΙΙΙ.5.v. Δεκαετία 1990 κ.εξ.: David Hornbrook κι επίγονοι 

 H παράδοςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ τθσ Heathcote και του Bolton 

ζχει γνωρίςει κι ζντονθ κριτικι, κακϊσ ζχει κεωρθκεί ανορκόδοξθ, υπερβολικά πιεςτικι, με 

αμφίβολα αποτελζςματα, χωρίσ αιςκθτικό-καλλιτεχνικό πλαίςιο (O’ Neill 2015, 4˙ Haseman 

2014˙ Τςιάρασ 2014, 65˙ Booth 2012, 11-12).  

                                                           
73

 Το παιχνίδι (game) του Bolton παρουςιάηει ςθμαντικι διαφορά από το αυκόρμθτο παιχνίδι (play) 
του Slade, κακϊσ το πρϊτο υποτάςςεται ςε κανόνεσ και αυςτθρό ςχεδιαςμό. 
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 David Hornbrook: Ο κυριότεροσ από τουσ επικριτζσ αυτοφσ είναι ο Hornbrook 

(1991˙ 1989), ο οποίοσ με το βιβλίο του Education in Drama: Casting the National Curriculum 

άςκθςε δριμεία κριτικι ςτθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ με τον ιςχυριςμό ότι θ 

ςφνδεςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ με τθν ζννοια πρωτίςτωσ του μζςου μάκθςθσ και λιγότερο 

τθσ ad hoc αιςκθτικισ μελζτθσ ζχει αποτζλεςμα τθν αποκοπι των παιδιϊν από τον κόςμο 

του κεάτρου, αλλά και από κάκε ςυλλογικι αιςκθτικι διάςταςθ. Με το βιβλίο του, 

μάλιςτα, Education and Dramatic Art (1989, 157) κατθγορεί τθν Heathcote και τον Bolton 

ότι ειςάγουν μια «αντι-κεατρικι» πρακτικι χωρίσ κεωρία και παντελϊσ ανεδαφικι ωσ προσ 

τθν εφαρμογι τθσ ςτθν τάξθ (O’  Toole et al. 2009, 122-124˙ Radley 2002, 13-17˙ Jardine 

1995, 79). Αναφερόμενοσ ςε μακθτζσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

υποςτθρίηει τθ διαμόρφωςθ ενόσ οργανωμζνου πλαιςίου προγράμματοσ ςπουδϊν για το 

Δράμα, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςχεδιαςμοφ, ςκθνοκεςίασ, υποκριτικισ, 

γραφισ και αξιολόγθςθσ - όλων μζςα ςτθν περιοχι του ιςτορικοφ πλαιςίου του δραματικοφ 

ζργου˙ πεποίκθςι του είναι ότι θ εργαςία του παιδιοφ ςτθν τάξθ και θ δουλειά του 

θκοποιοφ ςτθ ςκθνι δεν παρουςιάηουν διαφορζσ (Hornbrook 1989, 108). 

 Επίγονοι: Ρολλοί παιδαγωγοί και ερευνθτζσ του Δράματοσ ςτθν Εκπαίδευςθ 

δζχτθκαν τισ παρατθριςεισ του Hornbrook ωσ χριςιμεσ για τθ κζςθ τθσ τζχνθσ ςτο ςχολείο, 

κεωρϊντασ ότι ζκεςε ζναν αναγκαίο προβλθματιςμό ςτθ κεωρία τθσ Δραματικισ Τζχνθσ 

ςτθν Εκπαίδευςθ, αλλά εξακολουκοφν να υπεραςπίηονται τθ μεκοδολογία τθσ Heathcote 

και του Bolton (Τςιάρασ 2014, 30˙ O’  Toole et al. 2009, 124). Εξάλλου, θ ίδια θ πράξθ, όπωσ 

αποτυπϊνεται ςε ποικίλα άρκρα και βιβλία, που ζχουν γραφτεί για τθ μζκοδο τθσ 

Heathcote, αποδεικνφει ότι αυτι, ςτθριγμζνθ ςτθν ανκρϊπινθ δράςθ, τθν αλλθλεπίδραςθ, 

τθ δζςμευςθ και τθν υπευκυνότθτα, προωκεί τθν κριτικι ςκζψθ και τθ διακεματικι 

προςζγγιςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ ωσ βαςικζσ δεξιότθτεσ για τον πολίτθ του 

μζλλοντοσ (O’  Neill 2015, 4˙ Österlind & Hallgren 2014˙ Heathcote 2012˙ Combs 2001˙ Bolton 

2000, 21˙ Ο’ Toole et al. 2009, 103-194˙ Taylor 1998, 43˙ O’ Neill 1995, xvii). Μερικοί από 

τουσ επιγόνουσ τθσ Heathcote είναι οι Norah Morgan και Juliana Saxton (1987), o John 

Somers (1994), ο David Davis (2014), ο Mike Fleming (2011),  o Jonathan Neelands (1984) 

και o John O’ Toole (1992)74. Λδιαίτερθ κζςθ ςτθ χορεία των μελετθτϊν αυτϊν ζχουν ο 

                                                           
74

 Βλ. ςχετικά και Radley 2002, 6-22˙ Jardine 1995, 73-89. O Τςιάρασ (2014, 74-75) προτείνει για τουσ 
επιγόνουσ τθσ Heathcote και του Bolton, μεταξφ των οποίων και για τουσ Booth και O’Neill, τον όρο 
«δομιςτζσ», επειδι επιδίωξαν να δϊςουν μια δομι ςτισ ζννοιεσ και τισ πρακτικζσ των δφο 
πρωτεργατϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ και διαμόρφωςαν ζνα κεωρθτικό πλαίςιο ςυνεχϊσ 
εξελιςςόμενο, για τθ δόμθςθ και το ςχεδιαςμό των μακθμάτων ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ μεκόδου 
αυτισ˙ για παράδειγμα ο Neelands (1984˙ Neelands & Goode 2000) αναφζρεται ςτθν ποικιλία των 
δραςτθριοτιτων που είναι ςτθ διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν, οι Morgan και Saxton (1987) 
αςχολοφνται με τθν αποςαφινιςθ δομϊν τθσ Heathcote, ενϊ ο O’Toole (1992) ορίηει το χϊρο του 
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Booth και θ O’  Neill. 

 David Booth: Ο Booth (1994), επθρεαςμζνοσ από τθν παράδοςθ τθσ Heathcote, με 

το βιβλίο του Story Drama: Creating Stories Through Role Playing, Improvising, and Reading 

Aloud ειςάγει τθ Δραματοποίθςθ Λςτορίασ (Story Drama), μια μζκοδο για τθν προςζγγιςθ 

τθσ ανάγνωςθσ και κατανόθςθσ των κειμζνων. Σφμφωνα με τθ μζκοδο αυτι, ο διδάςκων 

χρθςιμοποιεί ηθτιματα, κζματα, χαρακτιρεσ, διακζςεισ, ςυγκροφςεισ ι το πνεφμα μιασ 

ιςτορίασ ωσ αρχι για τθ δραματικι εξερεφνθςθ. Κεωρεί πωσ ιδιαίτερα χριςιμο είναι θ 

δομι του Δράματοσ να βαςίηεται ςε καταςτάςεισ που αφοροφν ςτθν πριν τθν αρχι ι τθ 

μετά το τζλοσ πικανι κατάςταςθ του κειμζνου που εξετάηεται, πράγμα που επιτρζπει ςτουσ 

μακθτζσ να αντιλαμβάνονται τισ διαφορετικζσ οπτικζσ που διζπουν τα γεγονότα και να 

εξετάηουν τα κζματα ςε βάκοσ75. 

 Cecily O’ Neill: Επθρεαςμζνθ βακιά από τθν Heathcote, θ O’ Neill (1995) με το 

βιβλίο τθσ Drama Worlds: A Framework for Process Drama ειςάγει το Διαδικαςτικό Δράμα 

(Process Drama), που το κεωρεί μια δυναμικι διδακτικι μεκοδολογία, με τθν οποία ο 

δάςκαλοσ και οι μακθτζσ εργάηονται μαηί για να δθμιουργιςουν ζνα φανταςιακό 

δραματικό κόςμο˙ ο κόςμοσ αυτόσ ςτθρίηεται ςε ζνα προκείμενο (pretext), ζνα αρχικό 

κείμενο δθλαδι, που κζτει τισ προχποκζςεισ τθσ δράςθσ κι οδθγεί ςτθ διερεφνθςθ ενόσ 

ιδιαίτερου προβλιματοσ, μιασ κατάςταςθσ ι μιασ ςειράσ από ςχετικά κζματα˙ θ 

διερεφνθςθ τθσ δράςθσ γίνεται όχι για ζνα διακριτό κοινό, αλλά για χάρθ των ίδιων των 

ςυμμετεχόντων. Στο διαδικαςτικό δράμα οι μακθτζσ αναλαμβάνουν ρόλουσ και αξιολογοφν 

τισ καταςτάςεισ, προςπακϊντασ να ςκεφτοφν πζρα από τθ δικι τουσ οπτικι, διαδικαςία 

που μπορεί να ωκιςει ςτθν αυτογνωςία και τθν κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο 

λειτουργεί θ κοινωνία, ϊςτε να βελτιωκεί. Θ O’  Neill (1995) κεωρεί ότι οι μακθτζσ, μζςω 

τθσ διαδικαςίασ, ζχουν τθν ευκαιρία να δομιςουν γνϊςεισ κεωρθτικά και πρακτικά και πωσ 

οι τζχνεσ πρζπει να αποτελοφν βαςικό μζροσ του ςχολικοφ προγράμματοσ, κακϊσ παρζχουν 

γνϊςθ για τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά και τισ ςυνζπειζσ τθσ (βλ. και Τςιάρασ 2014, 75-81, 

104-106˙ Bowell & Heap 2001, 58-68, 151-152). 

 

 ΙΙΙ.5.vi. Εξελίξεισ ςτην υπόλοιπη Ευρϊπη 

 Οι παραπάνω εξελίξεισ αφοροφν κυρίωσ ςτον Αγγλοςαξονικό χϊρο και τθν Αμερικι 

                                                                                                                                                                      
«διαδικαςτικοφ» Δράματοσ και προτείνει εργαλεία για τθν διδαςκαλία του (βλ. αναλυτικότερα 
Τςιάρασ 2014, 82-90). 
75

 Στο ίδιο πλαίςιο κινοφνται και οι Edmiston, Enciso και King (Edmiston et al. 1987), με τθν ειςαγωγι 
του Αφθγθματικοφ κεάτρου (Narrative Theater), το οποίο περιλαμβάνει τθ μελζτθ των κειμζνων και 
των ιςτοριϊν που περιζχονται ςε αυτά, τθ δθμιουργία δραματικοφ πλαιςίου και τθ χριςθ κεατρικϊν 
ςυμβάςεων. 
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(Deldime 1996, 27). Ανάλογεσ εξελίξεισ παρατθροφνται και ςτθ Γαλλία, ςτθ Γερμανία, τθ 

Σοβιετικι Ζνωςθ, αλλά και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, όπου θ κεατροπαιδαγωγικι ζρευνα 

αςκείται ςε πανεπιςτιμια και ςυνζδρια, ςτο ςχολείο, αλλά και ςε χϊρουσ πολιτιςμοφ 

(Λενακάκθσ 2014˙ Ραπαδόπουλοσ 2010α, 39-40˙ Reiss 2009˙ O’ Toole et al. 2009, 25)˙ ςτθ 

Γαλλία ο παιδαγωγικόσ ρόλοσ του Δράματοσ αναγνωρίηεται ιδιαίτερα είτε με τθ μορφι τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ είτε με τθ μορφι του κεατρικοφ παιχνιδιοφ (Chanceler et al. 1936)˙ ςτθ 

Γερμανία από το μεςοπόλεμο, κακϊσ θ παιδικι θλικία γίνεται το βαςικό ιδεολογικό 

ηθτοφμενο, το κζατρο για παιδιά ςτρζφεται ςτθν κατεφκυνςθ του προλεταριακοφ παιδικοφ 

κεάτρου ι ςτθν παιδαγωγικι κεϊρθςι του μζςω τθσ μεταρρυκμιςτικισ παιδαγωγικισ 

(Ραπαδόπουλοσ 2007, 23˙ Deldime 1996, 26-27)˙ ςε ανάλογο πλαίςιο κινείται το κζατρο για 

παιδιά και ςτθ Σοβιετικι Ζνωςθ με ςτόχο τθν «οικοδόμθςθ του ςοςιαλιςμοφ» (Deldime 

1996, 27-28). 

 

 ΙΙΙ.5.vi. Εξελίξεισ ςτην Ελλάδα  

 Στθν Ελλάδα πρωτοπόροσ ςτθ ςφνδεςθ του ςχολείου με το κζατρο και ςτθν 

πεποίκθςθ για τον παιδαγωγικό ρόλο του κεάτρου ιταν ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1930 ο 

Μίλτοσ Κουντουράσ, που με το πρωτοποριακό του ζργο ςτο Διδαςκαλείο Κθλζων 

Κεςςαλονίκθσ ειςιγαγε ςφμφωνα με τισ αρχζσ του Σχολείου Εργαςίασ τθν εργαςία ςε 

ομάδεσ, αλλά και το ςχολικό κζατρο˙ το τελευταίο, κατά τον Κουντουρά, ζπρεπε να 

ςτθρίηεται ςτθ δθμιουργικότθτα και τθν αυτοεξζλιξθ, ςτθν καλλιζργεια τθσ τζχνθσ και ςτθ 

χαρά των αιςκιςεων, που γίνονται πνεφμα και ιδζα. Λδιαίτερο ιταν μάλιςτα το ενδιαφζρον 

του για τθ Δραματοποίθςθ λογοτεχνικϊν ζργων, λαϊκϊν παραδόςεων και ςχολικϊν 

μακθμάτων, όπωσ θ Λςτορία. Θ εργαςία των μακθτϊν ξεκινοφςε με τθ ςυγγραφι κεατρικϊν 

αποςπαςμάτων ςε ομάδεσ, οι οποίεσ ςυνζκεταν ςτθ ςυνζχεια τα μζρθ ςε ενιαία κεατρικά 

ζργα˙ όταν  θ ςφνκεςθ ολοκλθρωνόταν, το ζργο διαβαηόταν ςτθν τάξθ, γινόταν κριτικι και 

ςχολιαςμόσ και ςταδιακά προχωροφςε ςτθ διαδικαςία τθσ παράςταςθσ, με ςυνεργαςία 

μακθτϊν όλων των τάξεων και μερικϊν κακθγθτϊν (Ραπαδόπουλοσ 2010α, 32˙ Γραμματάσ 

2004, 147-165˙ Γραμματάσ 2003˙ Καραμθνάσ & Ψάλτθ 2002˙ Αγγελίδου-Τςιμοποφλου 1976, 

111-118). 

 Τθν παράδοςθ αυτι ςυνεχίηουν κι αναπτφςςουν ςιμερα αρκετοί 

κεατροπαιδαγωγοί, καλλιτζχνεσ, ερευνθτζσ και πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι, οι οποίοι 

χρθςιμοποιοφν και προβάλλουν το κεατρικό παιχνίδι, το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ και τθ 

Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ωσ μζςα παιδαγωγικισ αφφπνιςθσ ςτο ςχολείο˙ 

χαρακτθριςτικά αναφζρονται ο Κόδωροσ Γραμματάσ (2004˙ 1999α˙ 1999β), που μελετά όλο 
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το εφροσ του Κεάτρου ι του Δράματοσ για νεανικό κοινό, ο Λάκθσ Κουρετηισ (2008) κι ο 

Νίκοσ Γκόβασ (2002), που ζχουν αςχολθκεί ιδιαίτερα με το κεατρικό παιχνίδι, θ Άλκθςτισ 

(2008), ο Τθλζμαχοσ Μουδατςάκισ (1994), ο Σίμοσ Ραπαδόπουλοσ (2010α), ο Αςτζριοσ 

Τςιάρασ (2005), οι Άβρα Αυδι και Μελίνα Χατηθγεωργίου (2007), ο Αντϊνθσ Λενακάκθσ 

(2013α˙ 2013β) κι ο Γιάννθσ Ραπαδόπουλοσ (2012˙ 1997), που κινοφνται ωσ επί το πλείςτον 

ςτο χϊρο τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ωσ παιδαγωγικοφ εργαλείου ςτθν Εκπαίδευςθ, και θ 

Ρερςεφόνθ Σζξτου (2005˙ Sextou 2004), που το ερευνθτικό τθσ ενδιαφζρον αφορά κυρίωσ 

ςτο Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ. 

 

 ΙΙΙ.6. Η Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθν πράξθ 

 Θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ παρζχει ςτουσ μακθτζσ πλοφςιεσ ευκαιρίεσ 

γνωριμίασ με τον κόςμο και τθ ηωι, μζςα από ζνα πλζγμα ςτοιχείων ςεβαςμοφ ςτισ 

ανάγκεσ και τισ προτιμιςεισ τουσ. Θ Σζξτου (2007, 33-36) κεωρεί πωσ θ χριςθ του 

Δράματοσ ι τθσ ςχολικισ Δραματοποίθςθσ ςχετίηεται με βαςικά και κεμελιωμζνα 

δικαιϊματα του παιδιοφ, όπωσ το δικαίωμα των ίςων ευκαιριϊν για επαφι με τον 

πολιτιςμό και τθν τζχνθ, το δικαίωμα να γνωρίςει τον κόςμο μζςα από διαφορετικό οπτικό 

πρίςμα, το δικαίωμα για ςυνεργαςία και αλλθλεπίδραςθ, το δικαίωμα να αφυπνιςτεί 

κοινωνικά, να ευαιςκθτοποιθκεί και να αναπτφξει κριτικι ςκζψθ, να γνωρίςει τθν 

πολιτιςμικι του κλθρονομιά και  να πειραματιςτεί μζςα ςε μια δθμιουργικι εκπαίδευςθ.  

 Θ μάκθςθ με τον τρόπο αυτό γίνεται πολυεπίπεδθ και καλφπτει ολιςτικά τισ 

ανάγκεσ του μακθτευομζνου. Θ Ann Cattanach (1996), επθρεαςμζνθ από τθ Sue Jennings 

(1978), αναγνωρίηει τρία μοντζλα μάκθςθσ μζςω του Δράματοσ, τα οποία αφοροφν τόςο τθ 

γενικι όςο και τθν ειδικι εκπαίδευςθ: 

(α) Το δθμιουργικό κι εκφραςτικό μοντζλο, με ςτόχο τθ δθμιουργικότθτα και τθν αναηιτθςθ 

νζων τρόπων ζκφραςθσ ιδεϊν και ςυναιςκθμάτων˙ είναι φανερό πωσ το μοντζλο αυτό 

ςτοχεφει κυρίωσ ςτο τελικό προϊόν. 

(β)  Το μοντζλο για δραςτθριότθτεσ και δεξιότθτεσ, όπου θ παρζμβαςθ του δαςκάλου είναι 

ςχεδιαςμζνθ, ϊςτε να αναπτφξει εξειδικευμζνεσ δραςτθριότθτεσ με ςτόχο οι μακθτζσ να 

αντιμετωπίςουν ςυγκεκριμζνεσ αδυναμίεσ˙ το μοντζλο αυτό ςτοχεφει ςτθν εναςχόλθςθ των 

ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία κι όχι ςτο τελικό προϊόν του Δράματοσ. 

(γ) Το μοντζλο τθσ αυτεπίγνωςθσ ι ενδοςκόπθςθσ, όπου οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με 

απλζσ κακθμερινζσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ κα αναπαραςτακοφν ςτθν τάξθ, ϊςτε να τουσ 

δοκεί θ ευκαιρία να διερευνιςουν προβλθματικζσ καταςτάςεισ και να αναπτφξουν 

μθχανιςμοφσ αντιμετϊπιςθσ, γνωρίηοντασ τον εαυτό τουσ και κατακτϊντασ ςταδιακά τθν 
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ταυτότθτά τουσ, επιδίωξθ που βρίςκεται πολφ κοντά ςτο κζατρο του Augusto Boal και τθ 

λογικι τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ, όπωσ προςδιορίςτθκε ςτθν παροφςα 

ζρευνα. 

 

 ΙΙΙ.6.i. Οφζλη από τη Δραματική Τζχνη ςτην Εκπαίδευςη  

 Τα οφζλθ από τθ χριςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθν τάξθ 

αφοροφν ςε δεξιότθτεσ γνωςτικζσ, φυςικζσ, κοινωνικοπολιτιςμικζσ, ςυναιςκθματικζσ και 

δθμιουργικζσ (Ηαφειριάδθσ & Δαρβοφδθσ 2010, 23-25˙ Ηαφειριάδθσ χ.χ., 4˙ Martello 2001, 

196-197), κακϊσ ςτθρίηεται ςτθν ενεργθτικι, ςωματικι ζκφραςθ των μακθτϊν (Kempe 

2005, 11), είναι ομαδοκεντρικι και διακεματικι (Τριλίβα et al. 2012, 189) και προβαίνει ςτθ 

ςφγκριςθ διαφορετικϊν εκδοχϊν μζςω τθσ αναδιιγθςθσ, του διαλόγου και τθσ ςφνταξθσ 

κειμζνων (Martello 2001, 200).  

 Το Δράμα εξ οριςμοφ είναι μια ςθμαντικι μζκοδοσ επικοινωνίασ, κακϊσ προςφζρει 

ποικιλία από επικοινωνιακζσ εμπειρίεσ ςτουσ μακθτζσ (Kempe 2005, 35˙ Bailin 1993˙ Heinig 

1988), οι οποίοι με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ενκαρρφνονται να 

εκφράςουν τον εαυτό τουσ και να κατανοιςουν τα μθνφματα των άλλων χρθςιμοποιϊντασ 

λεκτικι και μθ λεκτικι επικοινωνία με όλεσ τισ αιςκιςεισ (Duatepe 2004, 32˙ Schoon 1997). 

Με άλλα λόγια, το Δράμα παρζχει ευκαιρίεσ για κοινωνικοποίθςθ και κοινωνικι 

ενδυνάμωςθ των ατόμων, ιδιαίτερα αυτϊν που βιϊνουν τον κοινωνικό αποκλειςμό (Nelson 

2010˙ Schiller 2008˙ Baldwin 2009, 96-97), αλλά και για αλλαγι ςτάςθσ, ευαιςκθτοποίθςθ, 

δθμιουργικι και καλλιτεχνικι ζκφραςθ, ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ και αυτοπεποίκθςθ 

(Τριλίβα et al. 2012, 189˙ Ηαφειριάδθσ & Δαρβοφδθσ 2010, 111-124). Γι’  αυτό και εξόχωσ 

ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι του ςτουσ μακθτζσ με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ76. 

 Θ ςυνεργαςία των ςυμμετεχόντων είναι αναγκαία προχπόκεςθ τθσ δραματικισ 

ζκφραςθσ, γι’  αυτό και θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ζχει πρωτίςτωσ κοινωνικό 

ρόλο (Κοντογιάννθ 2012, 71-77˙ Σζργθ 1991, 37). Θ κοινωνικι διαπραγμάτευςθ διευκολφνει 

τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτο φανταςιακό κόςμο και τθ Δραματοποίθςθ, να 

αδράξουν το αναφαίρετο δικαίωμα  που ζχουν ςτο λόγο και να δομιςουν κοινζσ ερμθνείεσ 

των ςυμβάντων και των αντικειμζνων˙ και θ ςυλλογικι δθμιουργία ςε ομάδα αποτελεί ζναν 

                                                           
76

 Για τθν επίδραςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτουσ μακθτευομζνουσ με ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, βλ. ενδεικτικά Raphael 2014˙ Κοντογιάννθ 2012˙ Goodley & Runswick-Cole 
2011˙ Ηαφειριάδθσ χ.χ., 3˙ Ηαφειριάδθσ & Δαρβοφδθσ 2010˙ Λενακάκθσ 2008˙ Jindal-Snape & 
Vettraino 2007˙ Kempe 2005˙ Payne 2005˙ Peter 2005˙ Brigg 2005˙ Hodgkin 2005˙ Beat & Barrett 2005˙ 
Gray 2001˙ Κοντογιάννθ & Ντολιοποφλου 2000˙ Άλκθςτισ 1998, 218-219˙ Καραγεωργίου-Short 1998˙ 
Walsh et al. 1991˙ Wagner 1976, 210-217. 
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εξαιρετικό παιδαγωγικό χϊρο, όπου τα παιδιά μακαίνουν το ζνα από το άλλο, ςφμφωνα με 

ζνα κοινό ςχζδιο, αναπτφςςοντασ οπτικζσ που οδθγοφν ςτθν κατανόθςθ και το ςεβαςμό 

των άλλων μζςω τθσ ενςυναίςκθςθσ (Sextou 2012˙ Cawthon et al. 2011, 1-2, 4-5˙ Baldwin 

2009, 97˙ Garaigordobil 2008˙ Graves et al. 2007˙ Akyol & Hamamci 2007˙ McGregor 2003, 

42˙ Jarvis et al. 2002˙ Poorman 2002, 34˙ Steinford 2001˙ Beauchamp 1998, 39-41, 76-77˙ 

Philbin & Myers 1991˙ Heinig 1988).  

 Τα κακαρά παιδαγωγικά ευεργετιματα του Δράματοσ πθγάηουν από τθ ςφνδεςθ 

τθσ εμπειρίασ του εκπαιδευομζνου με το προσ διαπραγμάτευςθ κζμα (Courtney 1990) και 

από τθ δυνατότθτα ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ (Gray 2001˙ Warren 1999). Θ 

δθμιουργικι περιζργεια και φανταςία και θ δραματικι ενζργεια βιϊνονται ταυτόχρονα, 

ϊςτε οι μακθτζσ να ςυνκζτουν το νόθμα του αλθκινοφ κόςμου (Adıgüzel & Timuçin 2010˙ 

Heyward 2010˙ Freeman 2000˙ Mitchell 2000, 135), μζςα από τθ διατφπωςθ ερωτιςεων και 

τθν ζκφραςθ απόψεων και ιδεϊν, με υπεφκυνθ κριτικι ςκζψθ, αλλθλεπίδραςθ και 

διαδικαςίεσ επίλυςθσ προβλιματοσ (Anderson & Dunn 2013˙ Bannister 2012˙ Montgomerie 

2010˙ Neelands 2008, 9˙ Moore 2004, 22˙ Fransen 2003˙ Μϊρου 2002˙ Jarvis et al. 2002˙ 

Martello 2001˙ Cusworth & Simons 1997˙ Bailin 1998˙ Bailey 1997˙ Bolton et al. 1987). Θ 

υπευκυνότθτα ςτθν κριτικι ςκζψθ ζχει να κάνει με τθν ζννοια τθσ θκικισ κατανόθςθσ, τθν 

ενεργθτικι ενςυναίςκθςθ, τθ δυνατότθτα απάντθςθσ ςε κρίςιμα ερωτιματα, τθν ερμθνεία 

τθσ ςχζςθσ μεταξφ παρελκόντοσ, παρόντοσ και πικανοφ μζλλοντοσ και τθν αναγνϊριςθ του 

του τρόπου με τον οποίο τα γεγονότα είναι δυνατό να οδθγιςουν ςτθν αλλαγι 

(Montogomerie 2010, 2)˙ πρόκειται για επίτευγμα το οποίο ςτθρίηεται ςτθ δράςθ και το 

διάλογο μζςα ςτον κόςμο του Δράματοσ (Montgomerie 2010, 12). Γι’  αυτό κι ο  Νeelands 

(1984, 54) υποςτθρίηει ότι «το Δράμα είναι μια διαλεκτικι κι όχι μια διδακτικι διαδικαςία 

μάκθςθσ», που ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ και τθσ γλωςςικισ ζκφραςισ τθσ 

(Neelands 2008, 9). 

 Κακϊσ οι μακθτζσ δομοφν ενεργά τισ δικζσ τουσ ερμθνείεσ του κόςμου, χωρίσ το 

φόβο του λάκουσ, κατακτοφν βακφτερα τισ ιδζεσ, ενϊ παράλλθλα διαμορφϊνουν μια 

αναγκαία για τθ ηωι δεξιότθτα, αυτι του πνευματικοφ κάρρουσ (Fines & Verrier 1974, 40). 

Θ κοινωνικι διαπραγμάτευςθ προωκεί τθ δόμθςθ τθσ κοινισ ερμθνείασ των γεγονότων και 

των αντικειμζνων, δίνει βαρφτθτα ςτθ γνϊςθ και τθν εδραιϊνει για μεγαλφτερο χρονικό 

διάςτθμα (Law 2014˙ Ragnarsdóttir & Þorkelsdóttir 2012˙ Τριλίβα et al. 2012, 188˙ 

Ηαφειριάδθσ & Δαρβοφδθσ 2010, 27-28˙ Jarvis et al. 2002˙ Poorman 2002, 32˙ Heathcote & 

Herbert 1985). Θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ παρζχει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα 

να ριςκάρουν κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία, να πειραματιςτοφν και να ςτοχαςτοφν πάνω 
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ςε ανκρϊπινα κζματα και προβλιματα, αλλά και να αντιμετωπίςουν τισ ςυνζπειεσ των 

επιλογϊν και των αποφάςεων που λαμβάνουν ςτο δραματικό περιβάλλον (Farris & Parke 

1993). Ζτςι, αποκτοφν μια αίςκθςθ κοινότθτασ και ταυτότθτασ, οξφνοντασ τθ φανταςία  και 

τθν κρίςθ τουσ, ϊςτε να αναπτφξουν δεςμοφσ δικαιοςφνθσ και ανεκτικότθτασ μεταξφ τουσ 

(Schneider et al. 2007), χωρίσ ρατςιςτικζσ ι άλλου είδουσ προκαταλιψεισ (McGregor 2003˙ 

Jarvis et al. 2002˙ Steinford 2001˙ Annarella 1999β˙ McGregor 1993). 

 Κατά τθν Άλκθςτι (1998, 7) θ Δραματοποίθςθ είναι μια παιδαγωγικι με 

κεραπευτικι ςθμαςία, θ οποία απελευκερϊνει το δυναμιςμό των μακθτϊν, παρζχοντάσ 

τουσ ζνταςθ, εκφραςτικότθτα και δθμιουργικότθτα˙ ο μακθτισ δεν είναι πλζον κεατισ ι 

απλόσ αποδζκτθσ, αλλά δθμιουργόσ (Κοντογιάννθ 2012, 17-18˙ Άλκθςτισ 1998, 22) που 

εμπλουτίηει τθν κινθτικότθτα και παραςτατικότθτά του, μακαίνει να ςυνεργάηεται και να 

αναπτφςςει ςχζςεισ με τουσ άλλουσ, να δομεί ταυτότθτα και αυτοςυναίςκθμα, να 

ευαιςκθτοποιείται καλλιτεχνικά, να κατακτά τθ γνϊςθ βιωματικά, να διευρφνει τθ γλϊςςα 

του και να απολαμβάνει τελικά τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, μζςα από τθ δυναμικι τθσ 

ομάδασ (Άλκθςτισ 2012β, 7-9˙ Άλκθςτισ 1998, 28, 32-34). 

 Οι Αυδι και Χατηθγεωργίου (2007, 19, 51) κεωροφν το Δράμα ςτθν Εκπαίδευςθ μια 

μορφι τζχνθσ με κακαρά παιδαγωγικό χαρακτιρα, που κφριο ςτόχο ζχει τθ μάκθςθ με τθν 

ζννοια τθσ επεξεργαςίασ και τθσ διαμόρφωςθσ νοιματοσ. Οι ςυμμετζχοντεσ βιϊνοντασ μια 

κατάςταςθ διαμορφϊνουν ιδζεσ που μποροφν να ανταλλάξουν και να δοκιμάςουν μζςω 

τθσ δραματικισ μορφισ και με αυτόν τον τρόπο προχωροφν ςε βακφτερθ κατανόθςθ 

νοθμάτων (Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 51).    

 Ο Ραπαδόπουλοσ (2010α, 42-61) κεωρεί ότι θ κεατροπαιδαγωγικι προςζγγιςθ 

βλζπει τον κόςμο ωσ ζνα ενιαίο ςφςτθμα, ςτο οποίο όλα τα επιμζρουσ τμιματα του 

φυςικοφ και του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ αλλθλεπιδροφν και βρίςκονται ςε 

επικοινωνία. Ο ίδιοσ πιςτεφει ότι θ κεατρικι ζκφραςθ κι επικοινωνία ςυμβάλλει ςτθ 

γνωςτικι ανάπτυξθ μζςω τθσ ενςυναίςκθςθσ και τθσ ταφτιςθσ, αλλά και μζςω τθσ 

απρόςωπθσ ςτάςθσ του ρόλου και κατ’  επζκταςθ επιδρά κετικά ςτθ δθμιουργικι φανταςία 

και μάκθςθ και ςτθ δθμιουργικότθτα, ενϊ καλλιεργεί τισ δεξιότθτεσ νοθτικϊν 

αναπαραςτάςεων και κριτικισ-ςτοχαςτικισ ςκζψθσ. Ραράλλθλα, ενιςχφει το αιςκθτικό 

κριτιριο, τθν αιςκθτικι ςυγκίνθςθ, τθ φανταςία και τθν αναηιτθςθ του ωραίου και 

καλλιεργεί τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ, τθ δθμοκρατικι διάκεςθ και τθ ςυνεργατικότθτα 

(Ραπαδόπουλοσ 2010α, 55-61). 

 Ο Λενακάκθσ (2012) τονίηει τθ διαπολιτιςμικι διάςταςθ τθσ κεατροπαιδαγωγικισ, θ 

οποία ωσ μάκθςθ κοινωνικι και καλλιτεχνικι φζρει ςτθν επιφάνεια ιδιαίτερεσ πλευρζσ τθσ 
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ατομικότθτασ, αναδεικνφει τθ διαφορετικότθτα ωσ ςτοιχείο τθσ και δζχεται τθν επαφι με 

τον «άλλο» ωσ ευκαιρία ταφτιςθσ του εαυτοφ με τθ κζςθ του ςτθ ηωι. Μζςα από το Δράμα 

θ βίωςθ τθσ διαφορετικότθτασ γίνεται κετικι εμπειρία ατομικι και κοινωνικι, κακϊσ όλοι 

ςυμμετζχουν ελεφκερα. 

 O Τςιάρασ (2014, 114-120, 138-257), υποςτθρίηει ότι το Δράμα ςτθν Εκπαίδευςθ 

επθρεάηει τα παιδιά ςε γνωςτικό, ςυναιςκθματικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο. 

Συγκεκριμζνα, το εκπαιδευτικό Δράμα εξαςφαλίηει τθν ενεργοποίθςθ διαδικαςιϊν 

μεταγνϊςθσ, που επθρεάηουν πολλαπλϊσ τισ γνωςτικζσ δομζσ του παιδιοφ και προωκοφν 

τθν κοινωνικο-γλωςςικι ανάπτυξι του και τθ βελτίωςθ των ακαδθμαϊκϊν δεξιοτιτων του, 

ενϊ θ ευαιςκθτοποίθςθ απζναντι ςτισ ανάγκεσ, τισ επικυμίεσ και τισ ςτάςεισ των άλλων 

επιδρά ςθμαντικά ςτθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ των μακθτευομζνων. Θ παιδαγωγικι 

του Δράματοσ, εξάλλου, κατά τον Τςιάρα, είναι μια παιδαγωγικι τθσ ειρινθσ που μπορεί να 

να απαλείψει τθν πλθκϊρα βίαιων ερεκιςμάτων, επιδρϊντασ κετικά ςτθν κοινωνικι 

ανάπτυξθ των παιδιϊν, ενϊ ταυτόχρονα μπορεί να παράςχει διεξόδουσ ςυναιςκθματικισ 

ζκφραςθσ και ενςυναίςκθςθσ, με αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων 

ςυναιςκθματικοφ τφπου (Τςιάρασ 2014, 229-257). 

  

 ΙΙΙ.6.ii. Δυςκολίεσ ςτην ειςαγωγή τησ Δραματικήσ Τζχνησ ςτην τάξη 

 Οι δυςκολίεσ τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων εμπνευςμζνων από τισ αρχζσ τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν τάξθ είναι αρκετζσ. Το πρϊτο βαςικό πρόβλθμα είναι το γεγονόσ 

ότι ςυνικωσ οι μακθτζσ δεν είναι προετοιμαςμζνοι για τζτοιου είδουσ απαιτθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, ενεργθτικζσ, ομαδοςυνεργατικζσ κι ελεφκερεσ, με αποτζλεςμα αρχικά να 

αιςκάνονται άβολα και να αναπτφςςουν ςυγκρουςιακζσ ςυμπεριφορζσ˙ γι’  αυτό μια 

ςοβαρι πρόκλθςθ που ζχει ςυχνά να αντιμετωπίςει ο διδάςκων είναι θ διαχείριςθ τθσ 

τάξθσ, τουλάχιςτον ςτισ πρϊτεσ ςυναντιςεισ (Τςιάρασ 2007α, 19-22˙ Fines & Verrier 1974, 

65-66).  

 Ραράλλθλα, δυςχζρειεσ μπορεί να παρουςιαςτοφν και λόγω του χϊρου, κακϊσ οι 

ςχολικζσ τάξεισ δεν είναι κατάλλθλα εφοδιαςμζνεσ για το Δράμα, αλλά και του χρόνου, 

επειδι οι προβλεπόμενεσ από το νόμο διδακτικζσ ϊρεσ των 40-45 λεπτϊν δεν επαρκοφν 

ςυνικωσ για τθν ανάπτυξθ ενόσ πλιρουσ μακιματοσ με τθ χριςθ τεχνικϊν τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ (Λωακειμίδθσ 2011, 64-68, 329-338˙ Ηαφειριάδθσ & Δαρβοφδθσ 2010, 41-45˙ Τςιάρασ 

2007α, 84-90).  

 Ζνα άλλο ςοβαρό κζμα είναι θ γλωςςικι ζκφραςθ των μακθτϊν, θ οποία είτε δεν 

είναι επαρκϊσ ανεπτυγμζνθ για τισ ανάγκεσ του Δράματοσ είτε μπορεί να παρουςιάηει 
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δυςχζρειεσ, λόγω φυςικϊν αναςτολϊν των μακθτϊν ενϊπιον τθσ τάξθσ (Fines & Verrier 

1974, 37). Γι’  αυτό ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ωσ διευκολυντι και ςχεδιαςτι των 

δραςτθριοτιτων είναι καίριασ ςθμαςίασ, αν και ζνασ ακόμθ παράγοντασ πρόςκετων 

δυςκολιϊν είναι θ αμθχανία των ίδιων των διδαςκόντων, οι οποίοι δεν είναι 

επιμορφωμζνοι και παράλλθλα είναι απρόκυμοι να δοκιμάςουν νζεσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ 

(Λενακάκθσ 2013α˙ Άλκθςτισ 2008, 16-17)˙ όπωσ ο Gavin Bolton (Jardine 1995, 65, 76) 

αναφζρει, κάκε δραςτθριότθτα που επαναφζρει το κζμα τθσ διδαςκαλίασ για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ είναι δφςκολθ ςτθν εφαρμογι τθσ, γιατί απαιτεί ζνα νζο πλαίςιο, μια νζα 

γλϊςςα, μια νζα κεϊρθςθ τθσ ςχζςθσ δαςκάλου και μακθτι. 

  

 ΙΙΙ.6.iii. Ο ρόλοσ του δαςκάλου 

 Ππωσ ζγινε φανερό, θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ αναπτφςςεται ςε ζνα 

περιβάλλον ςυνεργατικισ μάκθςθσ, ςτο οποίο οι μακθτζσ εργάηονται μαηί, για να 

επιτφχουν ζναν κοινό ςκοπό, εξυπθρετϊντασ παράλλθλα ςτόχουσ διαπροςωπικϊν επαφϊν 

και ανάπτυξθσ κοινωνικϊν δεξιοτιτων (Άλκθςτισ 2008, 161-164). Στο πλαίςιο αυτό και ο 

ρόλοσ του δαςκάλου ςτθν τάξθ αλλάηει, κακϊσ ευκφνθ του πλζον είναι να εμψυχϊνει τθν 

ομάδα του ςτο μζγιςτο τθσ δθμιουργικότθτάσ τθσ και να προτείνει καταςτάςεισ και δράςεισ 

που να ευνοοφν τθ μάκθςθ (Beauchamp 1998, 91)˙ γι’ αυτό και θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν 

Εκπαίδευςθ είναι προςιτι ςε κάκε εκπαιδευτικό (Wagner 1976, 15) που είναι 

διατεκειμζνοσ να εγκαταλείψει τα παραδοςιακά ςχιματα και να αναλάβει το ρόλο του 

διευκολυντι77 τθσ μακθτικισ εξερεφνθςθσ, τθσ ανάπτυξθσ, τθσ ζκφραςθσ και τθσ 

επικοινωνίασ των ιδεϊν, των αντιλιψεων και των ςυναιςκθμάτων περιςςότερο από το να 

είναι απλόσ μεταφορζασ γνϊςθσ78.  

 Αν και είναι καλό να γνωρίηει από κζατρο και φυςικά να ζχει βακιά γνϊςθ του 

αντικειμζνου διδαςκαλίασ του, ςτθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ο δάςκαλοσ δεν 

είναι ο απολφτωσ ειδικόσ ι αυτόσ που ξζρει τα πάντα˙ είναι αυτόσ που μοιράηεται τθ 

δόμθςθ τθσ γνϊςθσ με τουσ μακθτζσ του, αναηθτϊντασ το υλικό, τα ςφμβολα, τθ δραματικι 

εςτίαςθ, το βάκοσ τθσ ζνταςθσ και το ρυκμό τθσ δράςθσ (Wagner 1976, 15). O δάςκαλοσ, 

                                                           
77

 Κατά τισ Τριλίβα, Ξαρλι, Σπινκάκθ (Τριλίβα et al. 2012, 152-185) ο διευκολυντισ κάκε ομαδικισ 
διαδικαςίασ οφείλει να προετοιμάηεται διεξοδικά και να διαχειρίηεται επιμελϊσ τθν ομάδα, να 
χρθςιμοποιεί ςκόπιμα το χρόνο και το χϊρο, να εκμαιεφει τθ ςυμμετοχι και τθ δθμιουργικότθτα των 
ςυμμετεχόντων, να ζχει αυτοπεποίκθςθ κι αυκεντικότθτα, να τεκμθριϊνει τισ διαδικαςίεσ και τα 
προϊόντα τθσ ομάδασ, να δθμιουργεί κετικό κλίμα και να προγραμματίηει εφςτοχεσ βιωματικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 
78

 Βλ. ςχετικά ενδεικτικά Λενακάκθσ 2013α˙ Heathcote 2012˙ Κοντογιάννθ 2012, 28-30˙ Άλκθςτισ 
2008, 176-185˙ Τςιάρασ 2007α, 23-25˙ Fransen 2003˙ Γραμματάσ 1999α, 80˙ Wilhelm 1998˙ 
Beauchamp 1998, 61-62˙ Άλκθςτισ 1998, 36-39˙ Jardine 1995, 65-66˙ Μουδατςάκισ 1994, 55-56˙ Σζργθ 
1991, 52-53˙ Heinig 1988˙ Morgan & Saxton 1987. 
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ζτςι, γίνεται ζνασ μακθτευόμενοσ ανάμεςα ςε μακθτευομζνουσ, ζνασ ςυμμετζχων κι ζνασ 

οδθγόσ, που δανείηει εμπειρία ςτουσ μακθτζσ του (Τριλίβα et al. 2012, 188-189˙ Σζξτου 

2007, 36-38˙ Γραμματάσ 1999α, 80-81˙ Wilhelm 1998˙ Wagner 1976, 97), κατά το πρότυπο 

του μεςολαβθτι (joker) ςτο Κζατρο του Καταπιεςμζνου του Boal (Vine 2006, 116-118˙ 

Ηϊνιου 2003˙ ΜacDonald & Rachel 2001) ι του διαμεςολαβθτι (mediator) τθσ Heathcote 

και του Bolton (Jardine 1995, 77).  

 Ανάλογα προσ το βακμό ςυμμετοχισ του διδάςκοντοσ ςτο Δράμα, κατά τθν 

Άλκθςτθ (1998, 37-38, 70-74), αυτό μπορεί να ζχει τισ εξισ μορφζσ: 

(α) Αυτοςχζδια ζκφραςθ ωσ απόκριςθ ςε ερζκιςμα του περιβάλλοντοσ χϊρου˙ 

(β) Αυτοςχζδια ζκφραςθ χωρίσ ερζκιςμα, με ελεφκερθ απόκριςθ των μακθτϊν, κατάλλθλθ 

κατ’  εξοχιν για εφιβουσ˙ 

(γ) Ρρογραμματιςμζνθ από τουσ μακθτζσ Δραματοποίθςθ με περικϊρια για 

αυτοςχεδιαςμοφσ,  κατάλλθλθ για μικρά παιδιά˙ 

(δ) Κατευκυνόμενθ Δραματοποίθςθ, χωρίσ ςυμμετοχι του εκπαιδευτικοφ ςτθν ζκφραςθ, 

κατάλλθλθ για παιδιά που δεν είναι εξοικειωμζνα με ανάλογουσ τρόπουσ εργαςίασ˙ 

(ε) Δραματοποίθςθ με ςυμμετοχι του εκπαιδευτικοφ ςε ρόλο, ο οποίοσ τροφοδοτεί και 

ενδυναμϊνει τουσ ςυνεκτικοφσ δεςμοφσ τθσ ομάδασ. 

 Ο δάςκαλοσ μπορεί ακόμθ να ελζγχει και να κακοδθγεί δραςτθριότθτεσ, να 

προκαλεί και να επεκτείνει τθ ςκζψθ, κατά τθ κεωρία του «πλαιςίου ςτιριξθσ», 

αναλαμβάνοντασ ρόλο μαηί με τουσ μακθτζσ, όπωσ και θ Heathcote ζχει τονίςει (Booth 

2012, 7-8˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 29˙ Wilhelm 1998˙ Wagner 1976, 128-146), και 

παρζχοντάσ τουσ επιλογζσ τρόπων ζκφραςθσ (Beauchamp 1998, 63). Ζτςι, μπορεί να 

παράςχει άμεςθ ανατροφοδότθςθ, όταν αυτό είναι αναγκαίο, ανοίγοντασ ζνα μονοπάτι για 

βακφτερθ ανάλυςθ αυτοφ που ςυμβαίνει, κακϊσ πζρα από τθ δθμιουργία μιασ 

αποτελεςματικισ ςχζςθσ θ ανάλθψθ ρόλου δίνει τθ δυνατότθτα ελζγχου του τι κάνουν οι 

μακθτζσ (Heinig 1988)˙ γι’  αυτό ο Bolton (1998) υποςτιριξε ότι χωρίσ το δάςκαλο ςε ρόλο θ 

δραςτθριότθτα των  μακθτϊν κα ιταν παρόμοια με ζνα παιδικό παιχνίδι (Duatepe 2004, 

30). 

 Θ πιο ςθμαντικι ευκφνθ του δαςκάλου είναι να τροφοδοτιςει τθν επικοινωνία 

(Καβαλιζρου 2006, 473˙ Σζργθ 1991, 27-30˙ Heinig 1988). Ρρζπει να αξιολογεί και να 

ςζβεται ειλικρινά, να ενκαρρφνει και να τιμά τθν επικοινωνία, χρθςιμοποιϊντασ τισ 

κατάλλθλεσ ερωτιςεισ, ϊςτε οι μακθτζσ να ςκζφτονται πιο βακιά˙ οι τυπικζσ ερωτιςεισ 

που υποδεικνφουν ςτο μακθτι αυτό που ο δάςκαλοσ ζχει ςτο μυαλό του και του 

υποβάλλουν τθ δικι του γλωςςικι και κεωρθτικι δομι πρζπει να αποφεφγονται 
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(Tarlington 1985˙ Fines & Verrier 1974, 40). Επειδι, μάλιςτα, θ Δραματικι Τζχνθ είναι μια 

ευαίςκθτθ και ριψοκίνδυνθ διαδικαςία ςτθν τάξθ, κακϊσ μπορεί, όπωσ αναφζρκθκε, ςτθν 

αρχι τουλάχιςτον να προβλθματίςει και να φοβίςει μερικοφσ μακθτζσ, ο δάςκαλοσ ζχει τθν 

απόλυτθ ευκφνθ τθσ καλλιζργειασ ενόσ κετικοφ κλίματοσ, που κα εςτιάηει τθν προςοχι των 

μακθτϊν ςτουσ ευρφτερουσ ςκοποφσ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ 

οι μακθτζσ ενϊνονται μαηί ςε ζνα κοινό ςχζδιο εκπαιδευτικισ χειραφζτθςθσ (Kempe 2012, 

9-10˙ Güven 2009, 112˙ Mitchell 2000, 142-143˙ Tomas 1996).    

 Βζβαια, οι εκπαιδευτικοί δε διακζτουν ςυνικωσ τισ κατάλλθλεσ κεωρθτικζσ και 

πρακτικζσ γνϊςεισ και ςυχνά ταυτίηουν τθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ με το κζατρο, 

ιςχυριηόμενοι πωσ δεν είναι επαρκείσ για να τθ χρθςιμοποιιςουν ςτθν τάξθ (Ηαφειριάδθσ & 

Δαρβοφδθσ 2010, 20)˙ πολφ ςυχνά, πάλι, αντιμετωπίηουν τα ςχετικά προγράμματα με 

δυςπιςτία, με δεδομζνα το ηιτθμα τθσ ζλλειψθσ χρόνου, τισ περικοπζσ των απολαβϊν και 

τισ πιζςεισ του αναλυτικοφ προγράμματοσ (Λενακάκθσ 2013α˙ Τριλίβα et al. 2012, 21-26). 

  Γι’ αυτό θ επιμόρφωςθ είναι αναγκαία, ϊςτε οι ίδιοι να καταρτίηουν τα 

προγράμματά τουσ ςε ςχζςθ και ςυνάρτθςθ με το αναλυτικό πρόγραμμα και τισ ανάγκεσ 

των μακθτϊν τουσ79, διαμορφϊνοντασ τθν αναγκαία ταυτότθτα του επαγγελματία80. 

Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι εκπαιδευτικοί που ζχουν παρακολουκιςει κάποιασ μορφισ 

επιμόρφωςθ ι μάκθμα ςτο πανεπιςτιμιο πάνω ςτθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ 

είναι πιο πικανό να αντιλθφκοφν τθ διαδικαςία αυτι ωσ αποτελεςματικι και να 

αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία τθσ περαιτζρω κατάρτιςθσ ςτο Δράμα (Moore 2004, 1).  

 O εκπαιδευτικόσ-εμψυχωτισ, που ζχει επιμορφωκεί ςτθ Δραματικι Τζχνθ και τθ 

χρθςιμοποιεί ςυςτθματικά ςτθν τάξθ του, ονομάηεται από τον Αντϊνθ Λενακάκθ (Lenakakis 

2004) Paedagogus Ludens («παίηων παιδαγωγόσ»), κατά τθν ζννοια του Hominis Ludentis 

του Huizinga (1989). Απαντϊντασ ςτισ προκλιςεισ για τθν αποςτολι του ςχολείου ςιμερα, 

ο δάςκαλοσ αυτόσ, κατά τον Λενακάκθ, διακζτει διευρυμζνεσ δεξιότθτεσ, που δεν αφοροφν 

τόςο ςτθν παρζμβαςι του ωσ ειδικοφ για τθ διαμεςολάβθςθ τθσ γνϊςθσ, αλλά πολφ 

περιςςότερο ςτο ςυνοδευτικό, υποςτθρικτικό κι εμψυχωτικό του ρόλο ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία.  

  

                                                           
79

 Κατά τθ Σζργθ (1991, 47) o δάςκαλοσ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του τθν θλικία και το ςτάδιο 
ανάπτυξθσ των μακθτϊν, τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ τάξθσ, τθν αντιλθπτικι ικανότθτα των μακθτϊν, 
τισ κινθτικζσ και γλωςςικζσ δεξιότθτζσ τουσ, τθν προθγοφμενθ εκπαίδευςι τουσ, το χϊρο που ζχει 
ςτθ διάκεςι του και τισ διακζςιμεσ πθγζσ υποςτιριξθσ του μακιματοσ.  
80

 Για τθν ταυτότθτα του επαγγελματία τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ βλ. Λενακάκθσ 
2013α˙ Λενακάκθσ 2013β, 10˙ Τριλίβα et al. 2012, 25˙ Dawson et al. 2011˙ Baldwin 2009, 101-102˙ 
Schonmann 2009˙ Özdemir & Çakmak 2008˙ Σζξτου 2007, 36-37˙ Belliveau 2006˙ Σζξτου 2005, 66˙ 
Mullen et al. 2005˙ Griggs 2001˙ Sebba 2000, 165-167˙ Erickson 1988, 17. 
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 ΙΙΙ.6.iv. Δομή μαθήματοσ κατά τισ αρχζσ τησ Δραματικήσ Τζχνησ ςτην Εκπαίδευςη 

 Οι ζμπειροι δάςκαλοι γενικά χρθςιμοποιοφν διάφορεσ τεχνικζσ του Δράματοσ για 

να κινθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ τουσ, όταν ζχουν νζεσ πλθροφορίεσ να παρουςιάςουν 

(Cherif et al., 1998)˙ οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ δομοφνται ςε ζνα ςφνολο που ονομάηεται 

«ςενάριο»81. Ζνα μάκθμα που βαςίηεται ςε τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ αποτελείται 

γενικά από τρία μζρθ: ειςαγωγι, ανάπτυξθ και κλείςιμο82.  

 Στθν ειςαγωγι83, οι δραςτθριότθτεσ για «ηζςταμα» χρθςιμοποιοφνται για να 

χαλαρϊςουν τουσ μακθτζσ, να τουσ προετοιμάςουν για τθν εργαςία τουσ με αρμονία, να 

αναπτφξουν κλίμα εμπιςτοςφνθσ μεταξφ τουσ και να τουσ διαςκεδάςουν, ϊςτε να είναι 

προετοιμαςμζνοι για τθν ανάπτυξθ του μακιματοσ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ για 

«ηζςταμα» δίνουν ςτουσ μακθτζσ και μερικά χριςιμα ςτοιχεία για το μάκθμα.  

 Στο τμιμα τθσ ανάπτυξθσ84, δθμιουργείται ζνα εικονικό περιβάλλον, ςτο οποίο οι 

μακθτζσ υποκρίνονται ςαν να ςυμβαίνει κάτι (as-if-world˙ «ασ κάνουμε ςαν να…»). Θ 

εικονικι ατμόςφαιρα δθμιουργεί ζνα φυςικό χϊρο για το Δράμα και προχποκζτει 

αφαίρεςθ και φανταςία μζςω του παιχνιδιοφ˙ το εικονικό παιχνίδι είναι ουςιαςτικά μια 

διανοθτικι δραςτθριότθτα όπου το νόθμα δθμιουργείται από τθ ςυμβολικι χριςθ των 

δράςεων και των αντικειμζνων (Σζξτου 2007, 27-28˙ Σζργθ 1991, 56˙ Bolton et al. 1987). 

Ραράλλθλα, παρουςιάηονται οι ρόλοι που ςυνκζτουν τθ δραματικι πλοκι, ϊςτε οι 

μακθτζσ, με τθν επεξεργαςία τουσ, να κατανοιςουν το περιεχόμενο του μακιματοσ. 

 Σε αυτό το «μεταφορικό» περιβάλλον οι μακθτζσ ζρχονται αντιμζτωποι με 

εντάςεισ, εμπόδια που πρζπει να ξεπεράςουν, αποςτολζσ που πρζπει να ολοκλθρϊςουν, 

                                                           
81

 Ο όροσ «ςχεδιαςμόσ ςεναρίου» (scenario planning) αναφζρεται ςτθν επινόθςθ ενόσ ςυνόλου 
διαδικαςιϊν, με τισ οποίεσ επιχειροφμε τθ λεπτομερι περιγραφι μιασ φάςθσ τθσ πραγματικότθτασ, 
ϊςτε να λάβουμε αποφάςεισ για το χρόνο και τον τρόπο παρζμβαςθσ ςε αυτιν, με ςκοπό τθ 
βελτίωςι τθσ (Ringland 2006, 13)˙ είναι μια αλλθλουχία πρωτοτυπικϊν γεγονότων, μια διάρκρωςθ 
πλθροφοριϊν, ϊςτε να γίνουν κατανοθτζσ επιλογζσ, πράξεισ κι εκβάςεισ γεγονότων (Schank & 
Abelson 1977, 96). Πταν ο όροσ «ςενάριο» αφορά ςτθν εκπαίδευςθ (educational scenario) 
αναφζρεται ςε ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων που ςχεδιάηονται, για να προςεγγιςτεί διδακτικά ζνα 
κζμα (Γκίκα 2002, 353-354).  Θ διάρκεια κάκε ςεναρίου μπορεί να ποικίλλει από μία ϊρα μζχρι 
αρκετζσ, εξαρτϊμενεσ από τθν θλικία, το χρόνο που κζλει ο εκπαιδευτικόσ να δαπανιςει και το 
ενδιαφζρον των μακθτϊν. Συνιςτάται τάξεισ που δεν ζχουν ςυνθκίςει τθ διαδικαςία να αρχίηουν με 
ςφντομεσ δραςτθριότθτεσ (20-30 λεπτά) που κα επεκτείνονται χρονικά, κακϊσ οι μακθτζσ κερδίηουν 
ζτςι αυτοπεποίκθςθ και εμπειρία (Βelliveau et al. 2008, 4). 
82

 Για τθ δομι βλ. ενδεικτικά Ραπαδόπουλοσ 2010α, 61-62˙ Belliveau et al. 2008, 4˙ Τςιάρασ 2007β, 
39-51˙ Τςιάρασ 2005, 93-106˙ Kempe 2005, 53-60˙ Γραμματάσ 1999α, 79-80˙ Άλκθςτισ 1998, 42-46˙ 
Moore 1995, 194˙ Turner 1989˙ Heinig 1988˙ Taylor & Walford 1972, 17. 
83

 Για τθν ειςαγωγι βλ. ενδεικτικά Ραπαδόπουλοσ 2010α, 61˙ Ηαφειριάδθσ & Δαρβοφδθσ 2010, 57-
68˙ Ραπαδόπουλοσ 2007, 99-100˙ Τςιάρασ 2007β, 39-44˙Τςιάρασ 2005, 94-99˙ Murphy 2005, 51˙ 
Duatepe 2004, 65˙ Γκόβασ 2002, 21-42˙ Γραμματάσ 1999α, 79˙ Άλκθςτισ 1998, 43, 87˙ Heinig 1988. 
84

 Για τθν ανάπτυξθ του ςεναρίου διδαςκαλίασ βλ. ενδεικτικά  Ραπαδόπουλοσ 2010α, 62˙ 
Ραπαδόπουλοσ 2007, 101-103˙ Τςιάρασ 2007β, 44-48˙ Τςιάρασ 2005, 99-103˙ Duatepe 2004, 32˙ 
Beauchamp 1998, 44. 
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καταςτάςεισ που πρζπει να αμφιςβθτιςουν (Güven 2009, 110-112˙ Duatepe 2004, 33˙ 

Neelands & Goode 2000, 5-8). Θ δραματικι δομι ζτςι κερδίηει τθν προςοχι των 

ςυμμετεχόντων και διατθρεί το ενδιαφζρον τουσ, δθμιουργϊντασ αγωνία που κρατά τουσ 

μακθτζσ ςε ζνα επίπεδο προςδοκίασ για τθν ζκβαςθ του προβλιματοσ (Heinig 1988). Για να 

αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ αυτζσ, οι μακθτζσ πρζπει να δομιςουν ιδζεσ και να τισ 

ςυηθτιςουν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, αποκτϊντασ ζτςι κίνθτρο για λόγο και μάκθςθ 

(Booth 1985).  

 Τζλοσ, ςτο κλείςιμο85, ςυνοψίηονται τα βαςικά ςθμεία τθσ δραςτθριότθτασ και 

αξιολογοφνται, ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνα κριτιρια κι όχι βάςει προτφπου (Kempe 2005, 

81)˙ θ φάςθ αυτι ςτοχεφει ςτθν εξζταςθ των πεποικιςεων ι των γνϊςεων οποιαςδιποτε 

μορφισ, οι οποίεσ αποτζλεςαν τουσ ςτόχουσ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ (Dewey 1933, 

118).  Θ Δραματικι τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ, εξάλλου, δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ςτοχαςμό 

και τον αναςτοχαςμό, κακϊσ με αυτόν τον τρόπο κακίςταται δυνατι θ δόμθςθ τθσ γνϊςθσ 

πάνω ςτθν εμπειρία. Οι μακθτζσ ανακαλοφν ό,τι ζμακαν μζςω τθσ διαδικαςίασ ι 

παρουςιάηουν τα αποτελζςματα του ζργου τουσ (Duatepe 2004, 33˙ Γραμματάσ 1999α, 80˙ 

Άλκθςτισ 1998, 49-50˙ Cherif et al., 1998), ενϊ ο διδάςκων επανερμθνεφει τθν εμπειρία, με 

ςτόχο να τθν αναλφςει προςεκτικά (Τριλίβα et al. 2012, 57˙ Σζξτου 2007, 38-41˙ Άλκθςτισ 

1998, 50-51).  

 Αν ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί το Δράμα για τθ διδαςκαλία του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ, τότε αυτό αξιολογείται με βάςθ τα αποτελζςματα ςτθν πρόοδο του μακθτι 

και με βάςθ τθν τρζχουςα δραςτθριότθτα˙ βαςικζσ, ωςτόςο, παράμετροι κα μποροφςαν να 

κεωρθκοφν θ κατάκτθςθ του περιεχομζνου του Δράματοσ, το ςτοιχείο του πραγματικοφ, θ 

μορφι και θ γλϊςςα τθσ Δραματικισ Τζχνθσ και το ςτοιχείο τθσ αιςκθτικισ (Kempe 2005, 

81-85).  

 

 ΙΙΙ.6.v.Σχεδιαςμόσ μαθήματοσ και Τεχνικζσ τησ Δραματικήσ Τζχνησ  

 Για το ςχεδιαςμό ενόσ μακιματοσ, ςφμφωνα με τισ  αρχζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ 

ςτθν Εκπαίδευςθ, ο διδάςκων κατ’  αρχάσ επιλζγει ζνα πρόβλθμα, το οποίο κα πρζπει να 

αναπτφξει ςε διδακτικό «μφκο», κατά το αντίςτοιχο των δραματικϊν μφκων τθσ κλαςικισ 

τραγωδίασ. Στόχοσ του πρζπει να είναι θ μάκθςθ, θ διδαςκαλία, ςφμφωνα με τουσ 

διδακτικοφσ ςτόχουσ που ζχει κζςει και τθ δυναμικι των μακθτϊν που ζχει ςτθ διάκεςι 

                                                           
85

 Για το κλείςιμο και τον αναςτοχαςμό βλ. ενδεικτικά Τριλίβα et al. 2012, 188˙ Άλκθςτισ 2012β, 89-
90˙ Ραπαδόπουλοσ 2010α, 62˙ Άλκθςτισ 2008, 274-297˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 95-99˙ 
Ραπαδόπουλοσ 2007, 103˙ Τςιάρασ 2007β, 49-51˙ Τςιάρασ 2005, 103-106˙ Kempe 2005, 81˙ Beat & 
Barrett 2005, 216-217˙ Γραμματάσ 1999α, 80˙ Άλκθςτισ 1998, 49-56˙ Fines & Verrier 1974, 64. 
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του (Ραπαδόπουλοσ 2012, 209-210).  

 Το πρόβλθμα αυτό αποτελεί το ερζκιςμα και ειςάγει το προκείμενο (pretext), τον 

πυρινα, δθλαδι, τθσ ιςτορίασ, που αποτελεί τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ του Δράματοσ, του  

ονομαηόμενου κειμζνου [text (O’  Neill 1995, 19-23)+. Το προκείμενο μπορεί να ςτθρίηεται 

ςε μια ιςτορία ι ςε μια αναλογία, με βάςθ υπάρχον κείμενο ι ςφνκεςθ ςτοιχείων από 

διαφορετικζσ πθγζσ που αναφζρονται ςτο ίδιο κζμα και λειτουργοφν ωσ ερεκίςματα για 

τθν ανάπτυξθ (Σζξτου 2007, 199-200˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 58-62). Στθ ςυνζχεια 

επιλζγονται οι ρόλοι, οι οποίοι μπορεί να είναι κοινωνικοί, να ζχουν τθ μορφι του κοινοφ 

ρόλου ι να καλοφν τουσ μακθτζσ να αντιμετωπίςουν μια κατάςταςθ μζςα από 

ςυγκεκριμζνθ οπτικι γωνία. Τζλοσ, ο δάςκαλοσ επιλζγει αν κα αναλάβει ο ίδιοσ να 

ςυμμετάςχει ςτο Δράμα, με τθν τεχνικι του δαςκάλου ςε ρόλο (Αυδι & Χατηθγεωργίου 

2007, 62-68). 

 Στθ ςυνζχεια, για τθ δθμιουργία επειςοδίων και τθν ανάπτυξι τουσ, απαιτείται θ 

επιλογι των κατάλλθλων ερωτθμάτων και τεχνικϊν (Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 68-75). 

Τα ερωτιματα μπορεί να ςτοχεφουν ςτο δραματικό πλαίςιο, ςτθ δραματικι ζνταςθ, ςτα 

ςυναιςκιματα, ςτθ λιψθ αποφάςεων και ςτον αναςτοχαςμό (Αυδι & Χατηθγεωργίου 

2007, 72). Πχθμα για τθ μεταφορά των ερωτιςεων αυτϊν ςτουσ μακθτζσ είναι οι τεχνικζσ 

που κα επιλεγοφν, οι οποίεσ ποικίλλουν και προζρχονται από τθν παρακατακικθ 

ερευνθτϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ και τθσ εκπαίδευςθσ (Boal 2002˙ Johnson & O’ Neill 1991, 

204-209˙ O’ Neil 1995)˙ οι τεχνικζσ αυτζσ ζχουν ωσ μζςα ζκφραςθσ το ρόλο, τθν αφιγθςθ 

και τθ γλϊςςα (Τριλίβα et al. 2012, 193-194), λεκτικι ι οπτικι (Eriksson 1998).  

 Δεν ταιριάηουν, όμωσ, όλεσ οι τεχνικζσ για τθ διδαςκαλία κάκε κζματοσ, αλλά 

ανταποκρίνονται περιςςότερο ι λιγότερο ςε διαφορετικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ, μακιματα 

και διδακτικοφσ ςκοποφσ (Ραπαδόπουλοσ 2010α, 130-134˙ Ραπαδόπουλοσ 2007, 101-103˙ 

Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 86-99˙ Neelands & Goode 2000, 7-8˙ Simic & Smith 1990). Για 

κάκε μάκθμα οι τεχνικζσ επιλζγονται με βάςθ τισ ανάγκεσ και τθν εμπειρία τθσ ομάδασ, το 

περιεχόμενο, το διακζςιμο χρόνο και χϊρο (Neelands & Goode 2000, 94-104)˙ αν ο 

δάςκαλοσ τισ κατζχει, μπορεί να τισ χρθςιμοποιιςει κατάλλθλα για αντίςτοιχα κζματα και 

αντίςτοιχθ τάξθ, αρκεί να κεωρεί ότι είναι ωφζλιμεσ για τουσ μακθτζσ (Kempe 2005, 39). Θ 

υιοκζτθςθ των κατάλλθλων τεχνικϊν είναι, κατά ςυνζπεια, αρμοδιότθτα του δαςκάλου 

(Duatepe 2004, 34-37), που επιδιϊκει να δθμιουργιςει για τουσ μακθτζσ του εμπειρίεσ 

μοναδικζσ κι ανεπανάλθπτεσ (Τριλίβα et al. 2012, 194).  
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 Οι τεχνικζσ ζχουν ωσ αφετθρία ςυνικωσ τον αυτοςχεδιαςμό86 (improvisation), ο 

οποίοσ δε ςτθρίηεται ςε ςενάριο, αλλά ςτθν αυκόρμθτθ ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων και ςτθν 

επινόθςθ τθσ ςτιγμισ˙ μπορεί να είναι απολφτωσ ελεφκεροσ ι να ζχει τθ μορφι δομθμζνου 

ι κακοδθγοφμενου αυτοςχεδιαςμοφ, όπωσ προτείνει θ O’Neill (Τςιάρασ 2014, 81), εφόςον 

ο δάςκαλοσ ζχει επιλζξει ςυγκεκριμζνο κζμα, ςτο οποίο τα παιδιά βιϊνουν τουσ ρόλουσ 

τουσ (Κουρετηισ 1993, 46). Ο αυτοςχεδιαςμόσ αφορά ςτθ δθμιουργία των δραςτθριοτιτων 

και του περιβάλλοντοσ, ςτθν επιδίωξθ του ςκοποφ και των δυςκολιϊν που διζπουν τθ 

δράςθ, κακϊσ και ςτθν άντλθςθ των αναγκαίων πλθροφοριϊν (Ηαφειριάδθσ & Δαρβοφδθσ 

2010, 47). Οι  ςυνθκζςτερεσ τεχνικζσ είναι οι εξισ:  

-Κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ, με τισ οποίεσ ςυνικωσ ξεκινά το Δράμα ι δθμιουργείται 

ςκθνικό και κατάλλθλθ ατμόςφαιρα για τθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων, κακϊσ 

ενεργοποιείται θ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν˙ ςυνοδεφονται πάντα από μουςική 

(Galaska & Krasoo 2011˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 97-99˙ Σζξτου 2007, 21˙ Τςιάρασ 

2005, 85˙ Kempe 2005, 73˙ Sebba 2000, 130-131˙ Σζργθ 1991, 41, 57, 59). 

-Δάςκαλοσ ςε ρόλο (Teacher in Role)87: Ο δάςκαλοσ διαχειρίηεται τισ μακθςιακζσ 

δυνατότθτεσ που παρζχονται ςτο Δράμα μζςα ςτο ίδιο το πλαίςιό του με τθν υιοκζτθςθ 

ενόσ κατάλλθλου ρόλου. Ζτςι, εγείρει το ενδιαφζρον, ελζγχει τθ δράςθ και καλεί ςε 

ςυμμετοχι που προκαλεί ζνταςθ, κζτει ςε κριτικι επιπόλαιεσ ςκζψεισ, δθμιουργεί επιλογζσ 

και αμφιςθμίεσ, αναπτφςςει τθν αφιγθςθ και δθμιουργεί δυνατότθτεσ, ϊςτε θ ομάδα να 

αλλθλεπιδράςει μζςα ςε ρόλο. Ο δάςκαλοσ δεν ενεργεί αυκόρμθτα, αλλά προςπακεί να 

εξυπθρετιςει με πολλι προςοχι τουσ ςτόχουσ του μζςω τθσ ςυμμετοχισ του ςτο Δράμα˙ 

ιδανικά κακοδθγεί τουσ μακθτζσ, παρά αποτελεί αυκεντία (Τςιάρασ 2014, 62-63˙ Belliveau 

et al. 2008, 6-8).  

-Ο Μανδφασ του Ειδικοφ (Mantle of the Expert)88: Δίνεται ςτουσ μακθτζσ ο ρόλοσ των 

ειδικϊν ςε μια ιδιαίτερθ γνωςτικι περιοχι και ο δάςκαλοσ τουσ ηθτά τισ προτάςεισ τουσ για 

                                                           
86

 Για τον αυτοςχεδιαςμό βλ. ενδεικτικά Άλκθςτισ 2012α, 11˙ Φανουράκθ 2010, 34-36˙ 
Ραπαδόπουλοσ 2007, 70˙ Ραπαδόπουλοσ 2006, 222˙ Σζξτου 2007, 22-27˙ Kempe 2005, 61-62˙ 
Άλκθςτισ 1998, 87-96˙ Gallagher 1997˙ Μουδατςάκισ 1994, 48-50˙ Σζργθ 1991, 25˙ Way 1967, 183-
184˙ Hodgson & Richards 1966.  
87

 Για τθν τεχνικι «δάςκαλοσ ςε ρόλο» βλ. ενδεικτικά Hatton et al. 2014, 13-15˙ Τριλίβα et al. 2012, 
196-197˙ Patterson 2010, 41˙ Shu 2010˙ Άλκθςτισ 2008, 174˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 92˙ O’  
Toole et al. 2009, 103, 106˙ Καβαλιζρου 2006, 486˙ Τςιάρασ 2005, 118-120˙ Kempe 2005, 64-65˙ 
Γκόβασ 2002, 151˙ Bowell & Heap 2001, 46-51˙ Νeelands & Goode 2000, 40˙ Σζργθ 1991, 44-45˙ 
Wagner 1976, 128-146˙ Fines & Verrier 1974, 56-57. 
88

 Για το «μανδφα του ειδικοφ» βλ. ενδεικτικά Τςιάρασ 2014, 62-63˙ Aitken 2014˙ Raphael 2014, 5-6˙ 
Booth 2012, 8˙ Τριλίβα et al. 2012, 197˙ Ραπαδόπουλοσ 2011˙ Heathcote 2010α˙ Heathcote 2010β˙ 
Heathcote 2010γ˙ Patterson 2010, 41˙ Ραπαδόπουλοσ 2010α, 148-149˙ O’  Toole et al. 2009, 106˙ 
Καβαλιζρου 2006, 486˙ Taylor & Edmiston 2005˙ Τςιάρασ 2005, 124-125˙ Neelands & Goode 2000, 34˙ 
Heathcote & Herbert 1985. 
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τθν επίλυςθ των ςυγκροφςεων που προκφπτουν ςτο Δράμα. Οι μακθτζσ γίνονται «ειδικοί», 

για παράδειγμα μακθματικοί, ιςτορικοί, αρχαιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.ο.κ., κι ζχουν 

κατάλλθλεσ για τθν περίςταςθ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Γενικά, το ζργο που αναλαμβάνουν 

οι μακθτζσ απαιτεί «ειδικζσ» δεξιότθτεσ και κατανόθςθ, για να ολοκλθρωκεί, 

μετατοπίηοντασ τθ διαχείριςθ τθσ μάκθςθσ από το δάςκαλο ςτο μακθτι. Θ τεχνικι 

αναπτφχκθκε από τθν Dorothy Heathcote ωσ απάντθςθ ςτον κίνδυνο οι δάςκαλοι με τθν 

τεχνικι «δάςκαλοσ ςε ρόλο» να επεκτείνουν τθν εξουςιαςτικι τουσ ςχζςθ με τουσ μακθτζσ, 

αντί να τθν περιορίςουν.  

-Προςομοιϊςεισ (Simulations): Ρρόκειται για μζκοδο που τείνει να αναπαραςτιςει ι να 

μιμθκεί τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ που υπάρχουν ςε μια δεδομζνθ κατάςταςθ, γεγονόσ ι 

διαδικαςία (Stradling 2001, 125˙ Δεδοφλθ 2001, 153). 

-υςκζψεισ (Meetings): Οι μακθτζσ ςυγκεντρϊνονται για να ακοφςουν νζα, να ςχεδιάςουν 

δράςεισ, να πάρουν αποφάςεισ από κοινοφ και  να προτείνουν ςτρατθγικζσ για να λφςουν 

τα προβλιματα που ανζκυψαν. Θ ςφςκεψθ μπορεί να διευκφνεται από το δάςκαλο ςε ρόλο 

ι μία ομάδα μακθτϊν (Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 93˙ Kempe 2005, 72-73˙ Neelands & 

Goode 2000, 35).  

-Παιχνίδι ρόλων (Role play)89: Το παιχνίδι ρόλων είναι μια διδακτικι ςτρατθγικι που 

ταιριάηει με τθ ςυνεργατικι μορφι μάκθςθσ και αντιμετωπίηει τθ ςυνεργατικι 

ςυμπεριφορά ωσ ερζκιςμα κοινωνικό και διανοθτικό των μακθτϊν (Jarvis et al. 2002). Θ 

ουςία τθσ τεχνικισ αυτισ είναι ο μακθτισ να υποκζτει ότι είναι μια ειδικι προςωπικότθτα 

ζξω από τον εαυτό του (Monohan 2002). Σφμφωνα με τον Jones (1982), «οι μακθτζσ πρζπει 

να δεχτοφν τισ αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ των ρόλων και των λειτουργιϊν, και να κάνουν το 

καλφτερο που μποροφν ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκουν τουσ εαυτοφσ τουσ». 

Συνικωσ το παιχνίδι ρόλων χρθςιμοποιείται ωσ μια ςτρατθγικι με τθν οποία οι μακθτζσ 

εμπεδϊνουν τθ διδαχκείςα φλθ και αξιολογοφνται.  

-Παγωμζνθ εικόνα (Still Image): Για να γίνει ςαφζσ και να δοκεί ζμφαςθ ςε μία ςτιγμι, μια 

ιδζα, μια ςφλλθψθ ι ζνα κζμα, οι μακθτζσ δομοφν μία εικόνα χρθςιμοποιϊντασ τα ςϊματά 

τουσ (Patterson 2010, 41˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 86˙ Ραπαδόπουλοσ 2006, 224-225˙ 

Καβαλιζρου 2006, 486˙ Τςιάρασ 2005, 122˙ Kempe 2005, 76-77˙ Neelands & Goode 2000, 

25). Ρρόκειται για ψυχολογικι ανάλυςθ τθσ ςτιγμισ˙ μια εικόνα μπορεί να μεταφραςτεί 

από άλλουσ ςυμμετζχοντεσ με όρουσ μθνφματοσ, πλθροφορίασ, ςχζςεων, ςκζψεων ι 

                                                           
89

 Για τθν «ανάλθψθ ρόλου» και τθ «δραματοποίθςθ» βλ. ενδεικτικά Άλκθςτισ 2012α, 17˙ 
Φανουράκθ 2010, 31-32˙ Ραπαδόπουλοσ 2007, 71˙ Ραπαδόπουλοσ 2006, 223˙ Davies & Webb 1996, 
17-18˙ Τςιάρασ 2005, 123˙ Murphy 2005, 52˙ Δεδοφλθ 2001, 153-154˙ Mitchell 2000˙ Lloyd, 1998˙ 
Jones 1982.  
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ςυναιςκθμάτων (Belliveau et al. 2008, 6-8), αποδίδοντασ ςυμπυκνωμζνα και πλιρθ 

νοιματα (Τριλίβα et al. 2012, 195).  

-Ομαδικό γλυπτό (Group Sculpture): Οι ςυμμετζχοντεσ παίρνουν ελεφκερα κζςθ ο κακζνασ 

ςε ζνα ομαδικό ςχιμα, για να αποδϊςουν από κοινοφ πλευρζσ ι καταςτάςεισ του 

εξεταηόμενου κζματοσ˙ οι αποδόςεισ αυτζσ είναι ςυνικωσ ςυμβολικζσ, ςε αντίκεςθ με 

αυτζσ τθσ παγωμζνθσ εικόνασ που είναι ρεαλιςτικζσ (‘Αλκθςτισ 2008, 283˙ Αυδι & 

Χατηθγεωργίου 2007, 96˙  Neelands & Goode 2000, 79-80). 

-Φωνζσ ςτο κεφάλι (Voices in the head): Θ τεχνικι χρθςιμοποιείται για εμβάκυνςθ ςτισ 

παγωμζνεσ εικόνεσ με ανείπωτεσ ςκζψεισ που αρκρϊνονται˙ μπορεί να πάρει τθ μορφι τθσ 

παρακολοφκθςθσ ςκζψθσ (Thought-Tracking) (Patterson 2010, 41˙ Belliveau et al. 2008, 6-

8˙ Ραπαδόπουλοσ 2006, 223-224˙ Τςιάρασ 2005, 121-122˙ Neelands & Goode 2000, 91-92).  

-Αντιπαράκεςθ απόψεων / Αγϊνασ λόγων (Debate): Στο πλαίςιο του ςεναρίου 

αντιπαρατίκενται αντίκετεσ απόψεισ με επιχειριματα που προετοιμάηονται από τουσ 

μακθτζσ ςε ρόλουσ υποςτθρικτικοφσ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ άποψθσ (Τριλίβα et al. 2012, 198˙ 

Γκόβασ 2002, 154-155˙ Δεδοφλθ 2001, 154). 

-Παιχνίδια (Games): Ραραδοςιακά παιχνίδια και κατάλλθλεσ διαςκευζσ τουσ 

χρθςιμοποιοφνται για να εδραιϊςουν εμπιςτοςφνθ, αυτοπεποίκθςθ και κανόνεσ. 

Επιλζγονται για να απλοποιιςουν μια ςφνκετθ εμπειρία και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

για τθν ζνταξθ ςτο πλαίςιο ενόσ περιβάλλοντοσ (Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 89˙ Kempe 

2005, 67-69˙ Neelands & Goode 2000, 17˙ Σζργθ 1991, 44). 

-Αντικείμενα του χαρακτιρα (Objects of the character): Θ δραςτθριότθτα αυτι είναι 

κατάλλθλθ για τθ δθμιουργία και τθν ενςάρκωςθ ενόσ χαρακτιρα. Επιλεγμζνα αντικείμενα 

δίνουν ςτοιχεία για το χαρακτιρα αυτό και ςτοιχειοκετοφν τεκμιρια τθσ ηωισ, τθσ δράςθσ 

και του ζργου του. Θ ομάδα ερμθνεφει τα αντικείμενα αυτά, ςυνδζοντάσ τα με πικανζσ 

ςκζψεισ, ιδζεσ, αντιδράςεισ, ακόμθ και τθν ιςτορία τθσ ηωισ (Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 

90˙ Τςιάρασ  2005, 97˙ Neelands & Goode 2000, 20-21˙ πβ. Durbin et al. 2003). 

-Επιμζρουσ παιχνίδι ρόλων (Small-group play making): Μικρζσ ομάδεσ ςχεδιάηουν, 

διαχειρίηονται και παρουςιάηουν αυτοςχεδιαςμοφσ ωσ μζςα αναπαράςταςθσ μιασ ιδζασ, 

μιασ υπόκεςθσ ι για να δείξουν διαφορετικζσ οπτικζσ τθσ δράςθσ. Οι αυτοςχεδιαςμοί 

εκφράηουν τθν αντίλθψθ για μια ςυνκικθ ι εμπειρία (Patterson 2010, 41˙ Αυδι & 

Χατηθγεωργίου 2007, 94˙ Neelands & Goode 2000, 72). 

-Ομάδα ςε ρόλο (Whole Group Role Play): Ολόκλθρθ θ τάξθ ςυμπεριφζρεται ςαν να είναι 

μια ομάδα που αντιμετωπίηει μια κατάςταςθ ςαν να ςυμβαίνει πραγματικά γφρω τθσ. Θ 

γλϊςςα και θ ςυμπεριφορά τθσ ομάδασ περιορίηονται από τθ ςυνκικθ και τον 
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εμπλεκόμενο χαρακτιρα˙ γι’  αυτό θ επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν πρζπει να είναι 

κατάλλθλθ για τθν περίςταςθ (Patterson 2010, 41˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 91).  

-υλλογικόσ χαρακτιρασ (Collective Character): Το ςφνολο τθσ ομάδασ αυτοςχεδιάηει 

πάνω ςε ζναν χαρακτιρα κι όλοι οι μακθτζσ μιλοφν ςαν να είναι ο χαρακτιρασ αυτόσ 

(Τριλίβα et al. 2012, 199˙ Patterson 2010, 41˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 90˙ 

Ραπαδόπουλοσ 2006, 224-225˙ Καβαλιζρου 2006, 486˙ Neelands & Goode 2000, 13). 

-Μακθτζσ ςε ρόλο (Students in role): Οι μακθτζσ φαντάηονται τουσ εαυτοφσ τουσ ςε 

διάφορουσ ρόλουσ. Κάκε ρόλοσ ζχει ευκφνεσ και γνϊςεισ που τουσ ωκοφν να λάβουν 

ςχετικζσ αποφάςεισ ι να λφςουν προβλιματα από τθν άποψθ τθσ οπτικισ και των 

φιλοδοξιϊν του ρόλου˙ κάκε ρόλοσ ζχει, επίςθσ, τισ ζγνοιεσ του, τισ οπτικζσ του και το 

πρόγραμμά του που κα επθρεάςει το πϊσ οι μακθτζσ ςε αυτοφσ τουσ ρόλουσ κα 

αλλθλεπιδράςουν και τι αποφάςεισ κα πάρουν (Belliveau et al. 2008, 6-8).  

-Ο κφκλοσ τθσ ηωισ (Circle of life): Ζνα μεγάλο κομμάτι χαρτί χωρίηεται ςε τζςςερα μζρθ με 

ζναν κφκλο ςτο κζντρο, όπου γράφεται το όνομα και θ θλικία του ιρωα. Τα τζςςερα μζρθ 

αναφζρονται ςε πλευρζσ τθσ ηωισ του χαρακτιρα και ςτισ ςχζςεισ του με τουσ ανκρϊπουσ 

τθσ εποχισ του. Αυτά τα μζρθ κα μποροφςαν να φζρουν τίτλο το κακζνα: Σπίτι, οικογζνεια, 

κοινωνικι ηωι/αςχολίεσ, κακθμερινότθτα. Οι ομάδεσ των μακθτϊν καταγράφουν τα 

χαρακτθριςτικά και δθμιουργοφν ςφντομεσ ςκθνζσ για κάκε ζνα από τα τζςςερα ςθμεία 

αναφοράσ (Levstik & Barton 2011, 147-148˙ Neelands & Goode 2000, 10-11)˙ θ 

δραςτθριότθτα είναι ςυγγενισ με τθν τεχνικι του ρόλου ςτον τοίχο (Role on the Wall) που 

χρθςιμοποιείται για τθ διερεφνθςθ ενόσ χαρακτιρα (Neelands & Goode 2000, 22). 

-Σθλεφωνικι επικοινωνία (Telephone Conversation): Θ τεχνικι παρουςιάηεται ωσ διμερισ 

ςυηιτθςθ ανάμεςα ςε ηευγάρια ι ωσ μονόδρομθ ςυηιτθςθ, όπου θ ομάδα ακοφει μόνο τθ 

μία πλευρά τθσ. Θ τεχνικι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να εξθγθκεί θ κατάςταςθ και να 

πλθροφορθκεί τα αναγκαία ζνα άτομο που ζχει χάςει κάποιεσ πλθροφορίεσ (Άλκθςτισ 

2008, 283˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 93˙ Τςιάρασ 2005, 122˙ Neelands & Goode 2000, 

42) 

-υνεντεφξεισ (Interviews): Οι ςυνεντεφξεισ είναι απαιτθτικζσ καταςτάςεισ που 

ςχεδιάηονται για να αποκαλφπτουν πλθροφορίεσ, ςυμπεριφορζσ, κίνθτρα, δεξιότθτεσ και 

δυνατότθτεσ. Αυτόσ που παίρνει τθ ςυνζντευξθ πρζπει να αποςπάςει ανάδραςθ μζςω των 

κατάλλθλων ερωτιςεων (Belliveau et al. 2008, 6-8˙ Ραπαδόπουλοσ 2007, 68˙ Neelands & 

Goode 2000, 33). 
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-Ανακριτικι/καυτι καρζκλα ι καρζκλα των αποκαλφψεων (Hot Seating)90: Οι μακθτζσ 

ζχουν τθν ευκαιρία να κζςουν ερωτιςεισ ι να πάρουν ςυνζντευξθ από ζνα άτομο που 

παραμζνει ςε ρόλο, υποδυόμενο ζναν χαρακτιρα. Το άτομο αυτό κάκεται ςτθν «καυτι 

καρζκλα» κι ζχει να απαντιςει ερωτιςεισ μζςα από τθν οπτικι του ρόλου/χαρακτιρα που 

υποδφεται. Οι «καυτζσ καρζκλεσ» καλοφν τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν δθμιουργικά και 

κριτικά και τουσ παρζχουν ευκαιρίεσ να δομιςουν πάνω ςτισ ιδζεσ τουσ και ςτθ γραμμι 

αφιγθςθσ που επιλζγουν (Belliveau et al. 2008, 6-8).  

-Ακρόαςθ ςυηιτθςθσ (Overhead Conversation): Οι μακθτζσ ακοφνε μία ςυηιτθςθ ςτθν 

οποία μπορεί να μθ γνωρίηουν ποιοι είναι οι ςυνομιλθτζσ. Οι πλθροφορίεσ που 

ςυγκεντρϊνονται από αυτι τθ ςυνομιλία μπορεί να αναφζρονται από καταςκόπουσ ι να 

παρουςιάηονται με τθ μορφι κουτςομπολιοφ ι φιμθσ. Οι ςυνομιλίεσ προςκζτουν ζνταςθ ι 

πλθροφορίεσ για μια κατάςταςθ που δε κα ζπρεπε να γίνει γνωςτι. Θ ομάδα μπορεί να 

πάει πίςω ςτο χρόνο, για να ξαναδθμιουργιςει ςυηθτιςεισ που διαφωτίηουν τθν τωρινι 

κατάςταςθ (Neelands & Goode 2000, 37). 

-Διάδρομοσ ςυνείδθςθσ (Conscience alley): Οι ςυμμετζχοντεσ παρζχουν ςυμβουλζσ ςε 

ζναν χαρακτιρα, κακϊσ αυτόσ προχωρά μζςα από το ςυμβολικό μονοπάτι που 

ςχθματίηεται από τουσ ίδιουσ χωριςμζνουσ ςε δυο υποομάδεσ και τοποκετθμζνουσ 

μετωπικά ςε δφο παράλλθλεσ γραμμζσ˙ θ τεχνικι χρθςιμοποιείται ωσ αναςκόπθςθ των 

βαςικϊν ςυγκροφςεων που χαρακτθρίηουν τον κεντρικό ρόλο ι τθν κατάςταςθ (Τριλίβα et 

al. 2012, 195-196˙ Patterson 2010, 41˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 92˙ Καβαλιζρου 2006, 

487˙ Τςιάρασ 2005, 122). 

-Σο φάςμα τθσ διαφοράσ (Spectrum of difference): Ρρόκειται για μια ςφμβαςθ που 

απαιτεί τα μζλθ τθσ ομάδασ να τοποκετιςουν τουσ εαυτοφσ τουσ ςε μια νοερι γραμμι  που 

ενϊνει δφο εναλλακτικζσ οπτικζσ, δείχνοντασ τθν προτίμθςι τουσ μζςω τθσ επιλογισ τθσ 

κζςθσ τουσ. Ο αναποφάςιςτοσ τοποκετείται ςτο κζντρο. Αυτι θ δραςτθριότθτα επιτρζπει 

ςτουσ μακθτζσ να αντιλθφκοφν τθν πικανι απόςταςθ μεταξφ των απόψεων ςε μια ομάδα 

(Neelands & Goode 2000, 87˙ πβ. Γκόβασ 2002, 152). 

-Ρεπορτάη (Reportage): Αυτό παρζχει μια ερμθνεία των γεγονότων, των καταςτάςεων και 

των εννοιϊν μζςα από τθ δθμοςιογραφικι οπτικι. Ραρουςιάηεται με τθ μορφι 

τθλεοπτικϊν ειδιςεων ι ντοκιμαντζρ. Οι μακθτζσ μπορεί  να είναι ςε ρόλο ενδιαμζςων που 

μεταφζρουν αυτό που ζγινε από μια απόςταςθ, με ζμφαςθ ςτο πϊσ τα γεγονότα μποροφν 

να ερμθνευκοφν από εξωτερικοφσ φορείσ (Stathopoulou et al. 2012˙ Neelands & Goode 
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 Για τθν τεχνικι «καυτι καρζκλα» βλ. ενδεικτικά Τριλίβα et al. 2012, 196˙ Patterson 2010, 41˙ 
Άλκθςτισ 2008, 283˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 91˙ Ραπαδόπουλοσ 2007, 67˙ Kempe 2005, 70˙ 
Τςιάρασ 2005, 122˙ Murphy 2005, 53˙ Neelands & Goode 2000, 32. 
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2000, 38). 

-Ομαδικι δθμιουργία χϊρου (Defining Space): Οι ςυμμετζχοντεσ χρθςιμοποιοφν 

αντικείμενα και άλλα ςκθνικά μζςα, για να αναπαραςτιςουν το χϊρο του Δράματοσ, 

αξιοποιϊντασ δθμιουργικά υλικό που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ (Αυδι & Χατηθγεωργίου 

2007, 88˙ Neelands & Goode 2000, 15). 

-Θζατρο τθσ Αγοράσ (Forum Theatre): Μια μικρι ομάδα μακθτϊν αςχολείται με μια 

κατάςταςθ ι μια ζννοια (επιλζγεται από τουσ μακθτζσ να φωτίςουν ζνα κζμα ι μια 

εμπειρία ςχετικι με το Δράμα), ενϊ οι άλλοι παρατθροφν. Και οι θκοποιοί και οι 

παρατθρθτζσ ζχουν το δικαίωμα να ςταματιςουν τθ δράςθ, όταν αιςκανκοφν ότι θ πορεία 

αποπροςανατολίηεται ι όταν χρειάηονται βοικεια. Οι παρατθρθτζσ μποροφν να 

προχωριςουν μζςα ςτθ δράςθ και να προςκζςουν ζνα ρόλο ι να αναλάβουν ζναν ιδθ 

υπάρχοντα. Ρρόκειται για μια δθμιουργικι ςυνεργατικι μθ βίαιθ προςζγγιςθ επίλυςθσ 

προβλιματοσ (Chinyowa 2012˙ Τριλίβα et al. 2012, 197-198˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 

94˙ Γκόβασ 2002, 153-154, 157˙ Neelands & Goode 2000, 59). 

-Αναλογία (Analogy): Ζνα πρόβλθμα ανακφπτει μζςω τθσ εργαςίασ πάνω ςε μια παρόμοια 

κατάςταςθ που αντανακλά το πραγματικό πρόβλθμα. Γενικά, αυτι θ τεχνικι 

χρθςιμοποιείται όπου το πραγματικό πρόβλθμα είναι ςχετικό˙ ςυνδζςεισ μποροφν να 

γίνουν μεταξφ οικείων και μθ οικείων εμπειριϊν (Neelands & Goode 2000, 48). 

-Αναπαράςταςθ (Re-enactment): Ζνα γεγονόσ αναπαρίςταται με λεπτομζρειεσ, για να 

φανεί τι μπορεί να ζχει ςυμβεί ι για να αναδειχκοφν οι ιδιαίτερεσ πτυχζσ του. Θ 

αναπαράςταςθ μπορεί να γίνεται από τθν ολομζλεια ι από μια επιμζρουσ ομάδα (Δεδοφλθ 

2001, 154˙ Neelands & Goode 2000, 67). 

-Αναδρομζσ ςτο παρελκόν (Flashbacks): Γεγονότα του παρελκόντοσ αναμειγνφονται με τθν 

παρουςίαςθ τρεχουςϊν καταςτάςεων. Αυτι θ τεχνικι χρθςιμοποιείται ςυχνά για να 

αναδείξει τισ μνιμεσ ενόσ χαρακτιρα ι για να εξθγιςει το αποτζλεςμα βαςικϊν δράςεων, 

για να κυμθκοφμε όςα ςυνζβθςαν ςτο παρελκόν (Duatepe 2004, 36. Belliveau et al. 2008). 

Εδϊ εντάςςονται και οι τεχνικζσ φαντάςματα (Ghosts) και τα κόκκαλα που κλαίνε (Crying 

bones), κατά τισ οποίεσ μακθτζσ ςε ρόλο φανταςμάτων ςχολιάηουν το πϊσ ζηθςαν ςτο 

παρελκόν (Patterson 2010, 41). 

-Δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ (Action Narration) ι  απλι Αφιγθςθ (Narration): Θ 

δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ είναι ενςωματωμζνθ ςτο δραματικό πλαίςιο κι αποτελεί 

ςτοιχείο ανάδειξθσ τθσ ατμόςφαιρασ ι ςχόλιο για τθν ζναρξθ του Δράματοσ, για τθν 

ανάπτυξι του και για τθ δθμιουργία ζνταςθσ (Ραπαδόπουλοσ 2007, 71˙ Ραπαδόπουλοσ 

2006, 221˙  Neelands & Goode 2000, 45)˙ θ απλι αφιγθςθ διαςπά το Δράμα, παρζχοντασ 
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πλθροφορίεσ για τθν περαιτζρω ανάπτυξι του  (Kempe 2005, 74-75˙ Δεδοφλθ 2001, 153-

154˙ Neelands & Goode 2000, 85). 

-Παντομίμα (Mime Activity)91: Οι μακθτζσ ενεργοφν χωρίσ να μιλοφν. Αυτι θ 

δραςτθριότθτα δίνει ζμφαςθ ςτθν κίνθςθ, τισ δράςεισ και τισ φυςικζσ αντιδράςεισ 

περιςςότερο από το διάλογο ι τθν ζκφραςθ ςκζψεων. Ο λόγοσ μπορεί  να περιλαμβάνεται 

ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο για τθν αναπαράςταςθ, ενκαρρφνοντασ μια επίδειξθ ι 

ςυμπεριφορά. 

-Οπτικοποίθςθ (Visualization): Ρρόκειται για κατευκυνόμενθ από το δάςκαλο 

δραςτθριότθτα. Μεμονωμζνα άτομα ι μια ομάδα μακθτϊν οδθγεί τουσ ςυμμετζχοντεσ 

βιμα-βιμα ςε μια ειδικι περιπζτεια ι περιβάλλον, το οποίο περιγράφουν. Οι 

οπτικοποιιςεισ είναι χριςιμεσ για να κζςουν τθν περίςταςθ που ερευνοφν, για  να 

κινθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ να αναηθτιςουν τα ιςτορικά ςυμβάντα ι για να τουσ 

προετοιμάςουν για μια δραςτθριότθτα γραφισ ςε ρόλο (Belliveau et al. 2008, 6-8˙ Kempe 

2005, 70-71). 

-Γραφι ςε ρόλο (Writing in Role)92: Οι μακθτζσ γράφουν ζνα γράμμα, μία αναφορά κλπ, 

ενϊ υποδφονται ζνα χαρακτιρα τθσ ιςτορίασ, κατακζτoντασ ζνα πρόβλθμα, πρόκλθςθ ι 

περίςταςθ και καταγράφοντασ τισ ςκζψεισ, τισ απόψεισ, τα ςυναιςκιματα και τισ ιδζεσ του 

χαρακτιρα. Ημερολόγια (Diaries), Επιςτολζσ (Letters), Εφθμερίδεσ (Journals), Μθνφματα 

(Messages) γράφονται εντόσ ρόλου με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ τθσ εμπειρίασ, τθν 

αναςκόπθςθ τθσ εργαςίασ ι για να δομιςουν το ςυνολικό πλαίςιο μιασ δραςτθριότθτασ 

που διάρκεςε πολφ (Neelands & Goode 2000, 16). 

 

 ΙΙΙ.7. Η μζχρι ςιμερα ζρευνα για τθ Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ 

 Θ ζρευνα για τθ Δραματικι τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ και τισ ποικίλεσ εκδοχζσ τθσ ζχει 

επικεντρωκεί ςτθ μελζτθ των επιδράςεϊν τθσ ςε ποικίλουσ τομείσ τθσ μακθτικισ δράςθσ 

(Fleming et al. 2011). Υπάρχουν μελζτεσ για τθ ςχζςθ του Δράματοσ με τθ γλωςςικι 

ανάπτυξθ των μακθτϊν και τθ ςχζςθ τουσ με τθ λογοτεχνία, τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν, 

τθν κατανόθςθ των φυςικϊν επιςτθμϊν, τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων, τθ 

διαπολιτιςμικι και τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ ςε μακθτζσ όλων των νοθτικϊν 

επιπζδων κι όλων των θλικιϊν, αν και, όπωσ κα φανεί παρακάτω, οι περιςςότερεσ ζρευνεσ 

                                                           
91

 Για τθν «παντομίμα» βλ. Άλκθςτισ 2012α, 68-69˙ Άλκθςτισ 2008, 283-284˙ Ραπαδόπουλοσ 2007, 72˙ 
Kempe 2005, 73˙ Τςιάρασ 2005, 97˙ Neelands & Goode 2000, 63˙ Άλκθςτισ 1998, 93-96˙ Μουδατςάκισ 
1994, 46-48˙ Σζργθ 1991, 75-76. 
92

 Για τθ «γραφι ςε ρόλο» βλ. ενδεικτικά Belliveau et al. 2008, 6-8˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 96˙ 
Ραπαδόπουλοσ 2007, 67˙ Ραπαδόπουλοσ 2006, 226-227˙ Sandwell & Woloshen 2006˙ Murphy 2005, 
34-49, 53˙ Kempe 2005, 79˙ Τςιάρασ 2005, 123˙ Husbands 2004, 136-155˙ Field 2001, 126-129˙ 
Δεδοφλθ 2001, 154˙ Neelands & Goode 2000, 16˙ Fines & Verrier 1974, 64. 
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αφοροφν ςε τάξεισ προςχολικισ εκπαίδευςθσ και Δθμοτικοφ ςχολείου. 

 

 III.7.1. Η διεθνήσ ερευνητική εμπειρία 

 Ρροθγοφμενεσ ζρευνεσ ζχουν αποδείξει ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ 

ζχει κετικζσ επιδράςεισ ςτθ γλωςςική ανάπτυξη και τισ επικοινωνιακζσ δεξιότητεσ των 

παιδιϊν.  

 Θ Goodman (1990) μελζτθςε τθ ςχζςθ Δράματοσ και ανάπτυξθσ γραμματιςμοφ ςε 

παιδιά πζντε ζωσ ζξι ετϊν, εφαρμόηοντασ τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ για περιςςότερο 

από πζντε μινεσ ςε ομάδα δεκαεπτά μακθτϊν. Τα αποτελζςματα ιταν ιδιαίτερα 

ενκαρρυντικά.  

 Ο Flennoy (1992) μελζτθςε τα αποτελζςματα τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτισ 

επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ μακθτϊν τθσ Αϋ τάξθσ Δθμοτικοφ, τα οποία ζδειξαν πωσ θ 

Δραματικι Τζχνθ αφξθςε τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ κι ζκανε τουσ μακθτζσ πιο 

επιμελείσ.  

 Ο De la Cruz (1995) ερεφνθςε κατά πόςο μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

μποροφν να βελτιϊςουν τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, τθν προφορικι τουσ ζκφραςθ και τθ 

γλωςςικι κατανόθςθ, αν εμπλακοφν ςε ζνα πρόγραμμα Δθμιουργικοφ Δράματοσ.Τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ του ζδειξαν ότι μακθτζσ που παρακολοφκθςαν μακιματα 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ πράγματι παρουςίαςαν μετά το τζλοσ του 

προγράμματοσ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και τθν 

προφορικι ζκφραςθ, όχι, όμωσ, και ςτθ γλωςςικι κατανόθςθ. Οι μακθτζσ, επίςθσ, ζδειξαν 

ιδιαίτερθ ευχαρίςτθςθ από τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ. 

 Θ McMaster (1998) εξζταςε τθ χριςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν εξοικείωςθ με τθ 

γλϊςςα και κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι το Δράμα είναι ζνα ανεκτίμθτο εργαλείο για 

τουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ αποτελεί ζνα από τα ελάχιςτα μζςα που διακζτουν για να 

υποςτθρίξουν κάκε πλευρά τθσ γλωςςικισ ανάπτυξθσ. Συγκεκριμζνα, υποςτιριξε ότι με τον 

τρόπο αυτό αναπτφςςονται θ γλωςςικι κατανόθςθ, θ εκφραςτικι ευχζρεια, ο λεξιλογικόσ 

πλοφτοσ, θ ςυντακτικι επάρκεια, θ ικανότθτα τθσ ομιλίασ, θ δυνατότθτα 

αποκωδικοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ και οι μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν. Μάλιςτα, 

κατά τθν ερευνιτρια, αυτό ςυμβαίνει, επειδι το Δράμα λειτουργεί ενιςχυτικά προσ όλουσ 

τουσ μακθτευομζνουσ, ανεξάρτθτα από το μακθςιακό τουσ επίπεδο. 

 Θ Ballou (2001), επίςθσ, μελζτθςε τθν επίδραςθ του Δράματοσ ςτισ επικοινωνιακζσ 

δεξιότθτεσ και τθ ςτάςθ προσ το ςχολείο μακθτϊν Στϋ τάξθσ με προβλθματικι 

ςυμπεριφορά˙ τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ Δραματικι Τζχνθ είχε ςτατιςτικά ςθμαντικι 
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κετικι επίδραςθ ςτισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν και ςτθ ςτάςθ τουσ προσ το 

ςχολείο και τθ μάκθςθ. 

 Οι Creech και Bhavnagri (2002) ανάπτυξαν ζνα πρόγραμμα με μακθτζσ Αϋ τάξθσ 

Δθμοτικοφ, κατά το οποίο μζςω των τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ 

εξοικειϊκθκαν ςταδιακά με το γραπτό λόγο κι ανζπτυξαν δεξιότθτεσ δθμιουργικισ γραφισ, 

ςυντάςςοντασ τα δικά τουσ κείμενα, τα οποία και δραματοποιοφςαν. Ραράλλθλα, 

παρατθρικθκαν από τουσ ερευνθτζσ και επιδράςεισ ςτθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν, οι 

οποίοι ςυνεργάςτθκαν χωρίσ τριβζσ και εντάςεισ. 

 Οι Schnapp και Olsen (2003) ανζπτυξαν πρόγραμμα ενίςχυςθσ μακθτϊν με 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ 15-18 ετϊν με τθ χριςθ Δράματοσ, κατά το οποίο παρατθρικθκε 

βελτίωςθ των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν, κακϊσ και θ δυνατότθτά τουσ να 

αναπτφςςουν λόγο δθμόςια. 

 Οι Prendiville και Yoye (2007) αςχολικθκαν με τθ χριςθ του Δράματοσ για τθν 

ανάπτυξθ τθσ ομιλίασ και τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων κι εκείνων που παρουςιάηουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Οι 

ςυγγραφείσ παρουςίαςαν καινοτόμεσ μεκόδουσ για τθ διδαςκαλία, οι οποίεσ μποροφν να 

ενεργοποιιςουν όλουσ τουσ μακθτζσ, ακόμθ και τουσ πιο απρόκυμουσ, αναδεικνφοντασ τθ 

διδαςκαλία μζςω του Δράματοσ ωσ μια μακθςιακι προςζγγιςθ «χωρίσ αποκλειςμοφσ». 

 Ο Look (2008) απζδειξε ότι θ δθμιουργία κεατρικϊν κειμζνων από τουσ μακθτζσ, 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ δραματοκεραπείασ, ενιςχφει τθν αυτοπεποίκθςθ και τθ 

ικανότθτα γραφισ μακθτϊν τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ. 

 Θ Macy (2010) κεϊρθςε τθ «ματιά του Δράματοσ» μια νζα οπτικι του γλωςςικοφ 

γραμματιςμοφ, που παρζχει ευρφτερεσ δυνατότθτεσ από τθν απλι ανάγνωςθ και γραφι˙ οι 

δυνατότθτεσ αυτζσ ζχουν τθ μορφι ηωντανισ γλωςςικισ εμπειρίασ. 

 Ο Montogomerie (2012) ζδωςε ζμφαςθ ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων ανάπτυξθσ 

προφορικοφ λόγου μζςω του Δράματοσ ανάλογα με το επικοινωνιακό πλαίςιο, ακόμθ και 

ςε μικρά παιδιά. 

 Μελζτεσ, επίςθσ, ζχουν δείξει ότι θ διδαςκαλία μζςω τεχνικϊν τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ζχει κετικά αποτελζςματα ςτισ τυποποιημζνεσ δοκιμαςίεσ 

επάρκειασ, ςτην κριτική ςκζψη και την κατανόηςη κειμζνου. 

 Θ Page (1983) μελζτθςε ςτισ τρεισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ τισ διαφορζσ ςτο 

επίπεδο κατανόθςθσ κειμζνου που παρουςιάηουν οι μακθτζσ, όταν εμπλζκονται ςε 

δραςτθριότθτεσ Δραματοποίθςθσ κι όταν το παρακολουκοφν ωσ απλοί ακροατζσ. Τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τθσ ζδειξαν ότι οι μακθτζσ που ςυμμετζχουν ενεργά ςε 
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Δραματοποιιςεισ κατανοοφν καλφτερα τθ βαςικι ιδζα του κειμζνου, τουσ χαρακτιρεσ και 

τα κίνθτρά τουσ, ενϊ μποροφν να ανακαλοφν πιο εφκολα τθν αφθγθματικι δομι τθσ 

ιςτορίασ, να αναπαράγουν λεπτομζρειεσ και να αξιοποιοφν το λεξιλόγιο του κειμζνου. Οι 

διαφορζσ αυτζσ είναι πιο χαρακτθριςτικζσ ςτουσ μικρότερουσ μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ. 

 Θ Wagner (1986) με ζρευνά τθσ ςε μακθτζσ Δϋ Δθμοτικοφ και Βϋ Γυμναςίου 

διαπίςτωςε ότι το παιχνίδι ρόλων είναι περιςςότερο αποτελεςματικό από τθ διάλεξθ, όταν 

ςτοχεφει ςτθ διατφπωςθ κειμζνων πεικοφσ από τουσ μακθτζσ.  

 Θ DuPont (1992) ανζπτυξε μία μελζτθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ βελτίωςθσ των 

αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων τθσ Εϋ τάξθσ μετά τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διδαςκαλία με τθ χριςθ 

τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ. Θ ανάλυςθ ζδειξε ότι θ πειραματικι ομάδα πζτυχε 

ςθμαντικι διαφορά ςτθν επίδοςθ των αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων.  

 Οι Parks και Rose (1997) αξιολόγθςαν τθν εφαρμογι προγράμματοσ Δραματικισ 

Τζχνθσ ςτθν Δϋ τάξθ Δθμοτικοφ ωσ προσ τα αποτελζςματα τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ ςτθν αναγνωςτικι δεξιότθτα και τα τυποποιθμζνα τεςτσ επίδοςθσ. Τα 

αποτελζςματα ζδειξαν ςτατιςτικά ςθμαντικι πρόοδο των μακθτϊν τθσ πειραματικισ 

ομάδασ ωσ προσ τισ αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ και τθ μθ λεκτικι επικοινωνία. 

 Θ Barnes (1998) μελζτθςε, επίςθσ, τα αποτελζςματα τθσ διδαςκαλίασ μζςω 

τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτα τυποποιθμζνα τεςτσ επάρκειασ των κοινωνικϊν 

επιςτθμϊν τθσ Γϋ τάξθσ Γυμναςίου. Το αξιοςθμείωτο είναι ότι οι μακθτζσ μζςω του 

Δράματοσ άρχιςαν να κάνουν πιο ουςιαςτικζσ ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτθ ηωι τουσ και το 

αναλυτικό πρόγραμμα, ενϊ άρχιςαν να χρθςιμοποιοφν και νζο λεξιλόγιο κατάλλθλο για το 

εκάςτοτε επικοινωνιακό πλαίςιο. 

 Θ Hertzberg (1998) ανζπτυξε ζνα πρόγραμμα Δραματοποίθςθσ με μακθτζσ 

Δθμοτικοφ, οι οποίοι ζδειξαν ότι, μζςω τθσ αναπαράςταςθσ ςκθνϊν των κειμζνων που 

διάβαηαν, ανζπτυξαν τθν αναγνωςτικι τουσ δεξιότθτα και τθν κριτικι τουσ ανάγνωςθ.  

 Θ Podlozny (2000) μελζτθςε κατά πόςο το Δράμα ςτθν τάξθ μπορεί να ενιςχφςει τισ 

λεκτικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τθσ ιταν πολφ 

ενκαρρυντικά για τουσ εκπαιδευτικοφσ που επικυμοφν να ειςαγάγουν τθ Δραματικι Τζχνθ 

ςτθν τάξθ, με ςτόχο να βελτιϊςουν τισ γλωςςικζσ επιδόςεισ των μακθτϊν τουσ. 

 Οι Ruben, Liao και Braun (Ruben et al. 2001) οργάνωςαν εργαςτιρια Δράματοσ, για 

να βοθκιςουν μακθτζσ με ειδικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ να αναπτφξουν δεξιότθτεσ 

ανάγνωςθσ και γραμματιςμοφ. Αν και με αρκετζσ δυςκολίεσ διαχείριςθσ τθσ τάξθσ ςτθν 

αρχι, οι μακθτζσ ςταδιακά άρχιςαν να κατανοοφν ςε βάκοσ τα κείμενα που διάβαηαν και, 

τζλοσ, δθμιοφργθςαν δικά τουσ ζργα, τα οποία δραματοποίθςαν. 
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 Ο Wetterstrand (2002) εξζταςε κατά πόςο οι μακθτζσ Εϋ Δθμοτικοφ εκφράηουν 

κριτικι ςκζψθ ςτο Δράμα και ποιεσ είναι οι ιδιότθτεσ αυτισ τθσ ςκζψθσ. Θ μελζτθ ανάδειξε 

τθν ιδιαίτερθ φφςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, ςτθν οποία οι μακθτζσ εμπλζκονται με τισ 

δραματικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Θ ζρευνα ζχει επίςθσ αςχολθκεί με τθν ςχζςθ μεταξφ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ και εκμάθηςησ ξζνων γλωςςϊν.    

 Οι Janudom και Wasanasomsithi (2009), για παράδειγμα, ζδειξαν ότι θ χριςθ 

τεχνικϊν του Δράματοσ μπορεί να βελτιϊςει, και μάλιςτα με ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφορά, τθ ςτάςθ και τισ επιδόςεισ των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Αγγλικισ ωσ δεφτερθσ 

γλϊςςασ. Θ ζρευνά τουσ αφοροφςε ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ςτο πανεπιςτιμιο τθσ 

Ταϊλάνδθσ. 

   Αντίςτοιχθ ζρευνα των Lizasoain Conejeros και Ortiz de Zárate Fernández (2009) ςτθ 

Χιλι ανζδειξε τθν καταλλθλότθτα τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ωσ μεκόδου διδαςκαλίασ τθσ 

ξζνθσ γλϊςςασ, αφινοντασ, όμωσ, αναπάντθτα ερωτιματα, κακϊσ δεν παρουςιάςτθκαν 

ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ πειραματικισ και ομάδασ ελζγχου.  

 Θ Demircioğlu (2010) χρθςιμοποίθςε τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ με ςκοπό τον εμπλουτιςμό του λεξιλογίου τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςε 

εννιάχρονουσ μακθτζσ με μθτρικι γλϊςςα τθν τουρκικι. Θ ζρευνα ζδειξε ότι οι μακθτζσ 

ανταποκρίκθκαν πολφ κετικά ςτισ δραςτθριότθτεσ και βελτιϊκθκαν ςθμαντικά ωσ προσ τθν 

εμπζδωςθ και τθ χριςθ νζου λεξιλογίου. 

 Οι Ryan-Scheutz και Marini-Maio (2011) ζδωςαν ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία ξζνων 

γλωςςϊν και πολιτιςμϊν μζςω του κεάτρου. Στθριγμζνοι ςε κεωρθτικζσ μελζτεσ και πολλά 

παραδείγματα εφαρμογισ του Δράματοσ και τθσ παράςταςθσ ωσ μεκόδων μάκθςθσ κι 

εξετάηοντασ τα παιδαγωγικά ευεργετιματα μιασ διακεματικισ προςζγγιςθσ,  υποςτιριξαν 

ςκεναρά τθν ενςωμάτωςθ κεατρικϊν κειμζνων και τεχνικϊν ςτθ διδαςκαλία ξζνων 

γλωςςϊν ςε κάκε επίπεδο. 

 Θ Piazzoli (2014) εξζταςε τθν ζννοια του αυκεντικοφ δαςκάλου ςτθ διδαςκαλία τθσ 

ξζνθσ γλϊςςασ˙ θ ίδια παρατθρεί ζνα παράδοξο, κακϊσ κεωρεί πωσ θ «αυκεντικότθτα» 

(authenticity) τθσ ζκφραςθσ με τθν ζννοια του ςεβαςμοφ ςτθν προςωπικότθτα και 

ταυτότθτα των μακθτϊν δεν είναι εφικτι, όταν πρόκειται για τθ ςφνκεςθ και εκφορά λόγου 

ςε ξζνθ γλϊςςα. Θ Piazzoli, ωςτόςο, πιςτεφει ότι θ χριςθ του Δράματοσ επιτρζπει και 

καλλιεργεί τθν αυκεντικότθτα μζςω τεχνικϊν, όπωσ ο δάςκαλοσ ςε ρόλο, που φζρνει το 

μακθτι ςε επαφι με πλοφςιεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ. 

 Άλλοι μελετθτζσ εξζταςαν τα αποτελζςματα του Δράματοσ ςτα κοινωνικά 

http://www.google.gr/search?hl=el&sa=X&biw=1366&bih=651&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Gregory+Branson+Wetterstrand%22&ei=r4YET6etCpLY8gOPhvDMDw&ved=0CC0Q9Ag
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χαρακτηριςτικά του ατόμου, όπωσ θ κοινωνικοποίθςθ, θ ενςυναίςκθςθ, θ αυτοπεποίκθςθ, 

θ εικόνα του εαυτοφ και θ αυτογνωςία. 

 Οι Farris και Parke (1993) ζκαναν μια μελζτθ με μακθτζσ Στϋ τάξθσ που ςυμμετείχαν 

ςε ζνα εργαςτιριο Δράματοσ για τρεισ εβδομάδεσ, για να διερευνιςουν τι ςκζφτονταν οι 

μακθτζσ για το Δράμα και πϊσ αυτό μποροφςε να τουσ βοθκιςει ςτθν τάξθ. Το δείγμα είχε 

επιλεγεί από ζνα ςφνολο μακθτϊν που είχαν χαρακτθριςτεί ωσ εξαιρετικά χαριςματικοί. 

Σφμφωνα με τα ευριματα, οι μακθτζσ υποςτιριξαν ότι αυτι θ προςζγγιςθ δθμιοφργθςε 

μια ατμόςφαιρα αποδοχισ, ςυνεργαςίασ, αυτοπεποίκθςθσ, αυτοπραγμάτωςθσ και 

ενςυναίςκθςθσ.  

 Θ Yassa (1999) διεξιγαγε ζρευνα με ςτόχο τθν εξζταςθ των διακζςεων μακθτϊν 

Γυμναςίου να ςυμμετάςχουν ςτο Δθμιουργικό Δράμα και τθ διερεφνθςθ των 

αποτελεςμάτων αυτισ τθσ ςυμμετοχισ ςτισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ τουσ. Τα ευριματα 

τθσ μελζτθσ αποκάλυψαν ότι, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ ςυμμετοχι ςε μακιματα Δράματοσ 

ενιςχφει τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και τθν αυτοπεποίκθςθ των μακθτϊν. 

 Ο Freeman (2000) εξζταςε τα αποτελζςματα τθσ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτεσ 

Δράματοσ ωσ προσ τθν αυτογνωςία, τθ ςυμπεριφορά και τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ μακθτϊν 

τθσ Γϋ και Δϋ τάξθσ και, αν και δεν εντόπιςε ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ, παρατιρθςε 

αξιοςθμείωτεσ αλλαγζσ ςτθν πειραματικι ομάδα εν ςυγκρίςει με τθν ομάδα ελζγχου. 

 Θ Porteous (2003) ερεφνθςε τθν αξία του Δράματοσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ επίγνωςθσ 

του εαυτοφ, όπωσ γίνεται αντιλθπτόσ από νζουσ μακθτζσ μεταξφ 16 και 21 ετϊν. 

Συλλζγοντασ τα δεδομζνα μζςω ςυνεντεφξεων, ςυμπζρανε ότι το Δράμα βοθκά πολφ τουσ 

νζουσ ανκρϊπουσ να κατανοιςουν τον εαυτό τουσ.  

 Θ Crimmens (2006) μετά από ζξι μακιματα δραματοκεραπείασ με μακθτζσ με 

ειδικζσ ανάγκεσ, διαπίςτωςε ότι βελτιϊκθκε ςθμαντικά θ ικανότθτα προςοχισ των 

μακθτϊν και οι κοινωνικζσ τουσ δεξιότθτεσ. 

 Θ Garaigordobil (2008) αξιοποιϊντασ το κοινωνικοδραματικό παιχνίδι 

(sociodramatic play) με τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςε μακθτζσ 10-11 

ετϊν παρατιρθςε βελτίωςθ ςτθν κοινωνικι ςυμπεριφορά των παιδιϊν. Συγκεκριμζνα, 

αναγνϊριςε αφξθςθ του αυτοελζγχου με παράλλθλθ πρόοδο ςτον αμοιβαίο ςεβαςμό ςτθν 

τάξθ, βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ μακθτϊν με θγετικζσ τάςεισ και ανάπτυξθ κετικότερθσ 

ςτάςθσ από γονείσ και μακθτζσ για τθ κετικι κοινωνικι ςυμπεριφορά. 

 Θ Simpson (2010) με μικρισ κλίμακασ ζρευνα διαπίςτωςε τθ δυνατότθτα που ζχει 

το Δράμα να αντιςτρζφει τθν παραδοςιακι δυναμικι μεταξφ ενθλίκων και παιδιϊν και τθ 

ςθμαςία που ζχει θ νζα δυναμικι για τθν ανάπτυξθ «ςυνείδθςθσ του πολίτθ» (citizenship) 
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ςε παιδιά πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. 

 Άλλοι ερευνθτζσ ζχουν μελετιςει τθ κετικι επίδραςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ ςτθ διδακτική προςζγγιςη των επιςτημϊν. 

 Θ Saab (1987) εξζταςε τα αποτελζςματα τθσ διδαςκαλίασ των μακθματικϊν μζςω 

τεχνικϊν του Δράματοσ ςε μακθτζσ Στϋ τάξθσ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι τεχνικζσ 

αυτζσ ζφεραν ςθμαντικι αφξθςθ ςτα επίπεδα επίδοςθσ ςτα μακθματικά. 

 Ο Kamen (1991) ςχεδίαςε μία ζρευνα για να μελετιςει τθν αποτελεςματικότθτα 

του Δράματοσ ςτθ διευκόλυνςθ τθσ κατανόθςθσ των επιςτθμονικϊν εννοιϊν ςτο Δθμοτικό. 

Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι επιδόςεισ των μακθτϊν ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ 

βελτιϊκθκαν ςθμαντικά˙ και οι μακθτζσ και οι κακθγθτζσ ανζφεραν ευεργετιματα από το 

Δράμα, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ καλφτερθσ κατανόθςθσ των εννοιϊν και τθσ τόνωςθσ 

του κινιτρου και του ενδιαφζροντοσ για τθν επιςτθμονικι μάκθςθ. Οι μακθτζσ χάρθκαν με 

τθ χριςθ του Δράματοσ κι ζνιωςαν ότι μάκαιναν περιςςότερα με αυτι τθ μζκοδο. 

 Οι Kase-Polisini και Spector (1992) περιζγραψαν μία ποςοτικι μελζτθ ςτθν οποία 

ςυμμετείχαν μακθτζσ με υψθλζσ επιδόςεισ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και τα μακθματικά. Οι 

ςυμμετζχοντεσ κακοδθγικθκαν να δθμιουργιςουν μία παράςταςθ ςτθν οποία 

δραματοποίθςαν ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ μακθματικϊν και φυςικισ. Οι ερευνθτζσ βρικαν 

ότι θ διδαςκαλία αυτισ τθσ μορφισ είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικι. 

 Οι Warner και Andersen (2004), επίςθσ, απζδειξαν ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν 

Εκπαίδευςθ επιδρά πολφ κετικά ςτθν κατανόθςθ και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο 

μάκθμα τθσ φυςικισ. 

 Θ McNaughton (2004), επίςθσ, μελζτθςε τθ χριςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ ςε ζνα πρόγραμμα για τθ φφςθ και τθν αειφορία με μακθτζσ των μεγαλφτερων 

τάξεων του Δθμοτικοφ. Θ ζρευνα ζδειξε πωσ με τισ τεχνικζσ του Δράματοσ θ περιβαλλοντικι 

εκπαίδευςθ είναι περιςςότερο αποδοτικι, κακϊσ οι μακθτζσ δρουν ςε ζνα περιβάλλον 

κατάλλθλο για ζρευνα και ικανό να κζτει προβλιματα προσ επίλυςθ ζτςι, ϊςτε οι 

ςυμμετζχοντεσ να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ περιβαλλοντικισ τουσ 

ςυνείδθςθσ με ςτόχο ζνα περιβάλλον αειφορίασ. 

 Θ Duatepe (2004˙ βλ. και Duatepe-Paksu & Ubuz 2009) ανζπτυξε μελζτθ για τθ 

διερεφνθςθ των επιδράςεων τθσ διδαςκαλίασ μζςω τεχνικϊν του Δράματοσ ςε μακθτζσ Αϋ 

Γυμναςίου ωσ προσ τθν αντίλθψι τουσ ςτα μακθματικά και τθ γεωμετρία. Τα αποτελζςματα 

τθσ ζρευνασ ζδειξαν ςθμαντικά καλφτερθ επίδοςθ τθσ πειραματικισ ομάδασ μακθτϊν, 

κακϊσ το Δράμα ζκανε τθν εκμάκθςθ πιο εφκολθ και υποςτιριξε τθν ενεργό ςυμμετοχι, 

δθμιουργϊντασ ζνα περιβάλλον ςυνεργατικισ μελζτθσ. 
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 ΙΙΙ.7.ii. Η ελληνική ερευνητική εμπειρία 

 Θ ερευνθτικι εμπειρία ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με τθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν 

Εκπαίδευςθ αγγίηει πολλοφσ και ποικίλουσ τομείσ τθσ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ, 

περιςςότερο ι λιγότερο εξειδικευμζνουσ κάκε φορά.  

 Οι Κοντογιάννθ και Ντολιοποφλου (2000) ςε ζρευνα δράςθσ με μακθτζσ με νοθτικι 

υςτζρθςθ ζδειξαν ότι οι δραςτθριότθτεσ που βαςίηονται ςτθ Δραματικι Τζχνθ είχαν 

ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν επικράτθςθ κλίματοσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν και τθν 

κατάκτθςθ εμπειριϊν. Θ Κοντογιάννθ (2012), επίςθσ, ςε ζρευνά τθσ με μακθτζσ με νοθτικι 

υςτζρθςθ, απζδειξε ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ είχε κετικι επίδραςθ ςτθν 

κοινωνικι ικανότθτα των μακθτϊν, δθλαδι τθν προςαρμοςτικι τουσ ςυμπεριφορά και τισ 

κοινωνικζσ τουσ δεξιότθτεσ.  

 Σε ςτενι ςχζςθ με τθ μθτρικι γλϊςςα βλζπει θ Άλκθςτισ (2008, 117-147) τθ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, τθν οποία, επίςθσ, ςυνδζει με τθ Δραματικι Τζχνθ, κεωρϊντασ 

πωσ θ τελευταία μπορεί να ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ ςθμαντικϊν ςτόχων που ςυναποτελοφν 

τθν οπτικι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ, όπωσ είναι θ ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ ςε 

πθγι γνωςτικοφ και ςυναιςκθματικοφ πλοφτου, θ κατανόθςθ τθσ αξίασ τθσ μακθτικισ 

κριτικισ προςζγγιςθσ, πζρα από κοινωνικά ςτερεότυπα, θ καλλιζργεια των δεξιοτιτων τθσ 

ενςυναίςκθςθσ, τθσ ανοχισ, τθσ κριτικισ και τθσ επικοινωνίασ (Άλκθςτισ 2008, 103-104). 

Ραρουςιάηει, μάλιςτα, ζρευνεσ και εφαρμοςμζνα προγράμματα διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτθν Ελλάδα με ποικίλεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ, 

ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια 

τθσ διαπολιτιςμικότθτασ (Άλκθςτισ 2008, 296). 

 Θ Γεωργιάδου (2001) αξιοποίθςε κεατρικά ζργα του Μολιζρου για τθ διδαςκαλία 

τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε μακθτζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Θ ζρευνά τθσ ζδειξε πωσ το 

ίδιο το κεατρικό ζργο είναι χριςιμο, ωφζλιμο και αναπλαςτικό ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ 

του χαρακτιρα των μακθτϊν, ενϊ με τισ κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ επιτυγχάνεται θ 

επικοινωνία μεταξφ των παιδιϊν, θ οποία ςυμβάλλει ςτθν αλλθλεγγφθ, τθν πρωτοβουλία 

και τθν αυτονομία, τθν ανεκτικότθτα, τθν πεικαρχία, τθν ελεφκερθ ζκφραςθ, τον 

ενκουςιαςμό και τθν ευαιςκθςία για το μάκθμα. Τζλοσ, τονίηει τθ ςθμαςία του κεάτρου για 

το ςχολείο. 

 Ο Σαρρισ (2002) χρθςιμοποίθςε τθ Δραματικι Τζχνθ ωσ «επικοινωνιακό διάμεςο» 

για μακθτζσ με ακουςτικζσ μειονεξίεσ. Θ εφαρμογι ζδειξε ότι το κεατρικό παιχνίδι 

αποτζλεςε για τα βαρικοα παιδιά ζνα κετικό διαμεςολαβθτικό εργαλείο για τθ 

βελτιςτοποίθςθ τθσ επεξεργαςίασ του ςωματικοφ ςχιματοσ και των γλωςςικϊν δεξιοτιτων 
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τουσ και τα βοικθςε να αποκτιςουν ςε ικανοποιθτικό βακμό δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, 

αλλά και ικανότθτεσ αυτονομίασ, μζςω τθσ καλά αρκρωμζνθσ κι ακριβοφσ κίνθςθσ ςτο 

χϊρο. 

 Θ Τηελετοποφλου (2005) χρθςιμοποίθςε το «κοινωνικό παιχνίδι υποκριτικισ», το 

παιχνίδι δθλαδι των παιδιϊν τθσ προςχολικισ θλικίασ, που χαρακτθρίηεται από τθν 

παρουςία τθσ φανταςίασ και από το γεγονόσ ότι τα παιδιά δρουν ςε ζναν υποκετικό 

φανταςτικό κόςμο. Το παιχνίδι τθσ υποκριτικισ, κατά τθν ίδια, είναι θ πρϊτθ εκδιλωςθ τθσ 

ικανότθτασ του παιδιοφ να αςχολθκεί με τθν αφθρθμζνθ ςκζψθ, κακϊσ μακαίνει να 

χρθςιμοποιεί αντικείμενα ι χειρονομίεσ ωσ ςφμβολα, για να αναπαραςτιςει ζνα άλλο 

αντικείμενο ι μια ιδζα που δεν είναι παρόντα ςτθν πραγματικι κατάςταςθ. Κακϊσ τα 

παιδιά δραματοποιοφν τα ςενάρια του παιχνιδιοφ τθσ υποκριτικισ, ζρχονται ςε επαφι με 

τθν ζννοια του αλφαβθτιςμοφ και οικοδομοφν τθ μακθματικι ςκζψθ. Ταυτόχρονα το 

«παιχνίδι υποκριτικισ», κατά τθ Τηελετοποφλου, μειϊνει τθ ςφγχυςθ και το φόβο των 

παιδιϊν και τα αποφορτίηει ςυναιςκθματικά, ϊςτε να γίνονται περιςςότερο ικανά 

κοινωνικά.  

 Ο Χαβιάρθσ (2006) μελζτθςε τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ τθσ 

μακθματικισ ςκζψθσ μακθτϊν 10-11 ετϊν ςτο ςυνεργατικό περιβάλλον του παιχνιδιοφ 

ρόλων. Συγκεκριμζνα παρατιρθςε πωσ το ςυνεργατικό αυτό περιβάλλον δίνει ευκαιρίεσ για 

ανάπτυξθ μεταδιαλογικϊν διαδικαςιϊν και αναςτοχαςμοφ, επθρεάηοντασ κετικά τθν 

κοινωνικομακθματικι τουσ αλλθλεπίδραςθ. 

 Οι Ηαφειριάδθσ και Ραταπάτθ (2007) αςχολικθκαν με τθν ανάπτυξθ 

Ρρογραμμάτων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ από μακθτζσ με νοθτικι υςτζρθςθ, οι οποίοι 

μπόρεςαν μζςω των δραςτθριοτιτων Δραματοποίθςθσ να αναπτφξουν κοινωνικότθτα και 

να καλλιεργιςουν τον προφορικό και γραπτό λόγο, κακϊσ και τισ αναγνωςτικζσ τουσ 

δεξιότθτεσ. 

 Ο Τςιάρασ (2003) ςε ζρευνα με ποςοτικά χαρακτθριςτικά διερεφνθςε τθ ςυμβολι 

του Κεατρικοφ Ραιχνιδιοφ ςτθν ψυχοκοινωνιολογία τθσ τάξθσ ςτο Δθμοτικό και διαπίςτωςε 

ότι με το παρεμβατικό πρόγραμμα που εφάρμοςε βελτιϊκθκαν οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 

των μακθτϊν, αφοφ προθγικθκε ςυνειδθτοποίθςθ των προςωπικϊν τουσ αναγκϊν, 

ανάπτυξθ αυτοεκτίμθςθσ και βελτίωςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ ςυμμακθτζσ. Σε άλλθ 

ζρευνα ο ίδιοσ (Τςιάρασ 2004, 72-92) τόνιςε τθ ςθμαςία του κεατρικοφ παιχνιδιοφ για τθν 

ανάπτυξθ αυτοαντίλθψθσ ςτουσ μακθτζσ τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπαίδευςθσ. 

 Ο Τςιάρασ, επίςθσ, ςε ζρευνεσ με ποιοτικά (Τςιάρασ 2007α) και ποςοτικά (Τςιάρασ 

2006) χαρακτθριςτικά, τισ οποίεσ ανζπτυξε με ομάδα μακθτϊν Δθμοτικοφ, που 
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παρουςίαηαν προβλιματα ςυμπεριφοράσ ςτθν τάξθ, ζδειξε πωσ με το κεατρικό παιχνίδι 

είναι δυνατό να περιοριςτοφν τα προβλιματα διαπροςωπικισ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτο 

δάςκαλο και το μακθτι, κακϊσ και μεταξφ των μακθτϊν. Γνωρίηοντασ οι μακθτζσ με 

παγιωμζνουσ κοινωνικοφσ ρόλουσ τα χαρακτθριςτικά άλλων ρόλων μζςα ςτθ δυναμικι τθσ 

ομάδασ, κατανοοφν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ κι ενεργοποιοφνται κετικά και δθμιουργικά (βλ. 

και Τςιάρασ 2009).  

 Ο Ραπαδόπουλοσ (2007) πρότεινε μια ςφγχρονθ και καινοτόμο διάςταςθ τθσ 

διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτο Δθμοτικό ςχολείο, μζςω τθσ Διερευνθτικισ 

Δραματοποίθςθσ. Συγκεκριμζνα, ζδειξε ότι οι τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ δθμιουργοφν 

κλίμα παιδαγωγικισ ατμόςφαιρασ ςτθν τάξθ, κινθτοποιϊντασ τθ φανταςία και τθν κριτικι 

ςκζψθ˙ κυρίωσ, όμωσ, ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ του λόγου ςε ςυγκεκριμζνα 

επικοινωνιακά πλαίςια, μζςα ςε παιγνιϊδθ διάκεςθ, με αποτζλεςμα τθν παραγωγι 

ποικίλων ειδϊν κειμζνων. 

 Θ Ρερδικάρθ (2007) διερεφνθςε τθν επίδραςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Ρεριβαλλοντικι Αγωγι παιδιϊν νθπιαγωγείου. Θ ζρευνα ζδειξε ότι το Δράμα προιγαγε τισ 

περιβαλλοντικζσ γνϊςεισ των μακθτϊν, ενϊ ταυτόχρονα τουσ καλλιζργθςε μια κετικότερθ 

ςτάςθ απζναντι ςτο περιβάλλον. 

 Θ Ραρδάλθ (2009) ςτθν ζρευνά τθσ διαπίςτωςε ότι το κεατρικό παιχνίδι ςυμβάλλει 

ςτθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων ςε παιδιά με ςφνδρομο Down, κακϊσ βαςίηεται ςτισ 

αρχζσ τθσ δυναμικισ των ομάδων και τθσ βιωματικισ μάκθςθσ, βοθκϊντασ τα παιδιά να 

επικοινωνοφν, να ςυνεργάηονται και να τθροφν κανόνεσ. 

 Θ Φανουράκθ (2010) εξζταςε τον τρόπο με τον οποίο θ κεατρικι εκπαίδευςθ 

μπορεί να είναι χριςιμθ για τθ διδαςκαλία τθσ Αρχαίασ και Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και 

Λογοτεχνίασ ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Θ ζρευνα δομικθκε με βάςθ το κεωρθτικό 

υπόβακρο τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ και διεξιχκθ με δείγμα μακθτϊν και 

φιλολόγων από όλεσ τισ τάξεισ Γυμναςίου και Λυκείου. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ 

πλειοψθφία των μακθτϊν και των φιλολόγων εξζφραςε κετικι γνϊμθ για τθ διδαςκαλία 

των φιλολογικϊν μακθμάτων μζςω των τεχνικϊν του Δράματοσ, ενϊ θ αποτελεςματικότθτα 

τθσ μεκόδου ςυνδζκθκε με παράγοντεσ, όπωσ θ κατανόθςθ και θ αφομοίωςθ, θ 

καλλιζργεια τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν, θ δθμιουργικι 

αλλαγι ςτθ ςχζςθ μεταξφ μακθτι και δαςκάλου, θ εκελοντικι ςυμμετοχι των μακθτϊν και 

θ καλλιζργεια δεξιοτιτων ςχετικϊν με το αντικείμενο διδαςκαλίασ. 

 Ο Ραπαδόπουλοσ (2010β) εςτιάηει ςτθν εφαρμογι κεατρικϊν πρακτικϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ και ειδικότερα ςτθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτο Δθμοτικό. Τα 



 Α΄ Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο                        Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 

 

124 
 

ςυμπεράςματα τθσ ζρευνάσ του αναδεικνφουν τθ δυνατότθτα που ζχει θ εφαρμογι 

κεατρικϊν τεχνικϊν ςτθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν ςτο μάκθμα και ςτθν κατανόθςθ 

τθσ φφςθσ τθσ επιςτιμθσ, ςτθν ανάπτυξθ διαφορετικϊν όψεων τθσ γλωςςικισ, αλλά και τθσ 

ενδοπροςωπικισ νοθμοςφνθσ, ςτθ ςφυρθλάτθςθ κοινωνικϊν αλλθλεπιδράςεων, ςτθ 

μάκθςθ και τθν καλλιζργεια μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων και ςτθν εδραίωςθ μιασ πιο 

κετικισ ςτάςθσ για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ. 

 Θ Μπάκα (2011) εξζταςε αν ζνα ειδικά ςχεδιαςμζνο πρόγραμμα κεατρικοφ 

παιχνιδιοφ μπορεί να ενιςχφςει τθν αυτο-αντίλθψθ και αυτο-εκτίμθςθ μακθτϊν με τυπικι 

νοθτικι ανάπτυξθ (θλικίασ 10-12) και με νοθτικι υςτζρθςθ (θλικίασ 16-23). Θ ανάλυςθ των 

δεδομζνων ζδειξε ότι όλοι οι μακθτζσ, και εκείνοι τθσ τυπικισ νοθτικισ ανάπτυξθσ και 

εκείνοι με νοθτικι υςτζρθςθ, επθρεάηονται κετικά από το κεατρικό παιχνίδι. 

 Θ Κατςαρίδου (2011) μελζτθςε τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτο Δθμοτικό με τθ 

χριςθ τθσ μεκόδου τθσ Δραματοποίθςθσ. Το ερευνθτικό ςχζδιο αξιοποίθςε δραςτθριότθτεσ 

Δραματοποίθςθσ, ανάγνωςθ κειμζνων και παρουςίαςθ μιασ αυτοςχζδιασ κεατρικισ 

παράςταςθσ, βαςιςμζνθσ ςε εμπειρίεσ και προβλθματιςμοφσ τθσ τάξθσ. Κατά τθν 

Κατςαρίδου, θ ζρευνα ανζδειξε τθν αξία τθσ ανάγνωςθσ και τθσ Δραματοποίθςθσ για τα 

παιδιά, τα οποία, ςυνδυάηοντασ τον κόςμο τθσ Λογοτεχνίασ με τον πραγματικό, ιταν ςε 

κζςθ να αποκτιςουν γνϊςεισ, να κρίνουν καταςτάςεισ, να αναηθτιςουν λφςεισ και να 

ενδυναμωκοφν αναφορικά με ηθτιματα που τουσ προβλθμάτιηαν. 

 Ο Μαροφδασ (2012) μελζτθςε πϊσ λειτουργεί το κεατρικό παιχνίδι ωσ μζςο 

εκπαίδευςθσ μζςα από τεχνικζσ που προςιδιάηουν ςτο Δράμα και το κζατρο, με ςτόχο να 

αναλφςει τθν επίδραςι του ςτισ ςχζςεισ μεταξφ ςυμμακθτϊν Στϋ τάξθσ Δθμοτικοφ, από τθν 

άποψθ τθσ αμοιβαίασ αποδοχισ και τθσ ςυνοχισ τθσ ομάδασ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν 

μζτρια επίδραςθ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςτουσ μακθτζσ, ωσ προσ τουσ παράγοντεσ τθσ 

αποδοχισ και τθσ ςυνοχισ τθσ ομάδασ, με ζνα μικρό ποςοςτό απόρριψθσ να παραμζνει. 

 Θ Νικολοφδθ (2012) αςχολικθκε με το κζμα τθσ διαπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ μζςω 

τεχνικϊν του Δράματοσ ςτο ςχολείο και παρατιρθςε ότι οι ζλλθνεσ και αλλοδαποί μακθτζσ 

νθπιαγωγείου που παρακολοφκθςαν ςχετικό πρόγραμμα παρουςίαςαν μια κετικι αλλαγι 

ςτισ αλλθλεπιδράςεισ τουσ ςτο νθπιαγωγείο. 

 Θ Σίμου (Simou 2013) περιγράφει ζνα διεπιςτθμονικό ερευνθτικό πρόγραμμα το 

οποίο ςυνδυάηει τθ διδαςκαλία ςυγκεκριμζνων κεατρικϊν κειμζνων χρθςιμοποιϊντασ 

τεχνικζσ από τθ Δραματικι Τζχνθ, με ςτόχο τθν επαναδιαπραγμάτευςθ των ταυτοτιτων του 

μετανάςτθ ωσ άλλου και του ντόπιου ωσ εαυτοφ ςτο ςχολικό περιβάλλον. Θ πρόταςθ τθσ 

Σίμου αποτελεί ζνα πρωτότυπο μοντζλο που ςυνδυάηει ςκθνζσ από κεατρικά ζργα με 
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διάφορεσ τεχνικζσ υποκριτικισ. Θ ζρευνα είχε ιδιαίτερα κετικά αποτελζςματα, 

αποδεικνφοντασ τόςο τθν παιδαγωγικι αξία του κεατρικοφ κειμζνου όςο και του μζςου 

που επιλζχκθκε για τθν διδαςκαλία του.  

 Θ Λουκρζηθ (2013) ανζπτυξε ζρευνα για τθ διδαςκαλία δεξιοτιτων ςυμβολικοφ 

παιχνιδιοφ ςε παιδιά με αυτιςμό. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο 

παρζμβαςθσ αφξθςε τθν επίδοςθ των παιδιϊν ςτο ςυμβολικό παιχνίδι, ενϊ τα κεραπευτικά 

αποτελζςματα γενικεφτθκαν με άλλα πρόςωπα ωσ ςυμπαίκτεσ, με άλλα υλικά, κακϊσ και 

με αδίδακτεσ ιςτορίεσ. 

 Θ Σπανάκθ (2014) ανζπτυξε ζρευνα με ςκοπό τθ διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ 

ψυχοκινθτικισ αγωγισ με ςτοιχεία του κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςε μακθτζσ με ι χωρίσ ειδικζσ 

ανάγκεσ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τθσ παρουςιάηουν τθ ςθμαντικότθτα 

ψυχοκινθτικϊν προγραμμάτων μζςα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ϊςτε να υποςτθριχτεί 

ο μακθτισ ωσ προσ τθν κινθτικι, τθ γνωςτικι και τθν ψυχοκοινωνικι του ανάπτυξθ.  

 Θ Βαρςάμου (2014) παρουςιάηει μια εναλλακτικι πρόταςθ διδαςκαλίασ των 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςε παιδιά Νθπιαγωγείου, αξιοποιϊντασ αφθγθματικζσ και κεατρικζσ 

δομζσ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ιταν ενκαρρυντικά, αφοφ ζδειξαν ότι μζςω τθσ 

κεατρικισ αφιγθςθσ, τόςο τα παιδιά όςο και ο εκπαιδευτικόσ, εμπλζκονται ςε καταςτάςεισ 

«ςυγγνωςιακισ δράςθσ», εμβακφνοντασ ςτθ γνϊςθ και προχωρϊντασ ςε εννοιολογικζσ 

αλλαγζσ. Ραρόλα αυτά, θ Βαρςάμου αναγνωρίηει περιοριςμοφσ ςτθ δθμιουργία 

ςυγγνωςιακϊν πλαιςίων και διατυπϊνει προβλθματιςμό ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ 

ευρφτερθσ χριςθσ τουσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

 Θ επιςτθμονικι διερεφνθςθ για τθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ςυνεχίηεται 

με τρζχουςεσ ζρευνεσ ςε ποικίλουσ τομείσ τθσ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ (βλ. για 

παράδειγμα Ραπαϊωάννου et al. 2014˙ Καγιαβι 2014˙ Δθμθτριάδθσ 2014˙ Βίτςου 2014). 

Ζνασ από αυτοφσ είναι θ ςχζςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ με τθ διδαςκαλία 

τθσ Λςτορίασ, για τθν οποία κα γίνει λόγοσ παρακάτω. 
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Αϋ ΜΕΡΟ: Θεωρθτικό Πλαίςιο 

Κεφάλαιο 3ο: Η διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ και τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ μζςω 

τθσ Δραματικι Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ 

I. Ειςαγωγι 

Στθν Αμερικι και τθν Αγγλία ιδθ από τθ δεκαετία του 1960 ζνα ζντονο ενδιαφζρον ζχει 

διαφανεί για νζεσ εκπαιδευτικζσ αναηθτιςεισ˙ οι αναηθτιςεισ αυτζσ άγγιξαν και τον τομζα 

τθσ Λςτορίασ, κακϊσ από τθν περίοδο αυτι και ιδιαίτερα μετά το 1970 νζεσ παιδαγωγικζσ 

ζννοιεσ ςυνδζκθκαν με το αναλυτικό πρόγραμμα τθσ Λςτορίασ, όπωσ «δεξιότθτεσ», 

«ενςυναίςκθςθ» και «ενεργθτικι μάκθςθ». Στο πλαίςιο αυτό οι εκπαιδευτικοί αναηιτθςαν 

μια εναλλακτικι λογικι για το διδακτικό αντικείμενο τθσ Λςτορίασ, δοκιμάηοντασ καινοτόμεσ 

κεωρίεσ (Cooper 2013˙ Sheldon 2011α, 1-2˙ Sebba 2000, 135-137˙ Λεοντςίνθσ 1996, 230˙ 

Fines 1994, 124-125), με ςτόχο τθν εφαρμογι πρωτότυπων διδακτικϊν μεκόδων ςτθν 

πράξθ˙ αυτό είχε ωσ ςυνζπεια και τθν παραγωγι πλοφςιου εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τον 

εκςυγχρονιςμό τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ (Levstik & Barton 2011). Οι 

επιςκζψεισ ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, θ ςυλλογι προφορικϊν μαρτυριϊν, οι 

προςομοιϊςεισ, θ παραγωγι παιχνιδιϊν, οι καταςκευζσ, θ εκπαιδευτικι τθλεόραςθ, οι νζεσ 

τεχνολογίεσ και φυςικά θ Δραματικι Τζχνθ παρουςιάηονται ςυχνά ωσ τρόποι ενεργθτικισ 

διερεφνθςθσ για τουσ μακθτζσ, ιδιαίτερα ςτθν Ρρωτοβάκμια, αλλά και ςτθ Δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ93. 

 Θ ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ Δράματοσ ςτθν Λςτορία αποτελεί μια προζκταςθ 

των ρόλων που ζχουμε ςτθ ηωι και γενικά αντιμετωπίηεται ωσ μια ευχάριςτθ εναςχόλθςθ 

για παιδιά κι ενιλικεσ. Θ ςυμμετοχι αυτι επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να μπουν ςτθ κζςθ 

άλλων ανκρϊπων και να αιςκανκοφν τισ εμπειρίεσ τουσ, διαμορφϊνοντασ μια ξεκάκαρθ 

διανοθτικι εικόνα για το ςυμβάν και κατανοϊντασ τα κίνθτρα, τθ δράςθ και τισ ςυνζπειεσ 

των πράξεϊν τουσ (πβ. De la Roche 1993). Γι’  αυτό θ ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ 

Δραματικισ Τζχνθσ αποτελεί ζνα εξαιρετικό διδακτικό και μακθςιακό εργαλείο, με το οποίο 

οι μακθτζσ αναπτφςςουν ιςτορικό ενδιαφζρον, ερμθνεφοντασ τουσ χαρακτιρεσ με ςκοπό 

να τουσ κατανοιςουν πλιρωσ, να νιϊςουν Ενςυναίςκθςθ για τθ δράςθ τουσ και να κρίνουν 

τισ πράξεισ τουσ από τθν οπτικι γωνία τθσ εποχισ (Pillay & Wassermann 2006, 136), 

                                                           
93

 Για τισ καινοτόμεσ προτάςεισ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ, βλ. ενδεικτικά Βακαλοφδθ 2014˙ Κωςτι 
2014α˙ Cooper 2013˙ Ραπανικολάου 2013˙ Sheldon 2011α, 8-17, 19-20, 27, 32, 38-39, 45˙ Sheldon 
2011β, 46-48˙ Salinas et al. 2011˙ Hernández-Ramos & De La Paz 2009˙ Τςιβάσ 2009˙ Κωςτι 2009˙ 
Barton & Levstik 2008, 39˙ Brush & Saye 2008˙ Σμυρναίοσ 2008, 207-240˙ Κωςτι 2008˙ Κουνζλθ 2008˙ 
Yang 2006˙ Κουνζλθ 2006˙ Αλεξανδράτοσ 2005˙ Καραμθνάσ 2004˙ Nakou 2003˙ Taylor & Young 2003, 
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ανοίγοντασ το δρόμο για τθν κατανόθςθ και του παρόντοσ και τθν ανάπτυξθ μιασ 

ταυτότθτασ του πολίτθ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία (Vass 2008, 14). 

 

ΙΙ. Δραματικι Σζχνθ και Ιςτορία – Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ 

Το ιδιαίτερο ςτοιχείο του Δράματοσ μζςω του οποίου γίνεται ςαφισ ο παιδαγωγικόσ 

χαρακτιρασ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ είναι, όπωσ αναφζρκθκε, ο ρόλοσ και το παιχνίδι 

ρόλων. Μζςω του ρόλου ο μακθτισ γνωρίηει τον εαυτό του και ανοίγεται προσ τον κόςμο, 

εντοπίηοντασ κοινά ςθμεία και διαφορζσ προσ αυτόν (βλ. παραπάνω, ΑϋΜζροσ, Κεφάλαιο 

2ο, ΛΛΛ.3.iii.). Οι Fines και Verrier (1974, 50), μάλιςτα, τθν τεχνικι του παιχνιδιοφ ρόλων τθν 

ονομάηουν ανάληψη ρόλου (role-taking), αποδίδοντασ ζτςι ςτον όρο μια πιο επικοινωνιακι 

διάςταςθ94, που ςυνδζει άμεςα τθ Δραματικι Τζχνθ με τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ.   

 Ο Newman (1988, 161-162) αναφερόμενοσ ςτα χαρακτθριςτικά τθσ «ανάλθψθσ 

ρόλων», υπογραμμίηει ότι αυτι είναι μια ψυχολογικι εξελικτικι κι ακροιςτικι διαδικαςία 

που περιλαμβάνει προςωπικι αλλθλεπίδραςθ με τον εαυτό και τουσ άλλουσ, βαςίηεται ςε 

προθγοφμενθ ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ωσ εκ τοφτου διδάςκεται˙ θ ανάπτυξι τθσ 

ςτθρίηεται ςε τεκμιρια, που οδθγοφν ςε ςυμπεράςματα. Πταν μάλιςτα τα τεκμιρια που 

χρθςιμοποιοφνται είναι ιςτορικά, τότε θ διαδικαςία και το αποτζλεςμα τθσ διεργαςίασ 

είναι θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ.  

  Θ διαδικαςία τθσ «ανάλθψθσ ρόλων» για τθν ερμθνεία τθσ Λςτορίασ ςυμφωνεί εν 

πολλοίσ με τθν φιλοςοφία του Collingwood (βλ. παραπάνω Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, ΛΛ.3), 

πιςτοποιϊντασ τθ ςχζςθ του Δράματοσ με τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ. Ο διαπροςωπικόσ 

και ενδοπροςωπικόσ χαρακτιρασ τθσ ανάλθψθσ ρόλων ταιριάηει με τθν άποψθ του 

Collingwood ότι θ αξία τθσ μελζτθσ τθσ Λςτορίασ είναι θ γνϊςθ του ίδιου του εαυτοφ. Θ 

ζμφαςθ ςτισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα που περιλαμβάνεται ςτθν ψυχολογικι 

διαδικαςία τθσ αλλθλεπίδραςθσ επιβεβαιϊνουν τθν πεποίκθςθ του Collingwood ότι θ 

Λςτορία είναι θ αναπαράςταςθ (re-enactment) των ςκζψεων του παρελκόντοσ. Θ ανάλυςθ 

τθσ διαδικαςίασ τθσ ανάλθψθσ ρόλων αποκαλφπτει μια ςειρά από δεξιότθτεσ 

αλλθλεπίδραςθσ που παρζχουν μια μεκοδολογία για τθν αναπαράςταςθ των ςκζψεων του 

παρελκόντοσ (Newman 1988, 168).  

 Θ κεωρία του Collingwood ζχει, βζβαια, αμφιςβθτθκεί από τθ ςφγχρονθ 

επιςτθμολογία τθσ Λςτορίασ, ζχει, όμωσ, και υπό όρουσ δικαιωκεί. Ππωσ ζχει τονιςτεί, 

ςκζψεισ, ςυναιςκιματα και ιδζεσ αποτελοφν τθν ουςία τθσ Ενςυναίςκθςθσ ςτθν Λςτορία, 

χωρίσ να μειϊνουν το διανοθτικό τθσ χαρακτιρα, αλλά τονίηοντασ ζνα κυμικό ςτοιχείο, 
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 Για τθν «ανάλθψθ ρόλων»  ζναντι του «παιχνιδιοφ ρόλων» βλ. Mead 1934˙ Coutu 1951˙ Turner 
1956˙ Berlo 1960˙ Baumann 1975˙ Flavell 1975. 
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αναγκαίο για τθν αναγνϊριςθ τθσ ανκρϊπινθσ διάςταςισ τθσ (βλ. παραπάνω Αϋ Μζροσ, 

Κεφάλαιο 1ο, ΛΛΛ.2.vi.). Εφόςον, λοιπόν, θ μεκοδολογία που ακολουκείται ωσ προσ τθν 

επεξεργαςία των ιςτορικϊν τεκμθρίων και τον ζλεγχο των μακθτικϊν απαντιςεων πλθρεί 

αυςτθρζσ προχποκζςεισ, θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ διαδικαςία και επίτευγμα ςτθν τάξθ 

είναι δυνατό να αναδειχκεί με τθν λογικι τθσ «ανάλθψθσ ρόλων», που αναφζρεται ςτισ 

ενεργθτικζσ διαδικαςίεσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ. 

Επομζνωσ, οι δεςμοί μεταξφ Δράματοσ και Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ για τουσ 

μακθτζσ είναι πολφ ιςχυροί95. Ωσ πιο φυςικι, εξάλλου, δραςτθριότθτα προβάλλεται 

ςυνικωσ αυτι που καλεί τουσ μακθτζσ να φανταςτοφν τον εαυτό τουσ να αντιμετωπίηει 

παρόμοια προβλιματα ι αποφάςεισ, όπωσ οι άνκρωποι ςτο παρελκόν, υιοκετϊντασ τθ 

κζςθ, τθν οπτικι, τισ αξίεσ και τα κίνθτρα τθσ ιςτορικισ περιόδου, ςτθριγμζνοι ςε ιςτορικζσ 

πθγζσ, που ςκοπό ζχουν να περιορίςουν το ανοιχτό πεδίο τθσ ελεφκερθσ φανταςίασ (Barker 

1978, 122-123, 124-132).  

 

 ΙΙ.1. Πρϊιμεσ εφαρμογζσ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Ιςτορία 

 Ιδθ το 1911 θ Harriet Finlay-Johnson (βλ. παραπάνω Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛΛ.5.i.) 

χρθςιμοποίθςε τεχνικζσ του Δράματοσ για τθν Λςτορία, τθ Γεωγραφία και τθν Αρικμθτικι, οι 

οποίεσ κρίκθκαν «εξαιρετικά επιτυχθμζνεσ» (Holmes 1911, 155). Βαςικι τθσ αρχι ιταν ότι 

τα παιδιά πρζπει μάλλον να μακαίνουν ενεργϊντασ μόνα τουσ για τον εαυτό τουσ, παρά να 

ζρχονται ςε επαφι με τθ «φιλτραριςμζνθ» γνϊςθ των βιβλίων και των ςχολικϊν 

εγχειριδίων (Finlay-Johnson 1911, 16, 19). Ζτςι, χρθςιμοποιοφςε αποςπάςματα από 

ιςτορικά μυκιςτοριματα, προτρζποντασ τουσ μακθτζσ να αναπαραςτιςουν ςκθνζσ από 

αυτά και καταλιγοντασ ςε ςυηθτιςεισ για το ιςτορικό πλαίςιο τθσ εποχισ (Finlay-Johnson 

1911, 37). Οι μακθτζσ μελετοφςαν ιςτορικά βιβλία, βιογραφίεσ και γεγονότα τθσ 

πρόςφατθσ αγγλικισ ιςτορίασ κι ετοίμαηαν ςκθνζσ με επιλεγμζνουσ προςεκτικά 

χαρακτιρεσ, με αποτζλεςμα να μακαίνουν χωρίσ τυπικά να διδάςκονται (Finlay-Johnson 

1911, 54) μζςω των προςωπικϊν κι ομαδικϊν τουσ ζργων (Finlay-Johnson 1911, 69). 

 Ο Frederick Crossfield Happold, επίςθσ, το 1928, επιδιϊκοντασ ςτθ Δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ αυτό που ονόμαηε «φανταςιακι αντίλθψθ τθσ Λςτορίασ» (Happold 1928, 38), 

με ςτόχο να κατανοιςουν οι μακθτζσ του ότι θ Λςτορία είναι κάτι δυναμικό (Happold 1928, 

37), τουσ ενκάρρυνε να γράφουν ςτίχουσ  και τραγοφδια, θμερολόγια, γράμματα και 
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διαλόγουσ μζςα από τθ ματιά του αυτόπτθ μάρτυρα˙ ςτα αποτελζςματα των 

δραςτθριοτιτων αυτϊν υπογραμμίηει ότι ο εκπαιδευτικόσ κα μποροφςε να δει μια 

ηωντάνια που δεν είναι δεδομζνθ ςτθ διδαςκαλία με άλλεσ μεκόδουσ (Happold 1928, 38). 

 Ρρϊιμα δείγματα διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ μζςω του Δράματοσ ζχουμε και από τισ 

Θ.Ρ.Α. Ο Horace G. Brown (1913) χρθςιμοποίθςε τθ Δραματοποίθςθ ςτθ διδαςκαλία του 

μακιματοσ, ενϊ θ Eleanore Hubbard (1931) εφάρμοςε ζνα πρόγραμμα εκτόσ ωρϊν 

διδαςκαλίασ για τθν Λςτορία ςτο Γυμνάςιο, με ςκοπό να αναπτφξει με τθ χριςθ τθσ 

Δραματοποίθςθσ θκικά και πολιτικά ενδιαφζροντα (citizenship) κι αντίςτοιχεσ 

ςυμπεριφορζσ ςτουσ μακθτζσ (πβ. και Getchell 1935˙ Tryon 1936).   

 

 ΙΙ.2. Από τθ Heathcote ςτουσ John Fines και Raymond Verrier 

 Ιδθ από τθν αρχι τθσ ςταδιοδρομίασ τθσ ειςθγιτρια τθσ χριςθσ τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθν Λςτορία υπιρξε θ Heathcote, θ οποία χρθςιμοποίθςε 

τεχνικζσ, όπωσ τα «φαντάςματα», τα «κόκκαλα που κλαίνε», το «μανδφα του ειδικοφ», 

παρζχοντασ ςιγά ςιγά τθν ιςτορικι πλθροφορία, ϊςτε οι μακθτζσ να τθν επεξεργαςτοφν και 

να τθν καταςτιςουν απτι. Οι διαδικαςίεσ που εφάρμοςε κάλυπταν πολλζσ διδακτικζσ ϊρεσ 

και είχαν ςτόχο να κάνουν τουσ μακθτζσ «ςυμμετόχουσ» ςτθν Λςτορία (Heathcote 2008, 6˙ 

Wagner 1976, 198-206). 

 Ο Bolton, επίςθσ, ενδιαφζρκθκε για κζματα τα οποία αντλοφνται από το παρελκόν 

με ςκοπό τθ διερεφνθςθ των ςχζςεων παρελκόντοσ και παρόντοσ. Το πραγματικό 

περιεχόμενο του Δράματοσ για τον Bolton είναι ακριβϊσ ενςωματωμζνο ςτθν ζννοια τθσ 

Λςτορίασ, όπου κυριαρχοφν οι κακζσ πράξεισ εναντίον των «άλλων», μζςα από τθν υποψία, 

τθν κατθγορία και τθν υπεράςπιςθ. Ο Bolton χρθςιμοποιεί ςυχνά «δφςκολα» ιςτορικά 

κζματα, προκαλϊντασ με τθν εναλλαγι οπτικϊν τθν εξζταςθ κεμελιωδϊν θκικϊν 

ανκρϊπινων διλθμμάτων (Jardine 1995, 75˙ Tarlington 1985). 

 Λδιαίτερου ενδιαφζροντοσ κι επίδραςθσ, ωςτόςο, ςτάκθκε το βιβλίο των Fines και 

Verrier (1974), The Drama of History, ςτο οποίο παρουςίαςαν, επθρεαςμζνοι από τθν 

Heathcote (Heathcote 2008), τθν εφαρμογι του Δράματοσ ςτθν Λςτορία ςε ζνα ευρφ 

θλικιακό πεδίο. Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ ιταν θ επιςιμανςι τουσ ότι το Δράμα δεν είναι ο 

ςτόχοσ, αλλά ςτόχοσ είναι θ ιςτορικι κατανόθςθ˙ το παιχνίδι ρόλων πθγάηει από και οδθγεί 

ςτθν επεξεργαςία των τεκμθρίων και τθν ζρευνα για περιςςότερεσ πθγζσ και γνϊςθ. Το 

βιβλίο, βζβαια, δεν αποτελεί μια τυπικισ μορφισ ζρευνα, αλλά παρουςιάηει με πειςτικό 

τρόπο τθ διαδικαςία του Δράματοσ ςτθν Λςτορία (Booth 1996, 39) και λειτουργεί ωσ οδθγόσ 

για ςυνεργατικι διδαςκαλία.  
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 Θ εμπειρία τουσ ζδειξε ότι υπάρχει μια ςτενι ςχζςθ μεταξφ Λςτορίασ και Δράματοσ, 

ιδιαίτερα από τθ ςτιγμι που θ πρϊτθ δε κεωρείται πια απλά ςυςςϊρευςθ ιςτορικϊν 

γεγονότων (Fines & Verrier 1974, 83). Στόχοι τουσ ιταν (α) να μεταφζρουν ςτα παιδιά τθ 

βακιά επικυμία για ενεργό ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία δόμθςθσ τθσ γνϊςθσ, (β) να 

αξιοποιιςουν περιςςότερο τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ των μακθτϊν, (γ) να εμπλζξουν 

όλουσ τουσ μακθτζσ ςτθ διαδικαςία, ανεξάρτθτα από τισ γνϊςεισ, τθν επίδοςθ ι το 

υποκριτικό ταλζντο και (δ) να τουσ κάνουν να ςκεφτοφν τθν ανκρϊπινθ διάςταςθ τθσ 

Λςτορίασ, μετουςιϊνοντασ τθ γνϊςθ που κατακτοφν ςε βίωμα (Fines & Verrier 1974, 11-13).  

 Οι ίδιοι κεωροφν ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ μπορεί να βοθκιςει τουσ 

μακθτζσ να ςκεφτοφν κριτικά τθν Λςτορία και να εμπλακοφν ςτθν ιςτορικι μάκθςθ ενεργά, 

μζςω διερευνιςεων, πειραματιςμϊν και λιψθσ αποφάςεων, ενϊ παράλλθλα καλλιεργοφν 

τθ γλϊςςα τουσ (Fines & Verrier 1974, 80-83˙ βλ. και Fines 2008).  

 Θ εξαιρετικι τουσ, πάντωσ, ςυνειςφορά ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ ιταν ότι 

ενςωμάτωςαν ςτθ διδακτικι περίςταςθ του Δράματοσ τθν ιδζα τθσ εργαςίασ με ιςτορικζσ 

πθγζσ, κατά το πρότυπο τθσ εργαςίασ του ιςτορικοφ (Siebörger 1991, 9)˙ παρουςίαςαν, 

μάλιςτα, μία λίςτα από δζκα ςτόχουσ, για να περιγράψουν τισ δραςτθριότθτεσ του 

ιςτορικοφ, που τα παιδιά πρζπει να αναλάβουν, αν επιδιϊκεται να επιτφχουν μια πλιρθ 

κατανόθςθ του ιςτορικοφ ζργου. Οι ςτόχοι περιλαμβάνουν (Fines & Verrier 1974, 84): 

1. Τθν αναγνϊριςθ ότι οι απόψεισ των ανκρϊπων του παρελκόντοσ μπορεί να ιταν 

διαφορετικζσ από αυτζσ που ιςχφουν ςιμερα˙ 

2. Τθ διαμόρφωςθ τθσ ςτάςθσ και τθσ οπτικισ ενόσ παρατθρθτι των γεγονότων˙ 

3. Τθν αναπαράςταςθ των γεγονότων μζςω τθσ οπτικισ αυτισ του παρατθρθτι˙ 

4. Τθν αξιολόγθςθ τθσ αναπαράςταςθσ με βάςθ τα κίνθτρα και το ςκοπό τθσ˙ 

5. Τθν αναηιτθςθ όλων των πικανϊν τεκμθρίων˙ 

6. Τθν επεξεργαςία με κατάλλθλο τρόπο όλων των τεκμθρίων˙ 

7. Τθ διάκριςθ μεταξφ διαφορετικϊν οπτικϊν με βάςθ τα τεκμιρια˙ 

8. Τθ ςφγκριςι τουσ για να φανεί αν επιβεβαιϊνουν το ζνα το άλλο˙ 

9. Τθ δθμιουργία μιασ απεικόνιςθσ του κζματοσ με τρόπο ςυνεκτικό κι αξιόπιςτο, με βάςθ 

τα τεκμιρια και τθν προςωπικι εμπειρία˙ 

10. Τθ δθμιουργία ενόσ «προϊόντοσ» που κα είναι όςο γίνεται πιο αντικειμενικό ςε ςχζςθ 

με όλεσ τισ πθγζσ.  

 Οι Fines και Verrier (1974) τόνιςαν ιδιαίτερα τθ ςχζςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ με τθν 

Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ, αναφζροντασ χαρακτθριςτικά ότι «ίςωσ το πιο ςθμαντικό είδοσ 

ιςτορικισ γνϊςθσ και κατανόθςθσ που μπορεί να παράςχει το Δράμα είναι θ δφναμθ τθσ 
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ενςυναίςκθςθσ». Επιςθμαίνουν, μάλιςτα, πωσ παρατιρθςαν τρεισ μορφζσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ που προκφπτουν από τθ χριςθ του Δράματοσ ςτθν τάξθ:  

(α) μια άμεςθ προςωπικι Ενςυναίςκθςθ, ςτθν οποία το παιδί αρχίηει να αιςκάνεται λίγο 

αυτό που το άτομο ι θ ομάδα που μελετάται μπορεί να ζνιωκε˙ 

(β) Ενςυναίςκθςθ για μια κατάςταςθ ςτθν οποία τα παιδιά μποροφν να αιςκανκοφν το 

πλζγμα των περιοριςμϊν που βίωςαν κάποτε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ˙  

(γ) μια Ενςυναίςκθςθ του χρόνου, κατά τθν οποία τα παιδιά ξαναηοφν «ςε ηωντανό χρόνο» 

μια ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ, αντιλαμβάνονται τθ χρονικι τθσ διάςταςθ από το ςιμερα και 

καταλαβαίνουν τουσ περιοριςμοφσ που ο χρόνοσ ςυχνά επιβάλλει ςτθν Λςτορία (Fines & 

Verrier 1974, 89-91). Ππωσ είναι φανερό, οι τρεισ αυτζσ μορφζσ περιζχουν ςτοιχεία 

γνωςτικισ και κυμικοφ τφπου Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ (βλ. παραπάνω Αϋ Μζροσ, 

Κεφάλαιο 1ο, IV.4.i. & IV.4.ii.). 

 

 ΙΙ.3. Νεότερεσ κεωριςεισ  

 Θ μελζτθ των Fines και Verrier άςκθςε ιδιαίτερθ επίδραςθ ιδθ από τθ δεκαετία του 

1970 ωσ προσ τθ ςθμαςία του Δθμιουργικοφ Δράματοσ και ιδιαίτερα του παιχνιδιοφ ρόλων 

ςτθν κατανόθςθ των ιςτορικϊν γεγονότων (Moore 1976). Ζτςι, μετζπειτα ζρευνεσ και 

κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ δείχνουν ότι πολλοί παιδαγωγοί του κεάτρου και τθσ διδακτικισ 

τθσ Λςτορίασ96 καλοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ τουσ μζςω του Δράματοσ να 

προςεγγίςουν ιςτορικζσ προςωπικότθτεσ και να προςπακιςουν να τισ κατανοιςουν και να 

τισ προςεγγίςουν ενςυναιςκθτικά (Woodhouse & Wilson 1988). Θ παραδοχι αυτι 

ςτθρίηεται ςτθν πεποίκθςθ ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ βοθκά τουσ μακθτζσ να 

εκφράςουν και να διερευνιςουν ιδζεσ, πριν τισ καταγράψουν ςτο χαρτί, δίνοντάσ τουσ 

κίνθτρα για μάκθςθ (Pillay & Wassermann 2006, 136) μζςω τθσ μελζτθσ των προκλιςεων 

του παρελκόντοσ ςτο παρόν (O’ Toole et al. 2009, 192). Οι εξελίξεισ αυτζσ παρατθροφνται 

κυρίωσ ςτθν Αγγλία, τισ Θ.Ρ.Α., τον Καναδά και τθν Αυςτραλία (O’ Toole et al. 2009, 183-

192˙ O' Toole & Bundy 2006˙ Fairhead 2006˙ Taylor & Young 2003, 56˙ SREB 1986, 22, 24-25˙ 

Cowling 1983, 86-89). 

 

 II.3.i. Προςεγγίςεισ ςτην Ιςτορία ςτο διεθνή χϊρο 

 Οι Wilson και Woodhouse (1990) αςχολοφνται με το κζμα τθσ Δραματικισ Τζχνθσ 

και τθσ Ενςυναίςκθςθσ ςτθν Λςτορία, τα οποία ςυνδζουν με τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων 

Δράματοσ κυρίωσ εκτόσ τάξθσ ςε χϊρουσ ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ με τα παιδιά ντυμζνα με 

                                                           
96

 Για τισ αντιλιψεισ των ειδικϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ ςχετικά με τθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν 
Εκπαίδευςθ και τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ, βλ. παραπάνω Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1

ο
, ΛV.5. 
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κοςτοφμια και προετοιμαςμζνα για ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ. Ρρόκειται για μια μζκοδο που 

ςκοπό ζχει να ςυνδζςει τθν Ενςυναίςκθςθ με τεχνικζσ του Δράματοσ ςε χϊρουσ που ζχουν 

ιδιαίτερθ φόρτιςθ λόγω τθσ ιςτορικισ τουσ αναφοράσ (Fairclough 1994). Ωςτόςο, όπωσ 

παρατθροφν οι May και Williams (1987, 11), θ τακτικι αυτι τείνει να αποκαρρφνει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ λόγω του χρόνου και τθσ προετοιμαςίασ που απαιτείται για τθν 

πραγματοποίθςθ τζτοιων ςχεδίων εργαςίασ. Θ αλικεια αυτι, ωςτόςο, δεν απογοθτεφει 

τουσ Wilson και Woodhouse (2008, 17), οι οποίοι δθλϊνουν αιςιόδοξοι, παρατθρϊντασ ότι 

οι εκπαιδευτικοί καλοφνται πλζον να είναι περιςςότερο ευζλικτοι, να ελζγχουν οι ίδιοι το 

αναλυτικό πρόγραμμα και να ςχεδιάηουν δραςτθριότθτεσ που να εμπλζκουν ενεργά τουσ 

μακθτζσ τουσ ςτθ μάκθςθ. 

 Οι Paul Goalen και Lesley Hendy (Goalen 1995α˙ Goalen 1995β˙ Goalen & Hendy 

1993˙ Goalen & Hendy 1992), βακιά επθρεαςμζνοι από τουσ Fines και Verrier, ανζπτυξαν 

ερευνθτικι δραςτθριότθτα για τθ ςχζςθ Δράματοσ και Λςτορίασ ςτθν τάξθ˙ ςε ζρευνά τουσ 

ςθμειϊνουν ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Λςτορία ωκεί τουσ μακθτζσ ςε ενεργθτικι 

αντιμετϊπιςθ του μακιματοσ, επειδι τουσ ενϊνει μζςω τθσ ομαδοςυνεργατικισ μεκόδου, 

προςαρμόηεται εφκολα ςτισ ανάγκεσ κάκε μακθτι και είναι απελευκερωτικι και 

προοδευτικι (Goalen & Hendy 1992).  

 Οι ίδιοι ερευνθτζσ (Goalen & Hendy 1993) ςε άλλθ ζρευνά τουσ, ξεκινϊντασ από τθν 

παραδοχι ότι το Δράμα είναι ζνασ τρόποσ ανάπτυξθσ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ των μακθτϊν, 

εργάςτθκαν με παιδιά Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, θλικίασ 9-11 ετϊν, ςε ζνα πρόγραμμα 

δϊδεκα εβδομάδων με επιπλζον μακιματα Δράματοσ και Λςτορίασ για μία φορά ανά 

δεκαπενκιμερο. Στο πλαίςιο αυτό αποδείχκθκε πωσ οι μακθτζσ μεςαίασ επίδοςθσ τθσ 

πειραματικισ ομάδασ παρουςίαςαν ςτατιςτικά ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ ιςτορικισ τουσ 

ςκζψθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ (Goalen & Hendy 1993, 365).  

 Ροιοτικι, επίςθσ, ανάλυςθ ςχετικισ ζρευνασ από τον Goalen (1995β, 135-137) 

ζδειξε ότι οι μακθτζσ παρουςίαςαν υψθλότερα επίπεδα επίτευξθσ ιςτορικισ ςκζψθσ 

ςυγκριτικά με τα αναμενόμενα για τθν θλικία τουσ, αποδεικνφοντασ ότι θ Δραματικι Τζχνθ 

ςτθν Εκπαίδευςθ παρζχει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα να προωκιςουν τθ 

ςυηιτθςθ και να αποςαφθνίςουν ιδζεσ και οπτικζσ, ενϊ οι μακθτζσ βελτιϊνουν τθν 

ιςτορικι τουσ γραφι μζςω τθσ ερμθνείασ των ιςτορικϊν πθγϊν. Ο Goalen κεωρεί 

ςθμαντικι τθ ςυμβολι τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν ανάπτυξθ ιςτορικϊν γνϊςεων και 

δεξιοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ενςυναίςκθςθσ, και ςτθν καλλιζργεια 

ενδιαφζροντοσ και ίςων ευκαιριϊν ςτο μάκθμα για όλουσ τουσ μακθτζσ (Goalen 1995α, 73-

74). 
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 Ο Ronald Morris (1997) υποςτιριξε ότι θ μζκοδοσ του Δράματοσ βοθκά τουσ 

μακθτζσ να προετοιμάςουν τθ ςκζψθ τουσ ωσ ενεργοί πολίτεσ ςτισ δθμοκρατικζσ κοινωνίεσ. 

Θ ζρευνά του επικεντρϊκθκε ςτον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι μακθτζσ 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθν ουςία τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Λςτορία με ζμφαςθ 

ςτθν εμπειρία τθσ βίωςθσ των ιςτορικϊν γεγονότων μζςω του Δράματοσ. Τα αποτελζςματα 

τθσ ζρευνάσ του ανζδειξαν τθ ςχζςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ με τθν προϊκθςθ τθσ κριτικισ 

ςκζψθσ, τθν πολιτικι ενεργοποίθςθ (citizenship), το δθμοκρατικό διάλογο, τθν ενδυνάμωςθ 

των μακθτϊν ςτθ μάκθςθ.  

 Ο ίδιοσ (Morris 2001) διαπιςτϊνει ότι θ χριςθ του Δράματοσ επιτρζπει ςτουσ 

μακθτζσ να μάκουν και να αξιολογιςουν τθν εργαςία τθ δικι τουσ και των ςυμμακθτϊν 

τουσ, καταλιγοντασ ςτο ςυμπζραςμα ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ είναι μια 

κατάλλθλθ μζκοδοσ τόςο για τθ διδαςκαλία όςο και για τθν αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ ςτο 

Γυμνάςιο. Ραράλλθλα, ςε ςυνεργαςία με τθν Obenchain εςτίαςε ςτθ χριςθ του 

μελοδράματοσ ωσ ενόσ διδακτικοφ εργαλείου για τθν Λςτορία (Obenchain & Morris 2001) 

και τόνιςε τθ ςθμαςία των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία των κοινωνικϊν επιςτθμϊν (Morris & 

Obenchain 2001).  

 Τθν εμπειρία του ο Morris (2009) ςυγκεφαλαιϊνει ςτο βιβλίο του Bringing History 

to Life, ςτο οποίο υπογραμμίηει πωσ θ πρωτοπρόςωπθ παρουςίαςθ ιςτορικϊν αφθγιςεων 

από μακθτζσ κι εκπαιδευτικοφσ, με τθ ςυνδρομι του Δράματοσ και των μουςειακϊν 

αντικειμζνων, αποτελεί βαςικό κίνθτρο για τουσ μακθτζσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ϊςτε να αγαπιςουν τθν Λςτορία ωσ μάκθμα, να τθν 

κατανοιςουν και τελικά να γίνουν ενεργοί πολίτεσ με αποφαςιςτικι δράςθ ςτθ ςφγχρονθ 

πολιτικι και κοινωνικι ηωι.  

 Θ Sebba (2000) κεωρεί πωσ τα προγράμματα ηωντανισ Iςτορίασ ι ιςτορικισ 

αναβίωςθσ δίνουν ςτουσ μακθτζσ, και μάλιςτα ςε αυτοφσ που αντιμετωπίηουν μακθςιακά 

προβλιματα, τθ δυνατότθτα να βιϊςουν όψεισ μιασ ιςτορικισ περιόδου και να κάνουν 

ςυγκρίςεισ με τθ ςφγχρονθ εποχι˙ τα προγράμματα αυτά παρουςιάηουν διαβακμίςεισ ςτθ 

ςυμμετοχι των μακθτϊν και ποικίλλουν από τθ μορφι απλισ παρακολοφκθςθσ μζχρι τθ 

δραςτθριοποίθςθ με ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ ι ςε ρόλο (Sebba 2000, 106-107).   

 Θ ίδια κεωρεί ότι το Δράμα παρζχει ζδαφοσ κατάλλθλο για τθν ανάπτυξθ των 

εναλλακτικϊν οπτικϊν ςτθν Λςτορία, δίνοντασ παράλλθλα ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία τθσ 

«ενεργθτικισ μάκθςθσ» μζςα από μοναδικζσ κι ανεπανάλθπτεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ που 

τουσ οδθγοφν ςυνειδθτά ςτθν πλιρθ κατανόθςθ του ιςτορικοφ φαινομζνου και των 

εννοιϊν του χρόνου, τθσ ακολουκίασ, τθσ αλλαγισ και τθσ αιτίασ (Sebba 2000, 138). Εν 
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κατακλείδι, τονίηει ότι θ «κεατρικι πράξθ» αναγκάηει τα παιδιά να προβλθματιςτοφν πάνω 

ςτα ιςτορικά φαινόμενα, καλλιεργεί τθ διάκριςθ παρελκόντοσ-παρόντοσ, εντάςςει τισ 

ιςτορικζσ πθγζσ και τα τεκμιρια ςτο ιςτορικό τουσ πλαίςιο, ενιςχφει τθ δεξιότθτα του 

ιςτορικοφ λόγου, δίνει τθν ευκαιρία για διερεφνθςθ διαφορετικϊν εκδοχϊν και οπτικϊν, 

αλλά και για ενεργθτικι ςφνδεςθ πεποικιςεων και ςτάςεων του παρελκόντοσ, βοθκϊντασ 

ςτθν ενεργθτικι ανακάλυψθ πικανϊν αιτίων και κινιτρων και δίνοντασ τθ βάςθ για 

περαιτζρω ςυηιτθςθ (Sebba 2000, 140-141). 

 Ο Stradling (2001, 125-129), μεταφζροντασ τθν ευρωπαϊκι εμπειρία, κεωρεί ότι θ 

προςομοίωςθ και το παιχνίδι ρόλων ςτθν ιςτορικι διδαςκαλία ζχουν τθ δυνατότθτα να 

αναδείξουν τα ςτοιχεία και τουσ παράγοντεσ που είναι κεμελιϊδεισ για τουσ ςτόχουσ των 

αναλυτικϊν προγραμμάτων και το αντικείμενο μάκθςθσ. Το παιχνίδι ρόλων, κατά τον 

Stradling, είναι λιγότερο δομθμζνο από τθν προςομοίωςθ˙ ωςτόςο, πιςτεφει πωσ και τα δφο 

δίνουν ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ και τθν κατανόθςθ 

εναλλακτικϊν οπτικϊν (Stradling 2003), τθν εκτίμθςθ τθσ δυναμικισ των γεγονότων, τθ 

διερεφνθςθ των διαδικαςιϊν, τθ ςφνδεςθ μεταξφ γεγονότων και ενεργειϊν, τθν 

παρακολοφκθςθ του παρελκόντοσ χωρίσ διαμεςολάβθςθ και τθ βιωματικι εμπειρία των 

καταςτάςεων άλλων εποχϊν. Ραράλλθλα, ο ίδιοσ πιςτεφει ότι οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ 

ζχουν δυνθτικι ςυμβολι ςτθ γενικι εκπαίδευςθ των μακθτϊν, κακϊσ τουσ ωκοφν ςε 

ενεργό ςυμμετοχι και ςυνεργαςία με άλλουσ ςυνομθλίκουσ, ςε ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν 

δεξιοτιτων και δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλιματοσ και ςε αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ. 

 Οι Pillay & Wassermann (2006, 138) τονίηουν ότι ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ το Δράμα 

ζχει τθ δυνατότθτα να εμπλζξει μακθτζσ κι εκπαιδευτικοφσ ςτθν ζρευνα, να τουσ 

ενκαρρφνει να μελετιςουν ιςτορικζσ πθγζσ και να τουσ ωκιςει ςτον ενεργό διάλογο. Ζτςι, 

υιοκετοφν ρόλουσ και ςχεδιάηουν ιςτορικά ςενάρια, τα οποία μποροφν να ζχουν ποικίλεσ 

μορφζσ˙ με άλλα λόγια εργάηονται, ϊςτε να αναπτφξουν Ενςυναίςκθςθ προσ τα ιςτορικά 

δρϊντα υποκείμενα.  Ρρόκειται ςτθν ουςία για μια δθμοκρατικι μορφι μάκθςθσ που 

ανατρζπει τα εμπόδια μεταξφ μακθτϊν και διδαςκόντων. 

 Ο Lomas (2008) υποςτθρίηει πωσ θ Δραματικι Τζχνθ εξαςφαλίηει δθμιουργικότθτα 

και φανταςία ςτθν Λςτορία, επιτρζποντασ τθν ευχερι ειςαγωγι τθσ επεξεργαςίασ πθγϊν 

ςτθν τάξθ˙ οι μακθτζσ αποκτοφν κίνθτρο για αναηιτθςθ των αιτιωδϊν ςχζςεων, ενϊ οι 

ποικίλεσ ερμθνείεσ τουσ μποροφν να επανεξεταςτοφν ςτο ίδιο το πλαίςιο του Δράματοσ. 

Ζτςι, θ επαφι με τθν Λςτορία γίνεται ευχάριςτθ και δθμιουργικι, γεγονόσ που ζχει κετικι 

επίδραςθ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα. 

 Θ Patterson (2010, 41) κεωρεί πωσ ο ςτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ μζςω 
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τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ είναι να καταςτοφν θ Λςτορία, τα ιςτορικά τεκμιρια και οι 

ερμθνείεσ των ιςτορικϊν γεγονότων περιςςότερο προςιτά ςε ζνα ευρφτερο κοινό. 

Επθρεαςμζνθ από τον Goalen (1995α, 73-74), υποςτθρίηει ότι τα πλεονεκτιματα από τθ 

διδαςκαλία κατά τον τρόπο αυτό ςτθν Ρρωτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι θ προϊκθςθ τθσ 

ιςτορικισ γνϊςθσ, θ ανάπτυξθ ιςτορικϊν δεξιοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ και τθσ κατανόθςθσ των ποικίλων ιςτορικϊν ερμθνειϊν, θ καλλιζργεια μιασ 

κετικότερθσ ςτάςθσ απζναντι ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ, θ παροχι ίςων ευκαιριϊν και θ 

απόκτθςθ αυτοπεποίκθςθσ. Ραράλλθλα, κατά τθν Patterson, το Δράμα μπορεί να ςυμβάλει 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ γραφισ των παιδιϊν, προωκϊντασ ζτςι τθν αναλυτικι και 

ενςυναιςκθτικι προςζγγιςθ τθσ Λςτορίασ, όπωσ επίςθσ ο Goalen (1995β, 137) ζχει 

υποςτθρίξει.  

 Θ Patterson (2010, 41), επθρεαςμζνθ και από τον Rogers97 (1979˙ Rogers & Aston 

1977), ςυνδζει τθ Δραματικι Τζχνθ με τθν Λςτορία μζςω τθσ κεωρίασ του Bruner για τισ 

τρεισ μορφζσ αναπαράςταςθσ (Bruner 1974˙ 1966˙ βλ. παραπάνω Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, 

IV.5.ii.). Ζτςι, κεωρεί πωσ θ «πραξιακι» (enactive) αναπαράςταςθ αξιοποιεί τθ Δραματικι 

Τζχνθ για να παράςχει ζνα πλαίςιο μάκθςθσ, με τουσ μακθτζσ να διερευνοφν και να 

ςυςχετίηουν τθν προςωπικι τουσ αντίλθψθ με τισ αντιλιψεισ των άλλων πάνω ςτθ 

δεδομζνθ φλθ˙ ςτθ ςυνζχεια, θ «απεικονιςτικι» (iconic) αναπαράςταςθ είναι χριςιμθ, όταν 

επιδιϊκεται θ τοποκζτθςθ του ιςτορικοφ γεγονότοσ ςτο ιςτορικό του πλαίςιο, μζςω 

ιςτορικϊν πθγϊν˙ τζλοσ, ςφμφωνα με τθν Patterson, όταν οι μακθτζσ τείνουν να 

προςεγγίςουν ιςτορικά δρϊντα υποκείμενα ςτο ευρφτερο πλαίςιο τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ, θ αναπαράςταςθ γίνεται «ςυμβολικι» (symbolic)˙ ςτθρίηεται, δθλαδι, ςτα 

δεδομζνα των δφο προθγοφμενων, καταλιγοντασ ςτθ γραπτι απόδοςθ των νοθμάτων, 

μζςα από μια ςειρά ςυμβολικϊν ςυςτθμάτων (πβ. Combs 2001).  

 Οι Kronenberg και Blair (2010) αναδεικνφουν το Δράμα ωσ ζνα φυςικό και 

ευχάριςτο τρόπο μάκθςθσ, ο οποίοσ εμπλζκει κι ενδυναμϊνει τουσ μακθτζσ όλων των 

επιπζδων ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ. Εφαρμόηοντασ τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςε ζνα  

πρόγραμμα προςζγγιςθσ των αρχαίων πολιτιςμϊν τθσ Μεςοποταμίασ ςτθ Δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, με τθ χριςθ προςομοιϊςεων και τθ δθμιουργία ςφντομων ςκθνϊν από τουσ 

μακθτζσ, οι ερευνθτζσ διαπίςτωςαν πωσ το Δράμα δίνει τθ δυνατότθτα καλλιζργειασ τόςο 

                                                           
97

 Το 1977 οι Rogers & Aston προςπάκθςαν να ποςοτικοποιιςουν τα αποτελζςματα του «πραξιακοφ 
τρόπου αναπαράςταςθσ». Επινόθςαν μία ςειρά από παιχνίδια, για να βοθκιςουν μια ομάδα 
ςαράντα οκτϊ (48) μακθτϊν μεταξφ εννζα (9) και ζνδεκα (11) ετϊν να καταλάβουν το ςχζδιο και το 
ςκοπό ενόσ κατεςτραμμζνου κάςτρου, ςυγκρίνοντασ τθν παρουςίαςι τουσ με βάςθ ζνα γραπτό τεςτ 
με ομάδα ελζγχου 35 μακθτϊν που προςζγγιςαν το κάςτρο με πιο ςυμβατικζσ μεκόδουσ. Θ 
πειραματικι ομάδα ςτθν ζρευνα αυτι παρουςίαςε καλφτερθ επίδοςθ ςε ςτατιςτικά ςθμαντικό 
βακμό.  
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ακαδθμαϊκϊν ιςτορικϊν γνϊςεων όςο και κιναιςκθτικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων. 

 Θ Tollafield (2011) κεωρεί τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ μζςω του Δράματοσ μια 

εφχρθςτθ μζκοδο για «διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία», κακϊσ παρζχει δυνατότθτεσ 

ενίςχυςθσ ποικίλων μακθςιακϊν τφπων, ϊςτε οι μακθτζσ να προςεγγίηουν το περιεχόμενο 

τθσ Λςτορίασ περιςςότερο αποτελεςματικά. 

 O Kempe (2011) υποςτθρίηει ότι θ Δραματικι Τζχνθ είναι ζνασ τρόποσ ζρευνασ και 

μετάδοςθσ τθσ Λςτορίασ˙ κακϊσ οι χαρακτιρεσ που πραγματικά πιραν μζροσ ςε ιςτορικά 

γεγονότα γίνονται πρόςωπα του Δράματοσ, οι ιςτορίεσ τουσ μορφοποιοφνται ςτο μάκθμα 

τθσ Λςτορίασ όχι μόνο για τθν κάλυψθ δραματικϊν αναγκϊν, αλλά και για χάρθ των 

κοινωνικϊν, ψυχολογικϊν και πολιτιςμικϊν αναγκϊν των ιςτορικϊν αφθγθτϊν και του 

κοινοφ. Θ διαδικαςία εκλαΐκευςθσ τθσ Λςτορίασ με τον τρόπο αυτό αναδεικνφει τισ 

επιπτϊςεισ των γεγονότων ςτουσ ανκρϊπουσ, πράγμα που ενιςχφει τθν ανάπτυξθ τθσ 

Ενςυναίςκθςθσ και πιςτοποιεί, ςφμφωνα και με τον Somers (1994, 124), το πλεονζκτθμα 

του Δράματοσ να αναπαριςτά τισ ανκρϊπινεσ διαςτάςεισ τθσ Λςτορίασ, δίνοντασ ςάρκα και 

οςτά ςτα γεγονότα του παρελκόντοσ και επιβεβαιϊνοντασ τθν πραγματικι διάςταςι τουσ 

(Kempe 2011, 4-5).  

 Ο ίδιοσ (Kempe 2011) διερευνϊντασ τισ δραματοποιθμζνεσ ιςτορίεσ προςφφγων και 

«παιδιϊν του πολζμου» ςτο πλαίςιο των βρετανικϊν ςχολείων, υποςτθρίηει ότι το Δράμα 

και θ Λςτορία ωσ μακιματα του αναλυτικοφ προγράμματοσ μποροφν να βρουν κοινό 

ζδαφοσ, για τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τόςο ωσ προσ τθν ιςτορικι αφιγθςθ όςο 

και ωσ προσ τθν ανάπτυξθ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, κακϊσ ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ τθσ 

εκλεκτικότθτασ και τθσ βιωματικότθτασ μζςω των οποίων εξαςφαλίηεται θ γνϊςθ. Ο ίδιοσ 

κεωρεί ότι το Δράμα παράλλθλα, πλθροφορεί, διαφωτίηει και εμπλουτίηει, ανοίγοντασ το 

δρόμο για τθν ερμθνεία των ερεκιςμάτων που δζχεται ο μακθτισ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ 

(Kempe 2013˙ Kempe 2011). 

  

 II.3.ii. Προςεγγίςεισ ςτην Ιςτορία ςτην Ελλάδα 

 Ο Μουδατςάκισ (1994, 11, 21, 35, 88-97) κεωρεί τθ χριςθ του Δράματοσ ςτο 

μάκθμα τθσ Λςτορίασ μια μζκοδο, θ οποία ψυχαγωγεί και ταυτόχρονα μορφϊνει, μια 

μζκοδο «που με τθν τεχνικι των κεατρικϊν “θδυςμάτων” μπορεί να μεταφζρει ςτουσ 

μακθτζσ το παιδευτικό μινυμα»˙ θ ςφνδεςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ με το μάκθμα τθσ 

Λςτορίασ, πζρα από τθν παιδαγωγικι τθσ αξία, καλλιεργεί τθ φανταςία των μακθτϊν μζςω 

τθσ υποκριτικισ απόδοςθσ, τθσ οργάνωςθσ του χϊρου δράςθσ, τθσ μουςικισ, τθσ ρυκμικισ 

κίνθςθσ κ.ο.κ. Ο ίδιοσ πιςτεφει ότι θ προςζγγιςθ του μακιματοσ με αυτόν τον τρόπο 
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καταργεί τθ νοοτροπία τθσ ζδρασ και ειςάγει τθ ςυμμετοχι του μακθτι ςτο ζργο 

παραγωγισ και εμπζδωςθσ τθσ γνϊςθσ μζςω τθσ βιωματικισ μεκόδου, προςφζροντασ τθν 

εμπειρία τθσ Λςτορίασ με τθ μελζτθ των κινιτρων, των ιδεολογιϊν και τθσ πάλθσ των 

τάξεων. Με αυτοφ του είδουσ τισ δραςτθριότθτεσ ο μακθτισ μακαίνει να επικοινωνεί, να 

κρίνει, να επεξεργάηεται, εδραιϊνοντασ τθν άποψι του και κζτοντασ βάςεισ για τθν 

ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ του. Ο Μουδατςάκισ ςτθρίηει τισ πεποικιςεισ του αυτζσ 

ςτθν εφαρμογι εξιντα πζντε δραματοποιιςεων κειμζνων από τθ Μυκολογία και τθ 

νεότερθ Λςτορία ςτο Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου 

Κριτθσ το 1992, οι οποίεσ, όπωσ αναφζρει, απομάκρυναν κάκε αμφιβολία για το ρεαλιςμό 

τθσ μεκόδου αυτισ. 

 Ο Λεοντςίνθσ (1999, 144-145˙ 1996, 237-249) υποςτθρίηει ότι θ Δραματοποίθςθ 

ιςτορικϊν γεγονότων ςυνιςτά ζνα ιδιαίτερα ιςχυρό μζςο ιςτορικισ ζκφραςθσ και 

βακφτερθσ διερεφνθςθσ τθσ Λςτορίασ ςε ςυνδυαςμό με τθ μελζτθ πθγϊν και ποικίλου 

ιςτορικοφ υλικοφ. Οι μακθτζσ, με τον τρόπο αυτό, ενιςχφονται ςθμαντικά ςτο να ςυηθτοφν 

ιδζεσ και αντιλιψεισ του παρελκόντοσ και να ελζγχουν ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ για 

τθν υπό μελζτθ ιςτορικι περίοδο. Θ ενεργθτικι, ειδικότερα, ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε 

δραματικζσ αναπαραςτάςεισ ιςτορικϊν γεγονότων, κατά το Λεοντςίνθ, εγγυάται τθν 

ποιότθτα του διδακτικοφ ζργου. 

 Θ Καβαλιζρου (2006, 472-484) κεωρεί ότι θ τεχνικι τθσ Δραματοποίθςθσ 

εμπεριζχει ποικίλα πλεονεκτιματα κι αποτελεί μια ενδιαφζρουςα εναλλακτικι διδακτικι 

προςζγγιςθ, που ταιριάηει απόλυτα ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ, κακϊσ αναδεικνφει τισ 

ποικίλεσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ, τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, των κινιτρων, 

των ςυνεπειϊν και των αποτελεςμάτων τουσ. Θ Δραματοποίθςθ, επίςθσ, κατά τθν ίδια, 

ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων που ςχετίηονται με το διάλογο, τθν ερμθνεία και τθν 

Ενςυναίςκθςθ.  

 Ο Σμυρναίοσ (2008, 176-181) ςυγκρίνει το παιχνίδι ρόλων (role-playing) με τθ 

Δραματοποίθςθ. Στο πρϊτο αναγνωρίηει, πζρα από τθν ψυχαγωγικι του πλευρά, τθν 

τεχνικι επίλυςθσ προβλιματοσ ςε ςυγκρουςιακζσ καταςτάςεισ, ενϊ ςτθ δεφτερθ το 

ηωντάνεμα του ενδιαφζροντοσ για τθν Λςτορία. Ανάμεςα ςτισ δφο περιπτϊςεισ, ο Σμυρναίοσ 

φαίνεται να προτιμά τθ δεφτερθ, κακϊσ θ πρϊτθ αποτελεί μια «ςαγθνευτικι τεχνικι του 

ςφγχρονου καταναλωτιςμοφ», όπου ό,τι διδάςκεται πρζπει να ζχει το χαρακτιρα 

διαςκζδαςθσ, ενϊ θ Δραματοποίθςθ είναι διδακτικι και παράλλθλα χειραφετεί  κι 
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απελευκερϊνει από ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ98.  

 Οι Ηαφειριάδθσ και Δαρβοφδθσ (2010, 125-156) κεωροφν πωσ θ Δραματοποίθςθ 

αποτελεί μια εναλλακτικι μορφι διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ τόςο για 

μακθτζσ τθσ γενικισ όςο και για μακθτζσ τθσ ειδικισ αγωγισ. Υποςτθρίηουν ότι οι μακθτζσ 

μποροφν μζςω του ρόλου να αντιλαμβάνονται πλθρζςτερα τθ ςχζςθ του τόπου και του 

χρόνου, κακϊσ και τισ ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ που επζβαλαν ςυγκεκριμζνεσ εξελίξεισ ςτο 

παρελκόν, αποκτϊντασ τθ δυνατότθτα να αξιολογοφν τα ιςτορικά γεγονότα, να κρίνουν, να 

ςυμπεραίνουν και να τεκμθριϊνουν, είτε αναπαριςτϊντασ γεγονότα του παρελκόντοσ είτε 

εξετάηοντασ τθν αντιπαράκεςθ δφο απόψεων ςτο ίδιο κζμα. 

 Θ Αυγζρθ (2011) προτείνει αςκιςεισ προςομοίωςθσ και Δραματοποιιςεισ, τισ 

οποίεσ υποδζχονται κερμά οι μακθτζσ, αλλά τονίηει πωσ θ διαδικαςία απαιτεί από τον 

εκπαιδευτικό πολφ καλι προετοιμαςία ςτο ςπίτι και τθν τάξθ, ενϊ τα αποτελζςματα δεν 

ζρχονται από τθ μια ςτιγμι ςτθν άλλθ, αλλά μετά από τριβι με τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ 

τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, όπωσ οι εναλλακτικζσ οπτικζσ, θ αποςταςιοποίθςθ κοκ. 

 

 ΙΙ.4. Αντιρριςεισ ωσ προσ τθν παιδαγωγικι αξία του Δράματοσ ςτθν Ιςτορία 

 Ραρά τθ γενικι αποδοχι τθσ ςχζςθσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ με τθν Λςτορία, οι 

αντιρριςεισ ωσ προσ τθ διδακτικι μεκοδολογία τθσ είναι πολλζσ και πθγάηουν από τθν ιδζα 

πωσ αποτελεί απλϊσ εκδιλωςθ υπζρβαςθσ τθσ πλιξθσ τόςο των εκπαιδευτικϊν όςο και 

των μακθτϊν, με αποκλειςτικό κριτιριο τον ενκουςιαςμό των τελευταίων και με όχθμα τον 

«εκπαιδευτικό ναρκιςςιςμό ενόσ εκπαιδευτικοφ-performer» (Σμυρναίοσ 2008, 209-212, 

178-179). Είναι χαρακτθριςτικό πωσ ακόμθ κι ο Neil Postman, ο οποίοσ αρχικά είχε μιλιςει 

για τθ ςθμαςία μιασ πλοφςιασ ςε εμπειρίεσ και βιϊματα εκπαίδευςθσ για το μακθτι 

(Postman & Weingartner 1975, 214, 255-270), ςτθ ςυνζχεια επανζρχεται ςτθλιτεφοντασ τθ 

λογικι τθσ «διδαςκαλίασ ωσ ψυχαγωγικισ δραςτθριότθτασ» ςε μια υπερκαταναλωτικι 

κοινωνία, όπου όλα υπακοφουν ςτο εφκολο γζλιο υπονομεφοντασ τθν ίδια τθ λογικι του 

ςχολείου. Μιλά μάλιςτα για μετατροπι τθσ ςχολικισ τάξθσ ςε χϊρο, όπου θ διδαςκαλία και 

θ μάκθςθ μετατρζπονται ςε ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, με δαςκάλουσ που ζχουν 

καταςτιςει τισ τάξεισ τουσ χαμθλισ ποιότθτασ ψυχαγωγικά ςόου, κάνοντασ κατάχρθςθ 

«εποπτικϊν μζςων» (Postman 2007, 175-189).  

 Δεν είναι λίγοι, εξάλλου, όςοι κεωροφν ότι δραςτθριότθτεσ, όπωσ αυτζσ που 

ςχετίηονται με το Δράμα, κινοφμενεσ από το φόβο των αντιπαρακζςεων, ςε ουδζτερα 

                                                           
98

Ο Σμυρναίοσ (2008, 211-212) υποςτθρίηει πωσ θ τάςθ «κεατροποίθςθσ» του παρελκόντοσ 
αντανακλά τθν επικυμία για τθν απόκτθςθ μιασ χαμζνθσ εκνικισ ταυτότθτασ και τθ ςυγκρότθςθ μιασ 
κοινότθτασ με τα μζλθ τθσ εκνικισ ομάδασ.  
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ιδεολογικά πεδία, αποφεφγουν τθ διερεφνθςθ τθσ πολιτικισ ι ιδεολογικισ διάςταςθσ των 

ιςτορικϊν γεγονότων (Σμυρναίοσ 2008, 211) και κινδυνεφουν ςταδιακά να καταλιξουν 

ανοφςιεσ καταναλωτικοφ τφπου εκδθλϊςεισ, που ςτόχο ζχουν αποκλειςτικά τθν 

ικανοποίθςθ τθσ επικυμίασ των μακθτϊν να «μακαίνουν» διαςκεδάηοντασ (“fun extra 

activities”) (Dawson & Banham 2002˙ Σμυρναίοσ 2008, 211). Αυτό, ςε ςυνδυαςμό με το 

χρόνο που απαιτείται για τισ δραςτθριότθτεσ, οδθγεί ςυχνά ςτθν εντφπωςθ ότι ο ζλεγχοσ 

τθσ μάκθςθσ από τουσ διδάςκοντεσ αργά ι γριγορα κινδυνεφει να χακεί (Güven 2009, 106˙ 

Vass 2008, 13˙ Van Ments 1983, 27). 

 Ράρα πολλοί, επίςθσ, μζμφονται τθ Δραματικι Τζχνθ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ,  

επειδι δίνει υπερβολικι ζμφαςθ ςτθ ςυναιςκθματικι προςζγγιςθ του παρελκόντοσ, 

ανοίγοντασ ζτςι το δρόμο για ανιςτορικότθτα και αναχρονιςμοφσ. Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα αποτελεί ο Shemilt (βλ. παραπάνω Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, IV.5.iii.), ο οποίοσ 

(1984, 67), αν και κεωρεί το «Δράμα» βαςικό εργαλείο για τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ (πβ. 

και Κυρκίνθ 1999, 185), το ςυνδζει με τθν περιγραφικι διάςταςθ τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ και κεωρεί πωσ ζχει μικρι επίδραςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ 

των μακθτϊν. Διατυπϊνει, μάλιςτα, τθ γνϊμθ πωσ το Δράμα ενζχει ςοβαροφσ κινδφνουσ να 

ταυτιςτοφν οι μακθτζσ ςυναιςκθματικά με τα ιςτορικά πρόςωπα, ειςάγοντασ ςτοιχεία 

υποκειμενικότθτασ ςτθν ιςτορικι διερεφνθςθ. Άλλεσ δραςτθριότθτεσ, ςχετικζσ με το 

Δράμα, όπωσ οι αςκιςεισ προβολισ ςυναιςκθμάτων, θ επιτόπια αναπαράςταςθ, τα 

παιχνίδια και οι προςομοιϊςεισ, κακϊσ και θ λιψθ αποφάςεων μζςα ςε διλθμματικζσ 

καταςτάςεισ κεωροφνται ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τον ίδιο, αλλά δε ςυνδζονται με το 

Δράμα (Shemilt 1984, 67-78).  

 Από τθν άλλθ, ο Newman (1988, 90, 97, 171) δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ διάκριςθ 

μεταξφ των όρων «παιχνίδι» και «ανάλθψθ ρόλου» (βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο, 

ΛΛ), υποςτθρίηοντασ ότι τα παραδείγματα παιχνιδιϊν ρόλων και προςομοιϊςεων είναι 

ανεπαρκείσ διαδικαςίεσ για τθν ερμθνεία των κρίςιμων χαρακτθριςτικϊν τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ. Κεωρϊντασ, επίςθσ, ότι βαςικό ςτοιχείο τθσ Ενςυναίςκθςθσ είναι θ 

κατανόθςθ των διαφορετικϊν ιςτορικϊν οπτικϊν, τθ ςυνδζει με τθν «ανάλθψθ» 

πολλαπλϊν ρόλων. Υποςτθρίηει, μάλιςτα, πωσ ςε ποικίλα παραδείγματα ενςυναιςκθτικισ 

προςζγγιςθσ του παρελκόντοσ99 υπονοείται ι αναφζρεται θ ανάπτυξθ τθσ διαδικαςίασ του 

Δράματοσ με τθ μορφι «ανάλθψθσ ρόλων», αλλά ελλείψει ςαφοφσ ςχετικισ κεωρίασ και 

οδθγιϊν προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ θ αναφορά ςτθ διαδικαςία αυτι είναι μάλλον χαλαρι 

(Newman 1988, 251). 

                                                           
99

 Για παραδείγματα βλ. ενδεικτικά Reid & Pickhaver 1984˙ Coupe & Andrews 1984˙ Cowling 1983˙ 
Rogers 1984α. 
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 ΙΙ.5. Αποκατάςταςθ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ 

 Ζνα ςοβαρό κενό που παρατθρείται ςτο κεωρθτικό χειριςμό τθσ Δραματικισ Τζχνθσ 

ςτο χϊρο τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ είναι θ ορολογία. Συνικωσ, όπωσ φαίνεται και ςτθν 

περίπτωςθ του Shemilt (βλ. παραπάνω Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, IV.5.iii. & Κεφάλαιο 3ο, ΛΛ.4.), 

οι κεωρθτικοί τθσ Λςτορίασ αντιμετωπίηουν το Δράμα ωσ ζνα πακθτικό τφπο 

δραςτθριότθτασ που ωκεί τουσ μακθτζσ να φαντάηονται ανεξζλεγκτα το παρελκόν, χωρίσ 

τθ χριςθ πθγϊν και χωρίσ τεκμθρίωςθ των επιλογϊν τουσ, επιδιϊκοντασ τθ κυμθδία και 

φζρνοντασ τθν εφκολθ διαςκζδαςθ ςτθν τάξθ. Φυςικά και κάτι τζτοιο δεν αποτελεί ιςτορικι 

μάκθςθ οφτε οδθγεί ςτθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ, όπωσ ορίςτθκε ςτθν παροφςα μελζτθ. 

 Πμωσ, το Δράμα ι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθν Λςτορία δεν είναι 

αυτό˙ όπωσ ζχει εκτενϊσ αναφερκεί, είναι μια ενεργθτικι διαδικαςία (Güven 2009, 108-

109), θ οποία ςτθρίηεται ςε αυςτθρό και ςοβαρό ςχεδιαςμό και υπακοφει ςε ιςτορικά 

τεκμιρια, όπωσ οι πρϊτοι ειςθγθτζσ τθσ Fines και Verrier (1974) ζχουν καταδείξει (βλ. 

παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛΛ. & Κεφάλαιο 3ο, ΛΛ.2.), χρθςιμοποιϊντασ ςυχνά τθν 

ευχάριςτθ διάκεςθ των μακθτϊν ωσ μζςο για κινθτοποίθςθ, όχι, όμωσ, ωσ αυτοςκοπό 

(Teoh 2015, 10˙ Güven 2009, 106). Γι’ αυτό είναι αναγκαία μια ςαφισ οριοκζτθςθ τθσ 

ορολογίασ και των παιδαγωγικϊν ςτόχων ςχετικά με τθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ 

(βλ. παραπάνω Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛΛ.1.), κακϊσ θ ρευςτότθτα ςτισ ζννοιεσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςυχνά προκαλεί ςυγχφςεισ και επιςτθμονικζσ παρερμθνείεσ.  

 Από τθν πλευρά του κεάτρου, τϊρα, θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ είναι απόλυτα 

ςυμβατι με το Δράμα όχι μόνο ωσ κυμικι, αλλά και ωσ γνωςτικι ιδιότθτα ι διαδικαςία. Ο 

Augusto Boal (2002, 35-37), αναφερόμενοσ ςτο κζατρο, μιλά για τον εξορκολογιςμό του 

ςυναιςκιματοσ, ο οποίοσ επιτυγχάνεται ςταδιακά μζςω τθσ άςκθςθσ και τθσ εμπειρίασ ςτο 

ρόλο. Θ εμπειρία αυτι γεννά ςυναιςκιματα, τα οποία, όμωσ, πρζπει να ερμθνευκοφν και 

να εκλογικευτοφν, ϊςτε να αναηθτθκοφν τα αίτια και οι ςυνκικεσ που τα προκάλεςαν. 

Εξάλλου, ρόλοσ τθσ τζχνθσ είναι, κατά τον Boal, όχι μόνο να δείχνει πϊσ είναι ο κόςμοσ 

αλλά και γιατί είναι ζτςι και πϊσ μπορεί να μεταςχθματιςτεί. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να γίνει δυνατι θ κοινωνικι αλλαγι (Boal 2002, 37). Το κζατρο το ίδιο, και φυςικά 

πολφ περιςςότερο θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ωσ παιδαγωγικό εργαλείο, 

υπογραμμίηει ότι το ςυναίςκθμα είναι χαοτικό, όταν μόνο αυτό αναγνωρίηεται ωσ το 

ςτοιχείο που διζπει τισ ςχζςεισ και τισ αποφάςεισ των ανκρϊπων. Ο ςθμαντικότεροσ 

παράγοντασ αναφορικά με το ςυναίςκθμα είναι θ αναγνϊριςθ του τι αυτό ςθματοδοτεί, 

ανοίγοντασ το δρόμο για τθν αναηιτθςθ ειδικϊν νοθμάτων, αιτιϊν, ιδεϊν (Boal 2002, 37). 

Μια τζτοια ενζργεια μεταβίβαςθσ από το ςυναίςκθμα ςτθν ερμθνεία ςθματοδοτεί ςτο 
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Δράμα μια «κεατρικι δράςθ», αλλά και ςτθν Λςτορία μια προςπάκεια για βακφτερθ 

κατανόθςθ του ιςτορικά ςθμαντικοφ. 

 Άρα, θ επίγνωςθ των όρων και των ορίων είναι αναγκαία προχπόκεςθ, για να 

αποςοβθκοφν οι προαναφερκζντεσ κίνδυνοι και να αρκοφν οι αντιρριςεισ για τθ 

διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ μζςω τθσ Δραματικισ Τζχνθσ (Σμυρναίοσ 2008, 212). Κάκε 

ςυηιτθςθ για τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ πρζπει να ςυνδζει αυτιν με μιασ μορφισ ιςτορικι 

δραςτθριότθτα, που υπακοφει ςτα κοινϊσ παραδεδεγμζνα ςχιματα τθσ ιςτορικισ ζρευνασ˙ 

διαφορετικά κινδυνεφει να μείνει κενι και άςτοχθ (Dickinson et al. 1978, 3-4).  

 

 ΙΙ.6. Η μζχρι ςιμερα ζρευνα για το Δράμα ςτθ διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ 

 Το μεγαλφτερο πλεονζκτθμα των δραςτθριοτιτων του Δράματοσ είναι το 

ενδιαφζρον που προκαλοφν ςτουσ μακθτζσ και θ καλλιζργεια μιασ διάκεςθσ για βιωματικι 

προςζγγιςθ του παρελκόντοσ (Κυρκίνθ 1999, 186). Στο πλαίςιο αυτό ζχουν 

πραγματοποιθκεί ςε διεκνζσ -και πολφ λιγότερο ςε εγχϊριο- επίπεδο ζρευνεσ με ποικίλα 

ερευνθτικά ηθτοφμενα. 

 

 ΙΙ.6.i. Η διεθνήσ ερευνητική εμπειρία 

 Θ Hardy (1978) εξζταςε ψυχολογικά, αιςκθτικά και παιδαγωγικά κζματα για τθ 

χριςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτο Δθμοτικό και μελζτθςε ιδιαίτερα τθ 

μζκοδο τθσ Heathcote, εφαρμόηοντασ διδακτικζσ παρεμβάςεισ με ανάλογεσ τεχνικζσ ςτθ 

Λογοτεχνία και τθν Λςτορία˙ αξιολογϊντασ, μάλιςτα, τισ παρεμβάςεισ αυτζσ διαπίςτωςε ότι 

οι μακθτζσ ανζπτυξαν ιδιαίτερα τθ γλωςςικι τουσ ζκφραςθ και μπόρεςαν να εκφράηονται 

πιο άνετα για το παρελκόν με τθ χριςθ των κατάλλθλων ρθματικϊν ιςτορικϊν χρόνων. 

 Ο Oppenheim (1982) υποςτιριξε ότι το Δράμα δεν είναι μια απλϊσ διαςκεδαςτικι 

απαςχόλθςθ ςτθν τάξθ, αλλά πολφτιμοσ τρόποσ ενίςχυςθσ τθσ Ενςυναίςκθςθσ, δθλαδι τθσ 

επίγνωςθσ των κινιτρων που ϊκθςαν τα ιςτορικά πρόςωπα ςε ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ.  

 Οι Whitchelo και Hickens (1980), ενςωματϊνοντασ χορό, Δράμα, καλλιτεχνικι 

δθμιουργία και μουςικι ςε μια μελζτθ ιςτορικϊν γεγονότων, διαπίςτωςαν ότι οι μακθτζσ 

ανζπτυξαν επίγνωςθ του εαυτοφ τουσ και των χαρακτιρων του ιςτορικοφ παρελκόντοσ.  

 O Berard (1983), δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν πολιτιςτικι Λςτορία, μζςω τθσ ανάμειξθσ 

τθσ λογοτεχνίασ και του Δράματοσ με τθν παραδοςιακι Λςτορία, πρότεινε μια εντυπωςιακι 

ειςαγωγι ςτο μάκθμα για μακθτζσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και φοιτθτζσ.  

 Ο Ritter (1985) περιζγραψε υλικό που μπορεί να αναπτφξει ο δάςκαλοσ, για να το 

παρουςιάςει ςε μακθτζσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με κζμα τθν ανκρϊπινθ πλευρά 
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του πολζμου, αξιοποιϊντασ λογοτεχνικά κείμενα και τθ ςυναιςκθματικι πλευρά του 

Δράματοσ.   

  Οι Dallas και Voguit (1986) υποςτιριξαν ότι είναι πολφ ενιςχυτικό για το μάκθμα 

τθσ Λςτορίασ να ωκοφνται οι μακθτζσ ςε Δραματοποιιςεισ, τισ οποίεσ μποροφν να 

βιντεοςκοποφν για αξιολόγθςθ και χριςθ ςε άλλεσ τάξεισ.  

 Θ Nelson (1988) απζδειξε ότι το Δράμα παρζχει ςτα παιδιά εξαιρετικζσ ευκαιρίεσ να 

μάκουν Λςτορία, ειδικά εκείνα που δεν ζχουν ακόμθ φτάςει ςτο τυπικό επίπεδο ανάπτυξθσ˙ 

το πρόγραμμα τθσ ζρευνάσ τθσ αναπτφχκθκε ςε ςυνεργαςία με ζνα ιςτορικό μουςείο. 

  Ο Turner (1989) περιζγραψε τθ χριςθ του Διαδραςτικοφ Δράματοσ ςτθν Λςτορία 

για τθν ειςαγωγι ςτο μάκθμα μιασ προβλθματικισ κατάςταςθσ,  για τθν οποία οι μακθτζσ 

καλοφνται να ςυηθτιςουν για να λφςουν το πρόβλθμα. Ο ίδιοσ μαηί με τθν Hendricks (1989) 

κεϊρθςαν τθ μζκοδο αυτι ικανι να καταςτιςει το μάκθμα πιο οικείο κι ενδιαφζρον ςτουσ 

μακθτζσ.  

 Από τθν άλλθ, ζρευνα του Dawson (1989) ςε φοιτθτζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

δίνει ζμφαςθ ςτα πολλαπλά πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ του Δράματοσ ςτθν Λςτορία, με 

δεδομζνο ότι παρζχει ζναν ιπιο τρόπο απόκτθςθσ γνϊςθσ για ςφνκετα κζματα˙ ο ίδιοσ 

τονίηει ότι οι φοιτθτζσ με τθ μζκοδο αυτι ςυνειδθτοποιοφν ότι θ ανία δεν ταυτίηεται 

υποχρεωτικά με τθ γνϊςθ κι ότι θ τελευταία μπορεί να είναι μια διαδικαςία ευχάριςτθ κι 

ενεργθτικι. 

 Το 1989 o Chilcoat πρότεινε το Δράμα ωσ διδακτικι ςτρατθγικι για τθν Λςτορία, με 

ςτόχο να κεντρίςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ο ίδιοσ 

υποςτιριξε ότι θ χριςθ του Δράματοσ ενιςχφει τθ μάκθςθ και κρατά ςτακερι τθν προςοχι, 

με τθν προχπόκεςθ να ςχεδιαςτοφν κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ για τισ ιςτορικζσ 

περιςτάςεισ και τουσ χαρακτιρεσ που μελετϊνται. Το Δράμα είναι ζνασ φανταςιακόσ 

τρόποσ να εμπλακοφν οι μακθτζσ ςτθ διερεφνθςθ ενόσ ιςτορικοφ γεγονότοσ.  

 Στθ δεκαετία του 1990, ο Cassler (1990) περιγράφει τθ δθμιουργία ενόσ ιςτορικοφ 

Δράματοσ, βαςιςμζνου ςτθν ιςτορία τθσ Magna Carta και προοριςμζνου αποκλειςτικά για 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ· ο ίδιοσ υποςτθρίηει τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου, αλλά παρουςιάηει και τισ δυςκολίεσ ςφνταξθσ τζτοιου 

είδουσ Δραμάτων, για τισ οποίεσ παρακζτει προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ.  

 Ριο κοντά ςτθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ, ο Scrofani (1990) υποςτθρίηει ότι 

οι δάςκαλοι μποροφν να ηωντανζψουν τθν παγκόςμια Λςτορία ςτθν τάξθ μζςω αγϊνων 

λόγου, κεατρικϊν ζργων, αυτοςχεδιαςμϊν, ανάγνωςθσ και γενικϊσ όλων των τεχνικϊν του 

Δράματοσ. 
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 Οι Clarke, Sears, Smyth και Easley (Clarke et al. 1993) περιζγραψαν ζνα 

πανεπιςτθμιακό πρόγραμμα για μακθτζσ Δθμοτικοφ ςχολείου ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ το 

οποίο με το ςυνδυαςμό βιογραφιϊν, ιςτορικϊν μυκιςτορθμάτων, ταξιδιωτικϊν 

πλθροφοριϊν, μφκων και κρφλων, κρθςκευτικϊν ιςτοριϊν, ποίθςθσ και Δράματοσ, 

φιλοδόξθςε να ηωντανζψει τθν Λςτορία και τθ γεωγραφία μιασ χϊρασ. 

 Θ Hayes (1994) υποςτιριξε ότι θ αξιοποίθςθ τθσ ιςτορικισ λογοτεχνίασ ςε 

δραςτθριότθτεσ που εμπνζονται από τθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ μπορεί να 

ενεργοποιιςει τθ φανταςία πάνω ςε ιςτορικά γεγονότα, καλλιεργϊντασ τουσ παράλλθλα τθ 

δεξιότθτα τθσ περιγραφισ. Οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςτθν τάξθ ι 

ςε χϊρουσ ιςτορικισ αναφοράσ και είναι δυνατό, όταν ςτθρίηονται ςε προςεκτικά 

επιλεγμζνα λογοτεχνικά αποςπάςματα, να ενιςχφςουν τθ γνϊςθ του παρελκόντοσ από τθν 

πλευρά των μακθτϊν. 

 Θ Ali (1996) εφάρμοςε ζνα πρόγραμμα παιχνιδιοφ ρόλων ςε διδαχκείςα φλθ για τθν 

Λςτορία τθσ Ευρϊπθσ. Στα ςυμπεράςματά τθσ τονίηει ότι οι μακθτζσ μζςω τθσ μεκόδου 

αυτισ κερδίηουν μια αίςκθςθ ικανοποίθςθσ, επειδι μποροφν να κατανοιςουν ςφνκετεσ 

ζννοιεσ των διεκνϊν ςχζςεων και επειδι θ άςκθςθ αυτι είναι ζνα πολφτιμο εργαλείο για 

τθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων τουσ, όπωσ θ προφορικι επικοινωνία, θ ζρευνα και θ 

ανάπτυξθ διαφορετικισ οπτικισ απζναντι ςτο εκάςτοτε μελετϊμενο κζμα.  

 Ο Luff (2000) ςτθριηόμενοσ ςτθν προςωπικι του επαγγελματικι εμπειρία και τθν 

εμπειρία από ςεμινάρια κατάρτιςθσ εκπαιδευτικϊν, τονίηει τθ ςθμαςία του Δράματοσ ςτθ 

διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ, υπογραμμίηοντασ πωσ οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ δεν ζχουν  

χαρακτιρα χαλάρωςθσ ι διαςκζδαςθσ, αλλά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ςοβαρζσ 

μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ με αυςτθροφσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ ςε ζνα πλαίςιο αυςτθροφ 

ςχεδιαςμοφ και δόμθςθσ. Ο ίδιοσ διαπιςτϊνει ότι το Δράμα επθρεάηει κετικά τθν αντίλθψθ 

των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ ωσ προσ τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων κριτικισ ςκζψθσ 

και ιςτορικισ κατανόθςθσ. 

 Ο Fogg (2001) τονίηει τθ ςθμαςία τθσ Δραματικισ Τζχνθσ για τθ κετικι ςτάςθ 

απζναντι ςτθν Λςτορία, αναφζροντασ ζναν κακθγθτι που παρατιρθςε ότι οι φοιτθτζσ του 

απαξίωναν το μάκθμα τθσ Λςτορίασ, αλλά, αφοφ δοκίμαςε το παιχνίδι ρόλων για ζνα 

εξάμθνο, διαπίςτωςε ότι οι ίδιοι ενδιαφζρονταν πολφ περιςςότερο για το αντικείμενο. 

 Θ Nolan (1997) εξετάηει το κζμα τθσ ειςαγωγισ των τεχνϊν ςτθ Δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ και μάλιςτα ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ, όπου μαηί με το Δράμα χρθςιμοποιεί τθ 

ηωγραφικι και τθ μουςικι. 

 Ο Scrubber (2001) αναγνϊριςε τθ δυςκολία που αντιμετωπίηουν οι δάςκαλοι τθσ 
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Λςτορίασ, όταν επιδιϊκουν να κερδίςουν τθν προςοχι των μακθτϊν τουσ, αλλά εξζφραςε 

τθν πεποίκθςθ ότι θ Δραματικι Τζχνθ μπορεί να τουσ βοθκιςει, χωρίσ να υποβακμίηει τθν 

ποιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ. 

 Ο Kelin (2001)  περιζγραψε πϊσ ωσ δάςκαλοσ δθμοτικοφ ςχολείου ςτθ Χαβάθ 

χρθςιμοποίθςε το Δράμα και το λαϊκό πολιτιςμό για να διδάξει τουσ μακθτζσ του για 

ιςτορικά κζματα ςχετικά με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, κακοδθγϊντασ τουσ μζςα από 

ενεργθτικι αναπαράςταςθ δραματικϊν ιςτορικϊν ςυμβάντων. 

 Θ Turner-Bisset (2001) παρουςίαςε μια μελζτθ περίπτωςθσ μιασ ολοκλθρωμζνθσ 

προςζγγιςθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ, τθσ λογοτεχνίασ και τθσ μουςικισ ςε παιδιά Στϋ 

Δθμοτικοφ, θ επιτυχία τθσ οποίασ ςυνδζκθκε με τθν αφιγθςθ ιςτοριϊν, το Δράμα, το 

τραγοφδι και τθ ςυηιτθςθ.  

 Θ England (2002) περιζγραψε τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι ενόσ ςχεδίου 

μακιματοσ το οποίο ςυνδφαςε Δράμα και ιςτορικι αφιγθςθ. Θ διδακτικι παρζμβαςθ αυτι 

είχε κετικά αποτελζςματα μεταξφ των μακθτϊν ςτθν κατανόθςθ τθσ φφςθσ τθσ ιςτορικισ 

γνϊςθσ, τθσ ιςτορικισ μελζτθσ και τθσ απομνθμόνευςθσ των γεγονότων. 

 Οι Arvaja, Rasku-Puttonen, Hakkinem και Etelapelto (Arvaja et al. 2003) μελζτθςαν 

κατά πόςο οι μακθτζσ από δφο διαφορετικά ςχολεία Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

αντάλλαξαν και δόμθςαν γνϊςεισ πάνω ςτο ιςτορικό κζμα του ιμπεριαλιςμοφ, με τθ 

διάδραςθ που ανζπτυξαν μζςω ανάλθψθσ ρόλων ιςτορικϊν χαρακτιρων ςε Web 

περιβάλλον. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ διαμεςολάβθςθ του ιςτορικοφ περιεχομζνου 

αποκλειςτικά μζςω του περιβάλλοντοσ Web ιταν μάλλον αδφναμθ και ότι το αποτζλεςμα 

εξαρτιόταν από το επίπεδο του παιχνιδιοφ ρόλων που είχαν αναλάβει οι μακθτζσ κάκε 

ςχολείου με τθν υπόδειξθ του δαςκάλου τουσ. Σθμαντικι ιταν, επίςθσ, και θ ςυνεργαςία 

που ανζπτυςςαν οι μακθτζσ κατά το παιχνίδι ρόλων, κακϊσ υψθλότερα επίπεδα ιςτορικισ 

ζκφραςθσ και ςκζψθσ παρουςίαςαν εκείνοι που κατζγραφαν τα κείμενά τουσ ςε ομάδεσ 

των δφο ι περιςςότερων ατόμων, ζναντι των μακθτϊν που απαντοφςαν μεμονωμζνα. 

 Οι Otten, Stigler, Woodward και Staley (Otten et al. 2004) εξζταςαν τθν επίδραςθ 

ςτθ μάκθςθ και τθν ευχαρίςτθςθ από το μάκθμα ενόσ προγράμματοσ για τθν Λςτορία με 

βάςθ τισ αρχζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ. Το πρόγραμμα ςτθρίχκθκε ςε κεωρίεσ για τθν 

αποτελεςματικι χριςθ του Δράματοσ ςτθν τάξθ και για τθν επιτυχθμζνθ διδαςκαλία τθσ 

Λςτορίασ. Θ διαδικαςία αφοροφςε ςτθ δθμιουργία ιςτορικϊν πλθροφοριϊν από τουσ 

μακθτζσ ωσ μζρουσ μιασ ςυνεκτικισ ιςτορικισ αφιγθςθσ, ενςωματωμζνθσ ςε ζνα μουςικό 

Δράμα, πάνω ςτο οποίο οι μακθτζσ ζκαναν πρόβεσ και το παρουςίαςαν. Τα αποτελζςματα 

ζδειξαν ςθμαντικι αφξθςθ των ιςτορικϊν γνϊςεων των μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτο 
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πρόγραμμα, γεγονόσ που οι ερευνθτζσ το ςυνζδεςαν με τα επίπεδα ευχαρίςτθςθσ ςτο 

μάκθμα. 

 Θ Bianchetti (2004) ωσ κακθγιτρια Λςτορίασ ζδωςε ζμφαςθ ςτθν ιςτορικι αφιγθςθ 

και τθν ανκρϊπινθ διάςταςθ των ιςτορικϊν δρϊντων υποκειμζνων. Με δεδομζνο ότι οι 

μακθτζσ τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ βρίςκονται ςτθ δίνθ τθσ αναηιτθςθσ τθσ προςωπικισ τουσ 

ταυτότθτασ και προςπακοφν να ορίςουν τον κόςμο τουσ, θ Bianchetti κεϊρθςε ότι θ 

διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ με τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ και με τθ μορφι δραματικϊν 

ιςτοριϊν ανκρϊπινθσ αδυναμίασ, δφναμθσ, αποτυχίασ και κριάμβων γοθτεφει τουσ 

εφιβουσ μακθτζσ και τουσ εμπλζκει περιςςότερο αποτελεςματικά ςτθν ιςτορικι κριτικι 

ςκζψθ. 

 Οι Lement και Dunakin (2005) πρότειναν εργαλεία για τθν επεξεργαςία καίριων 

ςτιγμϊν τθσ αμερικανικισ ιςτορίασ μζςω τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ. 

Συγκεκριμζνα, χρθςιμοποίθςαν τζςςερα παραδείγματα μακθμάτων, μζςα από τα οποία 

επιδίωξαν να εξατομικεφςουν τθν φλθ του μακιματοσ ςτισ ανάγκεσ κάκε μακθτι, καλϊντασ 

τον να εξετάςει αντιφατικζσ οπτικζσ και να λάβει αποφάςεισ για το πϊσ κα μποροφςε ο 

ίδιοσ να αντιμετωπίςει τισ ςυγκροφςεισ τθσ Λςτορίασ. 

 Οι Kornfeld και Leyden (2005) περιζγραψαν μια επιτυχθμζνθ ςυνεργαςία 

εκπαιδευτικϊν για το ςχεδιαςμό ενόσ διεπιςτθμονικοφ προγράμματοσ ςτθν Αϋ Δθμοτικοφ, 

με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ τθσ Λογοτεχνίασ και τουσ Δράματοσ, ϊςτε οι μακθτζσ να 

ενθμερωκοφν και να προβλθματιςτοφν για τθν ιςτορία των αφροαμερικανϊν. Οι μακθτζσ 

αςχολικθκαν με τθ ςυγγραφι, τθν παρακολοφκθςθ και τθν παρουςίαςθ τριϊν ζργων, 

διαδικαςία που είχε ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ςκζψθ τουσ. Θ εναςχόλθςθ με το Δράμα 

διεφρυνε τθν κατανόθςθ των ιςτοριϊν και προςζκετε βάκοσ και οπτικι ςτα ςενάρια, τισ 

ςυνκζςεισ και τουσ χαρακτιρεσ˙ οι ιςτορίεσ που δθμιοφργθςαν οι μακθτζσ κζντριςαν το 

ενδιαφζρον τουσ και τουσ ζφεραν ςε γόνιμο διάλογο μεταξφ τουσ, με αποτζλεςμα να 

επικυμοφν να μάκουν περιςςότερα για τθν Λςτορία.  

 Οι White, O’Brien, Smith, Mortensen και Hileman (White et al. 2006) αςχολικθκαν 

με το χάςμα ανάμεςα ςτο πνεφμα τθσ εκνικισ Λςτορίασ και ςτθν προςπάκεια για τθν άρςθ 

του ςχολικοφ αποκλειςμοφ που βιϊνουν οι μακθτζσ με μζτρια ι χαμθλι επίδοςθ ςτο 

μάκθμα ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Οι ερευνθτζσ υποςτιριξαν ότι θ δθμιουργία μιασ 

τάξθσ με τθ μορφι εργαςτθρίου για τθν προϊκθςθ τθσ ιςτορικισ ζρευνασ παρζχει ζναν 

τρόπο περιοριςμοφ του χάςματοσ αυτοφ. Μία τεχνικι που προτείνουν για να ενκαρρφνουν 

τουσ μακθτζσ τουσ να εργαςτοφν ςτο πλαίςιο αυτό είναι μεταξφ άλλων το Δράμα.   

 Θ Maher (2006) υποςτιριξε πωσ, επειδι θ Λςτορία είναι γεμάτθ από 
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ςυναρπαςτικζσ, καρραλζεσ μορφζσ που ενεργοφν με απροςδόκθτο τρόπο, οι ζφθβοι 

πολλζσ φορζσ αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτθ ςφνδεςθ των ιςτορικϊν γεγονότων. Θ ίδια 

πιςτεφει πωσ αυτό μπορεί να αλλάξει αν αξιοποιείται ςτθν τάξθ το κζατρο του αναγνϊςτθ 

(reader’s theatre), που μπορεί να δϊςει ηωι ςε ανκρϊπουσ, ιςτορίεσ και γεγονότα τθσ 

Λςτορίασ (βλ. παρακάτω Αϋ Μζροσ, 3ο  Κεφάλαιο, ΛΛΛ.1). Οι μακθτζσ εμπλζκονται ςτθ 

διαδικαςία αναλαμβάνοντασ ρόλουσ ςχετικοφσ με τα ιςτορικά γεγονότα. Πταν οι ζφθβοι 

μπουν ςτουσ ρόλουσ τουσ, καταπιάνονται με βαςικζσ δεξιότθτεσ και ζννοιεσ τθσ Λςτορίασ, 

διερευνοφν τισ ιδζεσ τουσ και αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ τθσ μάκθςισ τουσ. Το κζατρο των 

αναγνωςτϊν δεν απαιτεί προθγοφμενθ εξάςκθςθ ςτθ Δραματικι Τζχνθ, κακϊσ το κείμενο 

πάνω ςτο οποίο εργάηονται οι μακθτζσ είναι δεδομζνο. Θ Maher πιςτεφει πωσ αυτόσ είναι 

ζνασ ιδανικόσ τρόποσ για τθ δθμιουργία μιασ τάξθσ, όπου οι μακθτζσ αναλαμβάνουν τθν 

ευκφνθ τθσ μάκθςθσ και εμπλουτίηουν και διευρφνουν τθν κατανόθςθ τθσ Λςτορίασ.  

 Οι Cruz και Murthy (2006) κεϊρθςαν πωσ το παιχνίδι ρόλων, ο αυτοςχεδιαςμόσ, θ 

πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ, με άλλα λόγια θ Δραματικι Τζχνθ, ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ 

κατάλλθλων ιςτορικϊν πθγϊν είναι ικανά να αναπαραςτιςουν μια εποχι, ζνα 

ςυγκεκριμζνο ιςτορικό γεγονόσ ι να δϊςουν ηωι ςε χαρακτιρεσ τθσ Λςτορίασ. Το παιχνίδι 

ρόλων ςε ιςτορικό πλαίςιο βοθκά τουσ μακθτζσ να αναδείξουν τθν ζμφυτθ περιζργειά τουσ 

για τα ιςτορικά γεγονότα. Κακϊσ οι μακθτζσ υιοκετοφν τθ φωνι, τα επιχειριματα και τα 

ςυναιςκιματα των ανκρϊπων του παρελκόντοσ, θ μάκθςθ τθσ ιςτορικισ φλθσ γίνεται πιο 

φυςικι.  

 Ο Howlett (2007) επιδιϊκοντασ να περιορίςει το άγχοσ των μακθτϊν  

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, θλικίασ 16-17 ετϊν, ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ, ειςιγαγε 

διαςκεδαςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Κουραςμζνοσ κι ο ίδιοσ ο διδάςκων από τθν επανάλθψθ, 

τθ μετωπικι διδαςκαλία και τθν πακθτικότθτα, ειςιγαγε ενεργθτικζσ διαδικαςίεσ μελζτθσ 

τθσ Αμερικανικισ Λςτορίασ˙ κάλεςε ςτο ςχολείο δικθγόρουσ και δικαςτζσ, για να μιλιςουν 

με τουσ μακθτζσ του για τθν εφαρμογι των νόμων και τθ λειτουργία τουσ ςτθν κοινωνία. Θ 

πραγματικι πρόκλθςθ, ωςτόςο, ιταν ότι ζβαλε τουσ μακθτζσ του ςτθ ςυνζχεια να 

εφαρμόςουν ό,τι ζμακαν από τουσ επιςκζπτεσ τουσ, δίνοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα να 

παρουςιάςουν κεατρικά ζργα ςτθν τάξθ. Θ διαδικαςία αυτι, βαςιςμζνθ ςε νομικζσ 

υποκζςεισ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου, περιλάμβανε ςφνταξθ κειμζνων, ςκθνικι απόδοςι 

τουσ ςτθν τάξθ και αξιολόγθςθ, γεγονόσ που, κατά τον Howlett, ςυνζβαλε ςτθν εμπζδωςθ 

των ιςτορικϊν γεγονότων και ςτθν ανάπτυξθ αναλυτικισ, ερμθνευτικισ και κριτικισ 

ιςτορικισ ςκζψθσ. 

 Ο Güven (2009) αναφζρκθκε ςτθ χριςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτα Δθμοτικά 



 Α΄ Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο                        Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 

 

147 
 

ςχολεία τθσ Τουρκίασ για τθ διδαςκαλία των μακθμάτων Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, μεταξφ 

των οποίων και θ Λςτορία, τονίηοντασ ότι οι δάςκαλοι που αςχολοφνται με δραςτθριότθτεσ 

Δράματοσ κεωροφν πωσ αξιοποιοφν ζνα εξαιρετικό διδακτικό εργαλείο. Οι μακθτζσ με το 

Δράμα δθμιουργοφν, ερμθνεφουν, παρουςιάηουν κι αναλφουν κοινωνικά, πολιτικά και 

ιςτορικά κζματα, αναπτφςςοντασ κριτικι κεϊρθςθ των πραγμάτων, με αποτζλεςμα τθ 

βελτίωςθ του κλίματοσ, τθσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ και τθσ αυτοεκτίμθςθσ των 

μακθτϊν ςτθν τάξθ. 

 Οι Beidatsch και Broomhall (2010) κεϊρθςαν τθ Δραματικι Τζχνθ εξαιρετικά 

χριςιμθ για τθν εξοικείωςθ φοιτθτϊν Λςτορίασ με το ζργο του ιςτορικοφ και τθν 

ιςτοριογραφικι πρακτικι, κακϊσ το παιχνίδι ρόλων και οι ποικίλεσ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ 

αποτελοφν τόπουσ ςυηθτιςεων (fora), που παρζχουν τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ μεγάλου 

εφρουσ προςωπικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, παράλλθλα με τθν επιδιωκόμενθ 

κατανόθςθ του ιςτορικοφ περιεχομζνου. 

 Ο Rayner (2010) εξζταςε ςε ζρευνα δράςθσ διάρκειασ ενόσ ςχολικοφ ζτουσ τθ 

χριςθ του παιχνιδιοφ ρόλων ωσ εργαλείου για τθ δθμιουργικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν 

ανάλυςθ πθγϊν ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ. Τα ευριματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν πωσ θ 

μζκοδοσ αυτι κακιςτά τουσ μακθτζσ ικανοφσ να αςχολθκοφν με ιςτορικζσ πθγζσ και να τισ 

αναλφςουν ικανοποιθτικά με ζναν «αςφαλι» τρόπο, που δεν τουσ φαίνεται απειλθτικόσ, 

αλλά, αντίκετα, τουσ ενκαρρφνει να προςπακιςουν. 

 Θ Şengül (2010), ςτθριγμζνθ ςτθ κεωρία του εποικοδομιςμοφ, κεϊρθςε ότι θ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και οι δεξιότθτεσ που αποκτϊνται κατά τθν ανάπτυξι τθσ είναι πιο 

ςθμαντικζσ από τθν πλθροφορία. Το πλαίςιο αυτό επιχείρθςε να το διερευνιςει ςτθν 

πράξθ ςε ςχολεία Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ, με τθν ευκαιρία 

τθσ ανανζωςθσ των αναλυτικϊν προγραμμάτων ςτθν Τουρκία. Στθν ζρευνά τθσ διαπίςτωςε 

ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ιταν ενιμεροι για τισ νζεσ μεκόδουσ που κεωροφν δεδομζνεσ τα 

αναλυτικά προγράμματα˙ διαπίςτωςε, επίςθσ, ότι θ εφαρμογι τθσ δραματικισ μεκόδου 

διδαςκαλίασ ςτθν Λςτορία είναι δυνατό να αλλάξει τθ ςτάςθ των μακθτϊν απζναντι ςτο 

μάκθμα και να ενεργοποιιςει τθ μάκθςθ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων. 

 Οι Snelson, Lingard και Brennan (Snelson et al. 2012) παρουςίαςαν παραδείγματα 

που δθλϊνουν πόςο αποτελεςματικά ζνα προςεκτικά φτιαγμζνο ςενάριο μπορεί όχι μόνο 

να αποςαφθνίςει ςφνκετεσ καταςτάςεισ του παρελκόντοσ, αλλά και να προωκιςει τθ 

ηωντανι ςυηιτθςθ μεταξφ των μακθτϊν για τα κίνθτρα και τουσ ςκοποφσ των 

πρωταγωνιςτϊν τθσ Λςτορίασ και των ςχζςεϊν τουσ με τουσ ςυγχρόνουσ τουσ. Με ςκθνζσ 

που ποικίλουν ωσ προσ τθν ιςτορικι περίοδο που καλφπτουν και με ποικίλουσ χαρακτιρεσ, 
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οι μακθτζσ εφκολα μποροφν να οδθγθκοφν ςτθ ηωντανι, κριτικι και ιδιαίτερα παραγωγικι 

αντιπαράκεςθ λόγων και να καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα που εντυπϊνονται ευκολότερα 

και πιο γόνιμα ςτθ μνιμθ τουσ. 

 Οι DiCamillo και Gradwell (2012) ανζπτυξαν ποιοτικι ζρευνα διάρκειασ ενόσ ζτουσ, 

μελετϊντασ τισ περιπτϊςεισ δφο εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι 

χρθςιμοποίθςαν προςομοιϊςεισ δικϊν, παιχνίδια ρόλων κι άλλεσ τεχνικζσ τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ, με ςκοπό να διδάξουν Λςτορία ςε ανομοιογενείσ ομάδεσ μακθτϊν και ςε 

περιβάλλοντα εξετάςεων υψθλοφ διακυβεφματοσ (high-stakes testing environments). Θ 

διδαςκαλία με τον τρόπο αυτό ζδειξε πωσ θ διαδικαςία μάκθςθσ είναι ςθμαντικότερθ από 

τθν εξζταςθ και πωσ οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ζφεραν τουσ μακθτζσ αντιμζτωπουσ με 

προκλιςεισ, ςτισ οποίεσ ανταποκρίκθκαν αποτελεςματικά.  

 Θ McLaren (2013) υποςτιριξε ότι θ μάκθςθ μζςω τθσ τζχνθσ ςτο μάκθμα τθσ 

Λςτορίασ κακιςτά τουσ μακθτζσ ικανοφσ να αναπτφξουν ιςτορικι κατανόθςθ και δεξιότθτεσ 

ιςτορικισ ζρευνασ. Ειδικότερα το Δράμα αποτελεί μια αποτελεςματικι μζκοδο που 

εςτιάηει ςτθν εμπειρία, τθ διαίςκθςθ, τθ ςυηιτθςθ, τθν ανάλυςθ, τθ ςφνκεςθ και τθ 

δθμιουργικότθτα. Αυτι θ παιδαγωγικι τθσ Λςτορίασ επιτρζπει τθ ςυνφπαρξθ 

ανταγωνιςτικϊν ιςτορικϊν ερμθνειϊν, προςφζροντασ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ μια ευκαιρία 

να εμπλακοφν ενεργά ςτθν ανάπτυξθ ιςτορικισ γνϊςθσ και κατανόθςθσ. 

   

 ΙΙ.6.ii. Η εγχϊρια ερευνητική εμπειρία    

 Θ εγχϊρια ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςτον τομζα τθσ Λςτορίασ και τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ είναι περιοριςμζνθ. Ο Γκουτηαμάνθσ (2008) ςε μικρισ ζκταςθσ ζρευνα για τθ 

μεταπτυχιακι διπλωματικι του εργαςία με μικρό δείγμα μακθτϊν Δϋ τάξθσ Δθμοτικοφ 

ςχολείου τθσ Β. Ελλάδασ και με μία διδακτικι παρζμβαςθ 3,5 ωρϊν ςτθριγμζνθ ςτο 

κεατρικό παιχνίδι και τισ αρχζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ, κατζλθξε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι μζςω του Δράματοσ τα παιδιά τθσ θλικίασ αυτισ μποροφν να μάκουν 

Λςτορία, αλλά και να αναπτφξουν ςχετικζσ δεξιότθτεσ. Θ διαδικαςία αφοροφςε τθν 

κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ρωμαϊκισ ςυγκλιτου και μζςω αυτοςχεδιαςμϊν, 

παιχνιδιοφ ρόλων κι άλλων τεχνικϊν καλοφςε τουσ μακθτζσ να μελετιςουν και να 

επεξεργαςτοφν ιςτορικζσ πθγζσ και να δθμιουργιςουν ζνα κεατρικό κείμενο για το 

μελετϊμενο κζμα.  

 Επίςθσ, θ Ραςχαλίδου (2012) εκπόνθςε μεταπτυχιακι εργαςία που διερεφνθςε πϊσ 

μποροφν να αξιοποιθκοφν οι τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ. Θ 

ζρευνά τθσ περιλαμβάνει ζνα πρόγραμμα διδαςκαλίασ για τθ δολοφονία του Γρθγόρθ 
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Λαμπράκθ με τεχνικζσ του Δράματοσ. Θ ερευνθτικι εφαρμογι, διάρκειασ οκτϊ ωρϊν, ζγινε 

ςε φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ του τμιματοσ Φιλοςοφίασ & Ραιδαγωγικισ Κεςςαλονίκθσ και 

αποτελοφνταν από τζςςερισ ενότθτεσ-επειςόδια που παρουςίαηαν γραμμικά τα γεγονότα 

και αξιοποιοφςαν ιςτορικζσ πθγζσ. Θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ ζδειξε πωσ οι φοιτθτζσ 

ανταποκρίκθκαν κετικά και κατανόθςαν ςε βάκοσ τα ιςτορικά γεγονότα. 

 Τρζχουςα ζρευνα του Δθμθτριάδθ (2014) αςχολείται με τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ 

μζςω τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςε μακθτζσ Δϋ Δθμοτικοφ ςε διαπολιτιςμικό πλαίςιο. 

 

 ΙΙ.7. Δραματικι Σζχνθ και Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν ςτθν Ιςτορία 

 Θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ προβάλλεται από αρκετοφσ μελετθτζσ ωσ μια 

ςθμαντικι εναλλακτικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ για πολλά μακιματα, όπωσ αναφζρκθκε, με 

ζμφαςθ ςτα Κρθςκευτικά, τθν Λςτορία, τθ Γλωςςικι ζκφραςθ, αλλά και τα Μακθματικά 

(Ηαφειριάδθσ & Δαρβοφδθσ 2010, 13).  Ιδθ ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα του 1957 

προβλζπεται Δραματοποίθςθ «ςκθνϊν εκ τθσ Λςτορίασ» ςτο Δθμοτικό (Γιϊτθσ 2013, 275). 

Ρρόςφατα, ςτο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.) θ 

Δραματοποίθςθ προτείνεται ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ, ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να επιτφχουν 

με βιωματικοφσ τρόπουσ ποικίλουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ και να επικοινωνιςουν με τουσ 

μακθτζσ, προτείνοντασ παράλλθλα και το Εκπαιδευτικό Δράμα ωσ αφορμι για 

προβλθματιςμό και ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ (Ηαφειριάδθσ & Δαρβοφδθσ 2010, 14˙ 

Ηαφειριάδθσ χ.χ., 2).   

 Ανάλογεσ οδθγίεσ περιζχουν και τα Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ.) τθσ 

Ρρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ100, προτείνοντασ αςκιςεισ 

ενεργθτικισ ςυμμετοχισ των μακθτϊν με τθν εφαρμογι εναλλακτικϊν μεκόδων 

διδαςκαλίασ ςτα Κρθςκευτικά, τθν Λςτορία, τθ Δραματικι Ροίθςθ, τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα 

και γενικϊσ ςτθ διδαςκαλία των φιλολογικϊν μακθμάτων (Ηαφειριάδθσ & Δαρβοφδθσ 2010, 

14-19˙ Ηαφειριάδθσ χ.χ., 2). Λδιαίτερα, μάλιςτα, ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ ιδθ από το 2002 

(Υπ.Ε.Ρ.Κ. 2002, 267-272) τονίηεται θ παιδαγωγικι αξία τθσ Δραματοποίθςθσ ιςτορικϊν 

γεγονότων, των δραματοποιθμζνων διαλόγων και των κεατρικϊν παραςτάςεων 

(Ηαφειριάδθσ & Δαρβοφδθσ 2010, 15).  

 Εκτενζςτερθ αναφορά γίνεται ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν του 2015 (Φ.Ε.Κ. τεφχοσ Βϋ, 

αρ. φφλλου 181/23/01/2015, 2405-2593), τόςο για το Δθμοτικό όςο και για το Γυμνάςιο και 

το Γενικό Λφκειο, όπου θ ενεργόσ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία επεξεργαςίασ 

τθσ ιςτορικισ φλθσ μπορεί να ςυμβάλει ςτθ δόμθςθ κριτικισ και ουςιαςτικισ ςκζψθσ, 

                                                           
100

 Για τθν Ρρωτοβάκμια ενδεικτικά, βλ. Φ.Ε.Κ. τ. Βϋ, αρ. φφλλου 303/13.03.2003, 3749, ενϊ για τθ 
Δευτεροβάκμια Υπ.Ε.Ρ.Κ. 2002, 63, 267-272. 
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κακιςτϊντασ το μάκθμα περιςςότερο αποδοτικό, ενδιαφζρον κι ευχάριςτο. Λδιαίτερα για το 

Γυμνάςιο και το Λφκειο, όπου απαραίτθτθ κρίνεται θ ενεργθτικι εξοικείωςθ των μακθτϊν 

με τθν ιςτοριογραφικι μεκοδολογία, τθν αξιοποίθςθ των ιςτορικϊν πθγϊν και τθν 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων ιςτορικισ ςκζψθσ, ωσ βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ προβάλλεται θ 

ενεργοποίθςθ του ςυναιςκιματοσ και τθσ φανταςίασ των μακθτϊν, παράλλθλα με τθν 

ανάπτυξθ τθσ ιςτορικισ τουσ κρίςθσ (ό.π., 2445) και ωσ εκ τοφτου τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ (ό.π., 2462, 2547). Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου προτείνονται 

εργαλεία βιωματικισ πρόςλθψθσ του αντικειμζνου, που ςτοχεφουν ςτθ δθμιουργικότθτα, 

όπωσ οι προςομοιϊςεισ, τα κεατρικά δρϊμενα, οι αγϊνεσ λόγων (ό.π., 2524, 2562), το 

παιχνίδι ι θ ανάλθψθ ρόλων (ό.π., 2478-2479, 2480, 2528, 2548), θ Δραματοποίθςθ 

ιςτορικϊν ςκθνϊν (ό.π., 2487, 2525, 2560) και θ Δραματοποίθςθ κειμζνου (ό.π., 2510) με 

επεξεργαςία ςφντομων ιςτορικϊν πθγϊν (ό.π., 2525-2526). 

 

ΙΙΙ. Προσ ζνα μοντζλο διδαςκαλίασ 

Θ αλικεια είναι πωσ ςυνικωσ θ αξιοποίθςθ των νζων μεκόδων και υλικϊν εναπόκειται 

ςτθν ιδιοςυγκραςία του εκπαιδευτικοφ ι ςε εφιμερεσ και προςωρινζσ εφαρμογζσ, με 

αποτζλεςμα το γενικό διδακτικό πλαίςιο να μζνει ςτθν πράξθ ςτθν παραδοςιακι μετωπικι 

μορφι του (Pillay & Wassermann 2006, 137˙ Wineburg 2001˙ Goodson 1978, 39-40). Οι 

αλλαγζσ που ςυνικωσ προτείνονται ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ ζχουν μακθτοκεντρικό 

προςανατολιςμό (Κάββουρα 2002, 9) και βαςίηονται ςτθν παιδαγωγικι που ςχετίηεται με 

τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν (McLaren 2013˙ Levstik & Barton 2011˙ Rantala 2011, 

59-60, 63˙ Lee & Coughlin 2011, 448˙ D’Adamo & Fallace 2011˙ Ayers 1991˙ Goodson 1978, 

44)˙ γι’  αυτό οι μελλοντικζσ ςτρατθγικζσ πρζπει να εςτιάηουν ςε μεκόδουσ ενίςχυςθσ και 

ανάλυςθσ των προςπακειϊν των δαςκάλων να αναδιαμορφϊςουν τισ δραςτθριότθτεσ ςτθν 

τάξθ (Goodson 1978, 47), ϊςτε να αξιοποιοφν το πολιτιςμικό υπόβακρο, τθ γλϊςςα και τθν 

εμπειρία, αλλά και το φανταςιακό ορίηοντα των μακθτϊν (Κάββουρα 2002, 10).  

 Στόχοσ είναι ζνα μοντζλο άμεςθσ πρωτογενοφσ ιςτορικισ εμπειρίασ, με τθν ζννοια 

ότι οι μακθτζσ μποροφν να καταςτοφν ικανοί να γράψουν, ζςτω και περιοριςμζνα, τθ δικι 

τουσ ιςτορία, αντί να αναπαράγουν μια απρόςωπθ δευτερογενι αφιγθςθ (Moniot 2002, 

133)˙ αναγκαία προχπόκεςθ τθσ ιςτορικισ μάκθςθσ κατ’  αυτό τον τρόπο είναι θ κεμελίωςθ 

τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ ςε πθγζσ και θ ζμφαςθ ςτα δρϊντα ιςτορικά υποκείμενα και τισ 

ςυλλογικζσ ζννοιεσ, μζςα από το πρίςμα του χρόνου και τθσ περιοδολόγθςθσ (Κάββουρα 
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2002, 14)˙ ο ρόλοσ του δαςκάλου ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ101, 

κακϊσ θ διδαςκαλία δε ςτθρίηεται ςε ζξωκεν εκπαιδευτικό υλικό, αλλά ςτο δικό του 

ςχεδιαςμό, ςφμφωνα με τισ διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ τθσ τάξθσ του (Lee & Coughlin 2011, 

461˙ Goodson 1978, 50). 

 

 ΙΙΙ.1. Είδθ Δράματοσ ςτθν Ιςτορία  

 Γενικά, δεν υπάρχουν διακριτζσ κατθγορίεσ Δράματοσ που οι εκπαιδευτικοί 

ακολουκοφν απαρζγκλιτα ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ˙ ςτθν ουςία κάκε διδάςκων 

ακολουκεί μια δικι του λογικι αξιοποίθςθσ των διακζςιμων τεχνικϊν, θ οποία 

διαμορφϊνεται με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ του. Δφο βαςικζσ κατθγοριοποιιςεισ, 

ωςτόςο, κατά τθ Speer (n.d.˙ βλ. και McLaren 2013), είναι το ςυμμετοχικό και το 

παραςτατικό Δράμα: 

1.Το Συμμετοχικό Δράμα εμπλζκει τουσ μακθτζσ ενεργά ωσ θκοποιοφσ και δθμιουργοφσ και 

μπορεί να πάρει τθ μορφι δραςτθριοτιτων επίλυςθσ προβλιματοσ για τθν ανάδειξθ τθσ 

κριτικισ ςκζψθσ. Θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να ζχει τθ μορφι: 

(α) Δθμιουργίασ πρωτότυπου Δράματοσ από τουσ μακθτζσ, που προκφπτει μετά από 

ζρευνα για τα χαρακτθριςτικά μιασ ιςτορικισ περιόδου (Nukala 1999˙ Smart et al. 1994˙ 

Henderson 1989˙ Bordan 1970),  

(β) Διαδραςτικοφ Δράματοσ, όπου οι μακθτζσ αλλθλεπιδροφν με ζναν ιςτορικό χαρακτιρα 

πλαςμζνο από το διδάςκοντα, με τον ίδιο ι επιλεγμζνουσ μακθτζσ ςτο ρόλο του χαρακτιρα 

αυτοφ, ςφμφωνα με ζνα προςχεδιαςμζνο ςενάριο (Pahl 2007˙ Turner 1989˙ Erickson 1988)˙ 

(γ) Συνδυαςμοφ Δράματοσ και Λογοτεχνίασ για τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ, είτε με τθ 

μορφι Δραματοποίθςθσ ςκθνϊν από αποςπάςματα ιςτορικϊν μυκιςτορθμάτων, τα οποία 

διαβάηονται ςτθν τάξθ, είτε ελεφκερα από τουσ μακθτζσ (Fennessey 1995˙ Gray 1987) είτε 

με ακριβι απόδοςι τουσ από το κείμενο (Leistler 1997˙ San Jose 1988)˙ 

(δ) Του μανδφα του ειδικοφ, τεχνικισ τθσ Dorothy Heathcote˙ ςφμφωνα με αυτιν θ άμεςθ 

εξεικόνιςθ ιςτορικϊν προςωπικοτιτων από τουσ μακθτζσ είναι δφςκολθ διαδικαςία και γι’ 

                                                           
101

Θ Cunningham (2009) ερευνϊντασ τον τρόπο με  τον οποίο οι εκπαιδευτικοί προςεγγίηουν 
διδακτικά τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ με περιοριςμζνο δείγμα μόνο τεςςάρων κακθγθτϊν 
Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ από τθν Αγγλία, διαπίςτωςε ότι με ποικίλθ ςυχνότθτα και με 
αμφίβολα αποτελζςματα χρθςιμοποιοφςαν πρωτογενείσ και δευτερογενείσ ιςτορικζσ πθγζσ, 
αφιγθςθ ιςτοριϊν, ερωτιςεισ, ςυηιτθςθ, προβολι video, ερμθνεία οπτικϊν πθγϊν (φωτογραφιϊν, 
πινάκων), ζλεγχο για τθν άρςθ προκαταλιψεων, προςομοιϊςεισ και αςκιςεισ επίλυςθσ 
προβλιματοσ, γραπτζσ αςκιςεισ ανάλθψθσ ρόλου, παιχνίδι ρόλων με ενεργό ςυμμετοχι των 
μακθτϊν (αναβιϊςεισ, ανακριτικι καρζκλα, ςυηθτιςεισ), ιςτορικι ζρευνα, επιςκζψεισ ςε μουςεία 
και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, προφορικι ιςτορία, μελζτθ ιςτορικϊν χαρακτιρων, γραπτι προςωπικι 
γνϊμθ, κατευκυνόμενεσ αςκιςεισ φανταςίασ, ιςτορικι λογοτεχνία, προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ 
(Cunningham 2009, 700).  
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αυτό είναι καλό να μελετοφν τισ ιςτορικζσ περιςτάςεισ μζςα από μια ςκθνοκετθμζνθ 

εςτίαςθ, όπου τα παιδιά ωσ εργαηόμενοι ςε μια υποτικζμενθ επιχείρθςθ ι κεςμό, 

αναλαμβάνουν να φζρουν ςε πζρασ ζνα ζργο ωσ ειδικοί, αποκτϊντασ ζτςι κίνθτρο για 

δράςθ (Heathcote & Bolton 1995˙ βλ. και παραπάνω, ΑϋΜζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛΛ.6.v.).  

 Στο πλαίςιο του Συμμετοχικοφ Δράματοσ αναφζρονται ακόμθ το μελόδραμα, πολφ 

δθμοφιλισ μζκοδοσ ςτισ Θ.Ρ.Α., μζςω τθσ οποίασ οι μακθτζσ δραματοποιοφν ςκθνζσ από 

τθν Λςτορία με ςκοπό τθν πρόκλθςθ ςυναιςκθμάτων, θ χριςθ μαριονζττασ για τθν 

παρουςίαςθ ιςτορικϊν και ςφγχρονων κοινωνικϊν κεμάτων ι το κζατρο του αναγνϊςτθ 

(Readers’ Theatre)102. 

2.Το Παραςτατικό Δράμα προβλζπει οι μακθτζσ να παρακολουκοφν μια παράςταςθ ι 

ταινία με ςκοπό να προβλθματιςτοφν και να ςυηθτιςουν ςτθ ςυνζχεια κζματα ςχετικά με 

τθν αναπαριςτϊμενθ ιςτορικι περίοδο, αναλαμβάνοντασ ίςωσ να παρουςιάςουν ςχετικζσ 

κεατρικζσ παραςτάςεισ (Blake & Cain 2011˙ Sturtevant 2010˙ Woelders 2007˙ Banham & 

Culpin 2002˙ Taylor & Young 2003, 92-97˙ Zukas 2000˙ Cassler 1990˙ Kamerman 1975˙ O’  

Connor 1974), οι οποίεσ διατθροφν ςτοιχεία τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ του παρελκόντοσ 

(Bernstein 2007). 

 Αξιολογϊντασ τθ διάκριςθ αυτι, οι Goalen and Hendy (1992) κεωροφν πιο 

αποδοτικι και λιγότερο απειλθτικι για τουσ μακθτζσ τθ μορφι του Συμμετοχικοφ 

Δράματοσ, αντίκετα προσ το Ραραςτατικό, το οποίο αφινει τα παιδιά υπερβολικά 

εκτεκειμζνα.  

 

 ΙΙΙ.2. Γενικζσ αρχζσ και χαρακτθριςτικά του Δράματοσ ςτθν Ιςτορία 

 Οι Fines και Verrier (1974) παρζχουν γενικζσ οδθγίεσ τισ οποίεσ είναι καλό να ζχει 

υπόψθ του κάκε ενδιαφερόμενοσ δάςκαλοσ Λςτορίασ˙ κεωροφν ότι βαςικι αρχι για να 

ξεκινιςει κάποιοσ τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ μζςω τθσ Δραματικισ Τζχνθσ είναι να 

αποφαςίςει με ποια ςθμεία του αναλυτικοφ προγράμματοσ κα ςυςχετίςει τισ αντίςτοιχεσ 

τεχνικζσ και με ποιο ςκοπό. Γι’ αυτό είναι αναγκαία θ προετοιμαςία του δαςκάλου, που κα 

πρζπει να λάβει υπόψθ του τθ δυναμικι τθσ τάξθσ μζςω ςτακερισ και προςεκτικισ 

παρατιρθςθσ. Λδιαίτερα ςθμαντικόσ είναι κι ο ρόλοσ του ςτθν τάξθ, κακϊσ πρζπει να 

                                                           
102

 Θ χριςθ του κεάτρου του αναγνϊςτθ ςτθν τάξθ ζχει τθ μορφι αυτοςχεδιαςμοφ με βάςθ 
λογοτεχνικά κείμενα, κεατρικά ζργα, αφιγθςθ, ποίθςθ και μπορεί να ςυμβάλει ςτθ βακφτερθ 
κατανόθςθ χαρακτιρων ι καταςτάςεων, ςτθν ευχερζςτερθ μάκθςθ και ςτθν αλλθλεπίδραςθ των 
μακθτϊν, ςυμβάλλοντασ ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ τάξθσ και τθν ενςυναίςκθςθ (Annarella 1999α). 
Αναφζρονται ακόμθ για το μάκθμα τθσ Λςτορίασ παιχνίδια ρόλων ςε θλεκτρονικά εικονικά 
περιβάλλοντα (role-playing games), τα οποία είναι ιδιαίτερα δθμοφιλι (Lee et al. 2014˙ Hsu et al. 
2013˙ Wakefield et al. 2012˙ Φανουράκθ 2010, 75-78˙ Δθμαράκθ 2008˙) κι ζχουν κατά καιροφσ 
ςυγκρικεί με το διαδικαςτικό Δράμα (Haseman 2006˙ O’  Toole et al. 2009, 111, 199). 
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δείχνει εμπιςτοςφνθ και υποςτιριξθ ςτουσ μακθτζσ του, αλλά και να παραμζνει ιρεμοσ.  

 Ο ςχεδιαςμόσ, επίςθσ, κατά τουσ Fines και Verrier, πρζπει να είναι οικονομικόσ κι 

ευζλικτοσ, κακϊσ θ διαδικαςία επθρεάηεται από τθν εκάςτοτε δυναμικι˙ άρα, πρζπει ο 

δάςκαλοσ να επιλζγει ζναν επαρκι, αλλά όχι υπερβολικό, αρικμό ιςτορικϊν πθγϊν, να 

αξιοποιεί τον κατάλλθλο χϊρο και τα κατάλλθλα υλικά, να δίνει ςαφείσ οδθγίεσ ςτουσ 

μακθτζσ, να καλλιεργεί κλίμα εμπιςτοςφνθσ και να μθ φοβάται να αξιοποιιςει τθ δφναμθ 

τθσ κίνθςθσ και τθσ μουςικισ. Τζλοσ, κατά τθν ζναρξθ του Δράματοσ, κα πρζπει όλοι οι 

μακθτζσ να μοιράηονται το ζργο που πρζπει να γίνει και να μθν περιορίηονται μερικοί από 

αυτοφσ ςτθν πακθτικι κζςθ του κοινοφ (Fines & Verrier 1974, 16-25, 51-55).  

 Κατά τουσ ίδιουσ μελετθτζσ, οι υποκζςεισ που προτιμοφν οι μακθτζσ 

χαρακτθρίηονται από μυςτιριο ι από διλιμματα, τα οποία κα πρζπει να διερευνιςουν και 

να αναπτφξουν (Fines & Verrier 1974, 26-33)˙ τα μακθςιακά αποτελζςματα αξιολογοφνται 

από το περιεχόμενο των δράςεων που αναπτφςςουν κι όχι από τθν υποκριτικι (φωνι, 

απομνθμόνευςθ, μεταμφίεςθ κ.ο.κ), θ οποία είναι κεμιτι, αλλά δεν μπορεί να απαιτείται 

από τουσ μακθτζσ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ, κακϊσ ο ρόλοσ χρθςιμοποιείται 

ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ ιδεϊν και καταςτάςεων με ςκοπό τθ μάκθςθ˙ το μόνο που 

ηθτείται από τουσ μακθτζσ είναι να αναπτφξουν μια οπτικι ι αντίλθψθ ςχετικά με το 

εξεταηόμενο κζμα, για να καταλάβουν τι ςυνζβθ και πϊσ (Fines & Verrier 1974, 34-35). Ο 

Verrier (2008) κεωρεί κατάλλθλεσ τισ τεχνικζσ «δάςκαλοσ ςε ρόλο», «παγωμζνθ εικόνα», 

«δυναμικι εικόνα», «κζατρο τθσ αγοράσ», «φωνζσ ςτο κεφάλι» και «ςυςκζψεισ». 

 Σφμφωνα με τουσ Booth, Cuplin και Macintosh (SREB 1986, 41-46), μια 

δραςτθριότθτα ςχετικι με το Δράμα ςτθν Λςτορία ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

1. Οι μακθτζσ ςυγκεντρϊνουν υλικό για το ρόλο τουσ, επιςθμαίνουν τισ διαφορζσ ανάμεςα 

ςτον εαυτό τουσ και αυτόν, υποδφονται κατά ςτερεοτυπικό τρόπο και διακρίνουν τα 

ςτερεότυπα από τισ διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ κι αντιδράςεισ, αποκλείοντασ ςταδιακά τθ 

γενίκευςθ. 

2. Οι μακθτζσ καλό είναι να μθν αναλαμβάνουν ρόλουσ μεγάλων προςωπικοτιτων του 

παρελκόντοσ˙ ελάςςονεσ ι πλαςτοί χαρακτιρεσ είναι καταλλθλότεροι, ϊςτε να μθν 

περιορίηονται από τθν προςπάκεια για ρεαλιςτικι απόδοςθ του χαρακτιρα.  

3. Το παιχνίδι ρόλων πρζπει να είναι προςεκτικά ςχεδιαςμζνο, με το χρόνο να μοιράηεται 

ςε μια ςειρά από ειδικζσ, περιοριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ. 

4. Οι μακθτζσ πρζπει να προετοιμάηονται κατάλλθλα, πριν αναλάβουν ζνα ρόλο, ϊςτε θ 

φανταςία τουσ να περιορίηεται από τα ιςτορικά δεδομζνα. 

5. Οι δάςκαλοι και οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςαφείσ ςτο τι επιδιϊκουν να αποκομίςουν ωσ 
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προϊόν τθσ διαδικαςίασ. 

  

  ΙΙΙ.3. Προτάςεισ δραςτθριοτιτων 

 Ωσ καλφτερεσ δραςτθριότθτεσ κρίνονται ςυνικωσ αυτζσ που προχποκζτουν τθν 

αυκεντικι εμπλοκι των μακθτϊν, ϊςτε να διαμορφϊνουν οι ίδιοι τθν ιςτορικι αφιγθςθ, 

αντί να τθν αναπαράγουν (Hicks et al. 2004). Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι από αυτιν τθν 

άποψθ ο δθμιουργικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ ςε πιο ελεφκερεσ μορφζσ 

ζκφραςθσ, όπωσ θ μουςικι, θ λογοτεχνία και ιδιαίτερα θ δραματικι ζκφραςθ, με τισ 

ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ που τθν απαρτίηουν˙ οι προςεγγίςεισ αυτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα 

να εμπνεφςουν ςτουσ μακθτζσ εντονότερο ενδιαφζρον για το μάκθμα (Levstik & Barton 

2011, 75-77, 110˙ πβ. Jensen 2008), δίνοντάσ τουσ μια αίςκθςθ τθσ ανκρϊπινθσ διάςταςθσ 

τθσ Λςτορίασ, του ανκρϊπινου δράματοσ ςε αυτιν (Levstik & Barton 2011, 116-117) και των 

ποικίλων εναλλακτικϊν οπτικϊν που ςυνκζτουν τθν ιςτορικι αφιγθςθ (Jensen 2008, 55). 

 

 ΙΙΙ.3.i. Προτάςεισ από το διεθνή χϊρο 

 Από τουσ πρωτοπόρουσ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ μζςω τθσ Δραματικισ Τζχνθσ 

ςτισ Θ.Ρ.Α., ο Chilcoat (1989˙ 1996) προτείνει εκδοχζσ του Συμμετοχικοφ Δράματοσ, όπου με 

κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ, δανειςμζνεσ από το κουκλοκζατρο, το κζατρο του δρόμου, το 

κζατρο τθσ εφθμερίδασ και το κζατρο του αναγνϊςτθ οι μακθτζσ διαμορφϊνουν τουσ 

χαρακτιρεσ των ιςτορικϊν δρϊντων υποκειμζνων, αναπτφςςουν ςενάρια και διαλόγουσ, 

χωρίσ υποχρεωτικά να παρουςιάηουν ςε κοινό το τελικό αποτζλεςμα. Ο ίδιοσ (Chilcoat & 

Ligon 1992) προτείνει, επίςθσ, ωσ αποτελεςματικό μζςο ιςτορικισ προςζγγιςθσ μιασ εποχισ 

το μελόδραμα (melodrama), ωσ πθγι εξζταςθσ κοινωνικϊν, οικονομικϊν και πολιτικϊν 

γεγονότων του παρελκόντοσ, τισ ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ τθσ ιςτορικισ εποχισ που 

εξετάηεται (Chilcoat et al. 1990), και τισ διαδοχικζσ κινθτικζσ εικόνεσ (moving panoramas) 

που ςυνκζτουν μια εποχι (Chilcoat 1991). 

 Οι Philbin και Myers (1991) προτείνουν για τθν προϊκθςθ τθσ κριτικισ ιςτορικισ 

ςκζψθσ των μακθτϊν χριςθ αποςπαςμάτων παλιϊν εφθμερίδων, θμερολογίων, 

επιςτολϊν, κακϊσ και αντιγράφων ιςτορικϊν αντικειμζνων 103.  

 Κατά τθν Speer (n.d.) το Δράμα πρζπει να είναι ςφντομο, να αναδεικνφει 

διλθμματικζσ καταςτάςεισ, να χρθςιμοποιεί αυκεντικά αρχεία  και πθγζσ και να επιηθτά τθν 

αντικειμενικότθτα, πζρα από τισ παγίδεσ των ςτερεοτυπικϊν ιδεϊν˙ το επίπεδο των 

μακθτϊν πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ, ενϊ ο απολογιςμόσ είναι αναγκαίοσ για τθν 
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 Για τισ τεχνικζσ που αναφζρονται βλ. παραπάνω Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2
ο
, ΛΛΛ.6.v. 
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αξιολόγθςθ και βελτίωςθ των δραςτθριοτιτων.  

 Θ Sebba (2000) προτείνει οι μακθτζσ να ενςαρκϊνουν ρόλουσ ιςτορικϊν 

υποκειμζνων που ζδραςαν ςε ςυγκεκριμζνθ ιςτορικι ςτιγμι, λαμβάνοντασ ςθμαντικζσ 

αποφάςεισ πάνω ςε ςοβαρά διλιμματα. Σθμαντικό είναι, κατά τθν ίδια, να μθν παρζχονται 

ςτα παιδιά εςφαλμζνεσ απόψεισ και να γίνεται ςαφισ διάκριςθ ανάμεςα ςε αυτό που τα 

ίδια δθμιοφργθςαν μζςω τθσ «κεατρικισ παράςταςθσ» και τθν πραγματικότθτα (Sebba 

2000, 139-140). 

 Θ Fennessey (2000˙ 1995) φζρνει μια νζα πνοι ςτθ μελζτθ των κοινωνικϊν 

επιςτθμϊν ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, αναμειγνφοντασ τα εργαλεία του 

δθμιουργικοφ Δράματοσ και του κεάτρου, τθν παντομίμα, τθν κίνθςθ, τον αυτοςχεδιαςμό, 

τθ γραφι ςε ρόλο, το κζατρο του αναγνϊςτθ, τθν αντιπαράκεςθ απόψεων, τουσ δθμόςιουσ 

λόγουσ, το αφθγθματικό κζατρο, τθν αφιγθςθ και πολλζσ άλλεσ μορφζσ επικοινωνίασ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ το αναλυτικό πρόγραμμα για τθν Λςτορία τθσ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ 

ςε ςυνδυαςμό με τθ κεωρία των πολλαπλϊν τφπων νοθμοςφνθσ του Howard Gardner, 

προτείνει πολυαιςκθτθριακζσ δραςτθριότθτεσ με εςτίαςθ ςτθν Λςτορία, όπωσ 

αναπαραςτάςεισ και αυτοςχεδιαςμοφσ. Θ ίδια πιςτεφει ότι θ Δραματικι Τζχνθ επιτρζπει 

τθν επιτυχία ςε κάκε παιδί, δίνοντάσ του τθ δυνατότθτα να ταξιδεφει μζςα ςτο γεγονόσ και 

να το κατανοεί βακφτερα ικανοποιϊντασ τθν περιζργειά του (Fennessey 1995, 16). 

 Ο Goalen (2001), ςυγκεφαλαιϊνοντασ τθν εμπειρία του από τθν ζρευνα τθσ ςχζςθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ και Λςτορίασ,  προτείνει ωσ δόκιμεσ τεχνικζσ για τθν Λςτορία τθν ομάδα 

ςε ρόλο, το δάςκαλο ςε ρόλο, τθν παγωμζνθ εικόνα, το μανδφα του ειδικοφ, τθν εργαςία ςε 

μικρζσ ομάδεσ για τθν προετοιμαςία ςκθνϊν, τθν παρακολοφκθςθ ςκζψθσ, τθν ανακριτικι 

καρζκλα, τα φαντάςματα και το διάδρομο ςυνείδθςθσ. 

 Ο Stradling (2001, 128) κεωρεί πωσ ο ςχεδιαςμόσ ςεναρίων παιχνιδιϊν ρόλων και 

προςομοιϊςεων για τθν Λςτορία απαιτεί χρόνο και χριςθ ποικίλων πθγϊν, βιβλίων, 

πρωτογενϊν και δευτερογενϊν πθγϊν, μουςείων και μουςειακϊν αντικειμζνων, τεκμθρίων 

από τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και το Διαδίκτυο. Ριςτεφει πωσ προχποκζςεισ επιτυχίασ 

ανάλογων δραςτθριοτιτων είναι θ καλι δομι και ο ςχεδιαςμόσ των ςεναρίων, θ χριςθ 

αςφαλϊν πλθροφοριϊν και θ ςαφισ δόμθςθ των ςτόχων και των δραςτθριοτιτων ανάλογα 

με τθν θλικία των μακθτϊν. Ο εκπαιδευτικόσ, βζβαια, μπορεί να ςυναντιςει δυςκολίεσ 

(Stradling 2001, 130-135) με βαςικότερθ το περιοριςμζνο υλικό που μπορεί να βρει 

ζτοιμο104˙ λφςθ ςε αυτό είναι θ οργάνωςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ από τον ίδιο. 
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 Βλ. για παράδειγμα το Secondary School Interactive Crisis Simulation (2014), το διαδικτυακό υλικό 
των οργανιςμϊν Past Perspectives (http://www.pastpers.co.uk/, τελευταία επίςκεψθ 10.6.2015) και 
του Teach-it-through-drama (http://www.teach-it-through-drama.com/drama-workshops.htm, 

http://www.pastpers.co.uk/
http://www.teach-it-through-drama.com/drama-workshops.htm
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 Θ Khan (2001) από τθ Σιγκαποφρθ κεωρεί πωσ θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ και θ 

Δραματικι τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ είναι ζννοιεσ ςτενά ςυνδεδεμζνεσ. Ρροτείνει τθν 

προςεκτικι προετοιμαςία των διδακτικϊν παρεμβάςεων με τθν επιλογι και δόμθςθ των 

κατάλλθλων τεχνικϊν ςε ςχζςθ και ςυνάρτθςθ με τισ απαραίτθτεσ για τθ διδακτικι ενότθτα 

άμεςεσ κι ζμμεςεσ πθγζσ˙ οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ δζκα ατόμων, προετοιμάηουν 

για πζντε με δζκα λεπτά ςκθνζσ από τθ ηωι των υπό μελζτθ προςϊπων, αναλαμβάνουν 

ρόλουσ και παρουςιάηουν τισ ςκθνζσ τουσ. Ζτςι, θ Λςτορία «ηωντανεφει» και γίνεται πιο 

ςθμαντικι ςτθν τάξθ. 

 Στθ Φινλανδία, ο Tuovinen (2003) προτείνει παιχνίδια ρόλων, παγωμζνεσ εικόνεσ, 

ανακριτικι καρζκλα και προςομοιϊςεισ μζςω διαδικτυακϊν θλεκτρονικϊν βάςεων. Ο ίδιοσ 

κεωρεί πωσ οι τεχνικζσ αυτζσ παρζχουν πολφτιμα μακιματα κυρίωσ ςτουσ μακθτζσ 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κακϊσ τουσ κινθτοποιοφν μζςω τθσ ομαδικισ εργαςίασ, τθσ 

ενεργοφ ςκζψθσ και πάνω από όλα τθσ ψυχαγωγίασ. 

 Ο Husbands (2004), βαςιςμζνοσ ςτουσ Howe (1992, 18-19) και Bage (1995),  κεωρεί 

απαραίτθτεσ για τθν ουςιαςτικι ιςτορικι μάκθςθ ςτθν τάξθ προφορικζσ δραςτθριότθτεσ 

που δίνουν τθν ευκαιρία ανάπτυξθσ ιςτορικοφ λόγου ςτουσ μακθτζσ˙ οι τεχνικζσ που 

προτείνει προςιδιάηουν ςτθ Δραματικι τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ: «εξειδίκευςθ», τεχνικι 

κατά τθν οποία οι μακθτζσ τοποκετοφνται ςε ομάδεσ ειδικϊν, για να εξετάςουν 

διαφορετικζσ πτυχζσ ενόσ κζματοσ, «ομιλοφντα ζγγραφα», όπου οι μακθτζσ διαβάηουν μια 

εκδοχι ιςτορικοφ εγγράφου και καλοφνται να διαμορφϊςουν ςκθνζσ πάνω ςε αυτό, 

«δραματοποίθςθ χαρακτιρα» μζςα από ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ (Husbands 2004, 

129-130).  

 Αντίςτοιχεσ προτάςεισ κάνει ο Husbands (2004), αντλϊντασ από τουσ Martin (1976), 

Levine (1981) και Parker (1993), και ςτο πλαίςιο των γραπτϊν δραςτθριοτιτων, όπου εκτόσ 

των εργαςιϊν διεκπεραίωςθσ, προτείνει εκφραςτικι γραφι με θμερολόγια, προςωπικά 

γράμματα, ςτοχαςμό ςε ποικίλα επικοινωνιακά πλαίςια και ποιθτικι γραφι, με αντίςτοιχεσ 

προςομοιϊςεισ ακροατθρίου (Husbands 2004, 135-136, 150-151). Ο ίδιοσ κεωρεί πωσ είναι 

αναγκαία θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε εφροσ προφορικϊν δραςτθριοτιτων και παιχνιδιϊν 

ρόλου και θ εξαςφάλιςθ ικανοφ χρόνου για αντιπαράκεςθ, ανάλυςθ και ανταλλαγι 

απόψεων (Husbands 2004, 163). 

 Ο Abbot (2008), τονίηει τθ ςθμαςία για το μάκθμα τθσ Λςτορίασ τθσ τεχνικισ του 

                                                                                                                                                                      
τελευταία επίςκεψθ 23.07.2015). Βλ. ακόμθ Perrault 1993 και Turtola 1998 ςτο Yale-New Haven, 
αλλά και το National Park Service 1999. Κυκλοφοροφν, επίςθσ, βιβλία με προτεινόμενεσ ζτοιμεσ 
δραςτθριότθτεσ για εκπαιδευτικοφσ, οι οποίεσ, όμωσ, δεν είναι κατάλλθλεσ για κάκε ςχολικι ομάδα 
και για κάκε αναλυτικό πρόγραμμα˙ π.χ. Davies & Davies 2012˙ Belliveau et al. 2008. 
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«μανδφα του ειδικοφ», θ οποία καλεί τουσ μακθτζσ να φανταςτοφν άλλεσ εποχζσ μζςα από 

μια άλλθ οπτικι, αυτι του ειδικοφ που μπορεί να ςκιαγραφεί τισ ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα 

και τα κίνθτρα  των ανκρϊπων του παρελκόντοσ (πβ. Heathcote 2008, 7).  

 Ο Belliveau (Belliveau et al. 2008) προτείνει για τθν Λςτορία δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

οι αναδρομζσ ςτο παρελκόν, οι παγωμζνεσ εικόνεσ, θ ανακριτικι καρζκλα, οι ςυνεντεφξεισ, 

ο μανδφασ του ειδικοφ, οι μακθτζσ ςε ρόλο, ο δάςκαλοσ ςε ρόλο, οι οπτικοποιιςεισ, οι 

φωνζσ ςτο κεφάλι, θ γραφι ςε ρόλο. 

 Ο Williams (2009) προτείνει για τθν ανάπτυξθ κριτικισ ιςτορικισ ςκζψθσ ςτουσ 

μακθτζσ τθν αναηιτθςθ τθσ «χαμζνθσ ιςτορίασ», με τθ χριςθ ςτρατθγικϊν που μποροφν να 

κεντρίςουν τθν περιζργεια και τθν ερευνθτικι τάςθ των μακθτϊν. Ζτςι, οι μακθτζσ 

αναλαμβάνουν ρόλουσ κυνθγϊν φανταςμάτων από το παρελκόν, ερευνθτϊν εγκλθματικϊν 

πράξεων, αγορθτϊν ςε δικαςτιρια που εκδικάηουν ςθμαντικά ιςτορικά ηθτιματα. 

 Θ Patterson (2010, 41-42) κεωρεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιτυχθμζνθ 

διδαςκαλία τθν προςεκτικι και λελογιςμζνθ χριςθ των ιςτορικϊν πθγϊν και προτείνει ωσ 

περιςςότερο πρόςφορεσ τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ για τθν Λςτορία τθν ομάδα ςε 

ρόλο, το ςυλλογικό χαρακτιρα, το δάςκαλο ςε ρόλο, τισ παγωμζνεσ εικόνεσ, το μανδφα του 

ειδικοφ, τθ δραματοποίθςθ ςφντομων ςκθνϊν, τισ φωνζσ ςτο κεφάλι, τθν ανακριτικι 

καρζκλα, τθν οπτικοποίθςθ, τα φαντάςματα και το διάδρομο τθσ ςυνείδθςθσ. 

 Ο Kempe (2011, 7-8) κεωρεί αναγκαία τθν αφετθρία από κατάλλθλα επιλεγμζνα 

ερεκίςματα, όπωσ ζνα προχπάρχον κεατρικό ζργο, μια φωτογραφία, ζνα αντικείμενο 

εποχισ, ζνα κοςτοφμι, μια εφθμερίδα ι ζνα θμερολόγιο. Για να ζχει, κατά τθ γνϊμθ του 

αποτζλεςμα θ διδαςκαλία με αυτόν τον τρόπο, δεν πρζπει να περιορίηεται ςτο βιωματικό 

χαρακτιρα, αλλά να ωκεί τουσ μακθτζσ ςε διατφπωςθ υποκζςεων και ανάλυςθ, με 

χαρακτιρα διαλογικό, πραξιακό, δθμιουργικό και κριτικό και πάντα με τθν επίγνωςθ ότι ο 

κόςμοσ του Δράματοσ είναι ζνασ μυκιςτορθματικόσ κόςμοσ, που, αν και διερευνά αλθκινά 

γεγονότα, το κάνει με τρόπο ςυνυποδθλωτικό˙ γι’  αυτό και θ κριτικι ανάλυςθ είναι 

αναγκαία.  

 Οι Levstik και Barton (2011, 147-152, 159) κεωροφν ότι το Δράμα είναι δυνατό να 

ειςαγάγει τουσ μακθτζσ ςτθν κατανόθςθ διαφόρων οπτικϊν για τα ιςτορικά γεγονότα, μζςα 

από διαμόρφωςθ ρόλων, δθμιουργικι γραφι ςε ρόλο ι απόδοςθ διαλόγων μεταξφ 

ιςτορικϊν προςϊπων.  

 H Dodwell (2013) προτείνει ωσ κατάλλθλεσ τεχνικζσ για τθ δθμιουργικι προςζγγιςθ 

του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ τον αυτοςχεδιαςμό, κατευκυνόμενο και αυκόρμθτο, τισ 

παγωμζνεσ εικόνεσ, τθν αφιγθςθ, τθν παρακολοφκθςθ ςκζψθσ, τθν ανακριτικι καρζκλα, το 
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ρόλο ςτον τοίχο, το διάδρομο ςυνείδθςθσ, το ςυλλογικό ρόλο, τισ ςυςκζψεισ, το μανδφα 

του ειδικοφ και το δάςκαλο ςε ρόλο. 

 Ο Nichol (2013) προτείνει τθν ανάλθψθ του ρόλου των ιςτορικϊν (proto-historians) 

από τουσ μακθτζσ, ϊςτε οι ίδιοι να δομιςουν τθν ιςτορικι γνϊςθ ςε αντίκεςθ με τθν 

παραδοςιακι πακθτικι διδαςκαλία. Αναλαμβάνουν, λοιπόν, τουσ ρόλουσ των ερευνθτϊν 

(detectives) του παρελκόντοσ, αναηθτϊντασ λφςεισ ςε προβλιματα και τεκμθριϊνοντασ 

αντικείμενα ι αρχειακό υλικό, των οποίων θ ςθμαςία είναι αςαφισ. 

 

 ΙΙΙ.3.ii. Προτάςεισ από τον ελληνικό χϊρο 

 Ο Μουδατςάκισ (1994) κεωρεί ότι ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ακολουκιςει μια 

πολφ ςυγκεκριμζνθ και ςωςτά ςχεδιαςμζνθ διαδικαςία, τόςο όςον αφορά ςτθν επαφι του 

με τισ ιςτορικζσ πθγζσ όςο και όςον αφορά ςτισ τεχνικζσ γνϊςεισ του ςτο Δράμα 

(Μουδατςάκισ 1994, 87). Αναγκαία είναι θ επιμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ και θ ςυνεχισ 

αξιολόγθςθ των μακθμάτων (Μουδατςάκισ 1994, 89). Βαςικι αρχι είναι, επίςθσ, ότι κατά 

τθν ανάπτυξθ των μακθμάτων δε ηθτείται από τουσ μακθτζσ να ταυτιςτοφν με τουσ ρόλουσ 

τουσ, αλλά να κρίνουν τισ αξίεσ και τισ αποφάςεισ των ιςτορικϊν υποκειμζνων, 

αφομοιϊνοντασ ζτςι ενεργθτικά το γνωςτικό μινυμα (Μουδατςάκισ 1994, 93-94). Τίποτα 

από όςα οι μακθτζσ προτείνουν δεν απορρίπτεται, κακϊσ μπορεί να αποτελζςει γόνιμο 

παράγοντα για περαιτζρω προβλθματιςμό (Μουδατςάκισ 1994, 98). Στο ερϊτθμα, επίςθσ, 

αν ο μακθτισ μπορεί να προχωριςει εκεί όπου οι ιςτορικζσ πθγζσ ςιωποφν, θ κζςθ του 

είναι ότι αυτό είναι δυνατό μόνο αν θ φανταςία υπθρετεί τθν αντικειμενικι κεϊρθςθ τθσ 

Λςτορίασ και ερμθνεφει ακόμθ και τθν απουςία μαρτυριϊν (Μουδατςάκισ 1994, 99). 

Ραράλλθλα, ο Μουδατςάκισ (1994, 121) τονίηει πωσ θ δράςθ κα πρζπει να ανιχνεφει μια 

ςφγκρουςθ, ενϊ προτείνει ο ίδιοσ ο εμψυχωτισ εκπαιδευτικόσ να παρεμβαίνει ενεργά ςτθ 

ςφνταξθ των διαλόγων και να κάνει τθ διανομι των ρόλων (Μουδατςάκισ 1994, 123-125). 

 Κατά τθν Καβαλιζρου (2006, 487-491) αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν επιτυχία τθσ 

διδαςκαλίασ μζςω του Δράματοσ είναι θ ελευκερία, θ απλι δομι του διδακτικοφ ςεναρίου, 

θ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν και θ ςυηιτθςθ, ενϊ αναγκαία κρίνεται θ χριςθ ιςτορικϊν 

πθγϊν, που αναδεικνφουν αντιφατικζσ καταςτάςεισ, και θ αποφυγι ςτερεοτυπικϊν 

απόψεων. Οι δραςτθριότθτεσ, μάλιςτα, δεν πρζπει να ζχουν περιςταςιακό χαρακτιρα, 

αλλά να χρθςιμοποιοφνται ωσ ουςιϊδεισ μακθςιακζσ δράςεισ (Καβαλιζρου 2006, 482-484). 

Θ Καβαλιζρου προτείνει τθν εργαςία ςε μικρζσ παράλλθλεσ ομάδεσ και κεωρεί ωσ 

προςφορότερεσ τεχνικζσ τα φαντάςματα, τθν παγωμζνθ εικόνα, τθν ανίχνευςθ ςκζψθσ, τθν 

προςομοίωςθ. 
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 Οι Ηαφειριάδθσ και Δαρβοφδθσ (2010, 127-139˙ Ηαφειριάδθσ χ.χ.) προτείνουν τον 

αυτοςχεδιαςμό, ωσ βαςικό άξονα οργάνωςθσ των δραςτθριοτιτων˙ προκρίνουν ακόμθ 

δραςτθριότθτεσ ςφγκριςθσ του παρελκόντοσ με το παρόν κι αγϊνων λόγου, αναδιιγθςθ 

ιςτορικϊν γεγονότων από άλλθ οπτικι γωνία, αλλά και τθν τεχνικι τθσ μθχανισ του χρόνου, 

για αναδρομι ςτο παρελκόν. Κεωροφν ότι προχπόκεςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ μζςω 

τθσ Δραματικισ Τζχνθσ είναι να ζχουν προθγουμζνωσ εξοικειωκεί οι μακθτζσ με τθ χριςθ 

ιςτορικϊν πθγϊν. 

 Θ ζρευνα τθσ παροφςασ μελζτθσ, που ακολουκεί, κα ςτθριχκεί ςτα κεωρθτικά αυτά 

δεδομζνα του Αϋ Μζρουσ τθσ διατριβισ και κα τα αξιοποιιςει για τθ διερεφνθςθ του 

ηθτουμζνου τθσ, το οποίο αφορά ςτθν επίδραςθ που μπορεί να αςκιςει θ χριςθ τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθν καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςε 

μακθτζσ Γυμναςίου. 
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Βϋ ΜΕΡΟ. Ερευνθτικι διαδικαςία και ευριματα ζρευνασ 

Κεφάλαιο 1ο: Μεκοδολογία Ζρευνασ 

Ι. Ερευνθτικι Προςζγγιςθ: ποιοτικι, ποςοτικι και μικτι ζρευνα 

Σφμφωνα με τθν ερμθνευτικι κατεφκυνςθ τθσ παιδαγωγικισ και τθσ διδακτικισ τα 

φαινόμενα διακρίνονται ςε φυςικά και κοινωνικά. Τα φυςικά φαινόμενα είναι 

αντικειμενικά και εξελίςςονται ανεξάρτθτα από τθ ςυνείδθςθ του ανκρϊπου με βάςθ 

αιτιοκρατικοφσ νόμουσ, γι’  αυτό και μποροφν να περιγραφοφν με τθ χριςθ επιςτθμονικϊν 

μοντζλων, κακϊσ είναι ςυνικωσ εφικτό να αναπαραχκοφν ςε ςυνκικεσ εργαςτθρίου από 

ανεξάρτθτουσ παρατθρθτζσ (Ματςαγγοφρασ 2011α, 86). Αντίκετα, τα κοινωνικά φαινόμενα 

είναι υποκειμενικισ φφςθσ και θ ζκβαςι τουσ εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο τα 

βιϊνουν τα εμπλεκόμενα άτομα, κακϊσ τα φαινόμενα αυτά είναι ψυχολογικά και 

κοινωνικά εμποτιςμζνα από τισ αντιλιψεισ, τισ ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα, τισ αξίεσ και 

γενικά τθν προςωπικότθτα και τθν ψυχολογικι κατάςταςθ των εμπλεκομζνων. Γι’  αυτό και 

δεν είναι δυνατό να επαναλθφκοφν ςε εργαςτθριακζσ ςυνκικεσ, με αποτζλεςμα ο 

ερευνθτισ των κοινωνικϊν φαινομζνων να μθν είναι δυνατό να εξαςφαλίςει αξιολογικι 

ουδετερότθτα (Ματςαγγοφρασ 2011α, 92-93). 

Μζχρι πρόςφατα θ εκπαιδευτικι ζρευνα ςτθριηόταν ςχεδόν αποκλειςτικά ςτθν 

ψυχολογικι παράδοςθ του κετικιςτικοφ προτφπου (Mertler 2012, 11-12˙ Jacob 1998), το 

οποίο υιοκετϊντασ μεκόδουσ τθσ ποςοτικισ ζρευνασ ςτοχεφει να μεγιςτοποιιςει τθν 

αντικειμενικότθτα, τθν επανάλθψθ και τθ γενίκευςθ των ευρθμάτων, με ςκοπό κυρίωσ ςτθν 

πρόβλεψθ (Harwell 2011, 149). Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ προςζγγιςθσ αυτισ είναι θ 

παραδοχι ότι υπάρχει μία και μόνθ «αλικεια», ανεξάρτθτθ από τθν ανκρϊπινθ αντίλθψθ, 

θ οποία μπορεί να διατυπωκεί μετά από ςτατιςτικό ζλεγχο των ερευνθτικϊν υποκζςεων 

και ςτθρίηεται ςτθ ςυλλογι ποςοτικϊν δεδομζνων και τθ ςφνδεςι τουσ με τθ κεωρία των 

πικανοτιτων (Harwell 2011, 149˙ Lincoln & Guba 1985).  

Θ ποςοτικι ζρευνα ςυχνά ταυτίηεται με τον πειραματικό ερευνθτικό ςχεδιαςμό, 

όπου τυχαιοποιθμζνα αντικείμενα τίκενται ςε ερευνθτικοφσ χειριςμοφσ, με ςτόχο τθ 

διερεφνθςθ ςχζςεων μεταξφ ανεξάρτθτων και εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν, οι οποίεσ 

ςυνδζονται με τα δεδομζνα που ζχουν ςυλλεγεί (Harwell 2011, 150˙ Robson 2010, 132-137). 

Ριο πρόςφατεσ, όμωσ, κατθγοριοποιιςεισ ερευνθτικοφ ςχεδιαςμοφ εγκαταλείπουν το 

αυςτθρό πλαίςιο τθσ πειραματικισ μεκόδου και ςτρζφονται ςε οιονεί πειραματικά ςχζδια 

(Pedhazur & Schmelkin 1991), ςτοχεφοντασ ςτισ ςυνκικεσ που απαιτοφνται για τθν 
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ανάδειξθ αιτιωδϊν ςχζςεων ωσ ςυμπεραςμάτων (Schneider et al. 2007˙ Shadish et al. 

2002). 

Σφμφωνα, όμωσ, με νεότερουσ μελετθτζσ το κετικιςτικό ερευνθτικό παράδειγμα 

δεν επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ των μεταςχθματιςμϊν που ςυμβαίνουν ςε μια 

κοινωνικοπολιτιςμικι δραςτθριότθτα (Engeström 1991), όπου ο πυρινασ του 

ενδιαφζροντοσ βρίςκεται ςτθν ζννοια τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ δοκιμισ νζων ιδεϊν 

ςτθν πράξθ (Bean 2011, 176). Γι’  αυτό, πολλοί μελετθτζσ αναγνωρίηουν τθν αναγκαιότθτα 

ςτροφισ ςε πιο ευζλικτεσ προςεγγίςεισ. Το αίτθμα αυτό εκπλθρϊνουν οι προςεγγίςεισ που 

υιοκετοφν ωσ βαςικό ερευνθτικό εργαλείο τθν ποιοτικι ζρευνα, θ οποία ςυνιςτά μια 

ςφνκετθ διαδικαςία μάλλον, παρά μια απλι εκτζλεςθ βθμάτων (Harwell 2011, 148-149˙ 

Burnard 2004). Κεντρικι ιδζα ςε αυτι τθ μορφι ζρευνασ είναι θ παρουςία πολλαπλϊν 

«αλθκειϊν», οι οποίεσ δομοφνται κοινωνικά (Lincoln & Guba 1985). 

Κατά τθν τελευταία δεκαετία, μάλιςτα, παρουςιάηεται και ςτθ χϊρα μασ μια 

ιδιαίτερθ ςτροφι τουλάχιςτον ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα υπζρ τθσ ποιοτικισ ερευνθτικισ 

προςζγγιςθσ, με δεδομζνθ και τθν ανάπτυξθ νζων κεωριϊν, όπωσ θ προςωπικι κεωρία τθσ 

διδαςκαλίασ109 (Ματςαγγοφρασ 2011α, 188-208˙ Δάλκοσ 2001, 121). «Θ ποιοτικι ζρευνα 

αποτελεί», κατά τουσ Denzin και Lincoln (2005, 3), «μια δραςτθριότθτα που τοποκετεί τον 

ερευνθτι ςτον κόςμο». Κι αυτό γιατί οι ερευνθτικζσ ςτρατθγικζσ ποιοτικισ ζρευνασ 

απαιτοφν πιο ευζλικτα πλαίςια διάρκρωςθσ και διαδικαςίασ, διερευνϊντασ ςυμπεριφορζσ 

των δρϊντων υποκειμζνων, κυρίωσ  διαδικαςτικά και πζρα από τθν αναγωγι ςε μετριςιμεσ 

ποςότθτεσ (Λωςθφίδθσ 2003˙ Ανδρεαδάκθσ & Βάμβουκασ 2005, 57-60). Αυτό, βζβαια, δε 

ςθμαίνει ότι οι ποιοτικζσ προςεγγίςεισ είναι λιγότερο αξιόπιςτεσ, κακϊσ «για να 

απαντιςουμε ςε μερικά ερευνθτικά ερωτιματα [...] πρζπει να ςκάψουμε βακιά, για να 

ζχουμε μία πλιρθ κατανόθςθ του φαινομζνου που μελετοφμε», όπωσ τονίηουν οι Leedy και 

Ormrod (2005, 133).  

 Τα τελευταία χρόνια, ωςτόςο, γίνεται όλο και περιςςότερο αποδεκτό πωσ θ 

ςυνάρκρωςθ ι και θ ςυμπλθρωματικότθτα των δφο ανωτζρω ερευνθτικϊν προςεγγίςεων 

κρίνεται ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αναγκαία (Mertler 2012, 12-13). Επειδι, μάλιςτα, τα 

αυςτθρά ελεγχόμενα πειραματικά ςχζδια τθσ παραδοςιακισ ζρευνασ δεν είναι ςυνικωσ 

εφικτό να εφαρμοςτοφν ςε ενεργζσ τάξεισ, πολλζσ φορζσ αναπτφςςονται μικτζσ ι 

                                                           
109

 Ο Ματςαγγοφρασ (2011α, 193) ορίηει τθν προςωπικι κεωρία τθσ διδαςκαλίασ «ωσ ζνα ςφςτθμα 
κριτικισ ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ των παραδοχϊν, διαδικαςιϊν και ςυνεπαγωγϊν που αφοροφν 
τθ λειτουργία τθσ διδαςκαλίασ, προκειμζνου ο εκπαιδευτικόσ (αϋ) να ςυνειδθτοποιιςει τθν 
πολυπλοκότθτα και διλθμματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ, που δθμιουργείται από τισ εναλλακτικζσ 
κεωρθτικζσ παραδοχζσ και τισ πρακτικζσ ςυνεπαγωγζσ των διδακτικϊν επιλογϊν, (βϋ) να 
διαμορφϊςει ςυγκροτθμζνθ γνϊςθ για τα καίρια κζματα τθσ εκπαίδευςθσ που κα του παρζχει 
κριτιρια επιλογισ και δράςθσ με υπεφκυνο και αποτελεςματικό τρόπο».  
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πολυμεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ110 διττοφ προςανατολιςμοφ, ποςοτικϊν και ποιοτικϊν 

τεχνικϊν, οι οποίεσ κερδίηουν ςυνεχϊσ ζδαφοσ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνικι ζρευνα, επειδι με 

τθν αμοιβαία ςυμπλθρωματικότθτα των δφο προςεγγίςεων πιςτεφεται ότι αναδεικνφονται 

τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ που απαιτοφν ανακεϊρθςθ ι προςοχι κι απορρίπτεται ο 

δογματιςμόσ111˙ ςτόχοσ των προςεγγίςεων αυτϊν είναι τόςο θ ολιςτικι ερμθνεία και 

κατανόθςθ των υπό μελζτθ καταςτάςεων όςο και θ επαλικευςθ αυτϊν με αντικειμενικά 

δεδομζνα (Mertler 2012, 13˙ Ηοφκθσ 2007, 197-198˙ Creswell 2005), παρζχοντασ τελικά 

ιςχυρά ςυμπεράςματα και γνϊςθ.   

 Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, είτε οι δφο μζκοδοι αλλθλοςυμπλθρϊνονται είτε οι 

διαφορετικζσ μεκοδολογίεσ εφαρμόηονται ςε διαφορετικά χαρακτθριςτικά του ίδιου 

φαινομζνου είτε ςυνδυάηονται για τθν ανάλυςθ κοινϊν χαρακτθριςτικϊν διαφορετικϊν 

κοινωνικϊν φαινομζνων112 (Ανδρεαδάκθσ & Βάμβουκασ 2005, 60). Θ βαςικι ιδζα των 

μικτϊν προςεγγίςεων ςτθρίηεται ςτθν άποψθ των πραγματιςτϊν ότι υπάρχει μεν ζνασ 

ενιαίοσ «πραγματικόσ κόςμοσ», αλλά και τα άτομα ζχουν τθ δικι τουσ ερμθνεία αυτοφ του 

κόςμου (Wheeldon 2010, 88).  

 Ο Creswell (2003) υποςτθρίηει πωσ οι μελζτεσ ζρευνασ δράςθσ προςιδιάηουν ςτισ 

μικτζσ ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ, αν και κεωρθτικά θ ζρευνα δράςθσ εντάςςεται ςτθν 

παράδοςθ των ποιοτικϊν ερευνϊν (Wisniewska 2011, 60), κακϊσ πολφ ςυχνά ςε αυτζσ 

χρθςιμοποιοφνται τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά δεδομζνα113.  

 

ΙΙ. Ερευνθτικι ςτρατθγικι: Ζρευνα δράςθσ 

Θ μεκοδολογία που εφαρμόςτθκε ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ τθσ παροφςασ διδακτορικισ 

διατριβισ είναι αυτι τθσ ζρευνασ δράςθσ (action research), μιασ ςυςτθματικισ ευζλικτθσ 

ερευνθτικισ ςτρατθγικισ που ςυνδυάηει δράςθ κι ζρευνα και ορίηεται ωσ θ μελζτθ μιασ 
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 Οι Greene, Caracelli και Graham (Greene et al. 1989)  αναφζρουν ότι οι μικτζσ προςεγγίςεισ 
εξυπθρετοφν πζντε ςτόχουσ:  (α) τριγωνοποίθςθ δεδομζνων (βλ. παρακάτω Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1

ο
, 

ΛΛΛ.3. & ΛΛΛ.3.v.), (β) ςυμπλθρωματικότθτα μεκόδων, (γ) ανάπτυξθ ζρευνασ, (δ) αφορμι για νζα 
ςυμπεράςματα, (ε) επζκταςθ και πλοφτο ςυμπεραςμάτων. Βλ. ςχετ. και Wisniewska 2011, 61-65. 
111

 Βλ. ςχετικά: Wisniewska 2011, 59˙ Harwell 2011, 151˙ Poth 2010, 527˙ Γραμματικόπουλοσ 2010, 
513˙ Greene 2007, xiii˙ Spratt et al. 2004˙ Bazeley 2004˙ Johnson & Onwuegbuzie 2004, 17-18˙ Johnson 
& Turner 2003, 299˙ Λωςθφίδθσ 2003˙ Ανδρεαδάκθσ & Βάμβουκασ 2005, 60˙ Μάγοσ 2005, 7˙ Greene 
et al. 1989. 
112

 Ο Creswell (2003) ζχει εντοπίςει ζξι διαφορετικζσ προςεγγίςεισ μικτισ μεκοδολογίασ: (α) το 
διαδοχικό επεξθγθματικό ςχζδιο (sequential explanatory design), (β) το διαδοχικό διερευνθτικό 
ςχζδιο (sequential exploratory design), (γ) το διαδοχικό μεταςχθματιςτικό ςχζδιο (sequential 
transformative design), (δ) το ταυτόχρονο ςχζδιο τριγωνοποίθςθσ (concurrent triangulation design), 
(ε) το ςφγχρονο ζνκετο ςχζδιο (concurrent nested design), (ςτ) το ςφγχρονο μεταςχθματιςτικό ςχζδιο 
(concurrent transformative design). Για τον τρόπο επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ των δεδομζνων 
μικτϊν μεκόδων βλ. Harwell 2011, 156-157. 
113

 Για τισ διαφορζσ και τισ ομοιότθτεσ που παρουςιάηουν οι μικτζσ ερευνθτικζσ μζκοδοι και θ 
ζρευνα δράςθσ βλ. Wisniewska 2011. 
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κοινωνικισ κατάςταςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ δράςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

κατάςταςθσ αυτισ (Robson 2010, 255-259˙ Ραπαδόπουλοσ 2010α, 186-188˙ Κατςαροφ & 

Τςάφοσ χ.χ.˙ Λωςθφίδθσ 2003˙ Taylor 2002˙ Δάλκοσ 2001, 120˙ Altrichter et al. 2001˙ Schmuck 

1997, 28˙ Elliott 1991, 69).  

Βαςικό ςτοιχείο τθσ ζρευνασ δράςθσ είναι θ ςχετικοποίθςθ τθσ διάκριςθσ ερευνθτι 

και υποκειμζνων, κακϊσ ο ερευνθτισ γίνεται οργανικό μζροσ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ, 

με ςτόχο τθν ανακάλυψθ κοινωνικϊν αλλαγϊν που είναι επωφελείσ για όλουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ (Κουτςελίνθ-Λωαννίδου 2010, 4-5˙ Λωςθφίδθσ 2003˙ Cohen & Manion 1994, 

257˙ πβ. Bean 2011, 169). Το κεντρικό ςθμείο τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ δράςθσ 

εντοπίηεται ςτθν επζκταςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ ωσ ερευνθτι ςχετικά με τθ 

διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, μζςα από τθ ςυςτθματικι, αλλά όχι απόλυτα τυπικι, ζρευνα 

τθσ ςχολικισ τάξθσ (Ματςαγγοφρασ 2011α, 377˙ Elliott 2010, 1˙ Mettetal 2001, 7˙ Copper  

1990). Ραράλλθλα, θ εφαρμογι τθσ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ κρίνεται καινοτομικι, αφοφ 

κεωρεί δεδομζνθ τθ δυναμικι εμπλοκι των ίδιων των μελϊν μιασ ςχολικισ κοινότθτασ 

ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία, θ οποία ενεργοποιείται μζςα από τισ πραγματικζσ τουσ 

ανάγκεσ, απαντϊντασ ςε αυκεντικά προβλιματα (Mertler 2012, 4˙ Elliott 2010, 2˙ 

Κουτςελίνθ-Λωαννίδου 2010, 4˙ Piggot-Irvine 2006˙ Posch 2003˙ Altrichter et al. 2001, 22, 

118˙ Cohen & Manion 1994, 262˙ Grundy & Kemmis 1988, 322). 

Θ κεωρθτικι κεμελίωςθ τθσ ζρευνασ δράςθσ πθγάηει από τθ μετανεωτερικι (meta-

modern) αντίλθψθ για τθν εκπαίδευςθ, θ οποία αντιμετωπίηει τισ εκπαιδευτικζσ 

διαδικαςίεσ ωσ ιδιαίτερεσ και μοναδικζσ (Κουτςελίνθ-Λωαννίδου 2010, 5) και βαςίηεται ςτον 

αναςτοχαςτικό ορκολογιςμό114, ςφμφωνα με τον οποίο «το εκπαιδευτικό περιβάλλον και θ 

εκπαιδευτικι πράξθ με όλα όςα εμπεριζχουν είναι ζνασ μικρόκοςμοσ που χρειάηεται να 

αλλάξει μζςα από διαδικαςίεσ δράςθσ, αναςτοχαςμοφ και επανάδραςθσ» (Κουτςελίνθ-

Λωαννίδου 2010, 6). Θ λογικι τθσ ζρευνασ δράςθσ ςυνοψίηεται ςτισ παραδοχζσ ότι τα 

πολφπλοκα πρακτικά προβλιματα απαιτοφν εξειδικευμζνεσ λφςεισ, ότι οι λφςεισ αυτζσ 

μποροφν να αναπτυχκοφν μόνο μζςα ςτο περιβάλλον όπου αναδφεται το πρόβλθμα και, 

τζλοσ, ότι οι λφςεισ δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν με επιτυχία ςε άλλεσ καταςτάςεισ, αλλά 

μποροφν να τεκοφν ςτθ διάκεςθ άλλων εκπαιδευτικϊν ωσ υποκζςεισ προσ ζλεγχο 

                                                           
114

 Ο αναςτοχαςμόσ (reflection) μπορεί να κεωρθκεί μια πράξθ κριτικισ διερεφνθςθσ του τι κάνουμε, 
γιατί αποφαςίςαμε να το κάνουμε και ποια είναι τα αποτελζςματα που ζχουμε (Mertler 2012, 14). Θ 
αναςτοχαςτικι διδαςκαλία (reflective teaching) είναι μια διαδικαςία ανάπτυξθσ μακθμάτων, που 
ςτθρίηονται ςε προςεκτικι εξζταςθ τθσ εκπαιδευτικισ κεωρίασ, ςτθν υπάρχουςα ζρευνα και 
πρακτικι εμπειρία, μαηί με τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων των μακθμάτων ςτουσ μακθτζσ 
(Parsons & Brown 2002). Αυτι θ ςυςτθματικι ςυλλογι πλθροφοριϊν που ακολουκείται από κριτικό 
αναςτοχαςμό, μαηί με τθν προςδοκία βελτίωςθσ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ, είναι θ βάςθ τθσ 
ζρευνασ δράςθσ (Mertler 2012, 14). 



Β΄ Μέρος: Έρευνα                                                Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 
 

165 
 

(Altrichter et al. 2001, 291). Οι παραδοχζσ αυτζσ του κριτικο-διαλεκτικοφ ερευνθτικοφ 

παραδείγματοσ δείχνουν ότι θ ζρευνα δράςθσ αποτελεί μία μεκοδολογικι 

«νατουραλιςτικι» προςζγγιςθ, θ οποία υιοκετεί «ανοικτζσ» μεκόδουσ και τεχνικζσ 

(Σπανακά 2008˙ Belanger 1992).  

 Τα κφρια διαδοχικά ςτάδια τθσ ζρευνασ δράςθσ είναι: (α) ο εντοπιςμόσ μιασ 

αφετθρίασ, (β) θ αποςαφινιςθ τθσ κατάςταςθσ, (γ) θ ανάπτυξθ κι εφαρμογι ςτρατθγικϊν 

δράςθσ και (δ) θ ανάλυςθ, ο αναςτοχαςμόσ και θ παραγωγι κεωρίασ (Altrichter et al. 2001, 

25-26). Τα ςτάδια αυτά μποροφν να αναλυκοφν ςε περιςςότερεσ φάςεισ, οι οποίεσ 

αναδεικνφουν τον κυκλικό-ςπειροειδι χαρακτιρα τθσ ζρευνασ δράςθσ και, ςφμφωνα με τθ 

διεκνι βιβλιογραφία115, είναι οι εξισ: 

1. Ρροςδιοριςμόσ ενόσ ερωτιματοσ ι κζματοσ, το οποίο ζχει ςχζςθ με τθν εφαρμογι μιασ 

νζασ διδακτικισ μεκόδου, με τθ διερεφνθςθ ενόσ προβλιματοσ ι τθν εξζταςθ μιασ νζασ 

περιοχισ ενδιαφζροντοσ ςτθν τάξθ  (Mertler 2012, 55˙ Mertler & Charles 2011˙ Bean 2011, 

165˙ Johnson 2008˙ Rousseau & Tam 1996). 

2. Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν που μπορεί να αφοροφν ςτισ εκπαιδευτικζσ κεωρίεσ οι 

οποίεσ επθρεάηουν τθ διδακτικι μζκοδο, τισ αξίεσ που διζπουν τθν άποψθ του ερευνθτι 

για τθν εκπαίδευςθ, τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ το προσ εξζταςθ κζμα μπορεί να 

ςυμβάλει ςτθ γενικότερθ εικόνα του ςχολείου, τα αναλυτικά προγράμματα και τισ 

ςυνκικεσ που επιβάλλουν τθν αλλαγι, τισ ομάδεσ των μακθτϊν που αναμζνεται να 

επθρεαςτοφν, τισ τρζχουςεσ διδακτικζσ αντιλιψεισ κ.ο.κ. (Mertler 2012, 59-60˙ Mills 2011).  

3. Αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ, τόςο ςε ηθτιματα ςχετικά με τθ διδακτικι πρακτικι που 

πρόκειται να διερευνθκεί, όςο και ςε ςχζςθ με ερευνθτικά μοντζλα που ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί από άλλουσ ερευνθτζσ (Mills 2011˙ Johnson 2008˙ Schwalbach 2003˙ 

Rousseau & Tam 1996). 

4. Σχεδιαςμόσ ενόσ ερευνθτικοφ πλαιςίου: Ο ςχεδιαςμόσ μιασ ζρευνασ δράςθσ 

περιλαμβάνει τθ διατφπωςθ του βαςικοφ ερευνθτικοφ ερωτιματοσ116 και των 

υποερωτθμάτων και μπορεί να πάρει πολλζσ εναλλακτικζσ μορφζσ, από ζλεγχο 

                                                           
115

 Το πλαίςιο που παρουςιάηεται εδϊ προζρχεται από ςυνδυαςμό ςτοιχείων τθσ διεκνοφσ 
βιβλιογραφίασ. Βλ. ενδεικτικά: Mertler 2012, 36˙ Taylor 2002˙ Altrichter et al. 2001, 25-26˙ Mettetal 
2001, 8-10˙ Cohen & Manion 1994, 277-278. Συνοπτικά το παρόν πλαίςιο ςχεδιαςμοφ ζρευνασ ζχει 
παρουςιαςτεί ςτο IRIDIUM Ερευνϊν 1 (Κωςτι 2014β). 
116

  Ζνα ερευνθτικό ερϊτθμα ορίηεται ωσ το κεμελιϊδεσ ερϊτθμα που ενυπάρχει ςτο κζμα τθσ 
ζρευνασ (Mertler & Charles 2011). Τα ερευνθτικά ερωτιματα είναι κατάλλθλα για κάκε είδουσ 
ζρευνα ποιοτικισ και ποςοτικισ προςζγγιςθσ. Συνικωσ ςτισ ποιοτικοφ τφπου ζρευνεσ τα ερωτιματα 
είναι περιςςότερο ανοιχτά από αυτά των ποςοτικϊν προςεγγίςεων (Hubbard & Power 2003). 
Αντίκετα, οι ερευνθτικζσ υποκζςεισ ςτθρίηονται ςε προβλζψεισ για τα αποτελζςματα (Mertler & 
Charles 2011) και θ χριςθ τουσ περιορίηεται όλο και περιςςότερο (Mertler 2012, 88). 
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πειραματικισ ομάδασ πριν και μετά μζχρι ςφγκριςθ μεταξφ όμοιων τάξεων ι περιγραφικι 

μελζτθ περίπτωςθσ μιασ τάξθσ ι ενόσ μακθτι.  

5. Εφαρμογι του ςχεδίου και ςυγκζντρωςθ δεδομζνων: Θ ζρευνα δράςθσ ςτθν τάξθ 

βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθ ςυγκζντρωςθ δεδομζνων, μζςω θμερολογίων, 

ςυνεντεφξεων, παρατιρθςθσ, ερωτθματολογίων, μετριςεων των επιδόςεων, αξιολογιςεων 

κ.ο.κ.  

6. Ανάλυςθ δεδομζνων, αναηιτθςθ ςτοιχείων που μπορεί να ζχουν νόθμα και πρακτικι 

αξία: Απλζσ ςτατιςτικζσ αναλφςεισ ποςοτικϊν δεδομζνων, όπωσ απλά t-tests και 

ςυςχετίςεισ είναι ςυχνά επαρκείσ, ενϊ πίνακεσ ι γραφιματα είναι πολφ χριςιμα. Τα 

ποιοτικά δεδομζνα μποροφν να αναλυκοφν με άξονα κριτιρια που τίκενται εξ αρχισ ι κατά 

τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ˙ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ υπογραμμίηεται θ πρακτικι παρά θ 

ςτατιςτικι ςθμαςία. 

7. Δράςθ: Επιλζγεται θ ςτρατθγικι που είναι πιο αποτελεςματικι ςε ζνα απτό ςχζδιο 

δράςθσ, το οποίο κα αποτελζςει μια πρόταςθ νζων ιδεϊν για τθν επίλυςθ του προσ 

εξζταςθ προβλιματοσ. 

8. Διάχυςθ και Αναςτοχαςμόσ  

 Θ κυκλικι – ςπειροειδισ διαδικαςία117 και θ ςτοχαςτικι και αναςτοχαςτικι 

διάςταςθ, όπωσ περιγράφονται ςτα παραπάνω ςχιματα, θ ιςότιμθ ςυμμετοχι και 

ςυνεργαςία, θ διδακτικι πράξθ ωσ μζςο ανάδειξθσ κεωρθτικϊν αντιλιψεων, θ ζμφαςθ 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ των εκπαιδευτικϊν, θ προςφορά ενόσ 

ευζλικτου ςχεδίου εφαρμογισ, ο ςυςτθματικόσ τρόποσ διερεφνθςθσ και το μεκοδολογικό 

πλαίςιο τθσ ειςαγωγισ καινοτομιϊν ςτθν εκπαίδευςθ118, βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ 

ζρευνασ δράςθσ, αποτζλεςαν και τουσ κφριουσ λόγουσ για τθν επιλογι αυτισ ωσ 

ερευνθτικισ ςτρατθγικισ τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ. 

 Στθν επιλογι αυτι ςυνζβαλε, επίςθσ, θ ιδιαίτερθ ςχζςθ που ζχει θ ζρευνα δράςθσ 

με τθν ζρευνα για τθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ, όπωσ ζχει τεκμθριωκεί από τθ 

διεκνι και εγχϊρια βιβλιογραφία (Teoh 2015˙ Ραπαδόπουλοσ 2010α, 186-192˙ Dervishaj 

2009˙ Taylor 2006, 1-2˙ Σζξτου 2005, 67˙ Fransen 2003, 9, 42-43). 
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 Πλα τα μοντζλα ζρευνασ δράςθσ ςτθρίηονται ςτο κυκλικό ι ςπειροειδζσ ςχιμα ανάπτυξθσ, 
ςφμφωνα με το οποίο θ εκάςτοτε δράςθ αποτελεί τθ βάςθ για το επόμενο ςτάδιο τθσ ζρευνασ 
(Mertler 2012, 14-19). Για τα μοντζλα ζρευνασ δράςθσ βλ. Hendricks 2009, 9˙ Stringer 2007, 9˙ Smith 
2007˙ Riel 2007˙ Piggot-Irvine 2006˙ Calhoun 1994, 2. 
118

 Βλ. ςχετικά: Mertler 2012, 19-21˙ Metler & Charles 2011, 339-340˙ Κατςαροφ & Τςάφοσ χ.χ.˙ 
Κάτςενου et al. 2010˙ Mettetal 2001, 8˙ Grady 1998, 48-51˙ Carr & Kemmis 1997˙ Elliott 1995˙ Cohen & 
Manion 1994, 270-271˙ Hollingsworth & Sockett 1994˙ Ruddock & Hopkins 1985˙ Kemmis & 
McTaggart 1988. 
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ΙΙΙ. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ δράςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διατριβισ 

Επιτακτικι ανάγκθ πριν από τθν ζναρξθ μιασ ζρευνασ δράςθσ είναι θ ςφλλθψθ ενόσ 

βαςικοφ πλαιςίου ςχεδιαςμοφ (McLean 1995). Ο ερευνθτισ, δθλαδι, πρζπει να ςκεφτεί εκ 

των προτζρων, πζρα από τα ερευνθτικά ερωτιματα, όλεσ τισ πικανζσ όψεισ τθσ μελζτθσ 

που κα υλοποιιςει. Αυτζσ οι όψεισ δεν περιλαμβάνουν μόνο το πϊσ κα ςυγκεντρωκοφν τα 

δεδομζνα και κα αναλυκοφν, αλλά επίςθσ, και πρωτίςτωσ, και πϊσ κα «χαρτογραφθκεί» θ 

μελζτθ. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ζνα προςχζδιο που εξειδικεφει πϊσ ακριβϊσ κα 

διενεργθκεί θ ζρευνα (Mertler 2012, 89).  

 Ραρακάτω παρουςιάηεται το ςχζδιο δράςθσ για τθν παροφςα διδακτορικι 

διατριβι, το οποίο δομείται ςφμφωνα με τα βαςικά ςτάδια τθσ ζρευνασ δράςθσ, κατά τουσ 

Altrichter, Posch & Somekh (Altrichter et al. 2001, 25-26.)˙ το ςχζδιο διαμορφϊκθκε μετά 

από μελζτθ τθσ βιβλιογραφίασ κι εκτίμθςθ των αναγκϊν τθσ παροφςασ ζρευνασ κατά το 

διάςτθμα Απριλίου-Δεκεμβρίου 2012, ενϊ θ εφαρμογι του ζγινε κατά το διάςτθμα από τον 

Λανουάριο 2013 μζχρι τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου. 

 

 III.1. Προκαταρκτικό ςτάδιο 

 Κατά το προκαταρκτικό ςτάδιο τθσ ζρευνασ ζγινε θ αρχικι ςφλλθψθ τθσ βαςικισ 

ιδζασ τθσ διατριβισ και αναπτφχκθκε το πλαίςιο τθσ προζρευνασ με ςτόχο τθν 

προκαταρκτικι αξιολόγθςθ του ςκοποφ και των ςτόχων τθσ. 

  

 ΙΙΙ.1.i. Η αφετηρία 

 Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςτο Αϋ Μζροσ τθσ παροφςασ διατριβισ, θ διεκνισ και 

εγχϊρια βιβλιογραφία ζχει κατά καιροφσ ςυνδζςει ςε κεωρθτικό επίπεδο τθ Δραματικι 

Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ με τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ και τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ (βλ. 

παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο). Επομζνωσ, θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ κα 

μποροφςε να προςτεκεί ςτισ επιλογζσ του εκπαιδευτικοφ που ενδιαφζρεται να εφαρμόςει 

ςτθν τάξθ του εναλλακτικζσ διδακτικζσ πρακτικζσ, ιδιαίτερα αυτζσ που μποροφν να 

ςυμβάλουν κετικά ςτθν καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, ωσ ενόσ από τα βαςικά 

ςτοιχεία τθσ κριτικισ ιςτορικισ ςκζψθσ (βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο).  

Με βάςθ τισ διαπιςτϊςεισ αυτζσ, αφετθρία για τθν παροφςα ζρευνα αποτζλεςε το 

ενδιαφζρον119 για τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ των δυνατοτιτων που παρζχει θ χριςθ 
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 Κατά τουσ Altrichter, Posch και Somekh (Altrichter et al. 2001, 66), αφετθρία μιασ ζρευνασ δράςθσ 
μπορεί να είναι ζνα ενδιαφζρον, μια δυςκολία ι μια αςαφισ κατάςταςθ που ςυνδζεται με τθν 
εκπαιδευτικι πράξθ και μπορεί να βελτιωκεί, να ανατραπεί ι να αλλάξει με ςυγκεκριμζνουσ 
χειριςμοφσ, οι οποίοι και μελετϊνται. 
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τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ωσ εναλλακτικισ μορφισ διδαςκαλίασ 

τθσ Λςτορίασ, με ςτόχο τθν καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςε μακθτζσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όπου οι ερευνθτικζσ εφαρμογζσ είναι περιοριςμζνεσ, και 

μάλιςτα ςτο Γυμνάςιο, κακϊσ ςε αυτό υπάρχει πρόςφοροσ χϊροσ για ανάλογεσ ζρευνεσ.  

 

 ΙΙΙ.1.ii. Προζρευνα 

 Κατά το ςχολικό ζτοσ 2011-12 θ ερευνιτρια ανζπτυξε ςτο ςχολείο όπου εργαηόταν, 

το 3ο Γυμνάςιο Μεγάρων, πρόγραμμα διδακτικϊν παρεμβάςεων βαςιςμζνων ςτισ αρχζσ τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςε ζνα τμιμα είκοςι δφο (22) μακθτϊν Αϋ Γυμναςίου, 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ζρευνασ δράςθσ. Το ερευνθτικό αυτό πρόγραμμα αναπτφχκθκε 

ςε τζςςερισ (4) διδακτικζσ εφαρμογζσ  διάρκειασ 45ϋ-90ϋ, με κζμα τθν Αρχαία Λςτορία και με 

ςκοπό:  

(α) να διερευνθκεί θ εφαρμοςιμότθτα διδακτικϊν παρεμβάςεων δομθμζνων με βάςθ τισ 

αρχζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ με ςτόχο τθν 

καλλιζργεια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ˙  

(β) να εκτιμθκεί το προτεινόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον ωσ προσ τθν ανάπτυξθ τθσ 

Iςτορικισ Eνςυναίςκθςθσ των μακθτϊν. 

 Θ ποιοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων που προζκυψαν από τθν εφαρμογι του 

προγράμματοσ αυτοφ ζδειξαν κετικι επίδραςθ τθσ εφαρμογισ των τεχνικϊν τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθν καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, γεγονόσ 

που κρίκθκε ότι κα ζπρεπε να διερευνθκεί διεξοδικότερα ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 

διατριβισ120. Συγκεκριμζνα, θ προζρευνα ζδειξε ότι οι μακθτζσ παρουςίαςαν ςταδιακι 

πρόοδο ςτθν προςζγγιςθ των ιςτορικϊν πθγϊν και ςτθν ανάπτυξθ κινιτρων για μάκθςθ˙ 

παράλλθλα, φάνθκε να κατανοοφν τθν πραγματικι διάςταςθ του παρελκόντοσ και να 

αντιλαμβάνονται ότι θ φφςθ τθσ ιςτορικισ μάκθςθσ και κατανόθςθσ είναι ςυνεργατικι και 

προκφπτει από τθν ανταλλαγι ιδεϊν και απόψεων ςε κλίμα αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ ςτθν 

τάξθ και ςε περιβάλλον μακθτοκεντρικό. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ προζρευνασ 

υπζδειξε, επίςθσ, ότι τα διδακτικά ςενάρια πρζπει να δομοφνται απλά, για να ζχουν 

αποτελεςματικι επίδραςθ ςτουσ μακθτζσ. Τζλοσ, θ κερμι υποδοχι των δραςτθριοτιτων 

του Δράματοσ από τουσ μακθτζσ ζδειξε με ζμφαςθ ότι θ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ μζςω τθσ 

                                                           
120

 Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ δράςθσ ςτο παρόν ςχιμα δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό Yaratici Drama 
Dergisi 6 (Kondoyianni & Kosti 2011). Τα δεδομζνα και τα ευριματα τθσ προζρευνασ παρουςιάηονται 
αναλυτικά ςε άρκρο που δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό Drama Research 6, τον Απρίλιο του 2015 
(Kosti, Kondoyianni & Tsiaras 2015). 
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Δραματικισ Τζχνθσ είναι εφικτι και ζχει ποικίλεσ προεκτάςεισ που χριηουν διερεφνθςθσ 

(Kosti, Kondoyianni & Tsiaras 2015, 15-16). 

 Οι παρατθριςεισ που κατεγράφθςαν από τισ αποκρίςεισ και τα ςχόλια των 

μακθτϊν, αξιοποιικθκαν ςτθ διαμόρφωςθ των διδακτικϊν παρεμβάςεων (βλ. παρακάτω, 

Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, VI.1.), των ερωτιςεων τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ (βλ. παρακάτω, Βϋ 

Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, Λ.), κακϊσ και τθσ διαμόρφωςθσ κλιμάκων διαβακμιςμζνων κριτθρίων 

(βλ. παρακάτω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛ.), που μαηί με τρεισ (3) από τισ διδακτικζσ 

παρεμβάςεισ τθσ προζρευνασ χρθςιμοποιικθκαν ςτθν κυρίωσ ζρευνα.  

 

 ΙΙΙ.2. Αποςαφινιςθ τθσ αφετθρίασ – Ερευνθτικά ερωτιματα 

 Σφμφωνα με τθν αφετθρία, όπωσ παρουςιάςτθκε παραπάνω, ςκοπόσ τθσ παροφςασ 

ζρευνασ κατά τθν ζναρξι τθσ ιταν:  

(α) Θ ανάλυςθ τθσ εφαρμογισ τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθ 

διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ και θ εξζταςθ των αποτελεςμάτων που καταγράφονται από τθν 

εφαρμογι αυτι ωσ προσ τθν καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ με τθν ζννοια τθσ 

ιςτορικισ κατανόθςθσ και με τθν ζννοια του ενδιαφζροντοσ για τθν Λςτορία (βλ. παραπάνω, 

Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, IV.4.i. και IV.4.ii.). 

(β) Θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ μεκόδου αυτισ για τθν καλλιζργεια τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ ςε μακθτζσ Γυμναςίου. 

 Συγκεκριμζνα, θ προτεινόμενθ διατριβι επιχειρεί να ςυμβάλει ςτθν τρζχουςα 

επιςτθμονικι ζρευνα, προςεγγίηοντασ τα εξισ βαςικά ερευνθτικά ερωτιματα: 

1. Μπορεί θ χριςθ τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ κατά τθ 

διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ ςτο Γυμνάςιο να επθρεάςει τθν ανάπτυξθ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ, 

α) με τθν  ζννοια τθσ κατανόθςθσ των ενεργειϊν των ανκρϊπων ςτο ιςτορικό τουσ 

πλαίςιο ι αλλιϊσ τθσ αναγνϊριςθσ τθσ εκάςτοτε οπτικισ; 

β) με τθν ζννοια του ενδιαφζροντοσ για το παρελκόν; 

2. Με ποιεσ διαδικαςίεσ, εφόςον είναι δυνατό, θ χριςθ τεχνικϊν τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ, κατά τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ ςτο Γυμνάςιο, μπορεί να 

ενιςχφςει τθν καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ; 

3. Υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των διαφορετικϊν θλικιακϊν ομάδων Αϋ και Γϋ 

Γυμναςίου, ωσ προσ τθν αποδοχι τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθ 

διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ; 
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 ΙΙΙ.3. τρατθγικζσ δράςθσ  

 Θ δυςκολία ςε κζματα μελζτθσ τθσ διδακτικισ τθσ Λςτορίασ είναι ότι, ενϊ οι γραπτζσ 

δοκιμαςίεσ μποροφν να παράςχουν δεδομζνα για τα ςυμπεράςματα των μακθτϊν, είναι 

πολφ δφςκολο οι ίδιεσ να δϊςουν ςτοιχεία για το πϊσ ζφταςαν οι μακθτζσ ςε αυτά (Ashby 

& Lee 1987, 65). Γι’  αυτό επελζγθ για τθν παροφςα διατριβι θ μικτι ερευνθτικι μζκοδοσ 

(βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, Λ.), κατά  τθν οποία με τθν ποιοτικι προςζγγιςθ κα 

δοκεί ζμφαςθ ςτα υποκείμενα τθσ ζρευνασ, ενϊ με τθν ποςοτικι προςζγγιςθ κα επιδιωχκεί 

θ ςτατιςτικι επιβεβαίωςθ των ςυμπεραςμάτων˙ πιο ςυγκεκριμζνα, θ ποιοτικι προςζγγιςθ 

κα εξετάςει τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ των μακθτϊν ωσ διαδικαςία και θ ποςοτικι ωσ 

επίτευγμα (πβ. Cawthon et al. 2011˙ Ashby & Lee 1987, 63˙ Lee 1984α, 90).  

 Ειδικότερα, θ ποιοτικι προςζγγιςθ ανταποκρίνεται ςτα δφο ερευνθτικά ερωτιματα 

που τζκθκαν (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, ΛΛΛ.2), ενϊ θ ποςοτικι λειτουργεί 

ςυμπλθρωματικά κι ενιςχυτικά ωσ προσ τθν ποιοτικι ςε ςχζςθ με το πρϊτο ερευνθτικό 

ερϊτθμα. Για τθ ςυγκζντρωςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων εφαρμόςτθκε το ταυτόχρονο 

ςχζδιο τριγωνοποίθςθσ (concurrent triangulation design), όπου ςτόχοσ είναι θ 

διαςταφρωςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων, τα οποία ςυλλζγονται ταυτόχρονα (βλ. 

παραπάνω Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, Λ, υπ. 110 & 112). 

 

 ΙΙΙ.3.i. Ποιοτικό μζροσ ζρευνασ 

 Από τισ μεκόδουσ ςυλλογισ και ανάλυςθσ δεδομζνων ποιοτικισ ζρευνασ121 

περιςςότερο κατάλλθλθ για το παρόν ςχιμα κρίκθκε122 αυτι τθσ ςτακερισ ςυγκριτικισ 

ανάλυςθσ (constant comparative method), θ οποία αναπτφχκθκε αρχικά ωσ μεκοδολογία 

ανάλυςθσ των δεδομζνων τθσ κεμελιωμζνθσ κεωρίασ (grounded theory), αλλά πλζον 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ ωσ μζκοδοσ ανάλυςθσ ςτθν ποιοτικι ζρευνα (Fram 2013˙ Robson 

2010, 229˙ Glaser 1965). Θ ςτακερι ςυγκριτικι ανάλυςθ μπορεί να περιλάβει δεδομζνα 

πολλαπλϊν μορφϊν, ενϊ θ ανάλυςθ ξεκινά πολφ νωρίσ και ολοκλθρϊνεται ςχεδόν 

παράλλθλα με τθ ςυλλογι των δεδομζνων (Mertler 2012, 93˙ Kolb 2012˙ Robson 2010, 226-

229˙ Craig 2009, 189˙ Bogdan & Biklen 2007).  Σφμφωνα με τουσ Bogdan και Biklen (2007), 

τα βιματα μιασ ζρευνασ αυτισ τθσ μορφισ είναι τα εξισ: 

                                                           
121

 Για τισ μεκόδουσ ευζλικτθσ ποιοτικισ ζρευνασ (φαινομενολογικζσ μελζτεσ, εκνογραφικι ζρευνα, 
κεμελιωμζνθ κεωρία, μελζτεσ περιπτϊςεων) βλ. Mertler 2012, 12-13, 89-94˙ Harwell 2011, 149˙ 
Robson 2010, 210-236˙ Bogdan & Biklen (2007)˙ Cohen & Manion 1994. 
122

 Θ ζννοια του «ςχεδιαςμοφ ποιοτικισ ζρευνασ» αποτελεί ςυμβατικι διλωςθ, κακϊσ θ ζννοια 
«ςχζδιο ζρευνασ» ζχει ςυνδεκεί ςτθ βιβλιογραφία ςχεδόν αποκλειςτικά με τθν ποςοτικι ζρευνα. 
Ανεξάρτθτα από αυτό, όμωσ, ο δάςκαλοσ ερευνθτισ πρζπει να ζχει ςυντάξει ζνα πλάνο τθσ ποιοτικισ 
μεκόδου που κα εφαρμόςει. Αυτό το πλάνο τείνει να είναι πιο χαλαρά δομθμζνο ςε ςχζςθ με ζνα 
αντίςτοιχο ποςοτικό (Mertler 2012, 89).  
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1. Ζναρξθ ςυλλογισ δεδομζνων. 

2. Εξζταςθ των δεδομζνων για κζματα, τα οποία μποροφν να αποτελζςουν τθ βάςθ 

για τθν κατθγοριοποίθςθ που κα ακολουκιςει. 

3. Συνζχιςθ τθσ ςυλλογισ δεδομζνων που αποτελοφν ςτοιχεία για τισ κατθγορίεσ. 

4. Καταγραφι των κατθγοριϊν που ζχουν διερευνθκεί, με ςτόχο τθν περιγραφι κι 

ερμθνεία όλων των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτα δεδομζνα, ενϊ 

ταυτόχρονα ςυνεχίηεται θ αναηιτθςθ κι άλλων ςτοιχείων. 

5. Συνζχιςθ τθσ ςυλλογισ κι επεξεργαςίασ δεδομζνων, με ςτόχο τθν «ανακάλυψθ» 

των βαςικϊν κοινωνικϊν διαδικαςιϊν και ςχζςεων μεταξφ των υποκειμζνων. 

6. Σφνοψθ, κωδικοποίθςθ και καταγραφι, κακϊσ θ ανάλυςθ προχωρά ςτισ πιο 

ςθμαντικζσ κατθγορίεσ. 

 Ρρζπει να υπογραμμιςτεί ότι ςτθ μζκοδο αυτι όλεσ οι φάςεισ ςυμβαίνουν κι 

ολοκλθρϊνονται ςχεδόν ταυτόχρονα, κακϊσ θ ςυλλογι των δεδομζνων και θ ανάλυςθ 

ςυνεχίηονται διαδοχικά μζχρι τον «κορεςμό» των κατθγοριϊν (Robson 2010, 228). Από 

αυτι τθν άποψθ, θ ςτακερι ςυγκριτικι ανάλυςθ αποτελεί μια επιτομι τθσ εκπαιδευτικισ 

ζρευνασ δράςθσ με τθ ςπειροειδι τθσ φφςθ123 (Mertler 2012, 94).  

 Για τθ ςυλλογι ποιοτικοφ χαρακτιρα δεδομζνων ςτο πλαίςιο τθσ διατριβισ 

εφαρμόςτθκαν είκοςι (20) διδακτικζσ παρεμβάςεισ, δζκα (10) ςτθν Αϋ Γυμναςίου και δζκα 

(10) ςτθ Γϋ Γυμναςίου.  

  

 ΙΙΙ.3.ii. Ποςοτικό μζροσ ζρευνασ 

 Από τισ μεκόδουσ ςυλλογισ ποςοτικϊν δεδομζνων124, για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ 

διδακτορικισ διατριβισ εφαρμόςτθκε το οιονεί πειραματικό ςχζδιο (quasi-experimental 

design), το οποίο βρίςκεται πολφ κοντά ςτο αλθκινό πείραμα, αλλά διαφζρει από αυτό ωσ 

προσ το ότι δε βαςίηεται ςε τυχαία δειγματολθψία, ουςιαςτικό ςτοιχείο του πραγματικοφ 

πειράματοσ. Τα οιονεί πειραματικά ςχζδια αναφζρονται και ωσ «ςυμβιβαςτικά ςχζδια», 

όροσ που ταιριάηει ιδιαίτερα ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα, όπου θ τυχαία επιλογι ςχολείων 

και τάξεων είναι αδφνατθ (Mertler 2012, 101˙ Cohen & Manion 1994, 236). Θ μζκοδοσ αυτι 

ποςοτικισ ζρευνασ, με δεδομζνα τα χαρακτθριςτικά και τισ αρχζσ τθσ ζρευνασ δράςθσ, δεν 

μπορεί να δϊςει γενικεφςιμα αποτελζςματα˙ μπορεί, όμωσ, να παράςχει μια περιγραφι 

όςων ςυμβαίνουν ςτθν ειδικι και ςυγκεκριμζνθ περίςταςθ ςτθν οποία εφαρμόηεται 

                                                           
123

Ρρζπει να ςθμειωκεί εδϊ πωσ θ ςτακερι ςυγκριτικι ανάλυςθ χρθςιμοποιικθκε ςτο ςυγκεκριμζνο 
ερευνθτικό πλαίςιο με βάςθ τισ αρχζσ τθσ ζρευνασ δράςθσ για τθ ςυλλογι και ανάλυςθ των 
δεδομζνων (Σπανακά 2008). 
124

 Για τα είδθ ποςοτικισ ζρευνασ (περιγραφικζσ ζρευνεσ, ζρευνεσ ςυςχετίςεων κ.ο.κ.) βλ. Mertler 
2012, 94-102.  
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(Mertler 2012, 101). Θ ςυνθκζςτερθ μορφι οιονεί πειραματικοφ ςχεδίου ςτθ ςχολικι τάξθ 

είναι αυτι του ελζγχου πριν και μετά με πειραματικι και ομάδα ελζγχου (pretest-posttest 

control group design), όπου θ ομάδα ελζγχου δεν εκτίκεται ςτο χειριςμό (Mertler 2012, 

102˙ Cohen & Manion 1994, 236, 268). 

 Για τθ ςυλλογι ποςοτικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ζρευνασ ζγινε 

κλιρωςθ ςτθ ςχολικι μονάδα εφαρμογισ τθσ ζρευνασ δράςθσ, από τθν οποία ορίςτθκαν 

από μία πειραματικι και μία ομάδα ελζγχου125 για τθν Αϋ και τθ Γϋ Γυμναςίου (Ρειραματικι 

Ομάδα: ομάδα Α-1 και ομάδα Γ-1˙ Ομάδα Ελζγχου: ομάδα Α-2 και ομάδα Γ-2). Στθ ςυνζχεια 

ετοιμάςτθκαν δφο γραπτζσ δοκιμαςίεσ, μία για τισ Α-1 και Α-2 και μία για τισ    Γ-1 και Γ-2, οι 

οποίεσ διερεφνθςαν το επίπεδο Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ που παρουςίαηαν πριν από τθν 

εφαρμογι (πβ. Lee & Shemilt 2003, 15˙ Yeager & Doppen 2001, 103-105) οι μακθτζσ τθσ 

αντίςτοιχθσ τάξθσ (pretest)˙ δφο όμοιεσ δοκιμαςίεσ δόκθκαν ςτουσ μακθτζσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ των διδακτικϊν παρεμβάςεων ςε κάκε τάξθ (posttest).  

 Θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι τθσ ζρευνασ ιταν ο διδακτικόσ χειριςμόσ, δθλαδι θ χριςθ 

τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ –για τθν  πειραματικι ομάδα- και θ 

παραδοςιακι μετωπικι διδαςκαλία βάςει του ςχολικοφ εγχειριδίου και τθσ χριςθσ 

ιςτορικϊν πθγϊν126 –για τθν ομάδα ελζγχου. Θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι ιταν θ Λςτορικι 

Ενςυναίςκθςθ. Σφμφωνα με τα ερευνθτικά ερωτιματα που διατυπϊκθκαν (βλ. παραπάνω, 

Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, ΛΛΛ.2.), θ μεταβλθτι Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ επιμερίςτθκε ςε δφο 

εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ: 

α) Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ των ενεργειϊν των δρϊντων ιςτορικϊν 

υποκειμζνων και τθσ εκάςτοτε οπτικισ αυτϊν. 

β) Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον για τθν Λςτορία, το παρελκόν και τα δρϊντα 

υποκείμενα μζςα ςε αυτό.  

 Ραρεμβαλλόμενεσ μεταβλθτζσ (Εμβαλωτισ et al. 2006, 9), που κα μποροφςαν να 

επθρεάςουν τισ εξαρτθμζνεσ, ιταν θ προθγοφμενθ γνϊςθ των μακθτϊν, το οικογενειακό 

κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό προφίλ τουσ, θ προςωπικότθτα του διδάςκοντοσ, θ 

χριςθ ςυγκεκριμζνων ιςτορικϊν πθγϊν ζναντι άλλων, οι διαφορετικζσ διδακτικζσ ϊρεσ του 

ωρολογίου προγράμματοσ, κατά τισ οποίεσ γίνονταν τα αντίςτοιχα μακιματα ςτισ 

«πειραματικζσ» και τισ ομάδεσ «ελζγχου», και θ απϊλεια διδακτικϊν ωρϊν λόγω αργιϊν 

                                                           
125

 Θ χριςθ των όρων «πειραματικι ομάδα» και «ομάδα ελζγχου» είναι εδϊ ςυμβατικζσ, αφοφ δεν 
πρόκειται για πραγματικό πείραμα. Ωσ πειραματικι ομάδα νοείται αυτι που ζχει υποβλθκεί ςτον 
υπό εξζταςθ διδακτικό χειριςμό.  
126

 Βλ. παρακάτω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1
ο
, VI.2. 
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και δραςτθριοτιτων του ςχολείου. Για να ελεγχκοφν και να περιοριςτοφν οι παράγοντεσ 

αυτοί, επελζγθςαν αντίςτοιχα ωσ λφςεισ:  

(α) ο ζλεγχοσ πριν από τον πειραματικό χειριςμό τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ των 

μακθτϊν των ςυγκρινόμενων ομάδων, ϊςτε να είναι ιςοδφναμεσ (βλ. παρακάτω, Βϋ Μζροσ, 

Κεφάλαιο 3ο, Λ.),   

(β)  θ τυχαία κλιρωςθ των «πειραματικϊν» και των ομάδων «ελζγχου» από μία ςχολικι 

μονάδα, τθσ οποίασ οι μακθτζσ προζρχονται από τον ίδιο πλθκυςμό τθσ τοπικισ κοινότθτασ 

των Μεγάρων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι οι μεταβλθτζσ που ςχετίηονται με το μορφωτικό 

και κοινωνικοοικονομικό προφίλ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ των μακθτϊν ζχουν τθν 

ίδια επίδραςθ ςε όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ  (Bλ. παρακάτω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, 

ΛΛΛ.3.iv.),  

(γ) θ ίδια διδάςκουςα ςε όλεσ τισ τάξεισ, «πειραματικζσ» κι ομάδεσ «ελζγχου» (Peers 1996, 

11-12), 

(δ) θ χριςθ των ίδιων ιςτορικϊν πθγϊν ωσ υλικοφ επεξεργαςίασ ςτισ «πειραματικζσ» και τισ 

ομάδεσ «ελζγχου» και 

(ε) θ αναπλιρωςθ των χαμζνων διδακτικϊν ωρϊν εντόσ του διδακτικοφ ωραρίου, ςε 

ςυνεννόθςθ με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου, ϊςτε οι διδακτικοί χειριςμοί να 

αναπτυχκοφν ςτον ίδιο αρικμό διδακτικϊν ωρϊν. 

 Αντίκετα, το ωρολόγιο πρόγραμμα δε ςτάκθκε δυνατό να προςαρμοςτεί ςε 

αντίςτοιχεσ διδακτικζσ ϊρεσ, με αποτζλεςμα αυτό να αποτελεί παράγοντα απειλισ 

(μεταβλθτι λάκουσ) για τθν ζρευνα, κακϊσ θ διδαςκαλία για τθν «πειραματικι» ομάδα τθσ 

Αϋ Γυμναςίου γινόταν κυρίωσ ςε τελευταίεσ ϊρεσ του προγράμματοσ και για τθν Γϋ 

Γυμναςίου κατά τισ πρϊτεσ διδακτικζσ ϊρεσ, ενϊ ςτισ ομάδεσ «ελζγχου» και των δφο 

τάξεων το μάκθμα τθσ Λςτορίασ ιταν ομαλά κατανεμθμζνο, κατά τθ δεφτερθ, τρίτθ και 

τζταρτθ ϊρα.  

 

 ΙΙΙ.3.iii. Ερευνητικά εργαλεία για τη ςυλλογή δεδομζνων 

 Ζνα ςοβαρό ερϊτθμα που πρζπει να απαςχολιςει τον ερευνθτι τθσ ςχολικισ τάξθσ 

είναι θ επιλογι των κατάλλθλων ερευνθτικϊν εργαλείων προκειμζνου να επιτφχει τθ 

ςυλλογι ζγκυρων και αξιόπιςτων δεδομζνων (Μάγοσ 2005, 6). Οι εκπαιδευτικοί ερευνθτζσ 

ζχουν τθ δυνατότθτα να αξιοποιιςουν για τθ ςυλλογι δεδομζνων τόςο ανοιχτζσ κι 

ελεφκερεσ τεχνικζσ, όπωσ είναι το θμερολόγιο των εκπαιδευτικϊν ι των μακθτϊν, οι 

θχογραφιςεισ και οι μαγνθτοςκοπιςεισ διδακτικϊν διαδικαςιϊν, τα τεκμιρια κ.ο.κ., όςο 

και πιο αυςτθρζσ και ποςοτικζσ, όπωσ τα ερωτθματολόγια, οι κλείδεσ παρατιρθςθσ, θ 



Β΄ Μέρος: Έρευνα                                                Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 
 

174 
 

δομθμζνθ ςυνζντευξθ (Wisniewska 2011, 67-69˙ Κατςαροφ & Τςάφοσ χ.χ., Cohen & Manion 

1994, 276). 

 Σφμφωνα με τον Husbands (2004, 163-164), οι αξιολογικζσ κρίςεισ των διδακτικϊν 

δραςτθριοτιτων ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ, ζχουν ωσ αφετθρία τουσ τθν εργαςία των 

μακθτϊν ςτθν τάξθ και ςυνίςτανται ςε τρία ςτοιχεία, τθ διαδικαςία τθσ τάξθσ, τα προϊόντα 

τθσ και τισ καταγραφζσ των εκπαιδευτικϊν. Με βάςθ τθν αρχι αυτι, για τθ ςυλλογι όςο 

γίνεται περιςςότερων δεδομζνων από τα τρία αυτά ςτοιχεία (πβ. Ραπαδόπουλοσ 2010α, 

188, 191), ςτθν παροφςα ζρευνα χρθςιμοποιικθκαν: 

1. Συμμετοχικι παρατιρθςθ (participant observation)127, με τον εκπαιδευτικό-

ερευνθτι  ςτο ρόλο του ςυμμετζχοντοσ ωσ παρατθρθτι (participant as observer), 

γεγονόσ που δίνει τθν ευκαιρία ςτον ερευνθτι να ζχει άμεςθ αντίλθψθ των 

αντιδράςεων των μακθτϊν, να εντοπίηει τυπικζσ ςυμπεριφορζσ, να βιϊνει κάτι που 

δεν ιταν αναμενόμενο, διατθρϊντασ παράλλθλα το ρόλο του δαςκάλου μζςα ςτο 

«κλειςτό» περιβάλλον τθσ τάξθσ (Mertler 2012, 92, 121-124˙ Robson 2010, 376-378˙ 

Glesne 2006˙ Μάγοσ 2005, 10-13˙ Κατερζλοσ 2002, 32-41).  Τα ςτοιχεία που 

προζκυψαν από τθν παρατιρθςθ τθσ τάξθσ που δζχτθκε το χειριςμό 

(«πειραματικισ» ομάδασ) κατεγράφθςαν από τον εκπαιδευτικό-ερευνθτι ςε 

θμερολόγιο κακ’ όλθ τθ διάρκεια των διδακτικϊν παρεμβάςεων (Mertler 2012, 128˙ 

Αυγθτίδου 2011˙ Κουτςελίνθ-Λωαννίδου 2010˙ Άλκθςτισ 2008, 296-297˙ Σπανακά 

2008˙ Cohen & Manion 1994, 276).  

2. Τεκμιρια (documents), δθλαδι γραπτζσ εργαςίεσ και ςθμειϊςεισ των μακθτϊν 

(Mertler 2012, 129˙ Robson 2010, 413-416˙ Mason 2003, 156-178), οι οποίεσ 

τθρικθκαν ςτον προςωπικό μακθτικό φάκελο εργαςιϊν (portfolio). O φάκελοσ είχε 

«εξελικτικό» χαρακτιρα (Βιτςιλάκθ-Σορωνιάτθ 2007˙ Valencia & Place 1994), 

περιλαμβάνοντασ δείγματα εργαςιϊν που ζδειχναν τθ μάκθςθ και τθν εξζλιξι 

τουσ128.  

3. Γραπτζσ δοκιμαςίεσ (tests) με ομάδα ελζγχου πριν και μετά τισ εφαρμογζσ των 

διδακτικϊν παρεμβάςεων, με ςτόχο τθν ποςοτικι αποτίμθςθ τθσ επίδραςθσ των 

τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθν ανάπτυξθ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ των μακθτϊν (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, ΛΛΛ.3.ii.). 

4. Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ για τουσ μακθτζσ των ομάδων που υποβλικθκαν 

ςτον προσ εξζταςθ διδακτικό χειριςμό (πβ. Duatepe 2004, 56). 

                                                           
127

 Για τθν παρατιρθςθ γενικά βλ. Robson 2010, 367-409˙ Mason 2003, 134-156. 
128

 Για τον προςωπικό φάκελο εργαςιϊν του μακθτι βλ. αναλυτικά: Bιτςιλάκθ-Σορωνιάτθ 2007, 19. 
Για τθ ςθμαςία του προςωπικοφ φακζλου ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ, βλ. Levstik & Barton 2011, 30. 
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 III.3.iv. Δείγμα  

 Θ εκπαιδευτικι ζρευνα δράςθσ είναι ςυνικωσ μικρισ κλίμακασ ζρευνα, που 

επιτρζπει μικρότερα δείγματα από τθν παραδοςιακι (Wisniewska 2011, 67) κι ζχει 

ςυνικωσ τοπικό χαρακτιρα (Mertler 2012, 13). Ομάδα ςτόχοσ (target group) τθσ παροφςασ 

ζρευνασ είναι οι μακθτζσ Γυμναςίου, γι’  αυτό και αποφαςίςτθκε να ςυμμετάςχουν ς’ 

αυτιν παιδιά από δφο τάξεισ, Αϋ και Γϋ Γυμναςίου, ϊςτε το δείγμα να είναι 

αντιπροςωπευτικό των αναπτυξιακϊν ςτοιχείων, που χαρακτθρίηουν τισ θλικιακζσ ομάδεσ 

των αντίςτοιχων τάξεων (Hargreaves et al. 2002˙ Tucker 1999, 11-26˙ Lee et al. 1997˙ Erikson 

1990). Θ περιοχι ςτθν οποία εφαρμόςτθκε το ςχζδιο είναι τα Μζγαρα, μια επαρχιακι πόλθ 

κοντά ςτθν Ακινα, όπου θ ερευνιτρια ηει και εργάηεται. Θ πόλθ ζχει τρία Γυμνάςια, ςε ζνα 

από τα οποία, το 3ο Γυμνάςιο Μεγάρων, πραγματοποιικθκε θ ζρευνα και ςε ςχζςθ με αυτό 

διατυπϊκθκαν τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για το ςφνολο 

των μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτο δείγμα παρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ 1-6. 

Πίνακεσ 1. & 2.  

Κατανομι των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ ανά τάξθ και φφλο (Π.Ο.: «Πειραματικι 
ομάδα», Ο.Ε.: Ομάδα «ελζγχου») 

 
Πίνακεσ 3. & 4.  

Κατανομι των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ ανά τάξθ και ςχολικι επίδοςθ129  (Π.Ο.: 
«Πειραματικι ομάδα», Ο.Ε.: Ομάδα «ελζγχου») 

                                                           
129

 Θ διάκριςθ των μακθτϊν ςε τρεισ κατθγορίεσ ζγινε με βάςθ το μζςο όρο τθσ ςχολικισ τουσ 
επίδοςθσ ςε όλα τα μακιματα κατά το πρϊτο τρίμθνο, ςφμφωνα με τα δεδομζνα του ελζγχου 
προόδου για τθν αντίςτοιχθ περίοδο. Θ επιλογι αυτι κρίκθκε περιςςότερο αντικειμενικι από 
οποιαδιποτε διάκριςθ που κα μποροφςε να γίνει με βάςθ τθν επίδοςθ αποκλειςτικά ςτθν Λςτορία, 
όπου θ βακμολογιτρια ιταν θ ίδια θ εκπαιδευτικόσ κι ερευνιτρια. Ρρζπει να ςθμειωκεί, επίςθσ, 
πωσ ςτθν πειραματικι ομάδα Α-1 φοιτοφςαν δφο μακθτζσ με ιπια νοθτικι υςτζρθςθ. 

Σμιμα * Φφλο Crosstabulation 

Count 

 Φφλο 

φ
ν

ο
λο

 

Αγόρι Κορίτςι 

Σμ
ι

μ
α

 Γ-1: «Π.Ο.» 
 

9 12 21 

Γ-2: «Ο.Ε.» 
 

14 7 21 

φνολο 23 19 42 

Σμιμα * Φφλο Crosstabulation 

Count 

 Φφλο 

φ
ν

ο
λο

 

Αγόρι Κορίτςι 

Σμ
ι

μ
α

 Α-1: «Π.Ο» 
 

14 10 24 

Α-2: «Ο.Ε.» 
 

17 7 24 

φνολο 31 17 48 

Σμιμα * χολικι επίδοςθ Crosstabulation 

Count 

 χολικι επίδοςθ 

φ
ν

ο
λο

 

Τψθλι επίδοςθ: 16 - 20 Μζτρια επίδοςθ: 13-16 Χαμθλι επίδοςθ: 10-13 

Σμ
ι

μ
α

 Γ-1: «Π.Ο.» 6 5 10 21 

Γ-2: «Ο.Ε.» 6 5 10 21 

φνολο 12 10 20 42 
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Σμιμα * χολικι επίδοςθ Crosstabulation 

Count 

 χολικι επίδοςθ 

φ
ν

ο
λο

 

Τψθλι επίδοςθ: 16 - 20 Μζτρια επίδοςθ: 13-16 Χαμθλι επίδοςθ: 10-13 

Σμ
ι

μ
α

 Α-1: 
«Π.Ο.» 

7 9 8 24 

Α-2: 
«Ο.Ε.» 

7 9 8 24 

φνολο 14 18 16 48 

 

Πίνακεσ 5. & 6. 

Κατανομι των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ ανά τάξθ κι εκνικότθτα (Π.Ο.: «Πειραματικι 
ομάδα», Ο.Ε.: Ομάδα «ελζγχου») 

Σμιμα * Εκνικότθτα Crosstabulation 

Count 

 Εκνικότθτα 

φ
ν

ο
λο

 

Ελλθνικι Αλβανικι Άλλθ 

Σμ
ι

μ
α

 Α-1: «Π.Ο.» 21 2 1 24 

Α-2: «Ο.Ε.» 20 3 1 24 

φνολο 41                      5                    2 48 

 

 Το ςχολείο για το ςχολικό ζτοσ 2012-13 περιλάμβανε τρία τμιματα Αϋ Γυμναςίου 

και τζςςερα τμιματα Γϋ Γυμναςίου. Με κλιρωςθ ζνα τμιμα από τθν Αϋ Γυμναςίου ορίςτθκε 

ωσ πειραματικι ομάδα (Α-1) κι ζνα άλλο ωσ ομάδα ελζγχου (Α-2) κι αντίςτοιχα από τθ  Γϋ 

τάξθ μία πειραματικι ομάδα (Γ-1) και μία ομάδα ελζγχου (Γ-2). Κάκε τμιμα Αϋ τάξθσ 

περιλάμβανε είκοςι τζςςερισ (24) μακθτζσ και κάκε τμιμα Γϋ τάξθσ είκοςι ζναν (21) 

μακθτζσ. Επομζνωσ, ςυνολικά θ πειραματικι ομάδα (Α-1 και Γ-1) αποτελοφνταν από 

ςαράντα πζντε (45) μακθτζσ, όπωσ και θ ομάδα ελζγχου (Α-2 και Γ-2) 130.   

 Θ ζρευνα ζγινε ςε ενεργζσ τάξεισ με ρεαλιςτικζσ ςυνκικεσ (πβ. Τςιάρασ 2003, 185), 

με αποτζλεςμα το πλικοσ των ςυμμετεχόντων μακθτϊν να ποικίλλει ελαφρϊσ, από 

μάκθμα ςε μάκθμα. Θ ερευνιτρια ιταν ταυτόχρονα και διδάςκουςα131 ςτισ αντίςτοιχεσ 

                                                           
130

 Συγκεκριμζνα, με κλιρωςθ ςτθν Αϋ τάξθ το τμιμα Α1 ορίςτθκε ωσ «πειραματικι» ομάδα (Α-1) και 
το τμιμα Α2 ωσ ομάδα «ελζγχου» (Α-2). Αντίςτοιχα ςτθ Γϋ τάξθ το Γ3 ορίςτθκε ωσ «πειραματικι» 
ομάδα (Γ-1) και το Γ1 ωσ ομάδα «ελζγχου» (Γ-2). 
131

 Θ ζρευνα δράςθ κεωρθτικά ςχεδιάηεται και εκτελείται από τον άμεςα ενδιαφερόμενο 
εκπαιδευτικό, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ δράςθ και τθν κατανόθςι τθσ με τθν επεξεργαςία 
δεδομζνων που αφοροφν ςτθ δικι του διδακτικι πρακτικι (Κόκκινοσ & Γατςωτισ 2008β, 436-437). 

Σμιμα * Εκνικότθτα Crosstabulation 

Count 

 Εκνικότθτα 

φ
ν

ο
λο

 

Ελλθνικι Αλβανικι 

Σμ
ι

μ
α

 Γ-1: «Π.Ο.» 18 3 21 

Γ-2: «Ο.Ε.» 21 0 21 

φνολο 39 3 42 
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τάξεισ (Mettetal 2001, 8˙ Δάλκοσ 2001, 126), όπωσ τονίηεται ιδιαιτζρωσ για τθν ζρευνα 

δράςθσ που αφορά ςτθ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ, όπου ο ερευνθτισ είναι κεμιτό 

κι αναγκαίο να ταυτίηεται με τον εμψυχωτι/εκπαιδευτικό, κακϊσ θ ζρευνα «από μζςα» 

μπορεί να νοθματοδοτιςει περιςςότερο εποικοδομθτικά τθν ουςία των ευρθμάτων 

(Neelands 2006, 15-17). 

 

 ΙΙΙ.3.v. Εγκυρότητα τησ ζρευνασ 

 Θ αξιοπιςτία ςτθν ζρευνα δράςθσ είναι πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο, αν και για λόγουσ 

που είναι διαφορετικοί από αυτοφσ που αφοροφν ςε πιο παραδοςιακζσ μορφζσ ζρευνασ˙ 

ενϊ, δθλαδι, ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα δράςθσ δεν υπάρχει αξίωςθ γενίκευςθσ των 

ευρθμάτων ςε άλλεσ καταςτάςεισ, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν παραδοςιακι ερευνθτικι 

προςζγγιςθ, τα αποτελζςματα τθσ πρϊτθσ μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

κεωρθτικισ γνϊςθσ μζςω τθσ πράξθσ (Δάλκοσ 2001, 122). Εξάλλου, επειδι τα αυςτθρά 

ελεγχόμενα πειραματικά ςχζδια τθσ παραδοςιακισ ζρευνασ δεν είναι ςυνικωσ εφικτό να 

εφαρμόηονται ςε ενεργζσ τάξεισ, πρζπει να εξαςφαλιςτοφν τρόποι για τθν αξιοπιςτία και 

τθν εγκυρότθτα τθσ ζρευνασ δράςθσ. Από πολλοφσ ερευνθτζσ (Mertler 2012, 29-30˙ Robson 

2010, 202-212) προτείνονται τα εξισ: 

 Επανάλθψθ του κφκλου με παρατεταμζνθ εμπλοκι κι επίμονθ παρατιρθςθ: Ππωσ 

αναφζρκθκε, θ ζρευνα δράςθσ είναι μια κυκλικι διαδικαςία. Ρολλοί μελετθτζσ πιςτεφουν 

ότι μόνο μία εφαρμογι ςτον κφκλο τθσ ζρευνασ δράςθσ δεν αρκεί. Για τθν εξαςφάλιςθ 

εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ απαιτείται ικανόσ αρικμόσ «κφκλων» ςχεδιαςμοφ – δράςθσ – 

παρατιρθςθσ – αναςτοχαςμοφ (Mertler 2012, 14-22˙ Altrichter et al. 2001, 297˙ Melrose 

2001˙ Lee et al. 1993, 5-6), που κα ςυμβάλει ςτθν πλιρθ κατανόθςθ των αποτελεςμάτων 

(Stringer 2007, 58). Στθν παροφςα ζρευνα εφαρμόςτθκαν ςε κακεμία από τισ πειραματικζσ 

υπο-ομάδεσ (Α-1 και Γ-1) δζκα (10+10) διδακτικζσ παρεμβάςεισ, αρικμόσ που εξαςφαλίηει 

επαρκείσ ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ τριϊν τουλάχιςτον «κφκλων» ςχεδιαςμοφ – δράςθσ – 

παρατιρθςθσ – αναςτοχαςμοφ, όπωσ κα φανεί κατά τθν ποιοτικι ανάλυςθ. 

 Τριγωνοποίθςθ των δεδομζνων:  Θ παροφςα ζρευνα δράςθσ βαςίςτθκε ςτθ μεκοδολογικι 

τριγωνοποίθςθ των δεδομζνων (Mertler 2012, 132˙ Creswell & Plano Clark 2007, 62-66˙ 

Cohen & Manion 1994, 326), θ οποία χρθςιμοποιείται ςυχνότερα και είναι περιςςότερο 

αποδοτικι ςτθν εκπαίδευςθ, όπου θ διαδικαςία διδαςκαλίασ-μάκθςθσ είναι τόςο ςφνκετθ 

και περίπλοκθ, ϊςτε θ «μονομεκοδικι» προςζγγιςθ να αποδίδει περιοριςμζνα και 

                                                                                                                                                                      
Κατά τον Kemmis (1985, 38-39), όπωσ αναφζρεται ςτον Δάλκο (2001, 126), το κζμα που τίκεται από 
κάποιουσ για πικανι υποκειμενικότθτα και προκατάλθψθ του ερευνθτι-εκπαιδευτικοφ είναι μάλλον 
πλαςματικό (πβ. και Τςιάρασ 2003, 185-186).   
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παραπλανθτικά ςυμπεράςματα (Cohen & Manion 1994, 329). Στόχοσ είναι να εξαςφαλιςτεί 

αξιοπιςτία κι εγκυρότθτα, παραμερίηοντασ τισ εγγενείσ προκαταλιψεισ του ερευνθτι 

(Mertler 2012, 12˙ Mills 2011˙ Stringer 2007˙ Cohen & Manion 1994, 321). Σφμφωνα με 

αυτιν επιδιϊκεται θ πολλαπλι132 διαςταφρωςθ των ςτοιχείων είτε με τθ χριςθ 

διαφορετικϊν μεκόδων ςυλλογισ δεδομζνων είτε με τθν άντλθςθ των δεδομζνων από 

διαφορετικζσ πθγζσ (Stringer 2007˙ Cohen & Manion 1994, 321), ϊςτε να πιςτοποιείται ότι 

τα αποτελζςματα που προζκυψαν δεν είναι απλϊσ απόρροια μιασ ειδικισ ςυλλεκτικισ 

μεκόδου (Cohen & Manion 1994, 322). Αν όλοι οι τφποι δεδομζνων οδθγοφν ςτα ίδια 

ςυμπεράςματα, τότε υπάρχει κάποια βεβαιότθτα εγκυρότθτασ (Mills 2011). Φυςικά, θ 

ζμφαςθ δίνεται ςτθν πρακτικι ςθμαςία των ευρθμάτων, περιςςότερο από τθ ςτατιςτικι 

ςθμαςία αυτϊν (Mettetal 2001, 7-9˙ Κατςαροφ & Τςάφοσ χ.χ.). Στθν παροφςα ζρευνα, 

επελζγθ το ταυτόχρονο ςχζδιο τριγωνοποίθςθσ ωσ ςτρατθγικι δράςθσ (βλ. παραπάνω, Βϋ 

Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, ΛΛ., υπ. 112), ςφμφωνα με το οποίο ποςοτικά και ποιοτικά δεδομζνα 

ςυλλζγονται ταυτόχρονα. 

 Ζλεγχοσ των μελϊν: Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα, ϊςτε να 

ςυγκρίνονται με αυτά οι προςωπικζσ τουσ πεποικιςεισ κι απόψεισ και να δίνεται θ 

δυνατότθτα να εξθγοφν ι και να επεκτείνουν τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ιδθ παράςχει 

(Mertler 2012, 131-132˙ Mills 2011˙ Stringer 2007). Στθν παροφςα ζρευνα ο φάκελοσ του 

μακθτι, που χρθςιμοποιικθκε ωσ ερευνθτικό εργαλείο ςυγκζντρωςθσ δεδομζνων, ιταν 

διακζςιμοσ ανά πάςα ςτιγμι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ. 

 

 ΙΙΙ.4. Ανάλυςθ των δεδομζνων 

 Θ ανάλυςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων τθσ ζρευνασ ζγινε, όπωσ αναφζρκθκε 

ανωτζρω, με βάςθ τισ αρχζσ τθσ ςτακερισ ςυγκριτικισ ανάλυςθσ, που αποτελεί τθ 

μεκοδολογία ανάλυςθσ τθσ κεμελιωμζνθσ κεωρίασ. Αυτό ςθμαίνει πωσ τα ποιοτικά 

δεδομζνα κωδικοποιικθκαν και επαναςυνδζκθκαν με νζουσ τρόπουσ, με ςκοπό τθν 

ανάδειξθ μιασ κεωρίασ (Mertler 2012, 157-163˙ Robson 2010, 585-590˙ Σπανακά 2008) 

ςχετικισ με τον τρόπο με τον οποίο θ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ μζςω τθσ Δραματικισ Τζχνθσ 

ςτθν Εκπαίδευςθ επιδρά ςτθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ των μακθτϊν. 

 Θ ανάλυςθ των ποςοτικϊν δεδομζνων που προζκυψε από τθν επεξεργαςία των 

απαντιςεων των ςυμμετεχόντων μακθτϊν όλων των ομάδων και τάξεων (Αϋ Γυμναςίου: 

«πειραματικι» ομάδα Α-1 και ομάδα «ελζγχου» Α-2˙ Γϋ Γυμναςίου: «πειραματικι» ομάδα 

                                                           
132

 Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ «τριγωνοποίθςθ» (triangulation) δε ςθμαίνει οπωςδιποτε ότι ο 
ερευνθτισ χρθςιμοποιεί τρεισ πθγζσ δεδομζνων˙ ςθμαίνει απλϊσ ότι υπάρχουν περιςςότερεσ από 
μία πθγζσ δεδομζνων (Mertler 2012, 12). 
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Γ-1 και ομάδα ελζγχου Γ-2) ςτισ γραπτζσ δοκιμαςίεσ πριν και μετά τθν εφαρμογι των 

διδακτικϊν παρεμβάςεων133, ζγινε ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ περιγραφικισ κι επαγωγικισ 

ςτατιςτικισ (Mertler 2012, 163-184˙ Ανδρεαδάκθσ & Βάμβουκασ 2005, 67-79). Θ ποςοτικι 

ανάλυςθ ζγινε με λογιςμικό Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 20 (Μακράκθσ 

2005˙ βλ. παρακάτω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο, Λ.). 

 Για τθν επεξεργαςία του περιεχομζνου των γραπτϊν τεκμθρίων των μακθτϊν των 

«πειραματικϊν» ομάδων (Α-1 και Γ-1) και για τθν ανάλυςθ και ποςοτικοποίθςθ των 

απαντιςεων όλων των ςυμμετεχόντων (Α-1, Α-2, Γ-1, Γ-2) ςτισ γραπτζσ δοκιμαςίεσ 

εφαρμόςτθκε θ ανάλυςθ περιεχομζνου (content analysis)134, μια μζκοδοσ δευτερογενοφσ 

επεξεργαςίασ κειμζνων κι άλλων τεκμθρίων ςτθν οποία βαςικό ρόλο ζχει θ 

κατθγοριοποίθςθ των λεκτικϊν δεδομζνων, με ςκοπό τθν ταξινόμθςθ, τθ ςυνάκροιςθ και 

τθ διάταξι τουσ (Robson 2010, 416-427˙ Κουτςελίνθ-Λωαννίδου 2010, 7˙ Λωςθφίδθσ 2003˙ 

Τηάνθ 2005˙ Κυριαηι 1999˙ πβ. Dulberg 2002, 7). Συγκεκριμζνα, ςτθν παροφςα ζρευνα 

εφαρμόςτθκε ςτο ςφνολο του διακζςιμου από τισ γραπτζσ δοκιμαςίεσ υλικοφ (Τηάνθ 2005, 

5), θ κεματικι ι ςθμαςιολογικι ανάλυςθ περιεχομζνου, θ οποία «εςτιάηεται ςε ζννοιεσ, 

νοιματα ι κζματα που ανακαλοφνται αναφορικά με το αντικείμενο μελζτθσ» (Τηάνθ 2005, 

6)˙ ζτςι το περιεχόμενο διακρίκθκε ςε ενότθτεσ ανάλυςθσ, που επζτρεψαν τθν 

ποςοτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων. 

 Ειδικότερα, για τθν ποςοτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων και τθ μζτρθςθ τθσ 

επίδοςθσ των μακθτϊν (score) χρθςιμοποιικθκε ειδικι κλίμακα διαβακμιςμζνων κριτθρίων 

(rubric), δθλαδι ζνασ οδθγόσ βακμολόγθςθσ, ο οποίοσ επζτρεψε τθν τυποποιθμζνθ 

αξιολόγθςθ ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνα κριτιρια, κακιςτϊντασ τθν ταξινόμθςθ και 

κατάταξθ απλοφςτερθ και πιο αντικειμενικι (Τςακίρθ & Καπετανίδου 2007α, 383˙Goodrich-

Andrade 2000).  

  

ΙV. Δεοντολογία ζρευνασ 

Κατά τθν ανάπτυξθ του ερευνθτικοφ ςχεδίου τθρικθκε θ αρχι τθσ ςυνειδθτισ ςυναίνεςθσ 

των υποκειμζνων (Mertler 2012, 102-108˙ Cohen & Manion 1994, 475). Αυτό ςθμαίνει ότι 

για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ενθμερϊκθκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντεσ, το ςχολείο, 

οι γονείσ και οι μακθτζσ. Θ ενθμζρωςθ περιζλαβε εξιγθςθ των διαδικαςιϊν που κα 

                                                           
133

 Για τθν επιςτθμονικι ζρευνα με δεδομζνα από τθ γραπτι εξζταςθ των μακθτϊν βλ. Ραγϊνθσ 
2011. 
134

 Θ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου μπορεί να ςτθριχκεί (α) ςτθ λζξθ, (β) ςτο κζμα, (γ) ςτα 
πρόςωπα, (δ) ςτο μζτρο χϊρου ι χρόνου, (ε) ςτο ςφνολο του διακζςιμου υλικοφ, ενϊ θ μελζτθ του 
περιεχομζνου μπορεί να είναι (α) λεξιλογικι, (β) φραςτικι, (γ) κεματικι ι ςθμαςιολογικι ανάλυςθ. 
Τα είδθ τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου βαςίηονται ςε δφο κριτιρια, το αντικείμενο ανάλυςθσ και το 
βάκοσ τθσ ανάλυςθσ (Τηάνθ 2005, 1-9). 
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ακολουκθκοφν, περιγραφι των αναμενόμενων ωφελθμάτων για τουσ ςυμμετζχοντεσ, 

απάντθςθ ςε ερωτιματα που μποροφςαν να προκφψουν ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ, 

ενθμζρωςθ ότι οι μακθτζσ μποροφν ανά πάςα ςτιγμι να αποςφρουν τθ ςυμμετοχι τουσ 

(Mertler 2012, 103-104˙ Robson 2010, 82˙ Cohen & Manion 1994, 476), το οποίο ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςιμαινε μθ καταγραφι οποιαςδιποτε πράξθσ τουσ ςτθν τάξθ 

κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ (Cohen & Manion 1994, 479). Κατά τθν παρουςίαςθ των 

αποτελεςμάτων τθρικθκαν οι αρχζσ τθσ ιδιωτικότθτασ, τθσ ανωνυμίασ και τθσ 

εμπιςτευτικότθτασ (Cohen & Manion 1994, 496-501, 511). 

 

V. Περιοριςμοί τθσ ζρευνασ 

Επειδι θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, όπωσ περιεγράφθ, είναι κατά βάςθ ποιοτικι, οι αξιϊςεισ 

για γενίκευςθ135 είναι περιοριςμζνεσ. Γενικά, κα λζγαμε πωσ το παρόν ερευνθτικό πλαίςιο 

αναδεικνφει «τάςεισ» ι αποκαλφπτει δομζσ και ςχζςεισ (Λωςθφίδθσ 2003). Ωςτόςο, όπωσ 

αναφζρεται από τθν Αμερικανικι Ζνωςθ για τθν Εκπαιδευτικι Ζρευνα (American 

Educational Research Association - AERA) καμία αιτιϊδθσ ςχζςθ, ακόμθ και αυτι που 

αναδεικνφεται μζςα από ζνα πειραματικό περιβάλλον, δεν μπορεί να γίνει δεκτι 

απερίφραςτα, κακϊσ δθλϊνει μάλλον μια πικανότθτα (Schneider et al. 2007, 9)˙ μια 

δεδομζνθ διδακτικι προςζγγιςθ, για παράδειγμα, μπορεί να βοθκιςει κάποιουσ μακθτζσ 

να βελτιϊςουν τθν απόδοςι τουσ ςε ζναν τομζα, αλλά ίςωσ, όταν αυτι θ τεχνικι 

χρθςιμοποιθκεί ςε άλλο πλθκυςμό και από διαφορετικό δάςκαλο, να μθν είναι 

αποτελεςματικι (Schneider et al. 2007, 9).  

 Πταν ο ερευνθτισ εκτιμά μια αιτιϊδθ ςχζςθ, ςτθν πραγματικότθτα δεν μετρά τθ 

ςχζςθ μεταξφ αιτίου και αποτελζςματοσ, αλλά τθν πικανότθτα θ ςυγκεκριμζνθ αιτία να 

οδθγιςει ςτο ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα (Schneider et al. 2007, 10). Στθν ανάλυςθ των 

αιτιωδϊν ςχζςεων είναι χριςιμο να διακρίνουμε το μοντζλο τεκμθρίωςθσ που 

χρθςιμοποιείται, για να προςδιορίςει τθ ςχζςθ μεταξφ αιτίου και αποτελζςματοσ, από τισ 

                                                           
135

 Θ γενίκευςθ είναι ζνα πανίςχυρο ςτατιςτικό εργαλείο που επιτρζπει ςτουσ ερευνθτζσ να κάνουν 
προβλζψεισ για πρότυπα ςυμπεριφοράσ ςε ζναν πλθκυςμό. Είναι ζνα γοθτευτικό εργαλείο για 
όςουσ επικυμοφν να εφαρμόςουν μια ειδικι λφςθ που κα ζχει αποτζλεςμα ςτον πλθκυςμό. Κακϊσ, 
όμωσ, θ ςυμπεριφορά που μασ ενδιαφζρει γίνεται όλο και πιο περίπλοκθ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ 
Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, θ γενίκευςθ ζχει περιοριςμζνθ αξία (Bean 2011, 175). Οι Lincoln και Guba 
(1985, 116) επιςθμαίνουν ότι οι γενικεφςεισ είναι «νομοκετικζσ» ωσ προσ τθ φφςθ τουσ και 
ςχετίηονται αποκλειςτικά με τθν ειδικι περίπτωςθ υπό τθν οποία διατυπϊκθκαν. Οι δάςκαλοι 
ενεργοφν ςε ειδικά περιβάλλοντα, τισ τάξεισ, και, ζτςι, τα ευριματα από μια «πειραματικι» μελζτθ 
με υψθλό βακμό γενίκευςθσ δε διαςφαλίηουν τθ χρθςιμότθτα ενόσ προγράμματοσ ςε μια άλλθ 
δεδομζνθ τάξθ. Σκοπόσ τθσ πειραματικισ μεκόδου είναι θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ αβεβαιότθτασ ζτςι, 
ϊςτε ο ερευνθτισ να μπορεί να προβλζψει και να ελζγξει το μζλλον. Αν εφαρμοςτεί ςτθν 
εκπαίδευςθ, ο ςτόχοσ αυτόσ δεν απθχεί ζνα ερευνθτικό ι διδακτικό πρότυπο, αλλά ζναν πολιτικό 
κανόνα (Bean 2011, 175).  



Β΄ Μέρος: Έρευνα                                                Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 
 

181 
 

ςτατιςτικζσ διαδικαςίεσ που δείχνουν τθν ιςχφ τθσ ςχζςθσ αυτισ (Schneider et al. 2007, 10). 

Εξάλλου, τα τυχαιοποιθμζνα πειράματα πιςτοποιοφν ότι υπάρχουν αποτελζςματα και το 

μζγεκοσ των αποτελεςμάτων, αλλά δεν αναδεικνφουν τουσ μθχανιςμοφσ που μπορεί να 

ςυνζβαλαν ςτα αποτελζςματα (Schneider et al. 2007, 11). 

 Ο ερευνθτικόσ  ςχεδιαςμόσ που ακολουκικθκε εδϊ για τθν ποςοτικι αποτίμθςθ 

δεν ιταν πραγματικά «πειραματικόσ», κακϊσ το δείγμα δεν ιταν τυχαίο και προερχόταν 

από μία ςχολικι μονάδα [(διακζςιμο δείγμα - δειγματολθψία ςκοπιμότθτασ) Νόβα-

Καλτςοφνθ 2005, 28˙ πβ. Duatepe 2004, 13]˙ επομζνωσ, τα ποςοτικά δεδομζνα δεν 

μποροφν να γενικευτοφν (Mertler 2012, 101), αλλά ζρχονται να επιβεβαιϊςουν τθν 

ποιοτικι ανάλυςθ. Ραράλλθλα, θ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ που εφαρμόςτθκε αφορά ςτο 

ςυγκεκριμζνο αρικμό μακθτϊν, κακϊσ θ ζρευνα δράςθσ δεν προβλζπει τθ μελζτθ 

αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ, και τα αποτελζςματά τθσ δεν μποροφν να γενικευκοφν 

(Κατερζλοσ 2002, 34)˙ θ ανάλυςθ, όμωσ, των παρατθριςεων «μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

επεξεργαςία ενόσ επεξθγθματικοφ ςχιματοσ γενικοφ βελθνεκοφσ και ςε μία 

κεωρθτικοποίθςθ a posteriori του μελετϊμενου φαινομζνου» (Κατερζλοσ 2002, 41). 

   

VI.Διδακτικό πλαίςιο  

Υπάρχουν δφο τάςεισ ςτθ διδαςκαλία τθσ Iςτορίασ μζςω τεχνικϊν του Δράματοσ˙ θ πρϊτθ 

αφορά ςε προγράμματα Λςτορίασ μζςω τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςε 

ιςτορικοφσ και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ (on-site use of drama to teach history) (Dumoulin 

2007˙ Goalen 1995α, 65-66˙ Shultz 1995˙ Fairclough 1994˙ Fleming 1992˙ Wilson & 

Woodhouse 1990˙ Childs & Pond 1990˙ DeLong 1973˙ βλ. και παραπάνω, Αϋ Μζροσ, 

Κεφάλαιο 3ο, ΛΛ.3.i.), ενϊ θ δεφτερθ αφορά ςτθ χριςθ των τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ 

ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ ςτθν τάξθ (classroom use of drama to teach history) (Goalen 

1995α, 66-67˙ Goalen & Hendy 1993˙ Little 1983α˙ Fines & Verrier 1974).  

 Θ παροφςα ερευνθτικι εργαςία κινείται αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο τθσ δεφτερθσ 

προςζγγιςθσ, εςτιάηοντασ ςτθ διδαςκαλία τθσ Iςτορίασ μζςω των τεχνικϊν τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθ ςχολικι τάξθ. Βαςικόσ λόγοσ για τθν επιλογι αυτι είναι το 

γεγονόσ πωσ οι υπερβολικζσ απαιτιςεισ ςε χρόνο και προετοιμαςία που απαιτοφνται ςτθν 

πρϊτθ περίπτωςθ, αποκαρρφνουν ςυχνά τουσ εκπαιδευτικοφσ από ανάλογεσ προςπάκειεσ 

(Goalen 1995α, 66˙ May & Williams 1987, 11˙ βλ. και παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο, 

ΛΛ.3.i.), οι οποίεσ επιπροςκζτωσ απαιτοφν και τθ ςφμπραξθ ενόσ άλλου φορζα, αυτοφ του 

μουςείου ι του αρχαιολογικοφ χϊρου, εμπίπτοντασ ςτα ενδιαφζροντα τθσ 

μουςειοπαιδαγωγικισ (Κωςτι 2014α˙ Νικονάνου 2010˙ Κακοφρου-Χρόνθ 2010˙ Μοφλιου et 
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al. 2010˙ Νάκου 2009˙ Σμυρναίοσ 2008, 225-231˙ Νάκου 2006˙ Μοφλιου 2005). Αντίκετα, θ 

χριςθ τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν τάξθ για τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ, κατά τθν 

παράδοςθ που πρϊτοι χάραξαν οι Fines και Verrier (1974), ζχει πραγματικι πρακτικι αξία 

για τον ζλλθνα εκπαιδευτικό, κακϊσ είναι εφκολα κι αδάπανα εφαρμόςιμθ, παρζχοντασ τθ 

δυνατότθτα για ανάλυςθ ιςτορικϊν πθγϊν και ερμθνεία των ιςτορικϊν γεγονότων 

(Heathcote 2008˙ Wagner 1976).  

  

 VI.1. χεδιαςμόσ ςεναρίων διδαςκαλίασ 

 Με τον όρο διδακτικό ςενάριο νοείται θ υλοποίθςθ των φάςεων μιασ πορείασ, μαηί 

με τα επιμζρουσ δομικά ςτοιχεία, περιεχόμενο, εργαλεία ι πθγζσ, που εφαρμόηονται ςτoν 

ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ ο 

όροσ «ςενάριο» (scenario), προβάλλει ςθμαςίεσ και λειτουργίεσ των παραςτατικϊν τεχνϊν 

ςτθ διδακτικι διαδικαςία και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οργανϊνεται και 

προχωρά, μετά από κατάλλθλο ςχεδιαςμό, μια μακθςιακι κατάςταςθ ι μακθςιακι 

ενότθτα μζςα ςε ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον, με ςτόχο τθν οικοδόμθςθ ςυγκεκριμζνθσ 

γνϊςθσ (Ρόλκασ & Τουλοφμθσ 2012, 23˙ βλ. και παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛΛ.6.iv, 

υπ. 85).  

 Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μζςα ςτο οποίο εξελίςςεται το ςενάριο εκτελοφνται 

ποικίλθσ μορφισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, με μια ςυγκεκριμζνθ διαδοχι, 

προκειμζνου να επιτευχκοφν οι διδακτικοί ςτόχοι. Θ εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων είναι 

ατομικι ι ομαδοςυνεργατικι, με τα άτομα ι τισ ομάδεσ να υποδφονται «ρόλουσ»136˙ κατά 

τθν άςκθςθ των ρόλων χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλα εργαλεία και υπθρεςίεσ που είναι 

διακζςιμα ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο ζχει επιλεγεί (Ρόλκασ & Τουλοφμθσ 

2012, 23). Για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου ςχεδιάηονται ςυγκεκριμζνεσ εκπαιδευτικζσ 

πρακτικζσ, θ δομι των οποίων περιγράφεται ςε ζνα πλάνο δραςτθριοτιτων, που ζχει 

ευζλικτο χαρακτιρα, ϊςτε να προςαρμόηεται ςτθ δυναμικι τθσ εκάςτοτε ομάδασ (Κουνζλθ 

2008, 175˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 54).  

 Τα διδακτικά ςενάρια που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παροφςα ζρευνα, ςχεδιάςτθκαν 

με άξονα τισ ςθμαντικότερεσ παραμζτρουσ του ςφγχρονου διδακτικοφ προβλθματιςμοφ για 

τθν προςζγγιςθ τθσ Λςτορίασ ςε εναλλακτικά περιβάλλοντα μάκθςθσ (Barton & Levstik 

2008, 38-41˙ Levstik & Barton 2011) και τθν ειςαγωγι καινοτομιϊν ςτθν εκπαίδευςθ 

                                                           
136

 Θ αναλογία του ςεναρίου διδαςκαλίασ με τισ παραςτατικζσ τζχνεσ ιςχφει ςτον βακμό που ο 
ςχεδιαςμόσ με βάςθ το ςενάριο είναι όπωσ θ ςυγγραφι και το προβάριςμα ενόσ ζργου, το οποίο 
ςυντάςςεται και δοκιμάηεται ςτο παρόν, ϊςτε να προκφψει μια επιτυχισ «παράςταςθ» (Ρόλκασ & 
Τουλοφμθσ 2012, 24). 
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(Χατηθδιμου 2011˙ Wagner 1976, 109). Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τθ δόμθςθ των διδακτικϊν 

ςεναρίων δόκθκε ζμφαςθ: 

 Στθν καλλιζργεια κινιτρων για ενεργοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ, 

 Στθ διαμόρφωςθ ελκυςτικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ, 

 Στθν καλλιζργεια επικοινωνίασ και κοινωνικϊν αλλθλεπιδράςεων, 

 Στθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ πάνω ςτισ προθγοφμενεσ γνωςτικζσ εμπειρίεσ των 

μακθτϊν, 

 Στθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ από τθν πλευρά των μακθτϊν, 

 Στθ γνωςτικι χειραφζτθςθ των μακθτϊν, 

 Στθν απομάκρυνςθ από το πλαίςιο τθσ αποςτικιςθσ (Αναςταςιάδθσ 2011, 7, 13-

17). 

 Σκοπόσ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ των ςυγκεκριμζνων ςεναρίων είναι θ 

διερεφνθςθ τθσ εφαρμοςιμότθτασ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθ διδαςκαλία 

τθσ Λςτορίασ ςτο Γυμνάςιο, κακϊσ και τθσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ διδαςκαλίασ του τφπου αυτοφ 

και τθσ καλλιζργειασ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ. Ππωσ ζχει αναφερκεί (βλ. παραπάνω, Αϋ 

Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, IV.5.ii, IV.5.iii, IV.5.iv), ςφμφωνα με τουσ Ashby και Lee (1987, 85-87), θ 

καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςε μακθτζσ ςχετίηεται περιςςότερο με τθν 

κακοδιγθςι τουσ από το δάςκαλο, ϊςτε να επεξεργαςτοφν ιςτορικά προβλιματα με 

ςυνεργαςία και ςυηιτθςθ ςε επίπεδο μικρισ ομάδασ ι ολομζλειασ τθσ τάξθσ, παρά με τθν 

αυςτθρά διδακτικι μετωπικι προςζγγιςθ˙ κατά τον Davis (2001, 4), επίςθσ, θ Eνςυναίςκθςθ 

ςτθρίηεται ςτθν επαρκι γνϊςθ των μακθτϊν, ςτθν ιςτορικι και διδακτικι επάρκεια του 

δαςκάλου, ςτισ παρεχόμενεσ προσ επεξεργαςία πθγζσ137 και ςτθ ςταδιακι πρόοδο των 

μακθτϊν ωσ προσ τθν ιςτορικι τουσ ςκζψθ, όπωσ επίςθσ και ςτθν εξοικείωςι τουσ με το 

ζργο τθσ επεξεργαςίασ ιςτορικϊν μαρτυριϊν.  

 Σφμφωνα με αυτά τα δεδομζνα, τα προτεινόμενα διδακτικά ςενάρια κινοφνται ςτο 

χϊρο τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ138, με δομικό ςτοιχείο τθ διδαςκαλικι ςτιριξθ και τθν 

κακοδιγθςθ ςτθν ζρευνα (Ματςαγγοφρασ 2008, 34), κακϊσ οι μακθτζσ μακαίνουν 

ερευνϊντασ, βιϊνοντασ κι ενεργϊντασ μζςα ςε όλο και πιο πολφπλοκα ςχιματα 

«κοινωνικισ και γνωςτικισ ςυμπεριφοράσ» (Ματςαγγοφρασ 2008, 33), ςφμφωνα με τθ 

                                                           
137

 Οι πθγζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθ δόμθςθ του περιεχομζνου των διδακτικϊν ςεναρίων εδϊ 
προζρχονται από ζντυπα βιβλία, αρχειακό υλικό ι διαδικτυακοφσ τόπουσ ςχετικοφσ με τθν ελλθνικι 

Iςτορία. 
138

 Αν και θ αξιοποίθςθ τθσ Δραματοποίθςθσ ςχετίηεται με τθν Ανκρωπιςτικι Ραιδαγωγικι Σχολι 
(Ματςαγγοφρασ 2008, 32˙ Edwards 1997, 278), το μοντζλο που προτείνεται εδϊ με τθ χριςθ ενόσ 
ςαφοφσ «πλαιςίου ςτιριξθσ» (Bλ. Ραρακάτω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 4

ο
, Λ.1.iv.) κινείται ςτο πλαίςιο τθσ 

Ψυχοδυναμικισ Σχολισ (Ματςαγγοφρασ 2008, 31-34). 
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διερευνθτικι–ανακαλυπτικι μάκθςθ του Bruner (Ματςαγγοφρασ 2011β, 493-507˙ Τςακίρθ 

& Καπετανίδου 2007β, 39˙ Rogers 1984α, 28-30), ενϊ υποδφονται ρόλουσ ςε ζνα ιςτορικό 

γεγονόσ ι το μελετοφν μζςα από ςυγκεκριμζνεσ οπτικζσ, δομϊντασ πάνω ςτθ γνϊςθ που 

ζχουν ιδθ κατακτιςει (Ματςαγγοφρασ 2011β, 58˙ Ματςαγγοφρασ 2008, 33˙ Τςακίρθ & 

Καπετανίδου 2007β, 35-37). Ραράλλθλα, το διδακτικό πλαίςιο τθσ Δραματικισ Τζχνθσ, 

όπωσ διαμορφϊνεται ςτα ςενάρια, επιτρζπει κι ευνοεί τθ διαμακθτικι επικοινωνία και τθ 

διαμεςολάβθςθ του εκπαιδευτικοφ, ςφμφωνα με τθν κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία του 

Vygotsky και των επιγόνων του (Ματςαγγοφρασ 2011β, 121-125˙ Τςακίρθ-Καπετανίδου 

2007β, 37-38). Ζτςι θ πρακτικι και βιωματικι προςζγγιςθ ιςτορικϊν γεγονότων και 

αντιλιψεων μζςω τθσ προςωπικισ ζκφραςθσ κι ερμθνείασ, τθσ ςυηιτθςθσ, τθσ κριτικισ 

ανάλυςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ ιδεϊν επιτυγχάνονται με τθν ανάλθψθ ρόλων ςτο πλαίςιο 

των δομθμζνων δραςτθριοτιτων. 

 Ο ςχεδιαςμόσ κάκε ςεναρίου ςτθρίχκθκε ςτισ βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ του 

Δράματοσ. Συγκεκριμζνα, κάκε ςενάριο περιλαμβάνει τθν επιλογι τθσ διδακτικισ ενότθτασ 

ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα για κάκε τάξθ, τθ ςτοχοκεςία, τθ βαςικι γραμμι 

εςτίαςθσ, τθν επιλογι του κατάλλθλου ερεκίςματοσ, τθ δθμιουργία προκειμζνου (pretext), 

τθν επιλογι των ρόλων των μακθτϊν και του δαςκάλου, το πλιρεσ ςχζδιο του μακιματοσ 

με τισ προτεινόμενεσ διαδικαςίεσ, τον τρόπο αξιολόγθςθσ και τισ πθγζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν139 (Belliveau et al. 2008, 4˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 55-68˙ 

Ραπαδόπουλοσ 2007, 105, 193-196˙ Κόκκινοσ 2006α).  

 

 VI.2. Χειριςμόσ των ομάδων «ελζγχου» 

 Για τουσ μακθτζσ των ομάδων «ελζγχου» (Α-2 και Γ-2) θ διδαςκαλία 

διαμορφϊκθκε, όπωσ ορίηει το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τισ αντίςτοιχεσ τάξεισ 

(Κατςουλάκοσ et al 2012, 13-15˙ Λοφβθ & Ξιφαράσ 2012, 11-21). Θ προςζγγιςθ ιταν 

δαςκαλοκεντρικι, με αφιγθςθ από τθν εκπαιδευτικό και κατευκυνόμενο διάλογο ςτθν 

ολομζλεια τθσ τάξθσ μετά από ανάγνωςθ ςχετικϊν ιςτορικϊν πθγϊν για τθ ςυναγωγι 

ιςτορικϊν ςυμπεραςμάτων (Καρδαράσ 2009, 13˙ Σμυρναίοσ 2008, 139-168˙ εποφςθ 2004, 

295-327˙ Moniot 2002, 265-282). Σε μερικζσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιικθκαν φφλλα 

εργαςίασ, που αποςκοποφςαν ςτθν κατανόθςθ ιςτορικϊν πθγϊν, χωρίσ, όμωσ, να ζχουν 

ενταχκεί ςτο πλαίςιο τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι 

όλεσ οι ιςτορικζσ πθγζσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτισ διδακτικζσ παρεμβάςεισ των 

«πειραματικϊν» ομάδων δόκθκαν προσ επεξεργαςία με τον παραπάνω τρόπο και ςτισ 

                                                           
139

 Αναλυτικότερα βλ. παρακάτω Κεφάλαια 4
ο
  και 5

ο
  και Ραραρτιματα ΛΗ και ΛΚ. 
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ομάδεσ «ελζγχου», ενϊ ο αρικμόσ των διδακτικϊν ωρϊν που αξιοποιικθκαν για τθ 

διδακτικι προςζγγιςθ των αντίςτοιχων μακθμάτων ιταν ο ίδιοσ με αυτόν των 

«πειραματικϊν» ομάδων. 
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Βϋ ΜΕΡΟ. Ερευνθτικι διαδικαςία και ευριματα ζρευνασ 

Κεφάλαιο 2o:  χεδιαςμόσ ποςοτικοφ μζρουσ ζρευνασ 

Ι.  χεδιαςμόσ και διεξαγωγι γραπτισ δοκιμαςίασ 

Κάκε ποςοτικι / πειραματικι μελζτθ για τθν ιςτορικι ςκζψθ και κρίςθ των μακθτϊν είναι 

μια δφςκολθ διαδικαςία, κακϊσ το αντικείμενο τθσ Iςτορίασ δεν αποτελείται από 

μετριςιμα ςτοιχεία, ανοιχτά ςτθν άμεςθ παρατιρθςθ. Οι ερωτιςεισ, εξάλλου, που τίκενται 

κατά τθν ιςτορικι ανάλυςθ διαφζρουν ςθμαντικά από αυτζσ που ςχετίηονται με τισ φυςικζσ 

επιςτιμεσ, όπωσ και θ ερμθνεία των ιςτορικϊν φαινομζνων διαφζρει από αυτιν των 

φυςικϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι είναι μάλλον δφςκολο ςτθν Λςτορία να αναπτυχκεί μία 

δοκιμαςία γραπτι, θ οποία να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία τεκμιρια, κακϊσ μπορεί  να 

παράςχει πλθροφορίεσ για τα ςυμπεράςματα των μακθτϊν, αλλά όχι και για τθ διαδικαςία 

με τθν οποία τα παιδιά κατζλθξαν ςε αυτά (Ashby & Lee 1987, 65).  Γι’ αυτό οι δοκιμαςίεσ 

που διερευνοφν ιςτορικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν αποτελοφνται από ανοιχτζσ ερωτιςεισ 

κι ελεφκερεσ απαντιςεισ, οι οποίεσ απαιτείται να αναλυκοφν (Ashby & Lee 1987, 65˙ 

Sanson 1987, 119˙ Macintosh 1987, 186-202˙ Dickinson & Lee 1978, 95-99). 

 Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, ςχεδιάςτθκε ζνα πλαίςιο γραπτισ δοκιμαςίασ (Ραγϊνθσ 

2011) με ςκοπό να αναλυκεί μία παράμετροσ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ των μακθτϊν, αυτι τθσ 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, που περιλαμβάνει κατανόθςθ των λόγων για τουσ οποίουσ ζνασ 

ι περιςςότεροι παράγοντεσ ζδραςαν με ςυγκεκριμζνο τρόπο ςτο ιςτορικό τουσ πλαίςιο και 

ςχετίηεται επίςθσ με το ενδιαφζρον με το οποίο οι μακθτζσ προςεγγίηουν το παρελκόν (βλ. 

παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο1ο, ΛΛΛ.2.). Ζτςι, επελζγθςαν για τθν Αϋ και τθ Γϋ Γυμναςίου 

αποςπάςματα άμεςων κι ζμμεςων ιςτορικϊν πθγϊν, με βάςθ τισ οποίεσ οι μακθτζσ 

καλοφνταν να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ ςχετικά με: 

(α) το γιατί ζγιναν ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ κι ακολοφκθςαν ςυγκεκριμζνεσ εξελίξεισ ςτθν 

υπό εξζταςθ ιςτορικι περίοδο τθσ ελλθνικισ Iςτορίασ - αρχαϊκι εποχι για τθν Αϋ και 

ανεξάρτθτο ελλθνικό κράτοσ μζχρι τισ αρχζσ του 20ου αι. για τθν Γϋ τάξθ˙ 

(β)  1.  το πϊσ μπορεί να αξιολόγθςαν τισ εξελίξεισ αυτζσ άνκρωποι με διαφορετικά 

ςυμφζροντα και οπτικζσ ςτθν εποχι τουσ και  

 2. πϊσ τισ αξιολογοφμε ςιμερα˙ 

(γ) το κατά πόςο τουσ ενδιαφζρει θ ςυγκεκριμζνθ ιςτορικι περίοδοσ και γιατί. 

 Οι ερωτιςεισ διαμορφϊκθκαν με βάςθ ςχετικζσ ζρευνεσ που ζχουν διεξαχκεί 

κυρίωσ ςτο εξωτερικό, μια και θ ζρευνα ςτθν Ελλάδα ςτον προσ εξζταςθ τομζα είναι 

περιοριςμζνθ (Κουργιαντάκθσ 2005, 157˙ Νάκου 2000α, 105-110). Ζτςι, ιδιαίτερα χριςιμεσ 
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φάνθκαν οι μελζτεσ κυρίωσ των Ashby, Lee και Dickinson (Lee & Ashby 2001˙ Lee 1998˙ Lee 

et al. 1997˙ Ashby & Lee 1987˙ Dickinson & Lee 1984˙ Dickinson 1984˙ Dickinson & Lee 

1978), κακϊσ και άλλων μελετθτϊν που ζχουν διεξαγάγει εμπειρικι ζρευνα για τθν 

Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ με τθν ζννοια τθσ ιςτορικισ κατανόθςθσ ςτθ ςχολικι τάξθ (Yeager 

& Doppen 2001˙ Foster 2001˙ Goalen & Hendy 1993˙ Thompson 1984˙ Shemilt 1984)˙ 

αξιοποιικθκε, επίςθσ, θ κεωρθτικι προςζγγιςθ των Barton και Levstik (2008, 301-319), που 

προςεγγίηει τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ με τθν ζννοια του ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ140, ςε 

ςυνδυαςμό με ζρευνεσ ςτθν Ελλάδα για τθ κυμικι προςζγγιςθ του εκνικοφ παρελκόντοσ 

(Φραγκουδάκθ & Δραγϊνα 1997). Σε ςφνολο δζκα ερωτιςεων (πβ. Τςιάρασ 2003, 186), οι 

πρϊτεσ επτά αντιςτοιχοφςαν ςε ερωτιςεισ που διερευνοφν τα επίπεδα τθσ κατανόθςθσ των 

ιςτορικϊν επιλογϊν και των ποικίλων οπτικϊν ςτθν ιςτορία, δίνοντασ ζμφαςθ ςε ηθτιματα 

αιτιολόγθςθσ και ερμθνείασ˙ οι επόμενεσ τρεισ εξζταηαν το ιςτορικό ενδιαφζρον των 

μακθτϊν για τθ μελετϊμενθ περίοδο. Τα κζματα που εξετάςτθκαν αφοροφςαν ςτα 

βαςικότερα χαρακτθριςτικά τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου και επελζγθςαν ςφμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα και τθ ςτοχοκεςία τθσ διδάςκουςασ. Οι ίδιεσ ερωτιςεισ με ελάχιςτεσ 

αλλαγζσ ςτθ διατφπωςθ δόκθκαν κατά τον προζλεγχο και ςτο τζλοσ των διδακτικϊν 

παρεμβάςεων (πβ. Ashby 2006, 206˙ Goalen & Hendy 1993, 365˙ VanSledright 1994, 6). 

Αναλυτικά οι γραπτζσ δοκιμαςίεσ παρουςιάηονται ςτα Ραραρτιματα Α, Β, Γ, Δ. 

 Δομικά οι γραπτζσ δοκιμαςίεσ αποτελοφνται από τρία μζρθ, ςφμφωνα με το 

πρότυπο του «Jutland test» των Dickinson και Lee (1978, 112-118). Συγκεκριμζνα: 

(α) το πρϊτο μζροσ αποτελείται από οδθγίεσ προσ τουσ μακθτζσ, 

(β) το δεφτερο μζροσ περιλαμβάνει τισ γραπτζσ ιςτορικζσ πθγζσ που δίνονται για 

επεξεργαςία ςτουσ μακθτζσ με ςφντομα ειςαγωγικά και, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

διευκρινιςτικά ςχόλια και 

(γ) το τρίτο μζροσ περιλαμβάνει τισ ερωτιςεισ που τίκενται ςτουσ μακθτζσ141. 

 Οι μακθτζσ όλων των ομάδων υποβλικθκαν ςτον προζλεγχο κατά τα τζλθ 

Λανουαρίου 2013, ενϊ ο επανζλεγχοσ ζγινε μετά τα μζςα Απριλίου του ίδιου χρόνου, 

αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των διδακτικϊν παρεμβάςεων με βάςθ τθ Δραματικι Τζχνθ 

ςτθν Εκπαίδευςθ, όταν πλζον ςυμπλθρωνόταν ζνα διάςτθμα τριϊν μθνϊν, ικανό ϊςτε οι 

μακθτζσ να είναι δυνατό να παρουςιάςουν αξιόλογεσ μεταβολζσ (Τςιάρασ 2003, 197). Θ 

ςυμπλιρωςθ των γραπτϊν δοκιμαςιϊν ζγινε από τουσ μακθτζσ με τθν παρουςία τθσ 

διδάςκουςασ-ερευνιτριασ κατά τθ διάρκεια των διδακτικϊν ωρϊν. Κατά τον προζλεγχο, 

όπωσ είναι εφλογο, διατυπϊκθκαν απορίεσ, για τισ οποίεσ δόκθκαν διευκρινίςεισ από τθν 

                                                           
140

 Βλ. ςχετικά παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1
ο
. 

141
 Για πρακτικοφσ λόγουσ το δεφτερο και το τρίτο μζροσ παρουςιάςτθκαν ενιαία ςτουσ μακθτζσ. 
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ερευνιτρια. Κατά τον επανζλεγχο γενικά δεν υπιρξαν απορίεσ, κακϊσ οι μακθτζσ είχαν 

εξοικειωκεί με τθ διαδικαςία. Θ ςυμπλιρωςθ των γραπτϊν δοκιμαςιϊν δεν 

χρονομετροφνταν, αλλά  ολοκλθρωνόταν, όταν τελείωνε και ο τελευταίοσ μακθτισ (πβ 

Τςιάρασ 2003, 198).  

 Θ παρουςίαςθ των γραπτϊν δοκιμαςιϊν ςτουσ μακθτζσ ζγινε ωσ εξισ: Στθν αρχι, θ 

διδάςκουςα-ερευνιτρια εξιγθςε πωσ για τθ ςυμπλιρωςι τουσ δε χρειαηόταν να ζχουν 

απομνθμονεφςει τισ αντίςτοιχεσ ενότθτεσ του βιβλίου˙ αρκοφςε να μελετιςουν το υλικό 

που τουσ δινόταν και να απαντιςουν ελεφκερα, αιτιολογϊντασ τισ απόψεισ τουσ και 

τθρϊντασ το ιςτορικό πλαίςιο ςτο οποίο τοποκετοφνταν τα γεγονότα. Οι γραπτζσ 

δοκιμαςίεσ επεςτράφθςαν ςτουσ μακθτζσ και ςτισ δφο φάςεισ με ςχόλια και γενικό 

χαρακτθριςμό, όχι, όμωσ, με βακμολογία. Για τθν παροφςα ανάλυςθ τθρικθκαν πιςτά 

αντίγραφα των γραπτϊν αυτϊν, χωρίσ ςχόλια ι διορκϊςεισ. 

   

IΙ. Διαμόρφωςθ κλιμάκων βακμολόγθςθσ διαβακμιςμζνων κριτθρίων  

Οι κλίμακεσ βακμολόγθςθσ διαβακμιςμζνων κριτθρίων αφοροφν ςε τεςτ εκτζλεςθσ, που 

μετροφν ςε ποιο βακμό ζνασ μακθτισ ζχει κατακτιςει κάποια δεξιότθτα ι ςυμπεριφορά. 

Είναι ςυνικωσ προτάςεισ που αναφζρονται ςε οριςμζνθ δεξιότθτα ι επίδοςθ του μακθτι 

και δίπλα παρατίκενται ςε ςειρά αρικμοί από 0 ζωσ 4 ι 5 ι ακόμα και μζχρι το 9. Σε άλλεσ 

περιπτϊςεισ διατυπϊνονται προτάςεισ, κακεμιά από τισ οποίεσ εκφράηει ςε διαφορετικό 

βακμό τθ δεξιότθτα ι επίδοςθ. Ο δάςκαλοσ ςθμειϊνει τον αρικμό ι τθν πρόταςθ που 

ανταποκρίνεται περιςςότερο ςτθν απόδοςθ του μακθτι (Τριλιανόσ 1992, 109). 

 Στθν παροφςα ζρευνα, μετά τθ μελζτθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ για το 

περιεχόμενο τθσ ζννοιασ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ και για τα επίπεδα Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ που μποροφν να παρουςιάςουν οι μακθτζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

κρίκθκε επαρκισ θ χριςθ δφο κλιμάκων:  

α) Μίασ κλίμακασ 0-5 μονάδων, θ οποία μετρά τθ δυνατότθτα του μακθτι να 

αντιλαμβάνεται οπτικζσ διαφορετικζσ από τισ δικζσ του, όπωσ και τθν ικανότθτα να 

διακρίνει πϊσ τα ιςτορικά πρόςωπα ζβλεπαν τθν εποχι τουσ και λάμβαναν αποφάςεισ μζςα 

ςτο ειδικό ιςτορικό τουσ πλαίςιο. Θ μζτρθςθ αφορά ςτο πόςο κριτικά και ςυγκεκριμζνα οι 

μακθτζσ μποροφν να ερμθνεφςουν ζνα ιςτορικό γεγονόσ, πϊσ δθλαδι εκλαμβάνουν τισ 

διαφορετικζσ οπτικζσ απζναντι ςτισ ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ των προςϊπων ςτο ιδιαίτερο 

ιςτορικό τουσ πλαίςιο (πβ. Meier 2009, 45). Θ κλίμακα δομικθκε με βάςθ κυρίωσ το 

ςφςτθμα επιπζδων Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ των Ashby, Lee και Dickinson, που χαίρουν 

γενικισ αποδοχισ ςτθ διεκνι κι εγχϊρια βιβλιογραφία (βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 
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1ο, IV.4.i.˙ πβ. Rantala 2011˙ Collins 2004, 20˙ Meier 2009˙ Κουργιαντάκθσ 2006, 458˙ 

Κουργιαντάκθσ 2005˙ Νάκου 2000α)˙ όπωσ, εξάλλου, ο Lee (2006, 47-48) ζχει τονίςει με 

βάςθ δεδομζνα ερευνϊν, φαίνεται πωσ δεν παρατθροφνται ςοβαρζσ διαφορζσ μεταξφ των 

ιδεϊν που αναπτφςςουν οι νζοι ςε διαφορετικζσ χϊρεσ (πβ. Berti et al. 2009, 286˙ Barca 

2006, 177-178).  

β) Μίασ κλίμακασ 0-5 μονάδων, θ οποία μετρά το ενδιαφζρον που δείχνει κάκε μακθτισ για 

το ιςτορικό παρελκόν, ςφμφωνα με τθν παραδοχι των Barton και Levstik (2008, 301-302, 

318), ότι πζρα από το «γνωςτικό» ι «διανοθτικό» χαρακτιρα τθσ Ενςυναίςκθςθσ, αυτι 

περιλαμβάνει και προχποκζτει ζνα «κυμικό» ςτοιχείο, αυτό του ενδιαφζροντοσ, ωσ κρίςιμο 

εργαλείο για τθν κατανόθςθ του παρελκόντοσ. Για τθν προτεινόμενθ κλίμακα ςτθν 

περίπτωςθ αυτι αξιοποιικθκαν τα ςυςτατικά ςτοιχεία του ενδιαφζροντοσ για τθν Iςτορία 

κατά τουσ Barton & Levstik (βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, IV.4.ii.), διαμορφωμζνα 

κατάλλθλα για το πλαίςιο τθσ παροφςασ ζρευνασ, ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ 

προζρευνασ (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, ΛΛΛ.1.ii.). 

 Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν πρϊτθ κλίμακα που προτείνεται εδϊ (βλ. παράρτθμα Ε˙ 

πβ. παραπάνω. Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, VI.4.i.), ο βακμόσ 0 αντιςτοιχεί ςε αναπάντθτεσ 

ερωτιςεισ ι ςε παντελι απουςία ιςτορικισ γνϊςθσ ι κατανόθςθσ του γεγονότοσ142. Ο 

βακμόσ 1 αντιςτοιχεί με χαμθλά επίπεδα γνϊςθσ του γεγονότοσ, χωρίσ βακφτερθ 

κατανόθςθ αυτοφ˙ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν τουσ ανκρϊπουσ 

του παρελκόντοσ ωσ ανόθτουσ, γιατί δεν ιξεραν ι δεν μποροφςαν τίποτα καλφτερο να 

κάνουν (πβ. Ashby & Lee 1987, 68-71). Ο βακμόσ 2 αντιςτοιχεί ςε περιοριςμζνθ ικανότθτα 

ενςυναιςκθτικισ οπτικισ, κακϊσ ο μακθτισ παρουςιάηει περιοριςμζνο επίπεδο γνϊςθσ κι 

ερμθνεφει τα γεγονότα ςφμφωνα με γενικευμζνα ςτερεότυπα για τθν εποχι (πβ. Ashby & 

Lee 1987, 72-74). Ο βακμόσ 3 αντιςτοιχεί προσ τθν κακθμερινι ενςυναίςκθςθ, όπου το 

παρόν και το παρελκόν δε διαχωρίηονται, αλλά οι ςφγχρονεσ αξίεσ και αρχζσ προβάλλονται 

και ςτα γεγονότα του παρελκόντοσ (πβ. Ashby & Lee 1987, 74-78). Ο βακμόσ 4 αντιςτοιχεί 

ςε μία ικανότθτα ενςυναιςκθτικισ προςζγγιςθσ, περιοριςμζνθσ, όμωσ, ςτο γεγονόσ που 

εξετάηεται˙ αναγνωρίηεται δθλαδι ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ότι τα κίνθτρα, οι αξίεσ και οι 

αρχζσ τθσ εξεταηόμενθσ εποχισ ιταν διαφορετικά από τα δικά μασ, χωρίσ, όμωσ, διεφρυνςθ 

ςτο ευρφτερο πλαίςιο τθσ ενςυναίςκθςθσ (πβ. Ashby & Lee 1987, 78-81). Τζλοσ, ο βακμόσ 5 

αντιςτοιχεί ςτθν πλιρθ κατανόθςθ τθσ διαφορετικότθτασ ανάμεςα ςτο παρόν και το 

παρελκόν˙ ο μακθτισ μπορεί εφκολα να κατανοιςει πϊσ οι ιςτορικοί «άλλοι» ζβλεπαν τον 

εαυτό τουσ και λάμβαναν αποφάςεισ μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κοινωνικό δίκτυο, που 

                                                           
142

 Ρβ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1
ο
, IV.4.i., υπος. 44. 
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ςχετίηεται με το πολιτιςμικό επίπεδο τθσ εποχισ˙ γι’  αυτό και δεν τουσ κρίνουν ςφμφωνα 

με τα ςθμερινά δεδομζνα, αλλά ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ, οι οποίεσ γζννθςαν ςτθν εποχι 

τουσ τισ αξίεσ και τισ αρχζσ τουσ (πβ. Ashby & Lee 1987, 81-85). 

 Από τθν άλλθ, ςτθν κλίμακα μζτρθςθσ του ενδιαφζροντοσ που προτείνεται εδϊ (βλ. 

παράρτθμα ΣΤ˙ πβ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, VI.4.ii.), ο βακμόσ 0 αντιςτοιχεί ςτθν 

παντελι απουςία ενδιαφζροντοσ για τθν Λςτορία, με βάςθ τθν ιδζα ότι αυτι δεν 

παρουςιάηει καμία ςχζςθ με το παρόν -είναι τελειωμζνο πράγμα και δεν ζχει νόθμα να 

αναμοχλεφεται (βλ. Barton & Levstik 2008, 303-304). Ο βακμόσ 1 αντιςτοιχεί ςε 

περιοριςμζνο ενδιαφζρον μόνο για τθν εκνικι Λςτορία, επειδι αυτι είναι «δθμιοφργθμα 

των ζνδοξων προγόνων μασ» ςε ζνα πλαίςιο ρομαντικισ κεϊρθςθσ τθσ ιςτορίασ με βάςθ το 

«εκνικό μεγαλείο»143. Ο βακμόσ 2 αντιςτοιχεί ςε ενδιαφζρον για μάκθςθ κι ζμπνευςθ για 

παραπζρα μελζτθ (Barton & Levstik 2008, 304-307). O βακμόσ 3 αντιςτοιχεί με τθν 

εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για διατφπωςθ θκικϊν κρίςεων για το παρελκόν (Barton & 

Levstik 2008, 307-309), ενϊ ο βακμόσ 4 αντιςτοιχεί προσ τθ διάκεςθ να «βοθκθκοφν» 

κφματα ι να ανατραποφν δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ ςτο παρελκόν, κάτι που δείχνει από τθν 

πλευρά των μακθτϊν ζνα ιςχυρό κίνθτρο για τθ μελζτθ τθσ Λςτορίασ (Barton & Levstik 2008, 

309-313). Τζλοσ, ο βακμόσ 5 αντιςτοιχεί ςτο ενδιαφζρον και τθν προκυμία να εφαρμοςτοφν 

τα διδάγματα τθσ Λςτορίασ ςτα προβλιματα του ςιμερα (Barton & Levstik  2008, 313-316). 

 

ΙΙΙ. Ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ ερωτθματολογίων γραπτϊν δοκιμαςιϊν 

Ρροκειμζνου να ελεγχκεί θ εγκυρότθτα τθσ δομισ του ερωτθματολογίου χρθςιμοποιικθκε 

θ ανάλυςθ αξιοπιςτίασ ςφμφωνα με το ςτατιςτικό κριτιριο Cronbach’s alpha, με βάςθ τισ 

βακμολογίεσ των γραπτϊν δοκιμαςιϊν πριν και μετά τον «πειραματικό» χειριςμό ςτο 

ςυγκεκριμζνο δείγμα (αφτόπουλοσ 2011, 2˙ Cortina 1993˙ Nunnally 1978, 244-245). Ο 

υπολογιςμόσ του κριτθρίου αυτοφ ζγινε με το ςτατιςτικό πακζτο SPSS v.20 (βλ. παρακάτω, 

Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο, Λ.).  

                                                           
143

 Θ κατθγορία αυτι του ενδιαφζροντοσ για τθν Iςτορία απαντά πολφ ςυχνά ςτθν ελλθνικι ςχολικι 
πραγματικότθτα κι εκφράηεται με ενδιαφζρον για θρωικζσ πράξεισ και ανδραγακιματα θρϊων τθσ 
Ελλθνικισ Λςτορίασ. Το ςυςτατικό αυτό κρίκθκε αναγκαίο να ςυμπεριλθφκεί ςτθν κλίμακα 
διαβακμιςμζνων κριτθρίων για το ιςτορικό ενδιαφζρον, κακϊσ θ παρουςία του κατά τθ διάρκεια τθσ 
προζρευνασ  ιταν πολφ χαρακτθριςτικι: «Εγϊ κα ικελα να είμαι ςτουσ 300 που πολζμθςαν ςτισ 
Κερμοπφλεσ και πρόςφεραν τόςα ςτουσ Ζλλθνεσ» (Μακθτισ Αϋ Γυμναςίου), «Ρρζπει να μακαίνουμε 
τθν ιςτορία των προγόνων μασ πρϊτοι εμείσ κι όχι οι ξζνοι» (Μακθτισ Αϋ Γυμναςίου), «Αυτά που 
κάνουμε τϊρα, ο Διαφωτιςμόσ και θ Γαλλικι Επανάςταςθ, δε μασ ενδιαφζρουν, γιατί είναι για τουσ 
ξζνουσ (sic). Τι μασ νοιάηει για τθν Ευρϊπθ;  Εμείσ κζλουμε να μάκουμε για τθν επανάςταςθ των 
Ελλινων και για τουσ ιρωζσ μασ, που ελευκζρωςαν τθν πατρίδα μασ» (Μακθτισ Γϋ Γυμναςίου) (πβ. 
και Κάββουρα 2011, 53˙ Φραγκουδάκθ & Δραγϊνα 1997˙ για το αγγλικό πλαίςιο πβ. Andrews et al. 
2010). 
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 Το ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιικθκε ςτθν περίπτωςθ τθσ Αϋ Γυμναςίου 

ελζγχκθκε για τθν εγκυρότθτά του ςε ςχζςθ με τθν επίδοςθ του ςυγκεκριμζνου πλθκυςμοφ 

ςφμφωνα με το κριτιριο Cronbach’s alpha, όπου ο αντίςτοιχοσ δείκτθσ υπολογίςτθκε ςτο 

ςφνολο του ερωτθματολογίου ςε 0,709 κατά τον προζλεγχο και 0,896 κατά τον επανζλεγχο. 

 Ειδικότερα, ο ίδιοσ δείκτθσ για τθ μεταβλθτι «Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ 

κατανόθςθ» υπολογίςτθκε ςε 0,619 κατά τον προζλεγχο και 0,904 κατά τον επανζλεγχο, 

ενϊ για τθ μεταβλθτι «Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» ο δείκτθσ εγκυρότθτασ 

Cronbach’s aplha υπολογίςτθκε ςε 0,645 πριν και 0,573 μετά το χειριςμό (βλ. πίνακα 7). 

 
Πίνακασ 7.  

Εγκυρότθτα ερωτθματολογίου γραπτισ δοκιμαςίασ Αϋ τάξθσ ςφμφωνα με το κριτιριο 

Cronbach’s alpha 

 "φνολο 
ερωτθματο-
λογίου-pre": 

Α-1 & Α-2 

"φνολο 
ερωτθματο- 

λογίου -
post": Α-1 & 

Α-2 

"Ιςτορικι 
Ενςυναίςκθςθ 
ωσ κατανόθςθ - 
pre": Α-1 & Α-2 

"Ιςτορικι 
Ενςυναίςκθςθ 

ωσ κατανόθςθ - 
post": Α-1 & Α-

2 

"Ιςτορικι 
Ενςυναίςκθςθ 
ωσ ενδιαφζρον 
- pre": Α-1 & Α-

2 

"Ιςτορικι 
Ενςυναίςκθςθ 

ωσ ενδιαφζρον - 
post": Α-1 & Α-2 

Cronbach's 
Alpha 

0,700 0,894 0,623 0,902 0,611 0,522 

Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items 

0,709 0,896 0,619 0,904 0,645 0,573 

Std. 
Deviation 

6,025 10,541 3,671 8,080 3,474 3,252 

N of Items 10 10 7 7 3 3 

  

 Το ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιικθκε ςτθν περίπτωςθ τθσ Γϋ Γυμναςίου 

ελζγχκθκε για τθν εγκυρότθτά του ςε ςχζςθ με τθν επίδοςθ του ςυγκεκριμζνου πλθκυςμοφ 

ςφμφωνα με το κριτιριο Cronbach’s alpha, όπου ο αντίςτοιχοσ δείκτθσ υπολογίςτθκε ςτο 

ςφνολο του ερωτθματολογίου ςε 0,742 κατά τον προζλεγχο και 0,885 κατά τον επανζλεγχο. 

Ειδικότερα, για τθ μεταβλθτι «Iςτορικι Eνςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» ο δείκτθσ 

υπολογίςτθκε ςε 0,707 κατά τον προζλεγχο και 0,910 κατά τον επανζλεγχο, ενϊ για τθ 

μεταβλθτι «Iςτορικι Eνςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» ο δείκτθσ εγκυρότθτασ Cronbach’s 

aplha υπολογίςτθκε ςε 0,389 πριν και 0,482 μετά το χειριςμό (βλ. πίνακα 8). 
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Πίνακασ 8.  

Εγκυρότθτα ερωτθματολογίου γραπτισ δοκιμαςίασ Γϋ τάξθσ ςφμφωνα με το κριτιριο 

Cronbach’s alpha 

 "φνολο 
ερωτθματο-

λογίου 
-pre": Γ-1 & Γ-

2 

"φνολο 
ερωτθματο-

λογίου -
post": Γ-1 & 

Γ-2 

"Ιςτορικι 
Ενςυναίςκθςθ ωσ 

κατανόθςθ - 
pre": Γ-1 & Γ-2 

"Ιςτορικι 
Ενςυναίςκθςθ 

ωσ κατανόθςθ - 
post": Γ-1 & Γ-2 

"Ιςτορικι 
Ενςυναίςκθςθ 
ωσ ενδιαφζρον 
- pre": Γ-1 & Γ-2 

"Ιςτορικι 
Ενςυναίςκθςθ 

ωσ ενδιαφζρον - 
post": Γ-1 & Γ-2 

Cronbach's 
Alpha 

0,708 0,885 0,711 0,908 0,327 0,430 

Cronbach's 
Alpha 
Based on 
Standardiz
ed Items 

0,742 0,891 0,707 0,910 0,389 0,482 

Std. 
Deviation 

7,194 11,170 4,894 8,668 3,475 3,494 

N of Items 10 10 7 7 3 3 

 

  Ππωσ γίνεται φανερό, τα ερωτθματολόγια παρουςίαςαν υψθλι αξιοπιςτία ωσ 

προσ τθν μεταβλθτι «Iςτορικι Eνςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» και μζτρια ζωσ χαμθλι ωσ 

προσ τθ μεταβλθτι «Iςτορικι Eνςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» (Cortina 1993) ιδιαίτερα ςτθ 

Γϋ Γυμναςίου. Αποφαςίςτθκε, ωςτόςο, να λθφκοφν υπόψθ ςτθν ποςοτικι ανάλυςθ όλεσ οι 

παράμετροι, αφενόσ διότι θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ αντιμετωπίηεται ςτθν παροφςα ζρευνα 

ωσ ενιαία ζννοια, είτε ςχετίηεται με τθν κατανόθςθ είτε αφορά ςτο ενδιαφζρον,  αφετζρου 

γιατί οποιαδιποτε παρζμβαςθ ςτθν κλίμακα κα μποροφςε να βελτιϊςει τον δείκτθ 

αξιοπιςτίασ, αλλά να μειϊςει τθν εγκυρότθτα τθσ δομισ ι του περιεχομζνου τθσ (Nunnally 

& Bernstein 1994), με δεδομζνο ότι θ αξιοπιςτία δεν αφορά ςτθν ίδια τθν κλίμακα, αλλά 

ςτισ βακμολογίεσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κλίμακα, αποτελϊντασ ςτθν ουςία μια «ιδιότθτα» των 

βακμολογιϊν τθσ ςε ζναν ςυγκεκριμζνο πλθκυςμό (αφτόπουλοσ 2011, 2-3).  
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Βϋ ΜΕΡΟ. Ερευνθτικι διαδικαςία και ευριματα ζρευνασ 

Κεφάλαιο 3ο: τατιςτικι επεξεργαςία και ερμθνεία των ποςοτικϊν δεδομζνων τθσ 
ζρευνασ 

 
Ι. Μζκοδοσ  ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ 

Μετά τθ ςυγκζντρωςθ των γραπτϊν δοκιμαςιϊν, ξεκίνθςε θ επεξεργαςία των δεδομζνων. 

Κατ’  αρχάσ οι απαντιςεισ των μακθτϊν καταγράφτθκαν ςε αρχείο Excel (Windows 2007), 

αναλφκθκαν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, 

Κεφάλαιο 1ο, ΛΛΛ.4.) και κάκε μία αντιςτοιχίςτθκε με ζναν αρικμό/βακμό με βάςθ τθν 

κλίμακα διαβακμιςμζνων κριτθρίων που είχε προθγουμζνωσ διαμορφωκεί για τθν 

ποςοτικοποίθςθ των δεδομζνων (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛ.). Στθ ςυνζχεια, 

τα αρικμθτικά ςτοιχεία μεταφζρκθκαν ςε ειδικά διαμορφωμζνθ μιτρα δεδομζνων ςε 

αρχείο SPSS Statistics Data Document (.sav), όπου ζγινε και θ ςτατιςτικι ανάλυςθ144 με τθ 

χριςθ του ςτατιςτικοφ προγράμματοσ SPSS v.20 (Statistical Package in Social Science). Θ 

επεξεργαςία ακολοφκθςε τισ αρχζσ τθσ περιγραφικισ και επαγωγικισ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ 

ξεχωριςτά για τα δείγματα Αϋ  Γυμναςίου (Α-1 και Α-2) και Γϋ Γυμναςίου (Γ-1 και Γ-2). 

 Συγκεκριμζνα, ςτα περιγραφικά ςτοιχεία υπολογίςτθκαν ανά τάξθ και ομάδα 

δείκτεσ κεντρικισ τάςθσ και διαςποράσ, δθλαδι o μζςοσ όροσ (Mean) και θ τυπικι απόκλιςθ 

(Std. Deviation) (οφςςοσ & Ευςτακίου 2008 15, 17-19) τθσ κατανομισ των αρικμθτικϊν 

μεταβλθτϊν «μζςοσ όροσ ενςυναίςκθςθσ ωσ κατανόθςθσ» και «μζςοσ όροσ ενςυναίςκθςθσ 

ωσ ενδιαφζροντοσ» (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, ΛΛΛ.2. και Κεφάλαιο 2ο, ΛΛ).  

 Για τθ ςυναγωγι ςυμπεραςμάτων ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επαγωγικισ 

ςτατιςτικισ, ςυγκρίκθκαν ανά τάξθ (Α-1 και Α-2 μεταξφ τουσ, Γ-1 και Γ-2 μεταξφ τουσ) οι 

αρικμθτικζσ μεταβλθτζσ «μζςοσ όροσ ενςυναίςκθςθσ ωσ κατανόθςθσ» και «μζςοσ όροσ 

ενςυναίςκθςθσ ωσ ενδιαφζροντοσ» ωσ προσ τθ διαφορά των μζςων των δφο κατά 

περίπτωςθ ανεξάρτθτων δειγμάτων πριν (pre) και μετά (post) το χειριςμό με το ςτατιςτικό 

κριτιριο t-test  αμφίπλευρθσ κατεφκυνςθσ για ανεξάρτθτα δείγματα και το μθ παραμετρικό 

ιςοδφναμό του, Mann-Whitney U, όπου δεν πλθροφνταν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ του 

παραπάνω κριτθρίου. Ραράλλθλα, για να πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ τθσ προόδου που 

ςυντελζςτθκε ςτισ επιμζρουσ ομάδεσ, εξετάςτθκε θ διαφορά του μζςου όρου τθσ επίδοςθσ 

των μακθτϊν κάκε ομάδασ πριν (pre) και μετά (post) το χειριςμό με το ςτατιςτικό κριτιριο 

t-test αμφίπλευρθσ κατεφκυνςθσ για εξαρτθμζνα δείγματα ι επαναλθπτικζσ μετριςεισ και 

                                                           
144

 Ωσ πρότυπο για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκαν αναλφςεισ ςε 
ανάλογεσ ζρευνεσ (π.χ. Κοντογιάννθ 2012˙ Duatepe 2004˙ Τςιάρασ 2003˙ Goalen & Hendy 1993 κ.ά.). 
Για τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςε πίνακεσ και διαγράμματα βλ. Dunleavy 2006, 175-203. 
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με το μθ παραμετρικό ιςοδφναμό του, Wilcoxon Signed Ranks test, ςτισ περιπτϊςεισ όπου 

δεν πλθροφνταν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ του t-test για εξαρτθμζνα δείγματα  

(Εμβαλωτισ et al. 2006, 69˙ Ανδρεαδάκθσ & Βάμβουκασ 2005, 76-77).  

 Αν και θ παροφςα ζρευνα ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ δράςθσ ζχει τθ μορφι «οιονεί 

πειραματικοφ» ςχεδιαςμοφ με ςυγκεκριμζνεσ ςυμβάςεισ ωσ προσ το δείγμα (βλ. 

παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, III.3.iv.), κρίκθκε αναγκαία θ εφαρμογι ελζγχων καλισ 

προςαρμογισ (Goodness of fit tests) (Boutsikas 2004, 26) για τθν εξαςφάλιςθ εγκυρότθτασ 

των αποτελεςμάτων. Για τθ χριςθ του ςτατιςτικοφ κριτθρίου t-test βαςικζσ προχποκζςεισ 

είναι:  

(α) κάκε δείγμα πριν τθν εφαρμογι του διδακτικοφ χειριςμοφ, δθλαδι ςτον προζλεγχο, να 

είναι τυχαίο (Καραματςοφκθσ χ.χ., 9-10), 

(γ) να υπάρχει κανονικότθτα κατανομισ των τιμϊν των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν 

(Εμβαλωτισ et al. 2006, 61-67˙ Καραματςοφκθσ χ.χ., 9-10). 

 Ραράλλθλα, για να ςυναχκοφν ζγκυρα αποτελζςματα, πρζπει οι δφο 

«πειραματικζσ» ομάδεσ (Α-1 και Γ-1) να είναι ιςοδφναμεσ, δθλαδι να μθν παρουςιάηουν 

ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ, ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ ομάδεσ «ελζγχου» (Α-2 και Γ-

2) ωσ προσ τισ τιμζσ των εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν «ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» και 

«ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» κατά τον προζλεγχο (pre-test), όςον αφορά ςτον ζλεγχο 

των ανεξάρτθτων δειγμάτων (Ανδρεαδάκθσ & Βάμβουκασ 2005, ό.π.). 

 Ο ζλεγχοσ τθσ τυχαιότθτασ του δείγματοσ ζγινε με το κριτιριο των ροϊν (runs test) 

(Boutsikas 2004, 37, 39)˙ μετά τον ζλεγχο φάνθκε ότι οι τιμζσ των πικανοτιτων (p-values) 

για κάκε ανεξάρτθτθ μεταβλθτι ςε ςχζςθ με κάκε ομάδα του δείγματοσ δεν παρουςίαηαν 

ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα (ςε επίπεδο 5%) κι άρα αποτελοφςαν τυχαίο δείγμα από μία 

κατανομι, όπωσ φαίνεται και ςτον πίνακα 1. Στο παράρτθμα Η παρατίκενται αναλυτικοί 

ςτατιςτικοί πίνακεσ για τον ζλεγχο των ροϊν. 

 

Πίνακασ 1 

Σιμζσ πικανοτιτων ςτθ δοκιμαςία τυχαιότθτασ με βάςθ το πλικοσ των ροϊν (runs test) 

Μεταβλθτζσ A-1 Γ-1 Α-2 Γ-2 

Ιςτορικι 
ενςυναίςκθςθ ωσ 

κατανόθςθ 
0,694 0,991 0,943 0,661 

Ιςτορικι 
Ενςυναίςκθςθ ωσ 

ενδιαφζρον 
0,835 0,252 0,297 0,083 
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 Για τον ζλεγχο τθσ κανονικότθτασ τθσ κατανομισ των εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν 

χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό τεςτ Shapiro-Wilk (Boutsikas 2004, 6). Το κριτιριο των 

Shapiro-Wilk προτιμικθκε ζναντι του Kolmogorov-Smirnov, κακϊσ το δείγμα ςε κάκε 

περίπτωςθ (Αϋ και Γϋ τάξθ) ιταν μικρότερο του 50 (n<50)145. Ο ζλεγχοσ ζδειξε πωσ δεν 

υπιρχε πρόβλθμα κανονικότθτασ, κακϊσ οι τιμζσ των πικανοτιτων (p-values) ιταν 

μεγαλφτερεσ από 5%, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 2. Στο παράρτθμα Θ (1-4) παρατίκενται 

αναλυτικοί ςτατιςτικοί πίνακεσ για τον ζλεγχο τθσ κανονικότθτασ κατανομισ. 

 

Πίνακασ 2 

Σιμζσ πικανοτιτων ςτθ δοκιμαςία κανονικότθτασ τθσ κατανομισ ωσ προσ  τισ τιμζσ κατά 

τον προζλεγχο (pre-test) με βάςθ το ςτατιςτικό κριτιριο Shapiro-Wilk 

Σμιμα «Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ 
κατανόθςθ» - pre 

«Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ 
ενδιαφζρον» - pre 

Α-1 0,111 (>0,05) 
 

0,505 (>0,05) 

Α-2 0,272 (>0,05) 0,099 (>0,05) 
 

Γ-1 
 

0,628 (>0,05) 0,056 (>0,05) 

Γ-2 
 

0,546 (>0,05) 0,069 (>0,05) 

 

  

 Αφοφ οι προχποκζςεισ τθσ τυχαιότθτασ του δείγματοσ και τθσ κανονικότθτασ τθσ 

κατανομισ των τιμϊν κατά τον προζλεγχο (pre-test) ελζγχκθκαν και επιβεβαιϊκθκαν, ιταν 

πλζον δυνατι θ χριςθ του ςτατιςτικοφ κριτθρίου t-test. Ζτςι, για τον ζλεγχο τθσ 

ιςοδυναμίασ των «πειραματικϊν» ομάδων (Α-1 και Γ-1) με τισ αντίςτοιχεσ ομάδεσ ελζγχου 

(Α-2 και Γ-2) εφαρμόςτθκε t-test ανεξάρτθτων δειγμάτων ωσ προσ τθν επίδοςθ των ομάδων 

ςτισ εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ κατά τθν πρϊτθ μζτρθςθ (pre) (Ανδρεαδάκθσ & Βάμβουκασ 

2005, 76).  

 

 

 

 

 

                                                           
145

 Για μζγεκοσ μεγαλφτερο του 50 (n>50) κα ιταν προτιμότερο το κριτιριο των Kolmogorov-
Smirnov. Στισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει διαφορά μεταξφ των p-values κατά Kolmogorov-Smirnov και 
Shapiro-Wilk, εφόςον το μζγεκοσ του δείγματοσ είναι n<50, δεχόμαςτε τθν κατανομι ωσ 
προςεγγιςτικά κανονικι (Καραματςοφκθσ χ.χ., 16). 
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Πίνακασ 3.α. 

 Μζςοι όροι, t τιμζσ και ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα των διαφορϊν «πειραματικισ» και 

ομάδασ «ελζγχου» για τθν Αϋ τάξθ κατά τον προζλεγχο (pre-test) 

Μεταβλθτζσ Μζςοι όροι ομάδων 
τάξθσ Α 

t-test 

Α-1 Α-2 t Df p 

«Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ 
ωσ κατανόθςθ» - pre 

1,5298 
 

1,4881 0,281 46 0,780 (>0,05) 

«Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ 
ωσ ενδιαφζρον» - pre 

1,9722 
 

1,9444 0,082 46 0,935 (>0,05) 

 

 

 Τα αποτελζςματα τθσ ςφγκριςθσ ζδειξαν πωσ οι ομάδεσ, που κα ςυγκρίνονταν μετά 

το διδακτικό «πειραματικό» χειριςμό, αρχικά *πριν (pre) από τθ διδακτικι παρζμβαςθ+ 

ιταν ιςοδφναμεσ, κακϊσ δεν παρουςιάςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ 

τουσ, όπωσ φαίνεται ςτουσ πίνακεσ 3.α. και 3.β. Στο παράρτθμα Κ παρουςιάηονται 

αναλυτικοί ςτατιςτικοί πίνακεσ για τθν ιςοδυναμία των ομάδων.  

 

Πίνακασ 3.β. 

Μζςοι όροι, t τιμζσ και ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα των διαφορϊν «πειραματικισ» και 

ομάδασ «ελζγχου» για τθν Γϋ τάξθ κατά τον προζλεγχο (pre-test) 

Μεταβλθτζσ Μζςοι όροι ομάδων 
τάξθσ Γ 

t-test 

Γ-1 Γ-2 t Df p 

«Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ 
κατανόθςθ» -pre 

1,4286 1,3810 0,218 40 0,828 (>0,05) 
 

«Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ 
ενδιαφζρον» -pre 

2,0794 2,4444 -1,022 40 0,313 (>0,05) 
 

 

 
 Θ διαπίςτωςθ τθσ ιςοδυναμίασ μεταξφ των «πειραματικϊν ομάδων και των ομάδων 

«ελζγχου» επζτρεψε τθν περαιτζρω ςφγκριςι τουσ, ςφμφωνα με τον «οιονεί πειραματικό» 

ςχεδιαςμό (Mertler 2012, 101˙ Ανδρεαδάκθσ & Βάμβουκασ 2005, ό.π.). 

 

II.Θ μεταβλθτι «ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» - Παρουςίαςθ ευρθμάτων 

 ΙΙ.1. φγκριςθ «πειραματικϊν» ομάδων και ομάδων «ελζγχου» μεταξφ τουσ και 

 ωσ προσ τθν πρόοδό τουσ 

 Θ διαδικαςία που ακολουκικθκε για τθ διερεφνθςθ τθσ μεταβλθτισ «ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ 
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ςτθν Εκπαίδευςθ, ιταν θ εξισ: Αρχικά, επαναλιφκθκε θ ίδια ακριβϊσ διαδικαςία ελζγχου 

που είχε γίνει κατά τον προζλεγχο (pre-test) για τθν εξζταςθ τθσ ιςοδυναμίασ των ομάδων, 

με τισ τιμζσ αυτι τθ φορά τθσ μεταβλθτισ που προζκυψαν κατά τον επανζλεγχο (post-test) 

(Ανδρεαδάκθσ & Βάμβουκασ 2005, 76-77). Ζτςι, ελζγχκθκε με τα κατάλλθλα ςτατιςτικά 

κριτιρια (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο, Λ) θ κανονικότθτα τθσ κατανομισ των 

τιμϊν τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» κατά τον 

επανζλεγχο (post-test). Αναλυτικοί πίνακεσ για τθν κανονικι κατανομι των τιμϊν δίνονται 

ςτο παράρτθμα Θ (5 & 7). Ο ζλεγχοσ ζδειξε πωσ δεν υπάρχει πρόβλθμα κανονικότθτασ, 

όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 4. 

Πίνακασ 4 

Σιμζσ πικανοτιτων ςτθ δοκιμαςία κανονικότθτασ τθσ κατανομισ ωσ προσ  τισ τιμζσ τθσ 

μεταβλθτισ «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» κατά τον τελικό ζλεγχο (post-test) 

με βάςθ το ςτατιςτικό κριτιριο Shapiro-Wilk 
  

Σμιμα «Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» - post 

Α-1 0,337 (p>0,05) 
 

Α-2 0,522 (p>0,05) 
 

Γ-1 
 

0,311 (p>0,05) 

Γ-2 
 

0,813 (p>0,05) 

 

 

Ο ζλεγχοσ τθσ κανονικότθτασ ζδειξε ότι θ ςφγκριςθ των δεδομζνων με βάςθ το t- 

ςτατιςτικό κριτιριο για ανεξάρτθτα δείγματα ιταν δυνατι γι’  αυτό και υιοκετικθκε για τθν 

επεξεργαςία των δεδομζνων του επανελζγχου (post-test). Τα αποτελζςματα τθσ 

ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων παρουςιάηονται ςτον πίνακα 5, όπου 

παρατίκενται οι τιμζσ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ 

κατανόθςθ» κατά τον επανζλεγχο ανά ομάδα και οι τιμζσ των πικανοτιτων για κάκε 

ςφγκριςθ146. Στο παράρτθμα Λ δίνονται αναλυτικοί ςτατιςτικοί πίνακεσ *1 (α), 1 (β), 3 (α), 3 

(β)+.  

 

                                                           
146

 Ρρζπει να ςθμειωκεί πωσ για λόγουσ μεκοδολογικοφσ θ παράκεςθ των αποτελεςμάτων γίνεται ςε 
πίνακεσ που παρουςιάηουν από κοινοφ όλεσ τισ ομάδεσ, ϊςτε να είναι εφικτι θ ςφγκριςθ. 
Ραράλλθλα, ςε όλουσ τουσ πίνακεσ, ανεξάρτθτα από το ςτατιςτικό κριτιριο που χρθςιμοποιείται, 
παρατίκενται ωσ περιγραφικά ςτοιχεία μζςοι όροι, κακϊσ είναι πιο ςαφείσ κι εφκολα ςυγκρίςιμοι 
μεταξφ τουσ. Στα παραρτιματα παρατίκενται ςτατιςτικοί πίνακεσ, όπωσ προζκυψαν από τθν 
ανάλυςθ ςτο SPSS v.20. 
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Πίνακασ 5 

Μζςοι όροι, t τιμζσ και ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα τθσ μεταβλθτισ «Ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» ωσ προσ τισ «πειραματικζσ» και τισ ομάδεσ «ελζγχου» 

κατά τον επανζλεγχο (post-test) – Ανεξάρτθτα δείγματα 

 Σάξθ Α Σάξθ Γ 

Α-1 Α-2 Διαφορά Γ-1 Γ-2 Διαφορά 

Μζςοσ 
όροσ 

3,4107 1,8274 1,58333 3,0068 1,4830 1,52381 

t-
te

st
 

t 6,521 5,034 

df 46 28,363 

P 0,000 (<0,001) 0,000 (<0,001) 

  

 Συγκεκριμζνα,  φάνθκε ότι μετά τθν εφαρμογι του «πειραματικοφ» χειριςμοφ 

παρουςιάςτθκαν μεταξφ των αντίςτοιχων «πειραματικϊν» ομάδων ςτατιςτικά ςθμαντικζσ 

διαφορζσ. Ειδικότερα, για τθν Αϋ Γυμναςίου, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 5, θ τιμι του 

μζςου όρου τθσ μεταβλθτισ «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» ιταν 3,41 για τθν 

«πειραματικι» ομάδα Α-1 και 1,83 για τθν ομάδα «ελζγχου» Α-2, διαφορά ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικι t(46)=6,521, p<0,001. Αντίςτοιχα, για τθν Γϋ Γυμναςίου, θ τιμι του μζςου όρου 

τθσ ίδιασ μεταβλθτισ ιταν 3,01 για τθν «πειραματικι» ομάδα Γ-1 ζναντι 1,48 για τθν ομάδα 

«ελζγχου» Γ-2, διαφορά και πάλι ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι t(28,36)=5,034, p<0,001.  

 Ραράλλθλα, για να ελεγχκεί θ πρόοδοσ που ςυντελζςτθκε ωσ προσ τθν «ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» ςτισ πειραματικζσ ομάδεσ ωσ απόρροια εφαρμογισ του 

πειράματοσ, δθλαδι αν υπιρξε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά του μζςου όρου τθσ 

επίδοςθσ των μακθτϊν των «πειραματικϊν» ομάδων (Α-1 και Γ-1) πριν και μετά το 

διδακτικό χειριςμό, ελζγχκθκε αρχικά θ κανονικότθτα τθσ κατανομισ των τιμϊν διαφοράσ 

των μζςων όρων όλων των ομάδων για τθ μεταβλθτι αυτι, με τα κατάλλθλα ςτατιςτικά 

κριτιρια (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο, Λ). Αναλυτικοί πίνακεσ για τθν κανονικι 

κατανομι των τιμϊν δίνονται ςτο παράρτθμα Θ (9 & 11). Ο ζλεγχοσ ζδειξε πωσ δεν υπιρχε 

πρόβλθμα κανονικότθτασ, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 6. 
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Πίνακασ 6  

Σιμζσ πικανοτιτων ςτθ δοκιμαςία κανονικότθτασ τθσ κατανομισ ωσ προσ  τισ τιμζσ 

διαφοράσ των μζςων όρων τθσ μεταβλθτισ «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» 

μεταξφ προελζγχου (pre-test) και επανελζγχου (post-test)  με βάςθ το ςτατιςτικό 

κριτιριο Shapiro-Wilk 

Σμιμα «Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ»:  post-pre 
(διαφορά) 

Α-1 0,973 (p>0,05) 
 

Α-2 0,933 (p>0,05) 
 

Γ-1 
 

0,092 (p>0,05) 

Γ-2 
 

0,173 (p>0,05) 

 

 

 Ο ζλεγχοσ τθσ κανονικότθτασ τθσ κατανομισ επζτρεψε τθ χριςθ του t- ςτατιςτικοφ 

κριτθρίου για εξαρτθμζνα δείγματα τόςο για τισ «πειραματικζσ» ομάδεσ όςο και για τισ 

ομάδεσ «ελζγχου», όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 7. Από τθ ςφγκριςθ των τιμϊν των 

επαναλαμβανόμενων μετριςεων πριν και μετά το διδακτικό χειριςμό φάνθκε ότι ςτισ 

«πειραματικζσ» ομάδεσ παρουςιάςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μετά τθν 

παρζμβαςθ. Συγκεκριμζνα, ςτθν Α-1 «πειραματικι» ομάδα τθσ Αϋ Γυμναςίου, ο μζςοσ όροσ 

τθσ τιμισ τθσ μεταβλθτισ αυξικθκε κατά 1,88, διαφορά που βρζκθκε ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικι t(23)=-15,000, p<0,001, ενϊ αντίςτοιχα ςτθν Γ-1 «πειραματικι» ομάδα τθσ Γϋ 

Γυμναςίου, ο μζςοσ όροσ αυξικθκε κατά 1,58, διαφορά που βρζκθκε, επίςθσ, ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικι t(20)=-8,503, p<0,001.  
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Πίνακασ 7 

Μζςοι όροι, διαφορζσ, t τιμζσ και ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα τθσ μεταβλθτισ «Ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» ςε κάκε ομάδα ωσ προσ τθ διαφορά που προζκυψε από 

το ςφγκριςθ των τιμϊν πριν (pre-test) και μετά το διδακτικό χειριςμό (post-test) – 

Εξαρτθμζνα δείγματα 

 Σάξθ Α Σάξθ Γ 

Α-1 Α-2 Γ-1 Γ-2 

pre post pre post pre post pre post 

 
 1,5298 

 
3,4107 1,4881 1,8274 1,4286 3,0068 1,3810 

 
1,4830 

Διαφορά -1,88095 -0,33929 -1,57823 -0,10204 

t-
te

st
 

εξ
α

ρ
τθ

μ
ζν

ω
ν 

δ
ει

γμ
ά

τω
ν 

T -15,000 -3,055 -8,503 -1,194 

Df 23 23 20 20 

P 0,000 (<0,001) 0,006 (<0,01) 0,000 (<0,001) 0,246 (>0,05) 

 
  

 Οι ομάδεσ «ελζγχου» ςτισ αντίςτοιχεσ μετριςεισ παρουςίαςαν, επίςθσ, διαφορζσ, 

όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 7. Ειδικότερα, θ ομάδα «ελζγχου» Α-2 τθσ Αϋ Γυμναςίου 

παρουςίαςε κατά τον επανζλεγχο (post-test) αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ μεταβλθτισ κατά 0,34, 

διαφορά που φάνθκε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι t(23)=-3,055, p<0,01, ενϊ θ αντίςτοιχθ Γ-2 

ομάδα τθσ Γϋ Γυμναςίου παρουςίαςε αφξθςθ κατά 0,1, διαφορά που βρζκθκε ςτατιςτικϊσ 

μθ ςθμαντικι t(20)=-1,194, p>0,05. Αναλυτικοί ςτατιςτικοί πίνακεσ παρατίκενται ςτο 

παράρτθμα ΛΑ. 

 

 ΙΙ.2. Πρόοδοσ των επιμζρουσ ομάδων με βάςθ τθ ςχολικι επίδοςθ  

 Για να διερευνθκεί και να κατανοθκεί βακφτερα θ πρόοδοσ που ςυντελζςτθκε κατά 

τθ διδακτικι παρζμβαςθ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ωσ προσ τθ 

μεταβλθτι «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ», κρίκθκε αναγκαία θ μελζτθ τθσ 

εξζλιξθσ των μζςων όρων επιμζρουσ ομάδων, ωσ εξαρτθμζνων δειγμάτων, κατανεμθμζνων 

ςφμφωνα με τθν επίδοςθ των μακθτϊν (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, ΛΛΛ.3iv., 

πίνακεσ 3 και 4) ςτο ςφνολο των μακθμάτων με βάςθ το μζςο όρο τθσ βακμολογίασ τουσ 

ςτο Αϋ τρίμθνο του ίδιου ςχολικοφ ζτουσ147.  

                                                           
147

 Θ ςφγκριςθ των ανεξάρτθτων δειγμάτων πριν (pre) και μετά (post) το χειριςμό δεν παρουςιάηεται 
εδϊ αναλυτικά. Σφμφωνα με το μθ-παραμετρικό κριτιριο Mann-Whitney U (βλ. παρακάτω) για 
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 Για τθν επιλογι του κατάλλθλου ςτατιςτικοφ κριτθρίου για τθν περίπτωςθ αυτι, 

εφαρμόςτθκαν και πάλι ζλεγχοι καλισ προςαρμογισ˙ ζτςι με το κριτιριο των ροϊν (βλ. 

παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο, Λ.) ελζγχκθκε θ τυχαιότθτα των επιμζρουσ δειγμάτων 

και, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 8, επιβεβαιϊκθκε ότι τα επιμζρουσ δείγματα ιταν τυχαία, 

κακϊσ οι τιμζσ των πικανοτιτων ιταν p>0,05. Αναλυτικοί ςτατιςτικοί πίνακεσ για τθν 

εφαρμογι του κριτθρίου των ροϊν δίνονται ςτο παράρτθμα Η (5-16).    

 

Πίνακασ 8 

Σιμζσ πικανοτιτων ςτθ δοκιμαςία τυχαιότθτασ των επιμζρουσ δειγμάτων ωσ προσ τθ 

μεταβλθτι «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ»  με βάςθ το πλικοσ των ροϊν (runs 

test)  

Μεταβλθτι 
A-1 Α-2 Γ-1 Γ-2 

Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. 

Ιςτορικι 
ενςυναίςκθςθ 
ωσ κατανόθςθ 

1,000 1,000 0,303 1,000 0,968 1,000 0,860 0,913 1,000 1,000 0,913 0,737 

Y.E.: Υψθλι επίδοςθ, Μ.Ε.: Μεςαία επίδοςθ, Χ.Ε.: Χαμθλι επίδοςθ  

 

 Για τον ζλεγχο τθσ κανονικότθτασ τθσ κατανομισ των εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν 

χρθςιμοποιικθκε και πάλι το ςτατιςτικό τεςτ Shapiro-Wilk (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, 

Κεφάλαιο 3ο, Λ.). Ο ζλεγχοσ ζδειξε πρόβλθμα κανονικισ κατανομισ ςε δφο επιμζρουσ 

δείγματα ωσ προσ τθ διαφορά των μζςων όρων των τιμϊν των μεταβλθτϊν «ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ–pre» και «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ-post», 

κακϊσ οι τιμζσ των πικανοτιτων ςτισ περιπτϊςεισ δειγμάτων «Γ-1: Μεςαία επίδοςθ» και 

«Γ-2: Υψθλι επίδοςθ» ωσ προσ τθ μεταβλθτι «διαφορά μζςων όρων pre και post» ιταν 

p<0,05, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 9148. Στο παράρτθμα Θ (13-24) παρατίκενται αναλυτικοί 

ςτατιςτικοί πίνακεσ για τον ζλεγχο τθσ κανονικότθτασ κατανομισ τθσ μεταβλθτισ. 

                                                                                                                                                                      
ανεξάρτθτα δείγματα φάνθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ κατά τον επανζλεγχο ςε όλεσ τισ 
επιμζρουσ αντίςτοιχεσ ομάδεσ. Ειδικότερα, παρουςίαςαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ 
τουσ κατά τον επανζλεγχο οι ομάδεσ «Α-1» και «Α-2» με υψθλι ςχολικι επίδοςθ *pre: Mann-
Whitney U=14,000, p=0,174 (>0,05) και post: Mann-Whitney U=0,000, p=0,002 (<0,01)+, οι «Α-1» και 
«Α-2» με μεςαία επίδοςθ *pre: Mann-Whitney U=36,500, p=0,720 (>0,05) και post: Mann-Whitney 
U=0,000, p=0,000 (<0,001)+, οι «Α-1» και «Α-2» με χαμθλι ςχολικι επίδοςθ *pre: Mann-Whitney 
U=24,500, p=0,418 (>0,05) και post: Mann-Whitney U=3,000, p=0,002 (<0,01)+, οι «Γ-1» και «Γ-2» με 
υψθλι επίδοςθ *pre: Mann-Whitney U=10,000, p=0,195 (>0,05) και post: Mann-Whitney U=0,000, 
p=0,004 (<0,01)+, οι «Γ-1» και «Γ-2» με μεςαία επίδοςθ *pre: Mann-Whitney U=8,500, p=0,401 
(>0,05) και post: Mann-Whitney U=0,000, p=0,009 (<0,01) και οι «Γ-1» και «Γ-2» με χαμθλι ςχολικι 
επίδοςθ *pre: Mann-Whitney U=39,000, p=0,401 (>0,05) και post: Mann-Whitney U=22,500, p=0,037 
(<0,05)+. Για αναλυτικοφσ πίνακεσ, βλ. παράρτθμα ΛΕ. 
148

 Είναι φυςικό, εφόςον υπάρχει αλλαγι ι/και πρόοδοσ από τθν πλειοψθφία των υποκειμζνων, να 
παρουςιάηεται μθ κανονικι κατανομι ςτθ διαφορά των μεταβλθτϊν pre και post (Peers 1996, 226).  
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Πίνακασ 9 

Σιμζσ πικανοτιτων ςτθ δοκιμαςία κανονικότθτασ τθσ κατανομισ ωσ προσ  τισ τιμζσ τθσ 

μεταβλθτισ «διαφορά ιςτορικισ ενςυναίςκθςθσ ωσ κατανόθςθσ pre και post»  με βάςθ 

το ςτατιςτικό κριτιριο Shapiro-Wilk  
 

Μεταβλθτι 
A-1 Α-2 Γ-1 Γ-2 

Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. 

Ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ 

ωσ κατανόθςθ 

0,489  0,745 0,218 0,316 0,199 0,410 0,446 0,030 0,804 0,024 0,453 0,185 

Y.E.: Υψθλι επίδοςθ, Μ.Ε.: Μεςαία επίδοςθ, Χ.Ε.: Χαμθλι επίδοςθ  

  

 Λόγω του ευριματοσ αυτοφ, κρίκθκε ςκόπιμο ο ζλεγχοσ των εξαρτθμζνων 

δειγμάτων να γίνει με το μθ-παραμετρικό ιςοδφναμο του t-test εξαρτθμζνων δειγμάτων, 

Wilcoxon Signed Ranks test (Εμβαλωτισ et al. 2006, 70˙ Ανδρεαδάκθσ & Βάμβουκασ 2005, 

77˙ Peers 1996, 226-229). Συγκεκριμζνα, για τισ περιπτϊςεισ που παρουςίαςαν 

κανονικότθτα ςτθν κατανομι χρθςιμοποιικθκε το παραμετρικό t-ςτατιςτικό κριτιριο και ο 

μθ-παραμετρικόσ ζλεγχοσ Wilcoxon, ενϊ για τισ περιπτϊςεισ που παρουςίαςαν μθ κανονικι 

κατανομι εφαρμόςτθκε μόνο το κριτιριο Wilcoxon. Στον πίνακα 10 παρουςιάηονται μζςοι 

όροι, διαφορζσ, κακϊσ και οι τιμζσ πικανοτιτων που προζκυψαν μόνο από το ςτατιςτικό 

κριτιριο Wilcoxon, για να είναι ςυγκρίςιμα τα αποτελζςματα. Στο παράρτθμα ΛΒ 

παρουςιάηονται αναλυτικά ςτατιςτικοί πίνακεσ με τισ τιμζσ του t-test εξαρτθμζνων 

δειγμάτων, κακϊσ και αντίςτοιχοι πίνακεσ με τα ευριματα του Wilcoxon Signed Ranks test. 

 Οι μετριςεισ ζδειξαν ςθμαντικζσ ςτατιςτικά διαφορζσ ςε όλεσ τισ επιμζρουσ 

«πειραματικζσ» ομάδεσ, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 10. Με εξαίρεςθ τθν «πειραματικι» 

επιμζρουσ ομάδα «Α-1: μεςαία ςχολικι επίδοςθ», που παρουςίαςε ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφορά ςε επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ p<0,01 [Wilcoxon Z=-2,670, p=0,008 

(<0,01)+ από τθν πρϊτθ μζτρθςθ  (μ.ο. 1,74) μζχρι τον επανζλεγχο (μ.ο. 3,65), οι υπόλοιπεσ 

επιμζρουσ «πειραματικζσ» ομάδεσ παρουςίαςαν ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςε 

επίπεδο p<0,05. Συγκεκριμζνα, θ ομάδα «Α-1: υψθλι ςχολικι επίδοςθ» από 1,98 αφξθςε το 

μ.ο. τθσ ςε 4,22 *Wilcoxon Z=-2,371, p=0,018 (<0,05)+ και θ «Α-1: χαμθλι ςχολικι επίδοςθ» 

από 0,89 ςε 2,43 *Wilcoxon Z=-2,524, p=0,012 (<0,05)]˙ αντίςτοιχα, θ ομάδα «Γ-1: υψθλι 

ςχολικι επίδοςθ» παρουςίαςε αφξθςθ από 2,31 ςε 4,24 *Wilcoxon Z=-2,207, p=0,027 

(<0,05)+, θ ομάδα «Γ-1: μεςαία ςχολικι επίδοςθ» από 1,40 ςε 3,14 *Wilcoxon Z=-2,032, 

p=0,042 (<0,05)+ και θ «Γ-1: χαμθλι επίδοςθ» από 0,91 ςε 2,20 *Wilcoxon Z=-2,448, p=0,014 
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(<0,05)]. 

 Στισ ομάδεσ «ελζγχου» μία επιμζρουσ ομάδα, θ «Α-2: υψθλι ςχολικι επίδοςθ», 

βρζκθκε να ζχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςε επίπεδο p<0,05 [Wilcoxon Z=-2366, 

p=0,018 (<0,05)+ από τον προζλεγχο (μ.ο. 1,69) μζχρι τον τελικό ζλεγχο (μ.ο. 2,4).  Οι 

υπόλοιπεσ ομάδεσ «ελζγχου» δεν παρουςίαςαν καμία ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά˙ 

ειδικότερα, θ ομάδα «Α-2: μεςαία επίδοςθ» παρουςίαςε μθ ςθμαντικι ςτατιςτικά διαφορά 

από μ.ο. 1,70 ςε 1,98 *Wilcoxon Η, p=0,085 (>0,05)+, όπωσ και θ ομάδα «Α-2: χαμθλι 

επίδοςθ» με ςτατιςτικά αςιμαντθ διαφορά από μ.ο. 1,07 ςε 1,11 *Wilcoxon Z=0,000, 

p=1,00 (<0,05)+. Στθ Γϋ Γυμναςίου θ ομάδα «Γ-2: υψθλι επίδοςθ» παρουςίαςε μθ 

ςθμαντικι ςτατιςτικά διαφορά από μ.ο. 2,00 ςε 2,12 *Wilcoxon Z=-1,000, p=0,317 (>0,05)] 

και θ ομάδα «Γ-2: μεςαία επίδοςθ» επίςθσ ςτατιςτικά μθ ςθμαντικι διαφορά από μ.ο. 1,20 

ςε 1,48 *Wilcoxon Z=-1,761, p=0,078 (>0,05)+, ενϊ θ «Γ-2: χαμθλι επίδοςθ» ζμεινε ςτάςιμθ 

με μ.ο. 1,10 κατά τον προζλεγχο και τον επανζλεγχο *Wilcoxon Z=-0,257, p=0,797 (>0,05)]. 

 

Πίνακασ 10 

Μζςοι όροι, διαφορζσ, τιμζσ Η και ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα τθσ μεταβλθτισ «Ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» ςε κάκε επιμζρουσ ομάδα ωσ προσ τθν επίδοςθ πριν (pre-

test) και μετά το διδακτικό χειριςμό (post-test) (Με ςκίαςθ παρουςιάηονται τα ευριματα 

των «πειραματικϊν» ομάδων) – Εξαρτθμζνα δείγματα 

 Σάξθ Α Σάξθ Γ 

Α-1  Α-2 Γ-1 Γ-2 

Τψθλι 
επίδοςθ 

Μεςαία 
επίδοςθ 

Χαμθλι 
επίδοςθ 

Τψθλι 
επίδοςθ 

Μεςαία 
επίδοςθ 

Χαμθλι 
επίδοςθ 

Τψθλι 
επίδοςθ 

Μεςαία 
επίδοςθ 

Χαμθλι 
επίδοςθ 

Τψθλι 
επίδοςθ 

Μεςαία 
επίδοςθ 

Χαμθλι 
επίδοςθ 

p
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

P
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

P
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

p
re

 

p
o

st
 

 

1
,9

7
8

6
 

4
,2

2
4

3
 

1
,7

4
4

4
 

3
,6

5
0

0
 

0
,8

9
5

0
 

2
,4

2
8

8
 

1
,6

9
4

3
 

2
,4

4
7

1
 

1
,6

9
8

9
 

1
,9

8
3

3
 

1
,0

7
2

5
 

1
,1

0
7

5
 

2
,3

0
9

5
 

4
,2

3
8

1
 

1
,4

0
0

0
 

3
,1

4
2

9
 

0
,9

1
4

3
 

2
,2

0
0

0
 

2
,0

0
0

0
 

2
,1

1
9

0
 

1
,2

0
0

0
 

1
,4

8
5

7
 

1
,1

0
0

0
 

1
,1

0
0

0
 

Δ
ια

φ
ο

ρ
ά

 

p
re

-p
o

st
 

-2
,2

4
5

7
1

 

-1
,9

0
5

5
6

 

-1
,5

3
3

7
5

 

-0
,7

5
2

8
6

 

-0
,2

8
4

4
4

 

-0
,0

3
5

0
0

 

-1
,9

2
8

5
7

 

-1
,7

4
2

8
6

 

-1
,2

8
5

7
1

 

-0
,1

1
9

0
5

 

-0
,2

8
5

7
1

 

0
,0

0
0

0
0

 

W
ilc

o
xo

n
  Z -2,371 -2,670 -2,524 -2,366 -1,722 0,000 -2,207 -2,032 -2,448 -1,000 -1,761 

 
-0,257 

p 

0,018 
(<0,05) 

0,008 
(<0,01) 

0,012 
(<0,05) 

0,018 
(<0,05) 

0,085 
(>0,05) 

1,000 
(>0.05) 

0,027 
(<0,05) 

0,042 
(<0,05) 

0,014 
(<0,05) 

0,317 
(>0,05) 

0,078 
(>0,05) 

0,797 
(>0,05) 
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III.Θ μεταβλθτι «ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» - Παρουςίαςθ ευρθμάτων 

 IΙΙ.1. φγκριςθ «πειραματικϊν» ομάδων και ομάδων «ελζγχου» μεταξφ τουσ και 

 ωσ προσ τθν πρόοδό τουσ  

 Θ διαδικαςία που ακολουκικθκε για τθ διερεφνθςθ τθσ μεταβλθτισ «ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» ςτθν παροφςα ζρευνα ιταν παρόμοια με αυτι που 

εφαρμόςτθκε για τθ διερεφνθςθ τθσ μεταβλθτισ «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» 

(βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο, ΛΛ˙ επίςθσ, Ανδρεαδάκθσ & Βάμβουκασ 2005, 76-

77). Ζτςι, ο ζλεγχοσ τθσ κανονικότθτασ τθσ κατανομισ των τιμϊν τθσ μεταβλθτισ «ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» κατά τον επανζλεγχο (post-test) ζδειξε πωσ δεν υπιρχε 

πρόβλθμα κανονικότθτασ, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 11. Αναλυτικοί πίνακεσ για τθν 

κανονικι κατανομι των τιμϊν δίνονται ςτο παράρτθμα Θ (6 & 8).  

 

Πίνακασ 11 

Σιμζσ πικανοτιτων ςτθ δοκιμαςία κανονικότθτασ τθσ κατανομισ ωσ προσ  τισ τιμζσ τθσ 

μεταβλθτισ «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» κατά τον τελικό ζλεγχο (post-test) 

με βάςθ το ςτατιςτικό κριτιριο Shapiro-Wilk 

Σμιμα «Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» - post 

Α-1 0,353 (p>0,05) 
 

Α-2 0,325 (p>0,05) 
 

Γ-1 
 

0,331 (p>0,05) 

Γ-2 
 

0,244 (p>0,05) 

 

 

Εφόςον πλθροφνταν θ προχπόκεςθ τθσ κανονικότθτασ, θ ςφγκριςθ των δεδομζνων 

του επανελζγχου από τισ «πειραματικζσ» και τισ ομάδεσ «ελζγχου» μεταξφ τουσ ζγινε με 

βάςθ το t- ςτατιςτικό κριτιριο για ανεξάρτθτα δείγματα. Στον πίνακα 12 παρουςιάηονται οι 

τιμζσ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» κατά τον 

επανζλεγχο ανά ομάδα και οι τιμζσ των πικανοτιτων για κάκε ςφγκριςθ. Στο παράρτθμα Λ 

δίνονται αναλυτικοί ςτατιςτικοί πίνακεσ *2 (α), 2 (β), 4 (α), 4 (β)+.  

 Συγκεκριμζνα,  βρζκθκε ότι οι «πειραματικζσ» ομάδεσ (Α-1 και Γ-1) και οι ομάδεσ 

«ελζγχου» (Α-2 και Γ-2) ωσ προσ τθ μεταβλθτι «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον», 

μετά τισ διδακτικζσ παρεμβάςεισ παρουςίαςαν μεταξφ τουσ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ 

διαφορζσ. Ειδικότερα, για τθν Αϋ Γυμναςίου, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 12, θ τιμι του 
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μζςου όρου τθσ μεταβλθτισ «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» ιταν 2,50 για τθν 

«πειραματικι» ομάδα Α-1 και 1,49 για τθν ομάδα «ελζγχου» Α-2, διαφορά ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικι t(46)=3,638, p<0,01. Αντίςτοιχα, ςτθν Γϋ Γυμναςίου, θ τιμι του μζςου όρου τθσ 

ίδιασ μεταβλθτισ ιταν 2,62 για τθν «πειραματικι» ομάδα Γ-1 και 1,73 για τθν ομάδα 

«ελζγχου» Γ-2, διαφορά και πάλι ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι t(40)=2,648, p<0,05.  

 
Πίνακασ 12 

Μζςοι όροι, t τιμζσ και ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα τθσ μεταβλθτισ «Ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» ωσ προσ τισ «πειραματικζσ» και τισ ομάδεσ «ελζγχου» 

κατά τον επανζλεγχο (post-test) 

 Σάξθ Α Σάξθ Γ 

Α-1 Α-2 Διαφορά Γ-1 Γ-2 Διαφορά 

Μζςοσ 
όροσ 

2,5000 1,4861 1,01389 2,6190 1,7302 0,88889 

t-
te

st
 

t 3,638 2,648 

df 46 40 

p 0,001 (<0,01) 0,012 (<0,05) 

 

 Ραράλλθλα, για να ελεγχκεί θ πρόοδοσ που ςυντελζςτθκε ωσ προσ τθν «ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» ςτισ πειραματικζσ ομάδεσ ωσ αποτζλεςμα των διδακτικϊν 

παρεμβάςεων ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ, δθλαδι 

για το αν υπιρξε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά του μζςου όρου τθσ επίδοςθσ των 

μακθτϊν των «πειραματικϊν» ομάδων (Α-1 και Γ-1) πριν και μετά το διδακτικό χειριςμό, 

ελζγχκθκε αρχικά θ κανονικότθτα τθσ κατανομισ των τιμϊν διαφοράσ των μζςων όρων 

όλων των ομάδων για τθ μεταβλθτι αυτι, με τα κατάλλθλα ςτατιςτικά κριτιρια (βλ. 

παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο, Λ.). Αναλυτικοί πίνακεσ για τθν κανονικι κατανομι των 

τιμϊν δίνονται ςτο παράρτθμα Θ (10 & 12). Ο ζλεγχοσ ζδειξε πωσ υπιρξε πρόβλθμα 

κανονικότθτασ τθσ κατανομισ των τιμϊν τθσ μεταβλθτισ ςτθν ομάδα Γ-1, όπωσ φαίνεται 

ςτον πίνακα 13. 
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Πίνακασ 13 

Σιμζσ πικανοτιτων ςτθ δοκιμαςία κανονικότθτασ τθσ κατανομισ ωσ προσ  τισ τιμζσ 

διαφοράσ των μζςων όρων τθσ μεταβλθτισ «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» 

μεταξφ προελζγχου (pre-test) και επανελζγχου (post-test)  με βάςθ το ςτατιςτικό 

κριτιριο Shapiro-Wilk 

Σμιμα «Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον»: post-pre 

(Διαφορά) 

Α-1 0,137 (p>0,05) 

 

Α-2 0,793 (p>0,05) 

 

Γ-1 

 

0,003 (p<0,01) 

Γ-2 

 

0,520 (p>0,05) 

 

 Επομζνωσ, ο ζλεγχοσ τθσ κανονικότθτασ τθσ κατανομισ δεν επζτρεψε τθ χριςθ του 

t- ςτατιςτικοφ κριτθρίου για εξαρτθμζνα δείγματα τουλάχιςτον για τθν «πειραματικι» 

ομάδα Γ-1. Ζτςι, για όλεσ τισ ομάδεσ ο ζλεγχοσ ζγινε με το μθ-παραμετρικό Wilcoxon Signed 

Ranks test, ενϊ για τισ ομάδεσ Α-1, Α-2 και Γ-2 ςτισ οποίεσ πλθροφνταν θ προχπόκεςθ τθσ 

κανονικισ κατανομισ, εφαρμόςτθκε και το ςτατιςτικό κριτιριο t για εξαρτθμζνα δείγματα. 

Στον Ρίνακα 14 παρουςιάηονται μόνο τα ευριματα του Wilcoxon test για όλεσ τισ ομάδεσ, 

ζτςι, ϊςτε να είναι ςυγκρίςιμα. Στο παράρτθμα ΛΓ παρουςιάηονται αναλυτικοί ςτατιςτικοί 

πίνακεσ και για τα δφο ςτατιςτικά κριτιρια.  

 Από τθ ςφγκριςθ των τιμϊν των επαναλαμβανόμενων μετριςεων πριν και μετά το 

διδακτικό χειριςμό φάνθκε ότι ςτισ «πειραματικζσ» ομάδεσ, όπου εφαρμόςτθκαν οι 

διδακτικζσ παρεμβάςεισ, παρουςιάςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ. Συγκεκριμζνα, 

ςτθν Α-1 «πειραματικι» ομάδα τθσ  Αϋ Γυμναςίου, ο μζςοσ όροσ τθσ τιμισ τθσ μεταβλθτισ 

αυξικθκε κατά 0,53, διαφορά που βρζκθκε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι (Wilcoxon Z= -1,988, 

p<0,05), ενϊ αντίςτοιχα ςτθν Γ-1 «πειραματικι» ομάδα τθσ Γϋ Γυμναςίου, ο μζςοσ όροσ 

αυξικθκε κατά 0,54, διαφορά που βρζκθκε, επίςθσ, ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι (Wilcoxon Z=-

2,215, p<0,05).  

 Οι ομάδεσ «ελζγχου» ςτισ αντίςτοιχεσ μετριςεισ παρουςίαςαν μείωςθ του μζςου 

όρου του αρχικοφ ενδιαφζροντοσ. Ειδικότερα, θ ομάδα «ελζγχου» Α-2 τθσ Αϋ Γυμναςίου 
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παρουςίαςε κατά τον επανζλεγχο μείωςθ τθσ τιμισ τθσ μεταβλθτισ κατά 0,46, διαφορά 

που φάνθκε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι (Wilcoxon Z=-2,558, p<0,05), ενϊ θ αντίςτοιχθ Γ-2 

ομάδα τθσ Γϋ Γυμναςίου παρουςίαςε μείωςθ κατά 0,71, διαφορά που βρζκθκε ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικι (Wilcoxon Z= -2,419, p<0,05). 

 

Πίνακασ 14 

Μζςοι όροι, διαφορζσ, t τιμζσ και ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα τθσ μεταβλθτισ «Ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» ςε κάκε ομάδα ωσ προσ τθ διαφορά που προζκυψε από 

τθ ςφγκριςθ των τιμϊν πριν (pre-test) και μετά το διδακτικό χειριςμό (post-test) – 

Εξαρτθμζνα δείγματα 

 Σάξθ Α Σάξθ Γ 

Α-1 Α-2 Γ-1 Γ-2 

pre post pre post pre post pre post 

 
1,9722 

 
2,5000 1,9444 1,4861 2,0794 2,6190 2,4444 

 
1,7302 

Διαφορά 
-0,52778 

 
0,45833 -0,53968 

 
0,71429 

W
ilc

o
xo

n
  

Z -1,988 -2,558 -2,215 
 

-2,419 

p 0,047 (<0,05)* 0,011 (<0,05)** 0,027 (<0,05)* 0,016 (<0,05)** 

*Επίπεδο ςθμαντικότθτασ για τθν αφξθςθ του μζςου όρου   **Επίπεδο ςθμαντικότθτασ για τθ 

μείωςθ του μζςου όρου 

 

 ΙΙΙ.2. φγκριςθ των επιμζρουσ ομάδων με βάςθ τθ ςχολικι επίδοςθ 

 Για να διερευνθκεί και να κατανοθκεί βακφτερα θ μεταβλθτι «ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» κατά τον επανζλεγχο, λόγω του αμφίδρομου χαρακτιρα και 

του μικροφ εφρουσ τθσ αλλαγισ που ςυντελζςτθκε ανά ομάδα149, κρίκθκε ωσ κατάλλθλθ 

μζκοδοσ θ ςφγκριςθ των μζςων όρων των επιμζρουσ ομάδων ωσ προσ τθ ςχολικι επίδοςθ, 

                                                           
149

 Σε ζλεγχο με το μθ-παραμετρικό κριτιριο Wilcoxon Signed Ranks εξαρτθμζνων δειγμάτων για τθν 
πρόοδο που τυχόν ςυντελζςτθκε ςτα επιμζρουσ ςφμφωνα με τθν επίδοςθ δείγματα όλεσ οι ομάδεσ 
«ελζγχου» παρουςίαςαν μείωςθ με ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μόνο όςον αφορά ςτθν ομάδα 
«Α-2: Υψθλι επίδοςθ» όπου το ενδιαφζρον μειϊκθκε από μ.ο. 2,86 ςε 2,28 *Wilcoxon Z=-2,023, 
p=0,043 (<0,05)+. Αντίκετα, όλεσ οι «πειραματικζσ» ομάδεσ, εκτόσ από τθν «Γ-1: Χαμθλι επίδοςθ» 
που ζμεινε ςτακερι, παρουςίαςαν αφξθςθ με ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μόνο ςτθν ομάδα «Γ-1: 
Υψθλι επίδοςθ» από μ.ο. 2,78 ςε 3,50 *Wilcoxon Z=-2,003, p=0,045 (<0,05). Ππωσ είναι φανερό, δε 
κα μποροφςαν να προκφψουν ςαφι ςυμπεράςματα με βάςθ τα αποτελζςματα αυτά. Για 
αναλυτικοφσ πίνακεσ, βλ. παράρτθμα ΛΣΤ. 



Β΄ Μέρος: Έρευνα                                                Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 
 

208 
 

ωσ ανεξάρτθτων δειγμάτων, πριν (pre) και μετά (post) τον «πειραματικό» χειριςμό.  

 Για τθν επιλογι του κατάλλθλου ςτατιςτικοφ κριτθρίου για τθν περίπτωςθ αυτι, 

εφαρμόςτθκαν και πάλι ζλεγχοι καλισ προςαρμογισ˙ με το κριτιριο των ροϊν ελζγχκθκε θ 

τυχαιότθτα των επιμζρουσ δειγμάτων ωσ προσ τθ μεταβλθτι «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ 

ενδιαφζρον» και, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 15, επιβεβαιϊκθκε ότι τα επιμζρουσ δείγματα 

ιταν τυχαία, κακϊσ οι τιμζσ των πικανοτιτων ιταν p>0,05. Αναλυτικοί ςτατιςτικοί πίνακεσ 

για τθν εφαρμογι του κριτθρίου των ροϊν δίνονται ςτο παράρτθμα Η (5-16).    

 

Πίνακασ 15 

Σιμζσ πικανοτιτων ςτθ δοκιμαςία τυχαιότθτασ των επιμζρουσ δειγμάτων ωσ προσ τθ 

μεταβλθτι «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον»  με βάςθ το πλικοσ των ροϊν (runs 

test)  

Μεταβλθτι 
A-1 Α-2 Γ-1 Γ-2 

Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. 

Ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ 

ωσ ενδιαφζρον 

0,363 0,683 0,703 1,000 0,495 0,837 0,648 1,000 0,361 1,000 0,326 0,232 

Y.E.: Υψθλι επίδοςθ, Μ.Ε.: Μεςαία επίδοςθ, Χ.Ε.: Χαμθλι επίδοςθ  

  

 Για τον ζλεγχο τθσ κανονικότθτασ τθσ κατανομισ των μεταβλθτϊν χρθςιμοποιικθκε 

και πάλι το ςτατιςτικό κριτιριο Shapiro-Wilk. Ο ζλεγχοσ ζδειξε πρόβλθμα κανονικισ 

κατανομισ ςε δφο επιμζρουσ δείγματα, «Γ-1: Υψθλι επίδοςθ» ωσ προσ τθ μεταβλθτι 

«ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον-pre» και «Γ-2: Μεςαία επίδοςθ» ωσ προσ τθ 

μεταβλθτι «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον-post» όπου θ ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα ιταν p<0,05, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 16. Στο παράρτθμα Θ (25-36) 

παρατίκενται αναλυτικοί ςτατιςτικοί πίνακεσ για τον ζλεγχο τθσ κανονικότθτασ κατανομισ 

των μεταβλθτϊν. 
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Πίνακασ 16 

Σιμζσ πικανοτιτων ςτθ δοκιμαςία κανονικότθτασ τθσ κατανομισ ωσ προσ  τισ τιμζσ τθσ 

μεταβλθτισ «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» pre & post ςτισ επιμζρουσ ομάδεσ 

με βάςθ το ςτατιςτικό κριτιριο Shapiro-Wilk  

Μεταβλθτι 

Αϋ τάξθ Γϋ τάξθ 

Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. Τ.Ε. Μ.Ε. Χ.Ε. 

Α-1 Α-2 Α-1 Α-2 Α-1 Α-2 Γ-1 Γ-1 Γ-1 Γ-2 Γ-1 Γ-2 
«Ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ 
ενδιαφζρον –pre» 

0,897 0,432 0,081 0,223 0,201 0,801 0,035 0,055 0,437 0,271 0,809 0,573 

«Ιςτορικι 
ενςυναίςκθςθ ωσ 

ενδιαφζρον –
post» 

0,565 0,863 0,929 0,129 0,603 0,139 0,961 0,757 0,537 0,041 0,949 0,431 

Y.E.: Υψθλι επίδοςθ, Μ.Ε.: Μεςαία επίδοςθ, Χ.Ε.: Χαμθλι επίδοςθ  

 

 Λόγω του ευριματοσ αυτοφ, κρίκθκε ωσ καταλλθλότερο ςτατιςτικό κριτιριο για τθ 

ςφγκριςθ των ανεξάρτθτων δειγμάτων pre και post το μθ-παραμετρικό ιςοδφναμο του        

t-test ανεξάρτθτων δειγμάτων, Mann-Whitney U (Εμβαλωτισ et al. 2006, 69˙ Ανδρεαδάκθσ 

& Βάμβουκασ 2005, 76˙ Peers 1996, 218-226). Ζτςι, για τισ περιπτϊςεισ που παρουςίαςαν 

κανονικότθτα ςτθν κατανομι χρθςιμοποιικθκε το παραμετρικό t-ςτατιςτικό κριτιριο και ο 

μθ-παραμετρικόσ ζλεγχοσ Mann-Whitney U, ενϊ για τισ περιπτϊςεισ που παρουςίαςαν μθ 

κανονικι κατανομι εφαρμόςτθκε μόνο το Mann-Whitney U κριτιριο. Στον πίνακα 17 

παρουςιάηονται μζςοι όροι, διαφορζσ, U τιμζσ κακϊσ και οι τιμζσ πικανοτιτων που 

προζκυψαν μόνο από το κριτιριο Mann-Whitney U ζτςι, ϊςτε να είναι ςυγκρίςιμα τα 

αποτελζςματα. Στο παράρτθμα ΛΔ  παρουςιάηονται αναλυτικά ςτατιςτικοί πίνακεσ με τισ 

τιμζσ του t-test ανεξάρτθτων δειγμάτων, κακϊσ και αντίςτοιχοι πίνακεσ με τα ευριματα του 

Mann-Whitney U test. 

 Στθ ςυνζχεια εξετάςτθκαν οι ιςοδυναμίεσ των επιμζρουσ «πειραματικϊν» και 

ομάδων «ελζγχου» κατά τον προζλεγχο. Πλα τα ηεφγθ ομάδων βρζκθκαν ιςοδφναμα, εκτόσ 

από τισ ομάδεσ «Γ-1: Υψθλι επίδοςθ» και «Γ-2: Υψθλι επίδοςθ», όπου παρουςιάςτθκε 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ωσ προσ τισ τιμζσ τθσ μεταβλθτισ «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ 

ωσ ενδιαφζρον» κατά τον προζλεγχο (pre-test) με τθν ομάδα «ελζγχου» να παρουςιάηει 

μ.ο. 3,44, τιμι μεγαλφτερθ κατά 0,67 από αυτιν τθσ «πειραματικισ» ομάδασ που ςθμείωςε 

2,78 [Mann-Whitney U=5,500, p=0,040 (<0,05)].  

 Τα αποτελζςματα των μετριςεων κατά τον επανζλεγχο ζδειξαν ότι όλεσ οι 

επιμζρουσ «πειραματικζσ» ομάδεσ  υπερείχαν ζναντι  των αντίςτοιχων ομάδων «ελζγχου» 

ωσ προσ τθ μζςθ τιμι τθσ μεταβλθτισ «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον». Στισ 
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περιςςότερεσ περιπτϊςεισ μάλιςτα παρουςιάςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ. Θ 

«Α-1: Μεςαία επίδοςθ» κατά τον επανζλεγχο παρουςίαςε διαφορά κατά 1,15 από τθν 

αντίςτοιχθ «Α-2: Μεςαία επίδοςθ», διαφορά ςτατιςτικά ςθμαντικι *Mann-Whitney U= 

12,500, p=0,012 (<0,05)]˙ ςτισ ομάδεσ «Γ-1 & Γ-2: Υψθλι επίδοςθ» μετά τον πειραματικό 

χειριςμό θ ομάδα «ελζγχου» μείωςε τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ ςε μ.ο. 2,33, ενϊ θ 

«πειραματικι» ομάδα αφξθςε τθν αντίςτοιχθ τιμι ςε μ.ο. 3,50, διαφορά (μ.ο. 1,17) που 

βρζκθκε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι *Mann-Whitney U=4,500, p=0,029 (<0,05)]˙ θ «Γ-1: Μεςαία 

επίδοςθ» κατά τον επανζλεγχο υπερείχε κατά 1,93 ζναντι τθσ «Γ-2: Μεςαία επίδοςθ, 

διαφορά, επίςθσ, ςτατιςτικά ςθμαντικι *Mann-Whitney U=2,000, p=0,027 (<0,05)+. Τζλοσ, 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά παρουςιάςτθκε κατά τον επανζλεγχο μεταξφ των μακθτϊν 

χαμθλισ ςχολικισ επίδοςθσ τθσ Αϋ τάξθσ, με τθν «πειραματικι» ομάδα «Α-1: Χαμθλι 

επίδοςθ» να υπερζχει ζναντι τθσ ομάδασ «ελζγχου» «Α-2: Χαμθλι επίδοςθ» κατά 1,12 

[Mann-Whitney U=8,000, p=0,011 (<0,05)]. 

 

Πίνακασ 17 

Μζςοι όροι, διαφορζσ, τιμζσ U και ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα τθσ μεταβλθτισ «Ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» ςε κάκε επιμζρουσ ομάδα ωσ προσ τθν επίδοςθ πριν (pre-

test) και μετά το διδακτικό χειριςμό (post-test) – Ανεξάρτθτα δείγματα 
 

 

Τψθλι επίδοςθ Μεςαία επίδοςθ Χαμθλι επίδοςθ 

Αϋ τάξθ Γϋ τάξθ Αϋ τάξθ Γϋ τάξθ Αϋ τάξθ Γϋ τάξθ 

pre post pre post pre post pre post pre post pre post 
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U 23,500 15,000 5,500 4,500 34,500 12,500 8,000 2,000 32,000 8,000 49,000 

 
43,500 

P 
0,897 
(>0,05) 

0,221 
(>0,05) 

0,040 
(<0,05) 

0,029 
(<0,05) 

0,594 
(>0,05) 

0,012 
(<0,05) 

0,338 
(>0,05) 

0,027 
(<0,05) 

1,000 
(>0,05) 

0,011 
(<0,05) 

0,939 
(>0,05) 

0,621 
(>0,05) 

 

 Στατιςτικά μθ ςθμαντικι διαφορά παρουςίαςαν από τθν Αϋ τάξθ οι «Α-1: Υψθλι 
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επίδοςθ» και «Α-2: Υψθλι επίδοςθ» *Mann-Whitney U=15,000, p=0,221 (>0,05)+. Επίςθσ, 

ςτθν Γϋ Γυμναςίου οι «Γ-1: Χαμθλι επίδοςθ» και «Γ-2: Χαμθλι επίδοςθ» *Mann-Whitney 

U=43,500, p=0,621 (>0,05)+ δεν παρουςίαςαν ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ τουσ, 

με τθν πρϊτθ να μζνει ςτακερι και τθ δεφτερθ να παρουςιάηει μικρι μείωςθ ωσ προσ τθν 

τιμι τθσ μεταβλθτισ. 

 

IV.χολιαςμόσ ευρθμάτων 

 Θ διαπίςτωςθ που προκφπτει από τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων  

είναι πωσ οι διδακτικζσ παρεμβάςεισ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ, που ζγιναν ςτο πλαίςιο του «πειραματικοφ» χειριςμοφ, είχαν κετικι επίδραςθ 

και ςτισ δφο παραμζτρουσ τθσ Iςτορικισ Eνςυναίςκθςθσ, που μελετικθκαν εδϊ. 

 

 ΙV.1. χολιαςμόσ ευρθμάτων για τθ μεταβλθτι «Iςτορικι Eνςυναίςκθςθ ωσ  

 κατανόθςθ» 

 Θ επιςτθμολογία τθσ Λςτορίασ ζχει να παρουςιάςει μακρά παράδοςθ ςυηθτιςεων 

για τθν ζννοια τθσ κατανόθςθσ των αιτίων τθσ ατομικισ δράςθσ και των ευρφτερων 

κοινωνικϊν πρακτικϊν ςτθν ιςτορία. Αυτι θ ζννοια ιςτορικισ κατανόθςθσ είναι γνωςτι ωσ 

«Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ» και ςθμαίνει τθν ικανότθτα εντοπιςμοφ λογικϊν ςυνδζςεων 

μεταξφ περιςτάςεων, ςτόχων και αντιλιψεων των δρϊντων προςϊπων  (βλ. παραπάνω, Αϋ 

Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο). 

 Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, βαςικόσ πειραματικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ 

ζρευνασ ιταν να αποδειχκεί ότι θ «Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» του 

παρελκόντοσ επθρεάηεται από τθ διδακτικι πρακτικι, όταν αυτι αξιοποιεί τεχνικζσ τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ. Ο πειραματικόσ αυτόσ ςτόχοσ είχε ιδιαίτερα 

βαρφνουςα ςθμαςία για τθν ζρευνα, κακϊσ θ πλειοψθφία των μελετθτϊν που αςχολοφνται 

με το κζμα αυτό αποδίδουν ςτθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ το χαρακτιρα τθσ ιςτορικισ 

κατανόθςθσ ωσ ςτοιχείου τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ (βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, 

ΛΛΛ.2.). 

 Ππωσ φάνθκε, τα ερευνθτικά αποτελζςματα επιβεβαίωςαν πλιρωσ τισ αρχικζσ 

προβλζψεισ. Θ επίδραςθ του «πειραματικοφ» χειριςμοφ ιταν ςαφισ ωσ προσ τθ μεταβλθτι 

«Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ», κακϊσ οι μακθτζσ και των δφο πειραματικϊν 

ομάδων (Α-1 και Γ-1) παρουςίαςαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ και ωσ προσ τθν 

αρχικι τουσ επίδοςθ και ωσ προσ τθν εξζλιξθ που παρουςίαςαν οι αντίςτοιχεσ ομάδεσ 

«ελζγχου» (Α-2 και Γ-2). Μάλιςτα, ςτατιςτικά ςθμαντικι πρόοδοσ παρουςιάςτθκε και ςτισ 
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δφο θλικιακζσ ομάδεσ, αυτζσ τθσ Αϋ και Γϋ Γυμναςίου, γεγονόσ που φανερϊνει πωσ θ 

βελτίωςθ μετά το διδακτικό χειριςμό ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ δε ςχετίηεται με τθν θλικία των μακθτϊν. Σχθματικά, οι διαφορζσ που 

κατεγράφθςαν παρουςιάηονται ςτα διαγράμματα 1, για τθν Αϋ Γυμναςίου, και 2, για τθ Γϋ 

Γυμναςίου. 

Διάγραμμα 1 

Θ εξζλιξθ ςτθ μεταβλθτι «Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» ςτθν Αϋ Γυμναςίου 

 

Αντιςτοιχία αρικμθτικισ κλίμακασ: 0: καμία προςπάκεια για ιςτορικι ενςυναίςκθςθ, 1: «το ανόθτο 
παρελκόν», 2: «γενικευμζνα ςτερεότυπα», 3: «κακθμερινι ενςυναίςκθςθ», 4: «περιοριςμζνθ 

ιςτορικι ενςυναίςκθςθ», 5: «ενςυναίςκθςθ ςφμφωνα με το ευρφτερο ιςτορικό πλαίςιο» 
 

Διάγραμμα 2 

Θ εξζλιξθ ςτθ μεταβλθτι «Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» ςτθν Γϋ Γυμναςίου 

 

Αντιςτοιχία αρικμθτικισ κλίμακασ: 0: καμία προςπάκεια για ιςτορικι ενςυναίςκθςθ, 1: «το ανόθτο 
παρελκόν», 2: «γενικευμζνα ςτερεότυπα», 3: «κακθμερινι ενςυναίςκθςθ», 4: «περιοριςμζνθ 

ιςτορικι ενςυναίςκθςθ», 5: «ενςυναίςκθςθ ςφμφωνα με το ευρφτερο ιςτορικό πλαίςιο» 
 

 

 Ραράλλθλα, θ μικρι πρόοδοσ που παρουςιάςτθκε ςτισ ομάδεσ «ελζγχου», 

ςτατιςτικά ςθμαντικι ςτθν περίπτωςθ τθσ Αϋ Γυμναςίου, κα  μποροφςε να κεωρθκεί 

αναμενόμενθ, εφόςον και οι μακθτζσ αυτοί ιρκαν ςε επαφι με τισ ίδιεσ ιςτορικζσ πθγζσ, 

όπωσ και οι αντίςτοιχεσ «πειραματικζσ» ομάδεσ, ςφμφωνα με τον ερευνθτικό ςχεδιαςμό 

(βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο.).  

 Μάλιςτα, ιδιαίτεροσ λόγοσ κα πρζπει να γίνει για τθ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα τθσ 

τιμισ διαφοράσ μ.ο. 0,34 πριν και μετά το χειριςμό που παρουςίαςε θ ομάδα «ελζγχου»    
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"Λςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ 
κατανόθςθ - pre"
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Ρειραματικι ομάδα: 
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Ομάδα ελζγχου: Α-2
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Ρειραματικι Ομάδα: Γ-1

Ομάδα Ελζγχου: Γ-2
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Α-2. Ο Mills (2011) κάνει ζνα ςθμαντικό διαχωριςμό ανάμεςα ςτθ ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα και τθν πρακτικι ςθμαντικότθτα, κακϊσ θ πρϊτθ προςδιορίηεται 

ςτατιςτικά, ενϊ θ δεφτερθ ζχει υποκειμενικό χαρακτιρα˙ το γεγονόσ, όμωσ, ότι υπάρχει 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ δφο μζςων όρων δεν εξαςφαλίηει ότι θ διαφορά 

αυτι ζχει και πρακτικι αξία, αν είναι πολφ μικρι. Στθν περίπτωςθ τθσ Α-1 ομάδασ, θ 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά 1,89 μεταξφ των μζςων όρων κατά τον προζλεγχο και τον 

επανζλεγχο εκτόξευςε τθν ομάδα αυτι ςφμφωνα με τθν κλίμακα διαβακμιςμζνων 

κριτθρίων που χρθςιμοποιικθκε για τθν παροφςα ανάλυςθ (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, 

Κεφάλαιο 2ο, II.) από επίπεδα που κυμαίνονταν κατά μζςο όρο μεταξφ «τθσ αντιμετϊπιςθσ 

των ανκρϊπων ςτο παρελκόν ωσ ανόθτων» και τθσ ερμθνείασ αυτοφ «μζςω γενικευμζνων 

ςτερεοτφπων» (μζςοσ όροσ 1,53 κατά τον προζλεγχο) ςε επίπεδα που ξεπζραςαν τθ 

«λογικι κακθμερινι ενςυναίςκθςθ» και ζτειναν προσ τθν «ικανότθτα ενςυναιςκθτικισ 

προςζγγιςθσ του παρελκόντοσ» (μζςοσ όροσ 3,41 κατά τον επανζλεγχο). Αντίκετα, θ ομάδα 

Α-2, παρά τθ ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά 0,34 μεταξφ των μζςων όρων κατά τον 

προζλεγχο και τον επανζλεγχο, ζμεινε κακθλωμζνθ ςτα ίδια επίπεδα (μζςοσ όροσ 1,49 κατά 

τον προζλεγχο και 1,83 κατά τον επανζλεγχο), μεταξφ «αντιμετϊπιςθσ των ανκρϊπων του 

παρελκόντοσ ωσ ανόθτων» και «γενικευμζνων ςτερεοτφπων» για το παρελκόν. Εξάλλου, 

και ςτον υπολογιςμό των διαφορϊν των ανεξάρτθτων δειγμάτων κατά τον επανζλεγχο, 

όπωσ αποτυπϊνεται ςτον πίνακα 5, φαίνεται ότι θ διαφορά των δφο αρχικά ιςοδφναμων 

ομάδων Α-1 και Α-2 κατά τον επανζλεγχο είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι.  

 Το ίδιο ιςχφει, βζβαια, και για τισ ομάδεσ Γ-1 και Γ-2, κακϊσ, ενϊ θ Γ-1 παρουςίαςε 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτισ διαδοχικζσ μετριςεισ τθσ μεταβλθτισ (Εξαρτθμζνα 

δείγματα˙ βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο, ΛΛ.1., πίνακασ 7) και ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφορά ωσ προσ τθν Γ-2 κατά τον επανζλεγχο (Ανεξάρτθτα δείγματα˙ βλ. παραπάνω, Βϋ 

Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο, ΛΛ.1., πίνακασ 5), θ Γ-2 δεν παρουςίαςε καμία ςτατιςτικά ι πρακτικά 

ςθμαντικι διαφορά. Ζτςι, θ Γ-1 από πολφ χαμθλά επίπεδα μεταξφ «αντιμετϊπιςθσ των 

ανκρϊπων ςτο παρελκόν ωσ ανόθτων» και ερμθνείασ του παρελκόντοσ «μζςω 

γενικευμζνων ςτερεοτφπων» (μζςοσ όροσ 1,43 κατά τον προζλεγχο), ζφταςε κατά μζςο όρο 

ςε επίπεδα που ξεπζραςαν οριακά τθ «λογικι κακθμερινι ενςυναίςκθςθ» (μζςοσ όροσ 

3,01 κατά τον επανζλεγχο), ενϊ θ Γ-2 ζμεινε ςτάςιμθ ςτα ίδια αρχικά χαμθλά επίπεδα 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ (μζςοσ όροσ 1,38 κατά τον προζλεγχο και 1,48 κατά τον 

επανζλεγχο). 

 Λδιαίτερα ενδιαφζρουςα ιταν θ εξζταςθ τθσ προόδου που ςυντελζςτθκε ανά 

ομάδα ςχολικισ επίδοςθσ. Ππωσ ζδειξαν τα αποτελζςματα των μετριςεων, οι 
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«πειραματικζσ» ομάδεσ, ανεξάρτθτα από ςχολικι επίδοςθ, και των δφο τάξεων 

παρουςίαςαν ςτατιςτικά ςθμαντικι πρόοδο ωσ προσ τθν «Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ 

κατανόθςθ» μετά τον «πειραματικό» χειριςμό, γεγονόσ που καταδεικνφει τθ κετικι 

επίδραςθ των διδακτικϊν παρεμβάςεων ςτουσ μακθτζσ όλων των επιπζδων ςχολικισ 

επίδοςθσ. Αντίκετα, οι ομάδεσ «ελζγχου» δεν παρουςίαςαν ςτατιςτικά ςθμαντικι 

βελτίωςθ, παρά μόνο ςε μία περίπτωςθ, αυτι των μακθτϊν με υψθλι ςχολικι επίδοςθ τθσ 

Αϋ Γυμναςίου (ομάδα «Α-2: Υψθλι επίδοςθ»), θ οποία, όμωσ, παράλλθλα παρουςίαςε 

ςτατιςτικά ςθμαντικι χαμθλότερθ επίδοςθ κατά τον επανζλεγχο από τθν αντίςτοιχι τθσ 

«πειραματικι» ομάδα («Α-1: Υψθλι επίδοςθ»). Στο διάγραμμα 3 παρουςιάηονται οι 

αλλαγζσ των τιμϊν ανά ομάδα επίδοςθσ. 

 

Διάγραμμα 3 

Θ πρόοδοσ ςτθ μεταβλθτι «Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ» ςε όλεσ τισ επιμζρουσ 

«πειραματικζσ» ομάδεσ (Α-1 και Γ-1) και ομάδεσ «ελζγχου» (Α-2 και Γ-2)  

 

 Αντιςτοιχία αρικμθτικισ κλίμακασ: 0: καμία προςπάκεια για ιςτορικι ενςυναίςκθςθ, 1: «το ανόθτο 
παρελκόν», 2: «γενικευμζνα ςτερεότυπα», 3: «κακθμερινι ενςυναίςκθςθ», 4: «περιοριςμζνθ 

ιςτορικι ενςυναίςκθςθ», 5: «ενςυναίςκθςθ ςφμφωνα με το ευρφτερο ιςτορικό πλαίςιο» 
Y.E.: Υψθλι επίδοςθ, Μ.Ε.: Μεςαία επίδοςθ, Χ.Ε.: Χαμθλι επίδοςθ  

 

 Επιχειρϊντασ μια ερμθνεία των δεδομζνων, ςφμφωνα με τα επίπεδα τθσ 

μεταβλθτισ «Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ κατανόθςθ», ςτα οποία ςτθρίχκθκε θ παροφςα 

ανάλυςθ, κα λζγαμε πωσ και όλεσ οι ομάδεσ και των δφο τάξεων κατά τον προζλεγχο 

κυμάνκθκαν κατά μζςο όρο μεταξφ τθσ αντιμετϊπιςθσ των ανκρϊπων του παρελκόντοσ ωσ 

ανόθτων, γιατί δεν ιξεραν ι δεν μποροφςαν τίποτα καλφτερο να κάνουν, και τθσ χριςθσ 

γενικευμζνων ςτερεότυπων αντιλιψεων για το παρελκόν. Μετά τθν «πειραματικι» 

εφαρμογι, οι «πειραματικζσ» ομάδεσ ξεπζραςαν κατά μζςο όρο τθν κακθμερινι ερμθνεία 

του παρελκόντοσ ςφμφωνα με λογικοφσ όρουσ, ενϊ ςε πολλζσ μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ 
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μακθτζσ τόςο τθσ Α-1 όςο και τθσ Γ-1 ομάδασ άγγιξαν τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ςφμφωνα 

με το ευρφτερο πλαίςιο τθσ εποχισ που εξζταηαν. Αντίκετα, οι ομάδεσ «ελζγχου» μετά το 

πζρασ του «πειράματοσ» κατά μζςο όρο κακθλϊκθκαν ςτα ίδια με τον προζλεγχο επίπεδα.  

 Ραράλλθλα, οι «πειραματικζσ» ομάδεσ με μακθτζσ υψθλισ ςχολικισ επίδοςθσ κατά 

τον επανζλεγχο κυμάνκθκαν μεταξφ των δφο υψθλότερων επιπζδων Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ, ενϊ τα επίπεδα τθσ κακθμερινισ / λογικισ ερμθνείασ του παρελκόντοσ 

ξεπζραςαν κατά μζςο όρο και οι μακθτζσ μεςαίασ ςχολικισ επίδοςθσ των ομάδων αυτϊν. 

Ακόμθ και οι μακθτζσ χαμθλισ ςχολικισ επίδοςθσ των «πειραματικϊν» ομάδων ζδειξαν 

πολφ χαρακτθριςτικι πρόοδο, κακϊσ, αν και είχαν ξεκινιςει με επιδόςεισ κάτω τθσ 

μονάδασ (1) κατά τον προζλεγχο, μετά το τζλοσ του «πειράματοσ» ςθμείωςαν κατά μζςο 

όρο ςτατιςτικά ςθμαντικζσ αλλαγζσ που κυμάνκθκαν μεταξφ χριςθσ γενικευμζνων 

ςτερεοτφπων για το παρελκόν και κακθμερινισ / λογικισ ενςυναίςκθςθσ, εξζλιξθ ιδιαίτερα 

ςθμαντικι, αν λθφκεί υπόψθ θ αρχικι επίδοςθ των μακθτϊν αυτϊν. Από τθν άλλθ πλευρά, 

παρά τισ μικρζσ αλλαγζσ που παρουςίαςαν οι ομάδεσ «ελζγχου» όλων των ςχολικϊν 

επιδόςεων, δεν άλλαξαν επίπεδο Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, κάτι που ςυνζβθ ακόμθ και με 

τθν ομάδα «ελζγχου» υψθλισ ςχολικισ επίδοςθσ τθσ Αϋ Γυμναςίου («Α-2: Υψθλι 

επίδοςθ»), θ οποία παρουςίαςε ςτατιςτικά ςθμαντικι όχι, όμωσ, πρακτικι πρόοδο, όπωσ 

ζχει ιδθ αναφερκεί. 

 Κατά ςυνζπεια, ενϊ θ ςυμβατικι διδαςκαλία με χριςθ ιςτορικϊν πθγϊν, ςτθν 

οποία υποβλικθκαν οι μακθτζσ των ομάδων «ελζγχου» ενδζχεται, ςφμφωνα με τα 

ευριματα, να ζχει μικρι επίδραςθ ςε μακθτζσ υψθλισ ςχολικισ επίδοςθσ και μάλιςτα μόνο 

ςτθν Αϋ Γυμναςίου, θ διδαςκαλία με χριςθ των τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ είναι πικανό να ζχει ςθμαντικι κετικι επίδραςθ ωσ προσ τθν ενςυναιςκθτικι 

προςζγγιςθ με τθν ζννοια τθσ κατανόθςθσ του παρελκόντοσ, ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ 

μακθτϊν, ανεξάρτθτα από ςχολικι επίδοςθ, τόςο ςτθν Αϋ όςο και ςτθν Γϋ Γυμναςίου. Το 

ςυμπζραςμα αυτό ζρχεται να επεκτείνει τα ςυμπεράςματα των Goalen & Hendy (1993, 

365), οι οποίοι ςτο άρκρο τουσ με τίτλο «“It’s not just fun, it works!” Developing children’s 

historical thinking through drama» ζφταςαν ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ χριςθ των τεχνικϊν τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ μπορεί να επθρεάςει ςθμαντικά τθν ιςτορικι 

ςκζψθ και κατανόθςθ των μακθτϊν μεςαίασ επίδοςθσ Eϋ Δθμοτικοφ. 

 Οι Lee et al. (1997, 243) ζχουν επιςθμάνει πωσ μερικοί μακθτζσ μεταξφ 11 και 14 

ετϊν μποροφν να αρχίςουν να διακρίνουν τισ διαφορζσ των δεδομζνων του παρόντοσ από 

το παρελκόν και να ερμθνεφουν το παρελκόν, ζςτω και απλά, με βάςθ το ιςτορικό του 

πλαίςιο, κεμελιϊδθ ςτοιχεία τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ωσ κατανόθςθσ. Οι 
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«πειραματικζσ» ομάδεσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ζδειξαν ότι ζκαναν ζνα ςθμαντικό βιμα 

προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, με τουσ μακθτζσ υψθλισ και μζςθσ επίδοςθσ να ζχουν κατά 

μζςο όρο καλφψει ικανοποιθτικά επίπεδα προσ τθν πραγματικι ιςτορικι κατανόθςθ και 

τουσ μακθτζσ χαμθλισ επίδοςθσ να ζχουν κάνει ςθμαντικά βιματα προσ αυτιν. Τα ςτοιχεία 

που πικανόν να ςυνζβαλαν ςε αυτιν τθν πρόοδο είναι θ ςυμμετοχικι διαδικαςία, θ 

αίςκθςθ τθσ αυτονομίασ, το αναμενόμενο τελικό προϊόν-αποτζλεςμα ωσ κίνθτρο για 

ερμθνεία των πθγϊν και θ παραγωγι λόγου (Goalen 1995α, 74)˙ αυτά τα ςτοιχεία 

ειςιχκθςαν ςτθν «πειραματικι» διδαςκαλία μζςω τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ. 

 

 IV. 2. χολιαςμόσ ευρθμάτων για τθ μεταβλθτι «ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ 

 ενδιαφζρον» 

 Ρολλζσ ςυηθτιςεισ ζχουν γίνει για το αν θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ μπορεί να 

περιλαμβάνει, πζρα από τθ λογικι κατανόθςθ, και τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι ςτισ 

πράξεισ των ανκρϊπων του παρελκόντοσ (βλ. παραπάνω, ΑϋΜζροσ, Κεφάλαιο 1ο, ΛΛΛ.2.), 

κεωρϊντασ το ςυναίςκθμα κεμελιϊδεσ ςτοιχείο για τθν κατανόθςθ του παρελκόντοσ (Little 

1983β, 30-31) ι αναγνωρίηοντασ ςτθν ζννοια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ζνα «κυμικό» 

ςτοιχείο με τθν ζννοια του ενδιαφζροντοσ ωσ κινθτιριασ δφναμθσ ςχεδόν κάκε ιςτορικισ 

ζρευνασ (Barton & Levstik 2008, 301-302). 

 Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, βαςικόσ πειραματικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ 

ζρευνασ ιταν να αποδειχκεί ότι θ «Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον για το 

παρελκόν» επθρεάηεται από τθ διδακτικι πρακτικι, όταν αυτι αξιοποιεί τεχνικζσ τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ. Ο πειραματικόσ αυτόσ ςτόχοσ κρίκθκε αρκετά 

ςθμαντικόσ για τθν ζρευνα, κακϊσ το ενδιαφζρον για το παρελκόν είναι «κρίςιμο εργαλείο 

για τθν κατανόθςθ του παρελκόντοσ, το οποίο κα πρζπει να αποτελεί μζροσ κάκε ιςτορικισ 

εκπαίδευςθσ» (Barton & Levstik 2008, 318). 

 Τα ευριματα των μετριςεων τόςο μεταξφ των «πειραματικϊν» ομάδων και των 

ομάδων «ελζγχου» όςο και τθσ εξζλιξθσ που παρουςίαςε κάκε ομάδα ξεχωριςτά από τον 

αρχικό ζλεγχο ςτον επανζλεγχο επιβεβαίωςαν πλιρωσ τισ αρχικζσ προβλζψεισ, ότι δθλαδι 

το ενδιαφζρον για το παρελκόν μπορεί να επθρεαςτεί και μάλιςτα ςε ςτατιςτικά ςθμαντικό 

βακμό από τθν αξιοποίθςθ τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτο μάκθμα 

τθσ Λςτορίασ. 

 Το πρϊτο εφρθμα που κάνει εντφπωςθ ςτθν περίπτωςθ τθσ μεταβλθτισ «Λςτορικι 

Ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» είναι θ ςτατιςτικά ςθμαντικι μείωςθ των μζςων όρων των 
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ομάδων «ελζγχου» (Α-2 και Γ-2) κατά τον επανζλεγχο, γεγονόσ που κα μποροφςε να 

ερμθνευκεί ωσ «κορεςμόσ» μετά τθν παραδοςιακι μετωπικι διδαςκαλία των αντίςτοιχων 

ενοτιτων˙ χαρακτθριςτικζσ ωσ προσ αυτό είναι ίςωσ οι αναφορζσ μακιτριασ τθσ ομάδασ             

Α-2 με υψθλι ςχολικι επίδοςθ, θ οποία κατά τον προζλεγχο ςτθν ερϊτθςθ 8 ςχετικά με το 

ενδιαφζρον τθσ για τθν περίοδο ζγραψε: «Εμζνα με ενδιαφζρει περιςςότερο από τθν 

αρχαϊκι εποχι *...+ θ ςειςάχκεια, γιατί πιςτεφω πωσ ευνοοφςε τουσ φτωχοφσ *...+, ενϊ κατά 

τον επανζλεγχο ςτθν ίδια ερϊτθςθ απάντθςε: [...+Δεν είναι απαραίτθτο κατά τθ γνϊμθ μου 

να μάκουμε περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ και (sic) ζχουμε ιδθ μάκει αρκετά για τθν αρχαϊκι 

εποχι». Αντίκετα, οι «πειραματικζσ» ομάδεσ παρουςίαςαν ςτατιςτικά ςθμαντικι αφξθςθ. 

Διάγραμμα 4 

Θ εξζλιξθ ςτθ μεταβλθτι «Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» ςτθν Αϋ Γυμναςίου 

 

Αντιςτοιχία αρικμθτικισ κλίμακασ: 0: κανζνα ενδιαφζρον, 1: «εκνικό παρελκόν», 2: «μάκθςθ και 
ζμπνευςθ», 3: «θκικζσ κρίςεισ», 4: «”βοικεια” ςε “κφματα”», 5: «διδάγματα τθσ ιςτορίασ» 

 

 

 Μάλιςτα, οι αμφίρροπεσ αυτζσ τάςεισ παρατθρικθκαν ςτισ «πειραματικζσ» και 

ομάδεσ «ελζγχου» και των δφο τάξεων που μελετικθκαν, γεγονόσ που υποδθλϊνει πωσ 

μάλλον δεν πρόκειται για μια τυχαία εξζλιξθ και δεν εξαρτάται από τθν θλικία των 

μακθτϊν. Σχθματικά, οι διαφορζσ φαίνονται ςτα διαγράμματα 4, για τθν Αϋ Γυμναςίου, και 

5, για τθ Γϋ Γυμναςίου. 

Διάγραμμα 5 

Θ εξζλιξθ ςτθ μεταβλθτι «Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» ςτθν Γϋ Γυμναςίου 

 

Αντιςτοιχία αρικμθτικισ κλίμακασ: 0: κανζνα ενδιαφζρον, 1: «εκνικό παρελκόν», 2: «μάκθςθ και 
ζμπνευςθ», 3: «θκικζσ κρίςεισ», 4: «”βοικεια” ςε “κφματα”», 5: «διδάγματα τθσ ιςτορίασ» 
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 Αντίςτοιχα, όλεσ οι επιμζρουσ ομάδεσ «ελζγχου» ςε όλα τα επίπεδα ςχολικισ 

επίδοςθσ παρουςίαςαν μείωςθ του ενδιαφζροντοσ για τθν εξεταηόμενθ ιςτορικι περίοδο, 

ενϊ οι «πειραματικζσ» ομάδεσ παρουςίαςαν ςτακερότθτα με κατά βάςθ μικρζσ αυξιςεισ. 

Αν και τα δεδομζνα δεν επζτρεψαν τθν ανεφρεςθ ικανοφ αρικμοφ ςτατιςτικά ςθμαντικϊν 

διαφορϊν ςτθν εξζλιξθ των επιδόςεων των ομάδων ωσ προσ τθ μεταβλθτι «Λςτορικι 

Ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον», θ ςφγκριςθ μετά το χειριςμό (post-test) των 

«πειραματικϊν» ομάδων με τισ ομάδεσ «ελζγχου» ζδειξαν ότι ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ παρατθρικθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των «πειραματικϊν» 

και των αντίςτοιχϊν τουσ ομάδων «ελζγχου».  

 Λδιαίτεροσ λόγοσ, μάλιςτα, κα μποροφςε να γίνει για τθ ςφγκριςθ μεταξφ των 

ομάδων υψθλισ ςχολικισ επίδοςθσ Γ-1 και Γ-2, οι οποίεσ κατά τον προζλεγχο παρουςίαςαν 

μεταξφ τουσ ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά, με τθν ομάδα «ελζγχου» να υπερτερεί, ενϊ 

κατά τον επανζλεγχο μετά τον «πειραματικό» χειριςμό θ ιςορροπία αυτι ανατράπθκε και θ 

πιο «αδφναμθ» αρχικά ωσ προσ τθ μεταβλθτι «Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ ενδιαφζρον» 

«πειραματικι» ομάδα (Γ-1) βρζκθκε να υπερζχει ζναντι τθσ ομάδασ «ελζγχου» (Γ-2) και 

μάλιςτα ςε ςτατιςτικά ςθμαντικό βακμό. Σχθματικά, οι διαφορζσ φαίνονται ςτο διάγραμμα 

6.  

 

Διάγραμμα 6 

φγκριςθ pre και post των τιμϊν τθσ μεταβλθτισ «Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ ωσ 

ενδιαφζρον» ςε όλεσ τισ επιμζρουσ «πειραματικζσ» ομάδεσ (Α-1 και Γ-1) και ομάδεσ 

«ελζγχου» (Α-2 και Γ-2)  

 

  Αντιςτοιχία αρικμθτικισ κλίμακασ: 0: κανζνα ενδιαφζρον, 1: «εκνικό παρελκόν», 2: 
«μάκθςθ και ζμπνευςθ», 3: «θκικζσ κρίςεισ», 4: «”βοικεια” ςε “κφματα”», 5: «διδάγματα τθσ 

ιςτορίασ» 
Y.E.: Υψθλι επίδοςθ, Μ.Ε.: Μεςαία επίδοςθ, Χ.Ε.: Χαμθλι επίδοςθ  

 

 Αν και περιοριςμζνθ ςυςτθματικι ζρευνα ζχει γίνει για το ενδιαφζρον των 
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μακθτϊν για τθν Λςτορία, θ παράμετροσ αυτι είναι ίςωσ θ βαςικότερθ προχπόκεςθ για τθν 

ιςτορικι κατανόθςθ. Οι Barton και Levstik (2008, 302), οι οποίοι ζχουν μελετιςει τθν 

ζννοια του ενδιαφζροντοσ ςτθ ςυηιτθςθ για τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ, υποςτθρίηουν ότι 

«το ενδιαφζρον είναι ζνα εργαλείο που χρθςιμοποιοφν οι άνκρωποι για να εδραιϊςουν τθ 

ςχζςθ τουσ με το παρελκόν». Θ πρόοδοσ, ζςτω και μικρι, ςτον παράγοντα αυτό που 

παρουςίαςαν οι μακθτζσ ςτισ «πειραματικζσ» ομάδεσ φαίνεται να ζχει ςχζςθ με τον ίδιο 

τον τρόπο διδαςκαλίασ˙ «όταν οι μακθτζσ», γράφουν οι Barton και Levstik (2007, 304), 

«ενδιαφζρονται για ζνα αντικείμενο μελζτθσ, ζχουν περιςςότερα κίνθτρα να ςυμμετάςχουν 

ςτθ διδαςκαλία, να αναηθτοφν από μόνοι τουσ πλθροφορίεσ και να ςκεφτοφν για ό,τι 

μακαίνουν». Μιπωσ, όμωσ, ςυμβαίνει ταυτόχρονα και το αντίςτροφο; Μιπωσ τελικά, όςο 

οι μακθτζσ αναηθτοφν αυτόνομα κι ενεργθτικά τθν ιςτορικι «αλικεια», αντιλαμβάνονται 

πωσ το παρελκόν και θ Λςτορία είναι κάτι πζρα και πάνω από ζνα ςχολικό εγχειρίδιο κι άρα 

αξίηει τθν προςοχι και το ενδιαφζρον τουσ (Αβδελά 1998, 127-129˙ πβ. Postman & 

Weingartner 1985, 258-268);  

 Οι μακθτζσ των ομάδων «ελζγχου» περιορίςτθκαν ςτθν φλθ που είχαν ςτθ διάκεςι 

τουσ μζςω του ςχολικοφ εγχειριδίου, ενϊ οι μακθτζσ των «πειραματικϊν» ομάδων είδαν 

τθν Λςτορία ωσ δράςθ μζςα από τισ τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ (Little 1983α). Με τθν 

προςζγγιςθ αυτι οι «πειραματικζσ» ομάδεσ είδαν ότι θ Λςτορία ζχει πραγματικι διάςταςθ, 

ότι περιλαμβάνει ανκρϊπουσ που είχαν να αντιμετωπίςουν διαφορετικζσ ςυνκικεσ, αλλά 

και να ανταποκρικοφν ςε διαχρονικζσ ανάγκεσ˙ είδαν, με άλλα λόγια, για λίγο τον εαυτό 

τουσ μζςα ςε αυτιν˙ ζτςι το ενδιαφζρον τουσ ςτράφθκε ςτθ «κυμικι» πλευρά τθσ Λςτορίασ, 

είτε ωσ θκικι ζγνοια για τουσ ανκρϊπουσ του παρελκόντοσ είτε ωσ ζμπνευςθ για δράςθ 

ςτο ςιμερα (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛ.). Από τθν άλλθ, οι μακθτζσ των 

ομάδων «ελζγχου», αν και ςτον προζλεγχο (pre-test) ζδειξαν να ζχουν ςε μεμονωμζνεσ 

περιπτϊςεισ αίςκθςθ τθσ θκικισ διάςταςθσ τθσ Λςτορίασ, το ενδιαφζρον τουσ μειϊκθκε με 

το πζρασ τθσ προσ διδαςκαλία φλθσ, θ οποία ταυτιηόταν με το ςχολικό εγχειρίδιο.  

 Δεν είναι ίςωσ τυχαίο αυτό που μια μακιτρια από τθν «πειραματικι» ομάδα Γ-1 με 

χαμθλι ςχολικι επίδοςθ, είπε κατά τθν αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων: «Ρρϊτα ζπρεπε να 

ακοφμε τον κακθγθτι να μιλάει κι εμείσ βαριόμαςταν και ηωγραφίηαμε. Τϊρα, κάνουμε 

εμείσ το μάκθμα και μασ αρζςει, γιατί να μθ μασ ενδιαφζρει;».  

  

V.υμπεράςματα 

Ππωσ ζχουν τονίςει πολλοί μελετθτζσ, θ μελζτθ των ιςτορικϊν πθγϊν είναι βαςικι 

προχπόκεςθ για τθν καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτθν τάξθ˙ ο πιο αξιόπιςτοσ 
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τρόποσ για να βρει κανείσ τι πίςτευε κάποιοσ ι τι επικυμοφςε ςτο παρελκόν είναι να 

ανατρζξει ςτισ πθγζσ, γεγονόσ που, χωρίσ να αποκλείει τθ διαίςκθςθ, επιβάλλει γνωςτικι 

επάρκεια και μεκοδολογικό ορκολογιςμό (Lee et al. 1997, 233). Θ παραδοςιακι, όμωσ, 

διδακτικι πρακτικι με το δάςκαλο να παρακζτει τισ ιςτορικζσ πθγζσ και να τισ ερμθνεφει, 

δίνοντασ περιςςότερθ ι λιγότερθ ευχζρεια ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε να ςυνάγουν οι ίδιοι 

ιςτορικά ςυμπεράςματα (Yeager & Doppen 2001, 111-112), δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 

αποτελεςματικι, κακϊσ ςτερεί από τουσ μακθτζσ τθν αυτενζργεια που απαιτείται.  

 Οι Fines και Verrier (1974) με το βιβλίο τουσ The Drama of History ςυνζβαλαν 

αποφαςιςτικά ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ, όταν ενςωμάτωςαν τθν ιδζα τθσ εργαςίασ με 

ζγγραφα ςτο διδακτικό πλαίςιο του Δράματοσ, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί (βλ. παραπάνω, 

Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο, ΛΛ.2). Ανεξάρτθτα από τθν πολεμικι που δζχτθκε θ προςζγγιςι τουσ 

ωσ προσ τθν ζννοια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, θ χριςθ ποιοτικϊν ιςτορικϊν πθγϊν για 

τον προςεκτικό ςχεδιαςμό επειςοδίων που αποδίδουν ιςτορικά ςτιγμιότυπα, γεγονότα και 

περιςτάςεισ με παιχνίδια ρόλων ι προςομοιϊςεισ κακιερϊκθκε από τότε ωσ μια ςυνικθσ 

πρακτικι (Field 2001, 126˙ Goalen 1995α˙ 1995β˙ Porter 1994˙ Thompson 1983, 21-23˙ 

Dickinson & Lee 1978, 108). Στο ίδιο πλαίςιο με αυτό των Fines και Verrier θ Little (1983α, 

12) υποςτιριξε ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ μπορεί να πείςει τα 

παιδιά για τθν πραγματικότθτα του παρελκόντοσ και να προςφζρει ευκαιρίεσ για ιςτορικι 

ςκζψθ κι ελεγχόμενθ χριςθ τθσ φανταςίασ, κακϊσ θ μάκθςθ επιτυγχάνεται μζςα από 

προςωπικι ςυμμετοχι.  

Στο πλαίςιο αυτό και διευρφνοντάσ το με «πειραματικζσ» μετριςεισ, θ παροφςα 

ποςοτικι ζρευνα επιχείρθςε να δείξει ότι θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ είναι μια δεξιότθτα 

γνωςτικοφ και κυμικοφ τφπου, θ οποία μπορεί να καλλιεργθκεί με ςθμαντικά 

αποτελζςματα μζςω τθσ διδαςκαλίασ με βάςθ τισ τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι θ Δραματικι Τζχνθ είναι πολφ 

πικανό να επιδρά κετικά ςτθν καλλιζργεια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςε μακθτζσ 

Γυμναςίου ανεξάρτθτα από ςχολικι επίδοςθ και θλικιακι ομάδα. Είναι, λοιπόν, θ 

Δραματικι Τζχνθ μια παιδαγωγικι για τθν Λςτορία που απευκφνεται ςε όλουσ και μπορεί να 

ζχει κετικά αποτελζςματα ςε δυο από τισ πιο ενδιαφζρουςεσ και ςθμαντικζσ πλευρζσ τθσ 

Λςτορίασ, αυτιν που αφορά ςτθν κατανόθςθ τθσ κζςθσ των ανκρϊπων του παρελκόντοσ κι 

εκείνθ που ςχετίηεται με το ενδιαφζρον για αυτοφσ. 
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Βϋ ΜΕΡΟ. Ερευνθτικι διαδικαςία και ευριματα ζρευνασ 

Κεφάλαιο 4ο:  χεδιαςμόσ και εφαρμογι διδακτικϊν παρεμβάςεων 

 
Ι. Διδακτικά ςενάρια 

Ο διδακτικόσ χειριςμόσ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ των πειραματικϊν ομάδων Α-1 και Γ-1 

ςτόχευε ςτθν εξοικείωςθ με το παρελκόν, μζςω τθσ ανάλθψθσ ρόλων από τουσ μακθτζσ 

που καλοφνταν να ςυηθτιςουν, να ερμθνεφςουν και να κρίνουν γεγονότα ςτο ιςτορικό τουσ 

πλαίςιο με βάςθ ποικίλεσ ιςτορικζσ πθγζσ. Μ’  αυτιν τθ διερευνθτικι μζκοδο, οι μακθτζσ 

«βίωναν» το ιςτορικό παρελκόν, υποδυόμενοι ανκρϊπουσ που ζηθςαν ςε αυτό και 

λάμβαναν ποικίλεσ αποφάςεισ, ζκριναν κι αξιολογοφςαν καταςτάςεισ, επιλζγοντασ 

ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ ηωισ και δράςθσ, οι οποίοι δεν είναι αυτονόθτοι ςτθ ςθμερινι 

εποχι. Μ’  άλλα λόγια ςτο διδακτικό πλαίςιο που εφαρμόςτθκε οι μακθτζσ καλοφνταν να 

διατυπϊςουν «προςωπικζσ γνϊμεσ, εκτιμιςεισ και ςυμπεράςματα» για τθν ιςτορικι 

περίοδο που τουσ απαςχολοφςε και να τοποκετθκοφν μζςω αυτϊν «υπεφκυνα» 

(Ματςαγγοφρασ 2011β, 111) απζναντι ςτον κόςμο του παρελκόντοσ. 

 

 Ι.1. Διάρκεια και διαδικαςία εφαρμογισ 

 Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, ΛΛΛ.3.v.), για τισ 

ανάγκεσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ςχεδιάςτθκαν κι εφαρμόςτθκαν είκοςι (20) ςυνολικά 

διδακτικζσ παρεμβάςεισ / ςενάρια, δζκα (10) για τθν Αϋ Γυμναςίου και δζκα (10) για τθν Γϋ 

Γυμναςίου, με ςκοπό να διερευνθκοφν οι επιδράςεισ τθσ διδαςκαλίασ ςφμφωνα με τισ 

αρχζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθν καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ 

ςε μακθτζσ Γυμναςίου150. Οι διδακτικζσ αυτζσ παρεμβάςεισ είχαν διάρκεια ςυνικωσ μιασ 

διδακτικισ ϊρασ (45’)151. Σε δφο μόνο περιπτϊςεισ *Βλ. Διδακτικι Ραρζμβαςθ (εφεξισ Δ.Ρ.) 

Α-1: 9 & Γ-1: 4+ οι δραςτθριότθτεσ τθσ παρζμβαςθσ αναπτφχκθκαν ςε δφο διδακτικζσ ϊρεσ.  

                                                           
150

 Ο αρικμόσ των είκοςι ςυνολικά διδακτικϊν παρεμβάςεων κρίκθκε επαρκισ (Mertler 2012, 14-22˙ 
Altrichter et al. 2001, 297˙ Melrose 2001), ϊςτε να ςυμβάλει ςτθν πλιρθ κατανόθςθ των 
αποτελεςμάτων (Stringer 2007, 58), εξαςφαλίηοντασ τισ αναγκαίεσ ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ τριϊν 
τουλάχιςτον «κφκλων» ςχεδιαςμοφ – δράςθσ – παρατιρθςθσ – αναςτοχαςμοφ. Εξάλλου, θ διεκνισ 
εμπειρία ερευνϊν με ποςοτικό ι ποιοτικό προςανατολιςμό ζχει δείξει πωσ αποτελζςματα μποροφν 
να προκφψουν από ανάλογο ι και μικρότερο αρικμό μακθμάτων (πβ. Goalen & Hendy 1993, 363˙ 
Duatepe 2004, 59˙ Τςιάρασ 2003, 197˙ Τςιάρασ 2007α, 80˙ Κοντογιάννθ 2012, 163), όπωσ 
αποδείχτθκε και από τθν ποςοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων των pre και post tests. Ραράλλθλα, το 
αναλυτικό πρόγραμμα τθσ Λςτορίασ που προζβλεπε για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 δφο διδακτικζσ 
ϊρεσ για τθν Αϋ και τρεισ διδακτικζσ ϊρεσ για τθ Γϋ Γυμναςίου και θ απϊλεια αρκετϊν διδακτικϊν 
ωρϊν δεν επζτρεψαν τθν ανάπτυξθ περιςςότερων διδακτικϊν παρεμβάςεων. 
151

 Οι δραςτθριότθτεσ κατά περίπτωςθ προςαρμόηονταν ςτο διακζςιμο χρόνο. 
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 Τα μακιματα γίνονταν εντόσ του κανονικοφ ωρολογίου προγράμματοσ του 

ςχολείου, ενταγμζνα ςτο ευρφτερο πρόγραμμα διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ 

και όχι ςε ειδικά προγραμματιςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ (Άλκθςτισ 1998, 38). Λόγω 

ιδιαίτερων ςυνκθκϊν, εκδρομϊν, αργιϊν και ποικίλων δραςτθριοτιτων του ςχολείου, 

αρκετζσ διδακτικζσ ϊρεσ χάκθκαν, με αποτζλεςμα το ςφνολο του ερευνθτικοφ 

προγράμματοσ να διαρκζςει δϊδεκα (12) εβδομάδεσ ςτθν Αϋ Γυμναςίου, όπου το μάκθμα 

ιταν δίωρο, και δζκα (10) εβδομάδεσ ςτθ Γϋ Γυμναςίου, όπου το μάκθμα ιταν τρίωρο.  

 Από τισ παρεμβάςεισ αυτζσ, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ «φκίνουςασ κακοδιγθςθσ» 

(fading scaffolding˙ βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, IV.5.), οι τρεισ πρϊτεσ ςε κάκε 

τάξθ προχπζκεταν εξοικείωςθ με τθν προσ διερεφνθςθ ενότθτα με άμεςθ διδαςκαλία 

(Ματςαγγοφρασ 2008, 33), θ οποία είχε προθγθκεί με βάςθ τισ αρχζσ τθσ Διδακτικισ τθσ 

Λςτορίασ (Σμυρναίοσ 2008, 63-76˙ Moniot 2002) και ςφμφωνα με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα 

Σπουδϊν (Κατςουλάκοσ et al 2012, 13-15˙ Λοφβθ & Ξιφαράσ 2012, 11-21), ενϊ κατά τισ 

επόμενεσ οι μακθτζσ, ζχοντασ εξοικειωκεί με τισ ςχετικζσ ιςτορικζσ ζννοιεσ κι ζχοντασ 

αναπτφξει ζνα πλαίςιο μεταγνωςτικισ επεξεργαςίασ (Barton & Levstik 2011, 18), 

προχωροφςαν ςταδιακά πιο ανεξάρτθτα ςτθν κατάκτθςθ κι εμπζδωςθ τθσ φλθσ (Wagner 

1976, 226). 

 Συνολικά αναπτφχκθκαν, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ζρευνασ δράςθσ, ςε κάκε 

«πειραματικι» ομάδα τρεισ «κφκλοι» ςχεδιαςμοφ – δράςθσ – παρατιρθςθσ – 

αναςτοχαςμοφ (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, ΛΛΛ.3.v.) που περιλάμβαναν τρεισ (3) 

διδακτικζσ παρεμβάςεισ οι δφο πρϊτοι και τζςςερισ (4) ο τρίτοσ. Κάκε νζοσ «κφκλοσ» 

ερχόταν να απαντιςει ςε ερωτιματα ι κζματα που προζκυπταν από τθν εφαρμογι του 

προθγοφμενου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε «κφκλου» γινόταν μια ςυηιτθςθ 

αναςτοχαςμοφ κι αξιολόγθςθσ των δραςτθριοτιτων, ενϊ ςτο τζλοσ ςυμπλθρϊκθκαν 

γραπτά ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ του ςυνόλου των εφαρμογϊν. 

 

 Ι.2. Θ διαμόρφωςθ του χϊρου 

 Ο χϊροσ, όπου αναπτφςςονταν οι διδακτικζσ παρεμβάςεισ, διαμορφωνόταν 

κατάλλθλα κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ, πριν από το μάκθμα (Kempe 2009, 119-120˙ 

Γραμματάσ 1999α, 88˙ Beauchamp 1998, 104-108˙ O’  Toole 1992, 44˙ Wagner 1976, 154). Οι 

περιςςότερεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ αναπτφχκθκαν ςτισ τυπικζσ αίκουςεσ, όπου οι 

πειραματικζσ ομάδεσ Α-1 και Γ-1 παρακολουκοφςαν και τα υπόλοιπα μακιματα του 

ωρολογίου προγράμματοσ. Μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ Α-1 ομάδασ κρίκθκε αναγκαίο να 

μεταφερκοφν οι μακθτζσ μία φορά ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ (Βλ. Δ.Ρ. Α-1: 9), αλλά 
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και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ο χϊροσ ιταν διευκετθμζνοσ με παρόμοιο τρόπο. Τα κρανία 

ςτθν τυπικι τάξθ διαμορφϊνονταν κάκε φορά τοποκετθμζνα ανά δφο, ϊςτε να 

λειτουργοφν ωσ «τραπζηια εργαςίασ», για τισ ομάδεσ, διάταξθ που ευνοεί τθν 

ομαδοςυνεργατικι διαδικαςία (Ματςαγγοφρασ 2008, 87). Ραράλλθλα, θ διάταξθ αυτι των 

κρανίων επζτρεπε τθ διαμόρφωςθ ανοιχτοφ «ςκθνικοφ» χϊρου, όπου εκτυλιςςόταν θ 

δράςθ˙ παρόμοια, οι διαδραςτικοί πίνακεσ, που ιταν διακζςιμοι ςτισ αίκουςεσ, 

χρθςιμοποιικθκαν ωσ ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο του ςκθνικοφ χϊρου, μεταφζροντασ 

εικόνεσ και ιχουσ από τθν εποχι και το γεγονόσ που εξεταηόταν (πβ. Τςιάρασ 2005, 84-85, 

93˙ Sebba 2000, 163). Ζτςι, ειςιχκθ ωσ προσ τθν εικαςτικι κάλυψθ των αποδόςεων των 

μακθτϊν θ λφςθ τθσ λιτότθτασ ι του «άδειου χϊρου», που καλλιεργεί τθ φανταςία των 

παιδιϊν (Μϊρου 2002). 

 
 Ι.3. Δομι ςεναρίων και τεχνικζσ 

 Ο ςχεδιαςμόσ του ςυνόλου των διδακτικϊν παρεμβάςεων ζγινε πριν από τθν 

ζναρξθ τθσ ερευνθτικισ εφαρμογισ˙ ωςτόςο, πριν από κάκε μάκθμα, γινόταν επανεκτίμθςθ 

των δραςτθριοτιτων, ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ και τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςτα 

προθγοφμενα, ενϊ θ τελικι μορφι των μακθμάτων δινόταν κατά τθν εφαρμογι τουσ, 

ανάλογα προσ τθν υποδοχι των ςυμμετεχόντων (Wagner 1976, 109-127).  

 Τυπικά, κάκε διδακτικι παρζμβαςθ αποτελοφνταν από τρία μζρθ, τθν ειςαγωγι, 

τθν ανάπτυξθ και το κλείςιμο, όπωσ υποδεικνφει θ διεκνισ και εγχϊρια βιβλιογραφία (βλ. 

παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛΛ.6.iv.).  

 Θ ειςαγωγι περιλάμβανε δραςτθριότθτεσ δθμιουργίασ ατμόςφαιρασ ομάδασ, 

γνωριμίασ με το αρχικό περιβάλλον και διαμόρφωςθ ςκθνικοφ χϊρου˙ αυτζσ οι 

δραςτθριότθτεσ για «ηζςταμα» ςτόχευαν να κάνουν τουσ μακθτζσ να χαλαρϊςουν, να 

εμπιςτευτοφν ο ζνασ τον άλλο και να διαςκεδάςουν.  

 Θ ανάπτυξθ περιείχε τισ δραςτθριότθτεσ του νζου δραματικοφ περιβάλλοντοσ, που 

περιλάμβανε τθ δράςθ και το ςτοχαςμό, διαμορφϊνοντασ ουςιαςτικά τθν ιςτορία. Οι 

μακθτζσ εργάηονταν βαςικά ςε ομάδεσ 4-6 ατόμων, ακόμθ και ςε ηεφγθ κατά περίπτωςθ 

(Ματςαγγοφρασ 2011β, 517˙ Ματςαγγοφρασ 2004, 242-243), αν και δεν ζλειψαν ατομικζσ 

εργαςίεσ και δραςτθριότθτεσ για τθν ολομζλεια (Τςιάρασ 2007β, 35˙ Τςιάρασ 2005, 85). Θ 

επιλογι των τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ γινόταν με κριτιριο τθ 

δυνατότθτα μζςω αυτϊν να μελετθκοφν ιςτορικζσ πθγζσ (Murphy 2005, 76-85), βαςικι 

προχπόκεςθ για τθν καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ (βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, 

Κεφάλαιο 1ο, IV.5.vi.).  
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 Οι δραςτθριότθτεσ ποίκιλλαν ωσ προσ τισ τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ και χρθςιμοποιοφνταν με βάςθ τισ ανάγκεσ και τα δεδομζνα τθσ διδακτικισ 

ενότθτασ, αλλά και τθν εμπειρία τθσ ομάδασ και το διακζςιμο χρόνο. Στόχοσ τουσ ιταν θ 

ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ του χρόνου, τθσ εποχισ και τθσ δράςθσ μζςα από γεγονότα και 

καταςτάςεισ τθσ κοινωνικισ ηωισ του παρελκόντοσ (Τςιάρασ 2005, 102). Συγκεκριμζνα, 

τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν και αξιολογικθκαν ςτισ διδακτικζσ εφαρμογζσ τθσ 

παροφςασ ζρευνασ ιταν οι εξισ152: 

 Μανδφασ του Ειδικοφ (Mantle of the Expert˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 3, 9 & Γ-1: 

1),  

 Συςκζψεισ ι Συμβοφλια ομάδων ι ολομζλειασ (Meetings˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. 

Α-1: 1, 4, 5, 7 & Γ-1: 2, 5, 8, 9),  

 Ραιχνίδια ρόλων (Role-play) και Δραματοποιιςεισ (Small-Groups Play-Making˙ βλ. 

για παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 1, 2, 4, 5, 9, 10 & Γ-1: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10), 

 Δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ (Action Narration) ι απλι Αφιγθςθ (Narration) ωσ 

ςυνδετικό ςτοιχείο ςε όλεσ τισ διδακτικζσ παρεμβάςεισ, 

 Ομαδικι δθμιουργία χϊρου (Defining Space) ωσ ειςαγωγικό ςτοιχείο ςτισ 

περιςςότερεσ παρεμβάςεισ (Βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 1, 2, 4, 5, 6, 7 & Γ-1: 2, 5, 

6, 7, 8, 9, 10), 

 Δομθμζνοσ ι Κακοδθγοφμενοσ αυτοςχεδιαςμόσ (Improvisation˙ βλ. για παράδειγμα 

Δ.Ρ. Α-1:  1, 2, 4, 5, 6, 8 & Γ-1: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10), 

 Ραγωμζνθ εικόνα (Still-Image˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 3, 9 Γ-1: 1, 9), 

 Φωνζσ ςτο κεφάλι (Voices in the head˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 8), 

 Συλλογικόσ χαρακτιρασ (Collective Character˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 8), 

 Τθλεφωνικι επικοινωνία (Telephone Conversation˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 3 

& 9),  

 Συνζντευξθ (Interview˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 10 & Γ-1: 6),  

  Ανακριτικι καρζκλα ι Καρζκλα των αποκαλφψεων (Hot-Seating˙ βλ. για 

παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 4, 5 & Γ-1: 6),  

 Δάςκαλοσ ςε ρόλο [Teacher-in-Role˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 

Γ-1: 1, 2, 3, 5, 6, 7],  

 Μακθτισ ςε ειδικό ρόλο (Students in role˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 4, 5, 6 & Γ-

1: 4, 6, 7), 

                                                           
152

 Για τισ τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ που ακολουκοφν, βλ. αναλυτικά 
παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2

ο
, ΛΛI.6.v. 
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 Ραντομίμα (Mimed Activity) ωσ ελεφκερθ επιλογι απόδοςθσ μιασ ςκθνισ (Βλ. για 

παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 8),  

 Γραφι ςε ρόλο (Writing-in-Role) ςε όλεσ τισ διδακτικζσ παρεμβάςεισ,  

 Κφκλοσ τθσ ηωισ (Circle of Life˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 3 & Γ-1: 1), 

 Αντιπαράκεςθ απόψεων (Debate˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Γ-1: 4), 

 Φάςμα τθσ Διαφοράσ (Spectrum of Difference˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Γ-1: 4), 

 Διάδρομοσ τθσ Συνείδθςθσ (Conscience Alley˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Γ-1: 4), 

 Ομαδικό Γλυπτό (Group Sculpture˙ βλ. για παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 7, 9], 

 Κινθτικζσ Δραςτθριότθτεσ, κυρίωσ για «ηζςταμα» και για τθ δθμιουργία 

ατμόςφαιρασ ςκθνικοφ ςε ςυνδυαςμό με μουςικι ςε όλεσ ςχεδόν τισ διδακτικζσ 

παρεμβάςεισ, 

 Ραιχνίδια (Games) που εξελίςςονται ςε δομικά ςυςτατικά του Δράματοσ (Βλ. για 

παράδειγμα Δ.Ρ. Α-1: 8), 

 Ρροςωπικά αντικείμενα του χαρακτιρα (Objects of Character˙ βλ. για παράδειγμα 

Δ.Ρ. Α-1: 9). 

 Το κλείςιμο περιλάμβανε δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ και αναςτοχαςμοφ ωσ προσ 

τθν ανάπτυξθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ και ωσ προσ τθν υποδοχι των δραςτθριοτιτων. 

Συνικθσ τεχνικι ςτθ φάςθ αυτι ιταν θ γραφι ςε ρόλο, όπου οι μακθτζσ ςυνόψιηαν όςα 

μάκαιναν και κατανοοφςαν ςτο πλαίςιο του Δράματοσ, μζςα ςε ςελίδεσ θμερολογίου (βλ. 

Δ.Ρ. Α-1: 1, 2 & Γ-1: 4, 5), επιςτολζσ (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 5 & Γ-1: 3, 7), απολογθτικά κείμενα (βλ. 

Δ.Ρ. Γ-1: 8), δθμοςιογραφικά ςχόλια (βλ. Δ.Ρ. Γ-1: 6), ςυνκιματα (βλ. Δ.Ρ. Γ-1: 2), κείμενα κι 

αντικείμενα για μουςειακζσ εκκζςεισ (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 3, 9 & Γ-1: 1), ςυμβουλζσ (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 6 

& Γ-1: 9), λόγουσ (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 7), ςχόλια προσ τα ιςτορικά υποκείμενα (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 4), 

ιςτορικά κείμενα (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 8), ςυνεντεφξεισ (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 10), κείμενα προβλθματιςμοφ 

(βλ. Δ.Ρ. Γ-1: 10). Ραράλλθλα, ςτθ φάςθ αυτι τθσ αξιολόγθςθσ, οι μακθτζσ καλοφνταν εντόσ 

ι εκτόσ Δράματοσ να ςχολιάςουν τθ διαδικαςία του μακιματοσ με αναφορζσ (Άλκθςτισ 

2008, 281-295) που ςθμείωναν ςε χαρτάκια, ςχθματίηοντασ κολλάη (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 1, 2, 3, 5 & 

Γ-1: 1, 2, 7), λζγοντασ τθ γνϊμθ τουσ (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 6, 10 & Γ-1: 5, 6, 10), ςυμπλθρϊνοντασ 

«ςυννεφάκια» ςε κόμικ (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 4 & Γ-1: 3, 9), κάνοντασ γκριμάτςεσ κι επιλζγοντασ 

διάκεςθ (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 8 & Γ-1: 4), ςχθματίηοντασ ομαδικά γλυπτά (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 7), 

ςτζλνοντασ χαιρετιςμοφσ (Βλ. Δ.Ρ. Α-1: 9) ι δίνοντασ ζνα τίτλο ςτο μάκθμα (βλ. Δ.Ρ. Γ-1: 8). 

 

 Ι.4. Εποπτικό και βοθκθτικό υλικό  

 Σε κάκε διδακτικι παρζμβαςθ δίνονταν φφλλα εργαςίασ, με ςαφείσ οδθγίεσ για τισ 
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δραςτθριότθτεσ  και όλο το αναγκαίο υλικό ιςτορικϊν πθγϊν που κα επεξεργάηονταν οι 

μακθτζσ (πβ. Murphy 2005, 52)153. Θ χριςθ φφλλων εργαςίασ κρίκθκε αναγκαία, ϊςτε οι 

μακθτζσ να ανταποκρικοφν ςτοχευμζνα και ουςιαςτικά ςτισ απαιτιςεισ του Δράματοσ ςτο 

ιςτορικό ςυγκείμενο (Levstik & Barton 2011, 166-168, 150, 106), παρζχοντασ ζνα «πλαίςιο 

ςτιριξθσ» για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφμφωνα με τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ 

(Ματςαγγοφρασ 2011β, 124). Το υλικό αυτό ςυμπλθρωμζνο από τουσ μακθτζσ τθροφνταν 

ςτουσ προςωπικοφσ τουσ φακζλουσ (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, ΛΛΛ.3.iii.). 

 Εκτόσ από τα φφλλα εργαςίασ και ςυμπλιρωςθσ, ςτα «τραπζηια εργαςίασ» υπιρχε 

ζνα «κουτί υλικϊν», το οποίο περιείχε ποικίλα υλικά κατάλλθλα για καταςκευζσ, 

ςθμειϊςεισ, καταγραφζσ ι ό,τι άλλο οι ίδιοι οι μακθτζσ ζκριναν αναγκαίο. Ενδεικτικά ςτο 

κουτί περιζχονταν πθλόσ, χρϊματα, μολφβια, ςτυλό, χαρτί για ηωγραφικι, φφλλα 

χρωματιςτοφ χαρτιοφ, ψαλίδι, κόλλα, υφάςματα (Άλκθςτισ 2012α, 90-91˙ Σζξτου 2007, 28˙ 

Τςιάρασ 2005, 85˙ Άλκθςτισ 1998, 70). Το «κουτί υλικϊν» αξιοποιοφνταν ελεφκερα από τα 

παιδιά, ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ και τον «τφπο ευφυΐασ» τουσ, κατά τθ κεωρία του Θ. 

Gardner (βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛΛ.3.i.). 

 Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ενςωματϊκθκαν ςτισ διδακτικζσ 

παρεμβάςεισ οι δυνατότθτεσ που παρζχουν οι νζεσ τεχνολογίεσ (Άλκθςτισ 2012α, 90˙ 

Κουνζλθ 2008˙ Άλκθςτισ 2008, 198-200˙ Ηαγοφρασ et al. 2008˙ Murphy 2005, 62-75˙ Sebba 

2000, 143-162˙ εποφςθ 1999˙ Speer χ.χ.). είτε ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο για τθ δθμιουργία 

ατμόςφαιρασ, με τθν παρουςίαςθ εικόνων και ιχων που ςυνόδευαν τισ δραςτθριότθτεσ 

(βλ. Δ.Ρ. Α-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 & Γ-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9), είτε ωσ οργανικό μζροσ του 

ςχεδίου του Δράματοσ, με τθν προβολι αποςπαςμάτων κεατρικϊν ζργων (βλ. Δ.Ρ. Γ-1: 7, 

10), είτε ωσ περιβάλλον προςομοίωςθσ για τθν εργαςία του ιςτορικοφ (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 9). Στθν 

περίπτωςθ, για παράδειγμα, τθσ Α-1 «πειραματικισ» ομάδασ ζνασ ψθφιακόσ Κοφροσ, ο 

«Αμφίων» από τα Μζγαρα, ζδινε οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ για τισ δραςτθριότθτεσ που 

εκτυλίςςονταν ςτθν αρχαιότθτα (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8), ενϊ αποςπάςματα 

ςφγχρονων παραςτάςεων κεατρικϊν ζργων του 19ου αι. παρουςιάςτθκαν ωσ οργανικό 

μζροσ του Δράματοσ ςτθν ομάδα Γ-1 (βλ. Δ.Ρ. Γ-1: 7, 10)˙ επίςθσ, τα μζλθ τθσ Α-1 ομάδασ ςε 

μία περίπτωςθ μεταφζρκθκαν ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ για να εργαςτοφν ωσ «ειδικοί 

ιςτορικοί» ςτθν τεκμθρίωςθ και τθν ζκκεςθ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων τθσ αρχαϊκισ 

εποχισ, ϊςτε να προετοιμάςουν μια ζκκεςθ *βλ. Δ.Ρ. Α-1: 9˙ Murphy 2005, 76˙ Kempe 2005, 

80).  

                                                           
153

 Για τα φφλλα εργαςίασ, βλ. παραρτιματα ΛΘ για τθν Αϋ Γυμναςίου και Κ για τθ Γϋ Γυμναςίου. 
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 Ραράλλθλα, χρθςιμοποιικθκαν ςε μερικζσ περιπτϊςεισ πιςτά αντίγραφα 

αντικειμζνων ι εντφπων τθσ εποχισ που εξεταηόταν (βλ. Δ.Ρ. Α-1: 9 & Γ-1: 6), με ςκοπό να 

τονωκεί το κίνθτρο των μακθτϊν, να δοκεί θ αίςκθςθ τθσ πραγματικισ διάςταςθσ των 

γεγονότων και να τονιςτεί θ ςθμαςία του χρόνου για τα ιςτορικά γεγονότα και για τον 

τρόπο με τον οποίο τα εκλαμβάνουμε ςιμερα (Levstik & Barton 2011, 81, 91˙ Σμυρναίοσ 

2008, 212-213˙ Τςιάρασ 2005, 96-99˙ Murphy 2005, 76˙ Durbin et al. 2003˙ McKinney 2001˙ 

Sebba 2000, 113-119˙ Davies & Webb 1996˙ Postman & Weingartner 1975, 258). 

 Ππωσ, επομζνωσ, γίνεται φανερό, θ διδαςκαλία κινικθκε ςτο πλαίςιο τθσ 

κατευκυνόμενθσ Δραματοποίθςθσ, με ι χωρίσ τθ ςυμμετοχι του δαςκάλου ςε ρόλο, 

δίνοντασ, όμωσ, τθν ευκαιρία για αυτοςχζδια ζκφραςθ ςτουσ μακθτζσ ςε ποικίλεσ 

δραςτθριότθτεσ (Άλκθςτισ 1998, 70-74˙ βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛΛ.6.iii.).  

  

II. Διδακτικζσ παρεμβάςεισ 

Θ επιλογι των διδακτικϊν ενοτιτων ςτθρίχκθκε ςτα αναλυτικά προγράμματα τθσ Λςτορίασ 

για τθν Αϋ και Γϋ Γυμναςίου και ςυγκεκριμζνα, ςτο κεφάλαιο  «Αρχαϊκι Εποχι» για τθν Αϋ 

τάξθ και ςτο κεφάλαιο «Το Ελλθνικό Κράτοσ από τθν ίδρυςι του ζωσ τισ αρχζσ του 20ου 

αιϊνα» για τθ Γϋ. Ωσ προσ τθ ςτοχοκεςία, βαςικι επιδίωξθ κάκε διδακτικισ παρζμβαςθσ 

ιταν θ καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτουσ μακθτζσ με τθν ζννοια τθσ 

αναγνϊριςθσ τθσ εκάςτοτε οπτικισ και με τθν ζννοια του ενδιαφζροντοσ για τθν Λςτορία.  

 

 II.1. Θ ταυτότθτα των διδακτικϊν παρεμβάςεων: Περιεχόμενο, ρόλοι, πορεία 

 Για τθ βαςικι γραμμι εςτίαςθσ επιλεγόταν κάκε φορά ζνα ιςτορικό ςυμβάν, ϊςτε 

να εξεταςτεί μζςα από τισ οπτικζσ του ιςτορικοφ του ςυγκειμζνου ι ακόμθ και τθσ 

ςφγχρονθσ εποχισ. Ωσ ερζκιςμα χρθςιμοποιοφνταν κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ ιςτορικζσ 

πθγζσ, ςχετικζσ με τθν προσ διδαςκαλία ενότθτα, πάνω ςτισ οποίεσ δομοφνταν το 

προκείμενο (pretext) ωσ πυρινασ τθσ ιςτορίασ, κακορίηοντασ το γεγονόσ, το χϊρο, το χρόνο 

και τουσ εμπλεκόμενουσ ρόλουσ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ του Διαδικαςτικοφ Δράματοσ τθσ 

O’Neill (1995, 19-23). Θ δραματικι ζνταςθ, ωσ γενεςιουργόσ παράγοντασ τθσ δράςθσ κι 

αναγκαίο ςτοιχείο του Δράματοσ, ξεκινοφςε ςυνικωσ από ζνα δίλθμμα ι ζνα πρόβλθμα για 

επίλυςθ, ςχετικό με το ιςτορικό ςυμβάν που εξεταηόταν (βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, 

Κεφάλαιο 2ο, ΛΛΛ.5.v.). 

 Ο ρόλοσ του δαςκάλου ςε όλεσ τισ διδακτικζσ παρεμβάςεισ ιταν ςυμβουλευτικόσ 
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και διαμεςολαβθτικόσ154, ενϊ ςυχνά ο ίδιοσ ενταςςόταν ςτο δραματικό πλαίςιο 

μεταφζροντασ τθ νζα ιςτορικι πλθροφορία, που ιταν αναγκαία για να εξελιχκεί θ υπόκεςθ 

και να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία (Ματςαγγοφρασ 2008, 33˙ Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, 

28-29˙ Moniot 2002, 232-233˙ Yeager & Doppen 2001, 111-112˙ Άλκθςτισ 1998, 37-39).  

 Ζτςι, αναπτυςςόταν ζνασ χϊροσ «διδακτικισ επικοινωνίασ», όπου αναδεικνυόταν θ 

ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ προσ τουσ μακθτζσ του, αλλά και θ ςυμβολι τθσ διαμακθτικισ 

επικοινωνίασ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι των μακθτϊν (βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 

2ο, ΛΛΛ.6.iii.˙ πβ. Ματςαγγοφρασ 2011β, 124˙ Ματςαγγοφρασ 2008, 33˙ Τςιάρασ 2005, 81-82, 

118-120˙ Άλκθςτισ 1998, 32-34). Οι ρόλοι των μακθτϊν ιταν ενεργθτικοί, κακϊσ καλοφνταν 

να δράςουν, να εκφραςτοφν, να εξθγιςουν, να κρίνουν, να ςυγκρίνουν και να 

αντιπαραβάλουν, να λάβουν αποφάςεισ, ςυνεργαηόμενοι μεταξφ τουσ μζςα ςτο ιςτορικό 

ςυγκείμενο ι ςε ςχζςθ με αυτό (Levstik & Barton 2011, 150˙ Τςιάρασ 2005, 83, 86˙ Yeager & 

Doppen 2001, 111-112)155.   

 Κάκε δραςτθριότθτα ξεκινοφςε από τθν ολομζλεια με τα παιδιά ςε κφκλο ςτο 

κζντρο τθσ αίκουςασ˙ ςτθ ςυνζχεια, διαμορφϊνονταν ομάδεσ που ςυνεργάηονταν ςτα 

«τραπζηια εργαςίασ» (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 4ο, Λ.2.). Οι δραςτθριότθτεσ 

παρουςιάηονταν ςτον ελεφκερο χϊρο τθσ αίκουςασ, κατάλλθλα διαμορφωμζνο με βάςθ τα 

υλικά που χρθςιμοποιοφςαν και τα ςκθνικά που διαμόρφωναν οι μακθτζσ. 

 

 ΙΙ.2. Προετοιμαςία 

 Ρριν τθν πρϊτθ διδακτικι παρζμβαςθ, ςε μία διδακτικι ϊρα οι μακθτζσ και των 

δφο «πειραματικϊν» ομάδων ενθμερϊκθκαν για το διδακτικό πλαίςιο που κα 

ακολουκοφςε. Στθ ςυνάντθςθ αυτι τζκθκαν οι βαςικζσ αρχζσ των μακθμάτων και ο ςκοπόσ 

τουσ και ςυηθτικθκαν κζματα ςυμπεριφοράσ και ςτάςθσ ςτθν ομάδα (πβ. Κοντογιάννθ 

2012, 168). Δόκθκε ζνα γενικό ιςτορικό διάγραμμα τθσ εποχισ, που δομικθκε από τθν ίδια 

τθν ομάδα ςε μια γραμμι του χρόνου από χαρτόνι με εικόνεσ και κείμενα ςε κολλάη (πβ. 

Taylor & Young 2003, 26-27). Το υλικό αυτό αναρτικθκε ςτθν τάξθ κι ζμεινε ςε όλθ τθ 

διάρκεια των μακθμάτων εκεί.  

                                                           
154

 Ρρζπει να ςθμειωκεί πωσ θ ερευνιτρια κι εμψυχϊτρια των διδακτικϊν παρεμβάςεων είναι 
φιλόλογοσ και θ επιμόρφωςι τθσ ςτθν Ραιδαγωγικι του Κεάτρου προζρχεται κυρίωσ από τθν 
παρακολοφκθςθ  των τριϊν κφκλων ςεμιναρίων Κεατρικισ Αγωγισ του Εργαςτθρίου Τζχνθσ και 
Λόγου του Ρ.Τ.Δ.Ε. του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςυνολικισ διάρκειασ 120 ωρϊν, ςτισ κεματικζσ 
ενότθτεσ: 1. Υποκριτικι και Σκθνοκεςία, 2. Διδακτικι του Κεάτρου και Κεατρικι Αγωγι, 3. Θ Τζχνθ 
τθσ Κεατρικισ Εμψφχωςθσ. 
155

 Σε καμία περίπτωςθ δε δόκθκε «ζτοιμο» κείμενο ςτουσ μακθτζσ, για να υποδυκοφν ρόλουσ, κάτι 
που κα είχε ίςωσ ωσ αποτζλεςμα να αςκθκοφν ςτθν υποκριτικι, αλλά ελάχιςτθ ςχζςθ κα ανζπτυςςε 
με τθν ιςτορικι μελζτθ του παρελκόντοσ (Levstik & Barton 2011, 150). 
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 Στο τζλοσ, οι μακθτζσ κακιςμζνοι ςε κφκλο ζπαιξαν «μ’ ζνα κουβάρι ςπάγκο» (πβ. 

Δεμερτηι 2006, 206-207). Θ διδάςκουςα πρϊτθ είπε κάτι για τθ διαδικαςία και κφλθςε το 

κουβάρι προσ ζνα μακθτι, χωρίσ να αφιςει το νιμα˙ κατά τον ίδιο τρόπο ςυνζχιςαν 

διαδοχικά όλοι οι μακθτζσ. Πταν ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία, όλοι μαηί ςχολίαςαν τθν 

ζννοια τθσ δικτφωςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ, όπωσ προζκυψε από τθν παραςτατικι αυτι 

δραςτθριότθτα. Στθ ςυνζχεια θ διδάςκουςα και δφο μακθτζσ άφθςαν το νιμα, οπότε 

ςχολιάςτθκε θ αποδυνάμωςθ του δικτφου επικοινωνίασ, όταν δεν υποςτθρίηεται ςυνολικά. 

Ζτςι, διαμορφϊκθκε ζνα πλαίςιο «μακθςιακοφ ςυμβολαίου», ωσ ψυχοπαιδαγωγικι 

ςτρατθγικι ενκάρρυνςθσ τθσ εκοφςιασ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτισ μελλοντικζσ 

διαδικαςίεσ (Ματςαγγοφρασ 2011α, 334-336˙ Κάββουρα 2011, 38-45˙ Ματςαγγοφρασ 2004, 

248).  
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Βϋ ΜΕΡΟ. Ερευνθτικι διαδικαςία και ευριματα ζρευνασ 
 

Κεφάλαιο 5ο: Επεξεργαςία και ανάλυςθ ποιοτικϊν δεδομζνων 
 

I.Μζκοδοσ ανάλυςθσ δεδομζνων 

Ραράλλθλα με τθ ςυλλογι των δεδομζνων από τθν εφαρμογι των διδακτικϊν 

παρεμβάςεων ξεκίνθςε και θ ανάλυςι τουσ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ςτακερισ 

ςυγκριτικισ ανάλυςθσ (constant comparative method), όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί (βλ. 

παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, ΛΛΛ.3.i.). Κατ’  αρχάσ, αφοφ αρχικά κωδικοποιικθκαν 

όλεσ οι απαντιςεισ κάκε μακθτι με βάςθ τα χαρακτθριςτικά του156, τοποκετικθκαν ςε 

αρχεία Excel (Windows 2007), ϊςτε να είναι ευκολότεροσ ο χειριςμόσ τουσ˙ ςτθ ςυνζχεια 

μετά από κάκε διδακτικι παρζμβαςθ γινόταν αρχικά ανοιχτι κωδικοποίθςθ (open coding), 

για τθν καταγραφι αρχικϊν «κατθγοριϊν πλθροφορίασ» (Robson 2010, 230) ςχετικά με το 

μελετϊμενο κζμα, τθν επίδραςθ, δθλαδι, των τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ ςτθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ των μακθτϊν (Robson 2010, 230˙ Jones et al. 

2006, 44˙ Darlington & Scott 2002, 144-157˙ Strauss & Corbin 1990, 97). Ωσ αφετθριακζσ 

κατθγορίεσ, που διαμορφϊκθκαν ςτθ ςυνζχεια ςφμφωνα με τα δεδομζνα, αξιοποιικθκαν 

ποιοτικά κριτιρια κακιερωμζνα ςτθ διεκνι βιβλιογραφία τόςο ωσ προσ τθ Δραματικι Τζχνθ 

                                                           
156

 Θ αρχικι κωδικοποίθςθ των απαντιςεων των μακθτϊν ζγινε με ςτόχο να δθλϊνεται θ ταυτότθτα 

του μακθτι και τθσ απάντθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ με τρόπο οικονομικό και κατανοθτό. Θ 

διαδικαςία τθσ κωδικοποίθςθσ αυτισ ιταν θ εξισ: Αρχικά, αναφζρεται ο μακθτισ με τον αφξοντα 

αρικμό που του αντιςτοιχεί ςτο τμιμα του (π.χ. Μ.6), το τμιμα («πειραματικζσ» ομάδεσ: Α-1, Γ-1, 

ομάδεσ «ελζγχου»: Α-2, Γ-2), το φφλο (1: Αγόρι, 2: Κορίτςι), τθ ςχολικι επίδοςθ (1: Υψθλι, 2: 

Μεςαία, 3: Χαμθλι) και τθν εκνικότθτα (1: Ελλθνικι, 2: Αλβανικι, 3: Άλλθ). Στθ ςυνζχεια 

ςθμειϊνεται ςε ποια ερϊτθςθ ι δραςτθριότθτα αντιςτοιχεί θ ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ (π.χ. pre-6: 

απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ 6 κατά τον προζλεγχο˙ post-6: απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ 6 κατά τον 

επανζλεγχο˙ Δ.Ρ.1-3: απάντθςθ ςτθ Δραςτθριότθτα 3 τθσ Διδακτικισ Ραρζμβαςθσ 1). Ζτςι, 

προζκυψαν αρχικζσ κωδικοποιιςεισ του τφπου Μ.9/Γ-1/1/3/1/pre-1 (ιτοι «απάντθςθ του μακθτι με 

αφξοντα αρικμό 9 ςτο τμιμα Γ-1, με χαμθλι ςχολικι επίδοςθ, ελλθνικισ καταγωγισ, ςτθν ερϊτθςθ 1 

κατά τον προζλεγχο») ι M.6/A-1/2/2/1/Δ.Ρ.1-4 (ιτοι «απάντθςθ τθσ μακιτριασ με α.α. 6 ςτο τμιμα 

Α-1, με μεςαία ςχολικι επίδοςθ, ελλθνικισ καταγωγισ, ςτθ Δραςτθριότθτα 4 τθσ 1
θσ

 Διδακτικισ 

Ραρζμβαςθσ»). Είναι ςαφζσ πωσ θ κωδικοποίθςθ αυτι για τισ ομάδεσ «ελζγχου» χρθςιμοποιικθκε 

μόνο για τισ απαντιςεισ ςτισ γραπτζσ δοκιμαςίεσ πριν (pre) και μετά (post) τισ διδακτικζσ 

παρεμβάςεισ (βλ. παραρτιματα Α-Δ). Ρρζπει να ςθμειωκεί πωσ ςτισ περιπτϊςεισ που ζπρεπε να 

αναφερκοφν μακθτζσ, αυτοί αναφζρονται με τον κωδικό που ςχθματίηεται από τισ πζντε πρϊτεσ 

παραπάνω κατθγορίεσ (π.χ. M.6/A-1/2/2/1, ιτοι «μακιτρια με α.α. 6 ςτο τμιμα Α-1, με μεςαία 

ςχολικι επίδοςθ, ελλθνικισ καταγωγισ»). 

    Θ κωδικοποίθςθ των αποςπαςμάτων του θμερολογίου τθσ ερευνιτριασ ιταν απλοφςτερθ: αρχικά 

αναφζρεται ςυντομογραφικά με Θ.Ε. ότι το απόςπαςμα προζρχεται από τθν πθγι αυτι, ςτθ 

ςυνζχεια ςθμειϊνεται θ πειραματικι ομάδα (Α-1 ι Γ-1) και τζλοσ ο αρικμόσ τθσ Διδακτικισ 

Ραρζμβαςθσ με βάςθ τθν οποία κρατικθκε το θμερολόγιο (π.χ. Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.1, ιτοι «απόςπαςμα 

από το θμερολόγιο τθσ ερευνιτριασ για το τμιμα Α-1, κατά τθν 1
θ
 Διδακτικι Ραρζμβαςθ»). 
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(Βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, III.6.iv.˙ Ραπαδόπουλοσ 2010α, 200-203˙ Belliveau 

et al. 2008˙ Stradling 2001, 135-136˙ Clipson-Boyles 1998) όςο και ωσ προσ τθν Λςτορικι 

Ενςυναίςκθςθ (Βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, VI.4.i. & ii˙ Barton & Levstik 2008˙ 

Lee & Ashby 2001˙ Lee at al. 1997˙ Ashby & Lee 1987). 

 Μετά το τζλοσ κάκε «κφκλου» ςχεδιαςμοφ – δράςθσ – παρατιρθςθσ – 

αναςτοχαςμοφ (βλ. παραπάνω, Βϋ μζροσ, Κεφάλαιο 4ο, Λ.1.i.), ακολουκοφςε αξονικι 

κωδικοποίθςθ (axial coding), με ςτόχο το φωτιςμό του κεντρικοφ φαινομζνου μζςω τθσ 

αναηιτθςθσ αιτιακϊν ςχζςεων, ςτρατθγικϊν και ςυνεπειϊν. Τζλοσ, θ ανάλυςθ 

ολοκλθρϊκθκε με επιλεκτικι κωδικοποίθςθ (selective coding) με ςτόχο τθ διατφπωςθ 

κεωρίασ ςχετικισ με το κεντρικό φαινόμενο (Robson 2010, 230˙ Jones et al. 2006, 45˙ 

Strauss & Corbin 1990, 98, 116) με βάςθ τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ που προζκυψαν από τθν 

εφαρμογι των τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ 

Λςτορίασ157.    

  

ΙΙ. Παρουςίαςθ και ανάλυςθ δεδομζνων 

 

 ΙΙ.1. Αϋ Κφκλοσ ζρευνασ δράςθσ  

 Ο Αϋ κφκλοσ τθσ ζρευνασ δράςθσ και για τισ δφο «πειραματικζσ» ομάδεσ (Α-1 και    

Γ-1) λειτοφργθςε κυρίωσ διερευνθτικά158 ωσ προσ τθν αποδοχι τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ από τισ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ και τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςτο 

ςυγκεκριμζνο τρόπο διδαςκαλίασ. Οι τεχνικζσ που υιοκετικθκαν ςτόχευαν ςτθ βιωματικι  / 

αυκεντικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ μελζτθ του ιςτορικοφ παρελκόντοσ με απλό τρόπο 

ζτςι, ϊςτε να ενταχκοφν ομαλά ςτθ νζα διδακτικι προςζγγιςθ. Οι μακθτζσ τθσ Α-1 ομάδασ 

ειςιχκθςαν ςταδιακά ςτθ μελζτθ των γραπτϊν ιςτορικϊν πθγϊν, κακϊσ δεν είχαν 

προθγουμζνωσ εξοικειωκεί επαρκϊσ με τθ χριςθ τουσ, ενϊ αντίκετα οι μακθτζσ τθσ Γ-1 

ομάδασ ειςιχκθςαν πιο ενεργά και άμεςα, ςφμφωνα και με τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ 

ςτθν τάξθ αυτι, όπου ορίηεται ότι οι μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου πρζπει «να ζρκουν ςε 

ςυςτθματικι επαφι με τισ κεωρίεσ και τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφν οι ιςτορικοί, να 

εξοικειωκοφν μαηί τουσ και να μάκουν να τισ χρθςιμοποιοφν ςτθν προςπάκεια γνωριμίασ 

τουσ με το παρελκόν» και «να αςχολθκοφν με το υλικό που χρθςιμοποιοφν οι ιςτορικοί, 

δθλαδι με κάκε είδουσ ιςτορικζσ πθγζσ» (Λοφβθ & Ξιφαράσ 2012, 14). 

                                                           
157

 Ρρζπει να ςθμειωκεί πωσ παρακάτω, κατά τθν παρουςίαςθ των δεδομζνων, δεν παρατίκεται το 
ςφνολο των δθλϊςεων των μακθτϊν, αλλά ζνα επαρκζσ δείγμα των πιο χαρακτθριςτικϊν (Burnard 
2004˙ Darlington & Scott 2002, 158-163). 
158

 Αναλυτικά όλεσ οι διδακτικζσ παρεμβάςεισ τθσ Αϋ Γυμναςίου παρατίκενται ςτο παράρτθμα ΛΗ και 
τθσ Γϋ ςτο παράρτθμα ΛΚ. 



Β΄ Μέρος: Έρευνα                                                Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 
 

232 
 

 Για το λόγο αυτό, οι μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου με τθν πρϊτθ διδακτικι παρζμβαςθ 

δοκιμάςτθκαν ςτθν τεχνικι «μανδφασ του ειδικοφ» (βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, 

ΛΛI.6.v.), ενϊ ςτισ επόμενεσ παρεμβάςεισ κλικθκαν να κρίνουν και να αξιολογιςουν 

καταςτάςεισ, να λάβουν αποφάςεισ και να αναλογιςτοφν τα αίτια που οδιγθςαν ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ εξελίξεισ. Από τθν άλλθ, οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ προχϊρθςαν ςτθν 

απαιτθτικι τεχνικι του «μανδφα του ειδικοφ» ςτθν τρίτθ διδακτικι παρζμβαςθ για τθν τάξθ 

τουσ, αφοφ ξεκίνθςαν με ςυςκζψεισ για λιψθ αποφάςεων και ςταδιακά ιρκαν ςε επαφι 

με αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, όπωσ θ ευτυχία ςτθν αρχαία πόλθ κράτοσ.  

 Σε όλεσ τισ διδακτικζσ παρεμβάςεισ δόκθκε ζμφαςθ ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου 

μζςα από ςυγκεκριμζνθ οπτικι ωσ κατεξοχιν μζςου αξιολόγθςθσ τθσ Iςτορικισ 

Eνςυναίςκθςθσ, είτε με τθν ζννοια τθσ κατανόθςθσ είτε με τθν ζννοια του ενδιαφζροντοσ 

για τθν Iςτορία.   

 

 ΙΙ.1.i. Ανάλυςη και ερμηνεία δεδομζνων Α΄ Κφκλου 

 Από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων (παρουςιάςεισ ςτθν τάξθ, εργαςίεσ ατομικζσ 

και ομαδικζσ, προςωπικόσ φάκελοσ κάκε μακθτι, παρατιρθςθ και θμερολόγιο 

ερευνιτριασ), προζκυψαν αξιοςθμείωτεσ διαπιςτϊςεισ τόςο ωσ προσ το βακμό 

προςζγγιςθσ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ωσ διανοθτικοφ και κυμικοφ επιτεφγματοσ όςο 

και ωσ προσ τθν αποδοχι των τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν τάξθ. 

 

 ΙΙ.1.i.α. Ωσ προσ τουσ διδακτικοφσ και μαθηςιακοφσ ςτόχουσ 

 Σφμφωνα με τουσ Ashby και Lee (1987, 85-87), αλλά και τον Davis (2001, 4), θ 

καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςε μακθτζσ ςχετίηεται με τθ μελζτθ ιςτορικϊν 

προβλθμάτων μζςω ιςτορικϊν πθγϊν με ςυνεργαςία και ςυηιτθςθ ςε επίπεδο μικρισ 

ομάδασ ι ολομζλειασ τθσ τάξθσ. Ωσ προσ τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςε αυτιν τθν 

διαδικαςία καταγράφτθκαν τα εξισ: 

 

 (α) Οι μακθτζσ κατζβαλαν ςθμαντικι προςπάκεια να ςυνεργαςτοφν, γεγονόσ που 

ςτθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων απζδωςε γόνιμα και δθμιουργικά. Δεν είναι τυχαίο πωσ 

ςχεδόν όλοι, ιδθ από τθν πρϊτθ διδακτικι παρζμβαςθ, ζδωςαν ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία τθσ 

ςυνεργαςίασ:  

 

Αυτό που μασ ετοίμαςε ςιμερα θ κυρία μασ ιταν πολφ ωραίο, γιατί δουλζψαμε 

ομαδικά όςο μποροφςαμε και ακοφγαμε τθν άλλθ άποψθ των ςυμμακθτϊν μασ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.4/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.1-5) 
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Σιμερα, από αυτιν τθν ομαδικι εργαςία, που κάναμε με τα παιδιά, μου άρεςε θ 

ομαδικότθτα, πϊσ ςυνεργαηόμαςταν, πϊσ χαιρόμαςταν και το πϊσ βλζπαμε τα 

πράγματα. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.10/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.1-5) 

 

Αιςκάνομαι πολφ όμορφα, γιατί θ διαδικαςία ομαδικότθτασ πζτυχε!!! (sic) 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.5/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.3-5) 

 

Μου αρζςει που κάνουμε ομαδοφλεσ και ςυνεργαηόμαςτε... και που θ τάξθ 

ςυνεργάςτθκε όλοι μαηί (sic) για ζνα όμορφο αποτζλεςμα. 

(Μζροσ από ατομικι απάντθςθ: Μ.8/Γ-1/2/3/1//Δ.Ρ.3-6) 

 

Μου αρζςει θ ομαδικι ςυνεργαςία που μου επζτρεψε να δουλζψω καλφτερα, ...γιατί 

δουλεφω πραγματικά και ο βακμόσ που κα πάρω κα μου αξίηει. Ζτςι, μου ζμεινε 

κυρίωσ θ εμπειρία να ςυνεργάηομαι με άλλουσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου μασ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 14/Γ-1/1/3/1/Δ.Ρ.3-6) 

 

 Από τθν παρατιρθςθ, μάλιςτα, φάνθκε πωσ οι παρουςιάςεισ και τα κείμενα των 

μακθτϊν που άγγιξαν υψθλά επίπεδα ιςτορικισ ενςυναίςκθςθσ προζρχονταν από τισ 

ομάδεσ που ςυνεργάςτθκαν καλφτερα και πιο εποικοδομθτικά: 

 

Στθν τάξθ επικράτθςε θςυχία όςο διαρκοφςε θ επεξεργαςία των δραςτθριοτιτων και οι 

μακθτζσ ςυνεργάςτθκαν για άλλθ μια φορά άψογα. Μςωσ γι’  αυτό και οι απαντιςεισ 

τουσ ιταν πολφ καλζσ και το κλίμα τθσ εποχισ αποδόκθκε εξαιρετικά. Μάλιςτα, δε 

φάνθκε να αποδίδουν καλά μόνο οι ομάδεσ με τουσ καλφτερουσ μακθτζσ˙ για 

παράδειγμα θ ομάδα των Μ.11, 9, 5, 10, 3/Γ-1/1, 1, 2, 2, 2/3, 3, 3, 3, 3/1, 1, 1, 2, 1, 

παρόλο που απαρτιηόταν από μακθτζσ με χαμθλι ςχολικι επίδοςθ, είχε πολφ καλι 

απόδοςθ ωσ προσ τθν Iςτορικι Eνςυναίςκθςθ˙ κι αυτό ίςωσ γιατί ςυνεργάςτθκαν πολφ 

καλά και αντάλλαςςαν απόψεισ χωρίσ να πιζηουν ο ζνασ τον άλλο, ρωτϊντασ με, όποτε 

το ζκριναν αναγκαίο. Οι ομάδεσ, γενικά, ιταν ετερόκλθτεσ, όπωσ και τθν προθγοφμενθ 

φορά. Κριτιριο για τθν επιλογι ομάδασ είναι, απ’  ό,τι φαίνεται, θ φιλία και οι ςχζςεισ 

που αναπτφςςουν τα παιδιά ςτθν τάξθ.  

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.2) 

 

 (β) Οι μακθτζσ ζδειξαν να κατανοοφν βαςικζσ ζννοιεσ του παρελκόντοσ μζςα από 

τθ μελζτθ και τθ ςφγκριςθ πθγϊν, κατανόθςθ που ζφτανε ςυχνά και τα ανϊτερα επίπεδα 
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Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ. Οι ιςτορικζσ πθγζσ, ενταγμζνεσ ςτο πλαίςιο του Δράματοσ, 

κζντριςαν περιςςότερο το ενδιαφζρον των μακθτϊν των «πειραματικϊν» ςε ςχζςθ με τθ 

χριςθ τουσ ςτθ ςυμβατικι διδαςκαλία με τισ ομάδεσ «ελζγχου»: 

 

Πλοι οι μακθτζσ ανταποκρίκθκαν πολφ κετικά ςτθν ακρόαςθ πθγισ από τθ διδάςκουςα 

ςε ρόλο ςοφοφ γζροντα, που μετζφερε τθν ιςτορία του Σόλωνα για τθν ευτυχία από τον 

Θρόδοτο. Πταν τελείωςε θ δραματοποιθμζνθ ανάγνωςθ, ςχεδόν όλοι αναφϊνθςαν 

αυκόρμθτα «Τι ωραία!», «πολφ ωραία αυτι θ ιςτορία», «πολφ ωραίο αυτό». Αντίκετα, 

οι μακθτζσ τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ ελζγχου Α-2, οι οποίοι διάβαςαν τθν ίδια πθγι ωσ 

ςτοιχείο τθσ παραδοςιακισ παράδοςθσ του μακιματοσ, ζδειξαν να βαριοφνται και να 

αδιαφοροφν για όςα άκουγαν και διάβαηαν κι, επομζνωσ, ανταποκρίκθκαν ςτισ 

ερωτιςεισ για το περιεχόμενό τθσ λίγοι μακθτζσ. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.2) 

 

  Ρολφ χαρακτθριςτικόσ ιταν και ο ςχολιαςμόσ τθσ μελζτθσ πθγϊν από τουσ μακθτζσ 

τθσ Γϋ τάξθσ: 

 

Μελετιςαμε πθγζσ και ζτςι προςδιορίςαμε καλφτερα το παρελκόν, μακαίνοντασ 

πολλά  (sic) περιςςότερα απ’ ό,τι διαβάηοντασ το βιβλίο. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.12/Γ-1/2/2/1/Δ.Ρ.1-7) 

 

Με τισ πθγζσ μάκαμε τισ ςκοτεινζσ και φωτεινζσ πτυχζσ τθσ Αντιβαςιλείασ, πράγμα 

πολφ ενδιαφζρον, κατά τθ γνϊμθ μου. 

(Ατομικι απάντθςθ:Μ.15/Γ-1/1/3/1/Δ.Ρ.1-7) 

 

Με τισ πθγζσ μπικαμε ςτο νόθμα τθσ εξερεφνθςθσ τθσ ιςτορίασ. 

(Ατομικι απάντθςθ:Μ.19/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.1-7) 

 

Μελετϊντασ πθγζσ καταλάβαμε τθ δουλειά και τον τρόπο ςκζψθσ του ιςτορικοφ. 

(Ατομικι απάντθςθ:Μ.7/Γ-1/1/1/1/Δ.Ρ.1-7 

 
Μελετϊντασ πθγζσ, μπικα ςτο ρόλο ενόσ πολίτθ του 1844 και κατάλαβα πόςο 

περίπλοκεσ ιταν οι καταςτάςεισ που επθρζαςαν τισ εκλογζσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.7/Γ-1/1/1/1/Δ.Ρ.3-6) 

 

 Ρολφ ςπάνια ζνασ ι δφο μακθτζσ παρουςίαηαν αδυναμία κατανόθςθσ των 

ιςτορικϊν δεδομζνων, με αποτζλεςμα που είχε αντίκτυπο ςτθ ςυνεργαςία τθσ ομάδασ. Σε 
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αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ιταν επιβεβλθμζνθ θ παρζμβαςθ τθσ διδάςκουςασ, ϊςτε να δοκοφν 

οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ: 

 

Πλεσ οι ομάδεσ ςυνεργάςτθκαν καλά, κατανοϊντασ τα νζα δεδομζνα και ςυνδυάηοντάσ 

τα με παλαιότερα ιςτορικά γεγονότα. Εξαίρεςθ αποτζλεςε θ ομάδα τθσ Μ.4/Γ-1/2/2/1, 

θ οποία δεν είχε κατανοιςει το νόθμα τθσ πθγισ και ςυμπαρζςυρε τουσ ςυμμακθτζσ 

τθσ, με αποτζλεςμα να κακυςτεριςουν πολφ να διατυπϊςουν και να ςκθνοκετιςουν 

τθ ςκθνι τουσ, παρά τθ ςυνεχι βοικειά μου. Το γεγονόσ επθρζαςε πολφ τθν ομάδα, 

κακϊσ τα υπόλοιπα μζλθ δυςαναςχζτθςαν με τθ ςυμμακιτριά τουσ. 

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.3) 

  

 Χαρακτθριςτικά παραδείγματα, που άγγιξαν υψθλά επίπεδα ιςτορικισ κατανόθςθσ, 

μεταξφ περιοριςμζνθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ κι Ενςυναίςκθςθσ ςφμφωνα με το 

ευρφτερο ιςτορικό πλαίςιο, απαντοφν ιδθ από τον Αϋ κφκλο τθσ ζρευνασ δράςθσ και ςτισ 

δφο τάξεισ και ςε όλα τα επίπεδα ςχολικισ επίδοςθσ των μακθτϊν: 

 

Άνδρεσ ςυμπολίτεσ,  

Μετά από ςκζψθ και πολλι προςπάκεια, οι ςφντροφοί μου κι εγϊ αποφαςίςαμε να 

φφγουμε από τθν πόλθ μασ και να ιδρφςουμε μια αποικία, τθν Καλλίπολθ, από το 

όνομα του οικιςτι μασ, κοντά ςτισ Στιλεσ του Θρακλζουσ. 

Επιλζξαμε τθν περιοχι αυτι, γιατί ζχει άργυρο, χαλκό, βαμβάκι, δίνει τθ δυνατότθτα 

αλιείασ κι ζχει εφφορο ζδαφοσ για τθν καλλιζργεια ςιτθρϊν. Ζχει ακόμθ εφκολθ 

πρόςβαςθ ςτον Ατλαντικό Ωκεανό και ςτθ Μεςόγειο, εξαςφαλίηοντάσ μασ τον ζλεγχο 

του εμπορίου. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ.13, 1, 12, 15, 3, 20/Α-1/1, 1, 2, 2, 2, 1/3, 1, 3, 1, 1, 3/1, 1, 2, 1, 1, 

1/Δ.Ρ.1-2) 

 

Είκοςι χρόνια πζραςαν από τότε που ιρκα εδϊ. ...Δεν μπορϊ να φανταςτϊ πϊσ κα 

ιμουνα ςτθν προθγοφμενθ κατοικία μου. Τϊρα μετά από είκοςι χρόνια, όμωσ, ξζρω 

πωσ ςίγουρα εδϊ, που είμαι τϊρα, τα πράγματα μοιάηουν να εξελίςςονται γοργά. 

Ζχουμε μια οργανωμζνθ αποικία, ζχουμε επεκτακεί ςτον κόςμο που γνωρίηουμε, 

ζχουμε αναπτυχκεί ςτο εμπόριο και ςτθ μικροτεχνία περιςςότερο απ’  ό,τι πριν, μιασ 

και θ περιοχι μασ είναι πλοφςια ςε καρποφσ, ηϊα, μεταλλεφματα κ.ά. Συνεπϊσ, δε 

μετανιϊνω γι’  αυτό που ζκανα. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.14/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.1-4) 
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Είκοςι χρόνια πζραςαν από τότε που ιρκα εδϊ. Σαν χκεσ κυμάμαι που φφγαμε από τθν 

πατρίδα μαηί με τθν ομάδα μου -κι όμωσ, τϊρα ποφ είναι; Μετά τισ δυςκολίεσ που 

καταφζραμε να αντιμετωπίςουμε όλοι μαηί, ςκορπιςτικαμε, ο κακζνασ τράβθξε το 

δρόμο του. Άλλοι ζγιναν τεχνίτεσ, άλλοι γεωργοί, άλλοι ζμποροι˙ όμωσ όλοι 

καταφζραμε να αναπτυχκοφμε και δθμιουργιςαμε οικογζνειεσ, ςυμφιλιωκικαμε μετά 

από πολλζσ μάχεσ με τουσ αντιπάλουσ μασ και το κυριότερο ποτζ δε χάςαμε τισ ςχζςεισ 

μασ με τθν πατρίδα μασ. Ανκίςαμε οικονομικά και τϊρα ηοφμε μια άνετθ ηωι. Τελικά, 

παρά τισ δυςκολίεσ, άξιηε να μεταναςτεφςουμε. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.5/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.1-4) 

 

Ευτυχία δεν είναι το εμπόριο ι θ γεωργία ι θ κτθνοτροφία ι τζλοσ πάντων θ 

οικονομικι ανάπτυξθ, αλλά ευτυχία είναι θ ελεφκερθ βοφλθςθ του ανκρϊπου, είναι ο 

πατριωτιςμόσ, όταν ξζρεισ πωσ, ακόμα κι αν θττικθκεσ ςε κάποια μάχθ, ζχεισ παλζψει, 

για να ανταποδϊςεισ ςτθν πατρίδα ςου όλα τα αγακά, που ςου ζδωςε. Επιπλζον, 

ευτυχία είναι θ αλλθλεγγφθ που αιςκάνονται οι άνκρωποι μεταξφ τουσ και το ότι είχαν 

ζνωςθ (sic) μεταξφ τουσ... Πποιοσ κυςιάηει με χαρά τθ ηωι του για τθν πατρίδα πρζπει 

να ζηθςε ευτυχιςμζνοσ, αφοφ αιςκάνεται ότι χρωςτάει τόςο πολλά ςτθν πατρίδα, που 

του ζδωςε πριν τα πάντα, τα πράγματα (sic), τθν αςφάλεια, τθν ελευκερία και τθ 

δθμοκρατία. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.14/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.2-5) 

 

Πποιοσ πεκαίνει για τθν πατρίδα είναι ςίγουρο πωσ ζχει γνωρίςει τθν ευτυχία, αφοφ 

τθν ξεπλθρϊνει δίνοντασ τθ ηωι του˙ είναι τιμι να πεκάνει για τθν πατρίδα, γιατί ζτςι 

φαίνεται αντάξιοσ γι’ αυτά που του ζδωςε. 

(Μζροσ από ομαδικι απάντθςθ: Μ.1/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.2-3) 

 

Αφοφ άκουςα τα ςοφά λόγια ενόσ γζροντα, κατζλθξα ςτο ςυμπζραςμα πωσ ευτυχία 

είναι θ κυςία ςτθ μάχθ για τθν πατρίδα. Θ ελευκερία και θ ελεφκερθ βοφλθςθ. Θ 

αλλθλοβοικεια (αλλθλεγγφθ) ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ. Κι επίςθσ, ζμακα πωσ 

ευτυχία είναι θ αςφάλεια και όχι τα κζρδθ που εξαςφαλίηονται από το εμπόριο. Αυτά 

μασ βοθκοφν ςτθν επιβίωςι μασ και όχι ςτθν ευτυχία μασ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.6/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.2-5) 

 

Ευτυχία είναι θ τιμι να κυςιάηεςαι ξζροντασ πωσ ζχεισ προςτατζψει όςο καλφτερα 

μπορείσ τθν πόλθ, θ οποία ςου παρζχει τθν αςφάλεια. Να ξζρεισ ότι πεκαίνεισ γι’  αυτι 

που ςου πρόςφερε ναι μεν ελευκερία (δθμοκρατία), αλλά και προςταςία (τείχθ). 

Δθλαδι θ ευτυχία είναι θ κυςία για τθν πατρίδα που ςε βοθκάει να ηεισ και να 

επιβιϊνεισ.  
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(Ατομικι απάντθςθ:Μ.5/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.2-5) 

 

Τίτλοσ: «Οι είλωτεσ ςτθ Σπαρτιατικι κοινωνία» (Ραγωμζνθ εικόνα) 

Δφο μακθτζσ παριςτάνουν τουσ Σπαρτιάτεσ. Δφο μακθτζσ ωσ είλωτεσ υποκλίνονται 

μπροςτά τουσ και δφο άλλοι ωσ είλωτεσ, επίςθσ, από μακριά ετοιμάηονται να ρίξουν 

πζτρεσ ςτουσ Σπαρτιάτεσ, εικόνα που ςυμβολίηει κατά τουσ μακθτζσ τθ ςυνεχι 

προςπάκεια για επανάςταςθ από τουσ είλωτεσ ςτθν αρχαία Σπάρτθ. 

(Ομαδικι απόδοςθ: Μ.14, 5, 24, 11, 8, 19/Α-1/2, 2, 1, 1, 1, 1, 2/1, 1, 3, 2, 2, 2/1, 1, 1, 1, 

1, 1/Δ.Ρ.3-3) 

 

Τίτλοσ: «Μια ηωι χωρίσ φιλοδοξίεσ» (παγωμζνθ εικόνα) 

Ο Νάςτασ, περίοικοσ ςτθ Σπάρτθ, 35 ετϊν, δείχνει τα εμπορεφματά του ςε Σπαρτιάτεσ, 

μαηί με το γιο του. Και οι δυο ςκφβουν μπροςτά ςτουσ Σπαρτιάτεσ που κοιτοφν 

αγζρωχα και υπεροπτικά. 

Εςτία: Ζξω από τθ Σπάρτθ. 

Οικογζνεια: Θ οικογζνειά του είναι Κορίνκιοι που πριν από δυο γενιζσ ιρκαν ςτθ 

Σπάρτθ, για να αναπτφξουν το εμπόριο. Πμωσ δεν ζχουν το δικαίωμα να ηιςουν μζςα 

ςτθν πόλθ˙ γι’  αυτό ηει ςτισ γφρω περιοχζσ. 

Δραςτθριότθτεσ/αςχολίεσ: Αςκοφςε το επάγγελμα του εμπόρου. 

ουτίνα: Θ ρουτίνα του είναι μια απλι ηωι ενόσ κακθμερινοφ κάπθλου. Βγάηει λίγα 

λεφτά, για να ηει.  

(Ομαδικι απόδοςθ: Μ.3, 6, 22, 12, 20, 15/Α-1/2, 2, 1, 2, 1, 2/1, 2, 3, 3, 3, 1/1, 1, 2, 2, 1, 

1/Δ.Ρ.3-3) 

 

Οι Σπαρτιάτεσ εκπαίδευαν με ςκλθρζσ μεκόδουσ τα παιδιά τουσ, διότι ικελαν να είναι 

ςε εγριγορςθ, ςε ετοιμότθτα, γιατί ικελαν να είναι ζτοιμοι και καλά προετοιμαςμζνοι 

για τυχόν επικζςεισ εχκρϊν, αλλά και για τθν πικανι επανάςταςθ των ειλϊτων –μιασ 

και τουσ είχαν υποβακμιςμζνουσ (sic) ςτο κράτοσ τουσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.14/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.3-4) 

 

Ριςτεφω τα ανζτρεφαν (τα παιδιά τουσ οι Σπαρτιάτεσ) ζτςι, για όταν (sic) μεγαλϊςουν 

να ζχουν αντρειωκεί και αγόρια και κορίτςια, ϊςτε να μποροφν να εναντιωκοφν ςτουσ 

εχκροφσ τουσ, αλλά κυριότερα ςτουσ είλωτεσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.22/Α-1/1/3/2/Δ.Ρ.3-4) 

 

-Α: (ενν. Ο Μακρυγιάννθσ) εκφράηει τθν κοινι γνϊμθ, ικελε να προωκιςει το δίκαιο 

του λαοφ, που πίςτευε πωσ αδικείται, αφοφ θ χϊρα δεν είχε Σφνταγμα. 

-Β: Μςωσ, όμωσ, είχε κεκτθμζνα που τα ζχαςε από τουσ Βαυαροφσ, που ζφεραν ςτρατό 
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από το εξωτερικό, και κζλει κατθγορϊντασ τουσ να τουσ εκδικθκεί. Μπορεί  να ψάχνει 

να βρει αποδιοπομπαίουσ τράγουσ για όλα τα κακά που ςυμβαίνουν ςτθν Ελλάδα. Δεν 

ζφταιγαν μόνο οι Βαυαροί για ό,τι ςυνζβαινε. 

(Ομαδικζσ απαντιςεισ ςε ςυηιτθςθ: Ομάδα Α: Μ.19, 1, 7, 6/Γ-1/2, 2, 1, 1/1, 1, 1, 3/1, 2, 

1, 1/Δ.Ρ.1-5 & Ομάδα Β: Μ.10, 3, 8/Γ-1/2, 2, 2/3, 3, 3/2, 1, 1/Δ.Ρ.1-5) 

 

-Α: (ενν. Ο Μάουρερ) οργάνωςε τθν Ελλάδα, εκςυγχρόνιςε τθν Ελλάδα ςφμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα, κακϊσ είχε τθν τεχνογνωςία˙ είχε βαςικά τθ διάκεςθ να 

βοθκιςει. 

-Β: Δε λειτοφργθςε, όμωσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των Ελλινων, αν ςκεφτοφμε το 

ςτρατό των Βαυαρϊν, τθ διοικθτικι δομι ςφμφωνα με το Βαυαρικό ςφςτθμα και τθν 

παιδεία. Δεν ιταν το πολίτευμα που ζφερε δθμοκρατικό.  

(Ομαδικζσ απαντιςεισ ςε ςυηιτθςθ: Ομάδα Α: Μ.2, 17, 12, 18/Γ-1/2, 2, 2, 2/3, 1, 2, 1/2, 

1, 1, 1/Δ.Ρ.1-5 & Ομάδα Β: Μ.15, 14, 5/Γ-1/1, 1, 2/3, 3, 3/1, 1, 1/Δ.Ρ.1-5) 

 

Αγαπθτοί πατριϊτεσ, 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όςα ζγιναν τουσ τελευταίουσ μινεσ, κεωροφμε πωσ τα μζτρα που 

πρόκειται να λθφκοφν είναι ενάντια ςτισ επιδιϊξεισ εμάσ (sic) και τθσ χϊρασ. Θ μόνθ 

λφςθ είναι θ απαίτθςθ Συντάγματοσ, για να διεκδικιςουμε τα δικαιϊματά μασ και να 

εξαςφαλίςουμε τθ νομικι μασ προςταςία ζτςι, ϊςτε οι Βαυαροί να μθν κρίνουν το 

μζλλον τθσ Ελλάδασ. 

-Δθμοκρατικό Σφνταγμα για τα δικαιϊματά μασ! (Χειροκροτιματα) 

-Ηιτω ο λαόσ, Κάτω οι Βαυαρζηοι, Ηιτω το Σφνταγμα! (φωνζσ: ναιαιαιαι, 

χειροκροτιματα) 

-Ηιτω το Σφνταγμα (Χειροκροτιματα) 

-Κανζνασ Βαυαρόσ δε κα ζρκει ςτθ ςκθνι, θ χϊρα μασ αμζςωσ κα ανεξαρτθτοποιθκεί 

(χειροκροτιματα και φωνζσ: ναιαιαιαι) 

-Δικαιϊματα του λαοφ (χειροκροτιματα και φωνζσ: Μπράβο!) 

(Ομαδικι απόδοςθ: Μ.19, 1, 2, 7, 6/Γ-1/2, 2, 2, 1, 1/1, 1, 3, 1, 3/1, 2, 2, 1, 1/Δ.Ρ.2-3 ζωσ 

5) 

 

Τίτλοσ: Διάφορεσ απόψεισ για τισ απαράδεκτεσ εκλογζσ 

Α: Ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ που οι εκλογζσ δεν ιταν επιτυχείσ είναι 

τα προςωπικά ςυμφζροντα των πολιτικϊν. 

Β: Συμφωνϊ απόλυτα, αλλά πιςτεφω ότι και οι ξζνεσ δυνάμεισ επθρζαςαν αρκετά τισ 

εκλογζσ. Μιπωσ και ο Πκωνασ δεν επθρεάςτθκε για το Σφνταγμα από τισ ξζνεσ 

δυνάμεισ; 

Γ: Δίκιο ζχεισ, αλλά κατά τθ γνϊμθ μου, δεν υπάρχει πολιτικι εμπειρία, ϊςτε να γίνουν 
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ςωςτά οι εκλογζσ. Λεσ και το ζχουμε ξανακάνει... Δε ςυμφωνείσ; 

Δ: Ναι, ςυμφωνϊ με τθν άποψι ςου, αλλά κατά τθ δικι μου άποψθ, φταίει, επίςθσ, και 

ο λαόσ που δεν είναι μορφωμζνοσ και δεν ξζρει από πολιτικι και εκλογζσ. 

Ε: Δεκτι θ άποψι ςου, αλλά δε φταίει ο λαόσ που οι πολιτικοί κοιτάηουν μόνο το 

ςυμφζρον τουσ και όχι το καλό τθσ χϊρασ τουσ. 

(Ομαδικι απόδοςθ: Μ. 10, 5, 9, 11, 3/Γ-1/2, 2, 1, 1, 2/3, 3, 3, 3, 3/2, 1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.3-3) 

 

Τίτλοσ: Ροιοσ είναι ο υπαίτιοσ; 

Α: Σαφϊσ, αυτοί που φταίνε για τισ φαφλεσ πράξεισ είναι οι πολιτικοί, που μασ 

επθρεάηουν με λάκοσ τρόπο και τουσ ψθφίηουμε με αποτζλεςμα να οδθγοφμαςτε ςε 

ζνα ανοργάνωτο κράτοσ. 

Β: Ριςτεφω ότι δε φταίνε μόνο οι πολιτικοί, αλλά και οι ξζνεσ δυνάμεισ, οι οποίεσ μασ 

«κυβερνοφν». 

Γ: Σίγουρα, φταίνε οι πολιτικοί, αφοφ αυτοί δεν ιταν που, ενϊ εμείσ αγωνιηόμαςταν για 

τθν ελευκερία τθσ πατρίδασ, αυτοί ζκλεβαν τα δάνεια για δικό τουσ όφελοσ; 

Δ: Ναι, αλλά δεν ζχουν ξαναγίνει εκλογζσ και δεν είχαμε τθν κατάλλθλθ εμπειρία. 

Ε: Είναι πολλοί οι λόγοι που οδθγθκικαμε ςε ανοργάνωτεσ εκλογζσ, με κυριότερο τθ 

ςυμφεροντολογία και τθν επιπολαιότθτα των πολιτικϊν. 

(Ομαδικι απόδοςθ: Μ. 1, 19, 7, 6, 2/Γ-1/2, 2, 1, 1, 2/1, 1, 1, 3, 3/2, 1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.3-3) 

 

 Δεν ζλειψαν, βζβαια, αναφορζσ που παρουςίαςαν πολφ απλουςτευμζνεσ απόψεισ 

για το παρελκόν, οι οποίεσ δε ςτθρίηονται ςε ιςτορικά δεδομζνα, αλλά, μάλλον, ςτισ 

προςωπικζσ εμπειρίεσ των μικρϊν μακθτϊν˙ αυτζσ παρατθρικθκαν κυρίωσ ςτθν 1θ 

διδακτικι παρζμβαςθ ςτθν Αϋ τάξθ, ςυνεχίςτθκαν, όμωσ, και μζχρι τθν 3θ διδακτικι 

παρζμβαςθ ςτθν ίδια τάξθ, αν και ιταν πολφ ςπάνιεσ: 

 

Είκοςι χρόνια πζραςαν από τότε που ιρκα εδϊ. Σαν χκεσ κυμάμαι, όταν αποικίςαμε 

ςτθν Λταλία. Αν με ρωτιςετε τϊρα, κα ικελα να γυρίςω πίςω με τουσ φίλουσ, που 

κυνθγάγαμε ηϊα, ψάρεμα και μπάνιο ςτθν αλμυρι κάλαςςα (sic). Τϊρα, χωριςμζνοι 

δεν ζχει το ίδιο νόθμα να πάω για κυνιγι, όπωσ παλιά. Ναι, κα ικελα να γυρίςω ςτθν 

παλιά πόλθ μου με όλουσ τουσ φίλουσ μου. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.9/Α-1/1/2/1/Δ.Ρ.1-4)  

 

Ευτυχία είναι να πεκαίνεισ για κάτι ςθμαντικό, όπωσ είναι θ πατρίδα, και να ζχεισ 

κοντά ςου τουσ φίλουσ ςου να ςου ςυμπαραςτζκονται. 

(Μζροσ από ομαδικι απάντθςθ: Μ.4/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.2-3) 
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Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο, 

Σιμερα προβλθματίςτθκα πολφ. Από νωρίσ το πρωί αναρωτιόμουν τι είναι άραγε αυτό 

που με κάνει ευτυχιςμζνο μζςα ςτθν πόλθ μου. Κι αφοφ άκουςα τα ςοφά λόγια ενόσ 

γζροντα, κατζλθξα ότι θ ευτυχία είναι το παν. Ευτυχιςμζνο ςε κάνουν τα πράγματα που 

ςου αρζςουν. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.8/Α-1/1/2/1/Δ.Ρ.2-5) 

 

(Οι Σπαρτιάτεσ διαπαιδαγωγοφςαν ςκλθρά τα παιδιά τουσ), επειδι ικελαν όταν 

μεγαλϊςουν να γίνουν ςωςτοί πολεμιςτζσ τα αγόρια και τα κορίτςια ςωςτζσ 

νοικοκυρζσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.7/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.3-4) 

 

 (γ) Ραράλλθλα, οι μακθτζσ φάνθκε να αναπτφςςουν μια ιδιαίτερθ ςχζςθ 

«ενδιαφζροντοσ» με το παρελκόν, το οποίο «βίωναν» μζςω των δραςτθριοτιτων:  

 

(ενν. Θ διδαςκαλία αυτι) τράβθξε το ενδιαφζρον μου για τθν ιςτορία, κάτι που 

πιςτεφω μου ζκανε καλό. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.10/Γ-1/2/3/2/Δ.Ρ.1-7) 

 

Αιςκάνομαι περιφανθ για τον εαυτό μου, που κατάφερα να αςχολθκϊ με τθν ιςτορία. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 10/Γ-1/2/3/2/Δ.Ρ.3-6) 

 

Μπαίνουμε ςτθ κζςθ των ανκρϊπων τθσ τότε εποχισ και καταλαβαίνουμε καλφτερα τα 

ςυναιςκιματά τουσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 21/Γ-1/1/2/1/Δ.Ρ.3-6) 

 

 Είναι χαρακτθριςτικζσ οι αναφορζσ που φανερϊνουν μια ςυναιςκθματικι 

τοποκζτθςθ απζναντι ςτα πρόςωπα και τισ καταςτάςεισ που τα αφοροφςαν, θ οποία ςυχνά 

ζχει τθ μορφι τθσ επίγνωςθσ των δφςκολων ςυνκθκϊν που αντιμετϊπιςαν, τθσ 

προςπάκειασ που κατζβαλαν, για να τισ αντιμετωπίςουν, και τθσ πλθρότθτασ τθσ ηωισ ωσ 

ιδιαίτερου χαρακτθριςτικοφ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ: 

 

...Πταν πρωτοπατιςαμε ςε αυτιν τθν περιοχι νιϊςαμε λεσ κι άλλαξαν όλα ςτθ ηωι 

μασ. Στθν αρχι δυςκολευτικαμε να χτίςουμε ςπίτια, να καλλιεργιςουμε. Ζπειτα, όμωσ, 

αφοφ φτιάξανε όλα, αρχίςαμε να κάνουμε εμπόριο με άλλεσ χϊρεσ. Τϊρα όλοι ζχουμε 

πάρει το δρόμο μασ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.15/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.1-4) 
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Κυμάμαι που φτάςαμε κι αμζςωσ με τισ οδθγίεσ του τότε οικιςτι μασ, αρχίςαμε να 

φτιάχνουμε τα πρϊτα ςπίτια κι αργότερα κυμάμαι που κάναμε τισ δικζσ μασ 

καλλιζργειεσ... Πλα αυτά μου ζδωςαν μια ςθμαντικι εμπειρία ηωισ. Τελικά, μετά από 

είκοςι χρόνια, κατάλαβα πωσ παρά τουσ φόβουσ που είχα γι’  αυτιν τθν κίνθςθ, άξιηε 

αυτόσ ο αποικιςμόσ! 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.1/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.1-4) 

 

Είκοςι χρόνια μετά, άξιηε αυτόσ ο αποικιςμόσ. ...Δε κα ικελα να γυρίςω ςτθν Ελλάδα, 

διότι ξζρω ότι οι ςυνκικεσ είναι ακόμθ δφςκολεσ. Καλά είμαι, εδϊ που είμαι. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.4/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.1-4) 

 

Ζνασ από τουσ φόβουσ μου είναι πωσ ςτθν περιοχι που κα βρεκοφμε μπορεί να ζχουμε 

επικζςεισ γειτονικϊν λαϊν. Άραγε, θ φυςικι οχφρωςθ κα μασ προςτατζψει; 

(Μζροσ από ομαδικι απάντθςθ: Μ.24/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.1-3) 

 

Σαν χκεσ κυμάμαι τουσ ςυμπατριϊτεσ μου που πολεμάγανε, για να επιβιϊςουμε, τισ 

μάχεσ που κάναμε, για να κατακτιςουμε ζναν τόπο, για να τον κατοικιςουμε και για να 

τον καλλιεργιςουμε... Ωραία χρόνια τότε... τϊρα, όμωσ, ζχω τθ δικι μου οικογζνεια και 

είμαι χαροφμενοσ με τθ γυναίκα μου, αλλά και με τα παιδιά μου. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.13/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.1-4) 

 

...Θ ευτυχία είναι το να πεκαίνει κανείσ για τθν πατρίδα του και  να ξζρει ότι τθν τίμθςε 

με τθ ηωι του. Το να βοθκάει ο ζνασ τον άλλο (αλλθλοβοικεια) ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ, 

αλλά και τισ ςτιγμζσ, όταν δεν ζχει να φάει κλπ. Και ςτιγμζσ περθφάνιασ, όταν 

πεκαίνει, αλλά πεκαίνει περιφανοσ, επειδι τίμθςε με τθ ηωι του τθν πατρίδα του. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.4/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.:2-5) 

 

(ενν. Οι είλωτεσ) κα ιταν πολφ φοβιςμζνοι. Ο φόβοσ τουσ προκαλοφνταν από τθν 

κρυπτεία που (sic) ζςτελναν τουσ πιο ζξυπνουσ (sic) ςτθν φπαικρο και όποιον είλωτα 

ςυναντοφςαν τον ζςφαηαν. Αδικθμζνοι ακόμθ, διότι ιταν είλωτεσ ςτθν ίδια τουσ τθν 

περιοχι. 

(Μζροσ ομαδικισ απάντθςθσ: Μ.14, 5, 24, 11, 8, 19/Α-1/2, 2, 1, 1, 1, 1, 2/1, 1, 3, 2, 2, 

2/1, 1, 1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.3-3) 

 

Αιςκάνομαι χαρά και ενκουςιαςμό που πιρα το κάρροσ και μίλθςα. Χαίρομαι που ο 

βαςιλιάσ με άκουςε και μετράει και μζνα ςαν άνκρωπο. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.1/Γ-1/2/1/2/Δ.Ρ.2-6) 
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Τι φταίει που είναι θ πολιτικι ζτςι; Ροιοσ ευκφνεται για τθ νοκεία του αποτελζςματοσ 

των εκλογϊν; Ριςτεφω ότι φταίνε οι πολιτικοί, οι οποίοι νόκευςαν το αποτζλεςμα, για 

να ικανοποιιςουν κάποια προςωπικά ςυμφζροντα. Στο δρόμο για το ςπίτι μου άκουςα 

κάποιουσ να ρωτάνε ο ζνασ τον άλλο αν κα βελτιωκεί αυτι θ κατάςταςθ. Λοιπόν, εγϊ 

πιςτεφω ότι, όταν πάψουν να υπάρχουν ςυμφζροντα, κα γίνει καλφτερθ θ κατάςταςθ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 20/Γ-1/1/2/1/Δ.Ρ.3-5) 

 

Αιςκάνομαι αδικία και μίςοσ (sic) για τουσ πολιτικοφσ, που από τότε δεν μποροφςαν να 

κυβερνιςουν ςωςτά. ...Κα ικελα να είχαν αλλάξει μυαλά από τότε και ίςωσ τϊρα κα 

ιμαςταν διαφορετικοί... 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.15/Γ-1/1/3/1/Δ.Ρ.3-6) 

 

Ζνιωςα τον αλθκινό πόνο και τθν απελπιςία του λαοφ τότε, κακϊσ τον καταλαβαίνω 

(sic), γιατί κι εμείσ νιϊκουμε το ίδιο ςιμερα με τθν κρίςθ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.1/Γ-1/2/1/2/Δ.Ρ.3-6) 

 

 Σε μερικζσ, λίγεσ, μάλιςτα περιπτϊςεισ φάνθκε να ζχουν ενταχκεί μζςα από μια 

εςϊτερθ διαδικαςία ενςυναίςκθςθσ ςτο παρελκόν και να μάχονται γι’  αυτό: 

 

Σιμερα «επαναςτάτθςα» ηθτϊντασ Σφνταγμα από τον πρϊτο βαςιλιά τθσ Ελλάδασ. Γι’  

αυτό αιςκάνομαι δικαιωμζνοσ, ζχω εκπλθρϊςει τουσ ςτόχουσ μου, διεκδικϊ τα 

δικαιϊματά μου, αιςκάνομαι ελεφκεροσ και με τθν παραχϊρθςθ του Συντάγματοσ ζχω 

πραγματοποιιςει τα όνειρά μου. 

(Ατομικι απάντθςθ:Μ.3/Γ-1/2/3/1/Δ.Ρ.2-6) 
 
 

Σαν  (sic) απλόσ πολίτθσ παίρνω το κάρροσ και λζω πωσ δεν είναι ςωςτό να λζνε πωσ 

φταίμε εμείσ που οι εκλογζσ δεν ιταν τόςο επιτυχείσ, ενϊ φταίνε οι ίδιοι οι πολιτικοί 

που δεν ζχουν τθν πολιτικι εμπειρία, για να κυβερνιςουν τθ χϊρα μασ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 5/Γ-1/2/3/1/Δ.Ρ.3-5) 

 

 Χαρακτθριςτικό, ςτθν περίπτωςθ αυτι, είναι το παράδειγμα τθσ δεφτερθσ 

διδακτικισ παρζμβαςθσ τθσ Γϋ τάξθσ για τθν 3θ Σεπτεμβρίου, όπου οι μακθτζσ γζμιςαν με 

ςυνκιματα για Δθμοκρατία και Σφνταγμα το χϊρο, ενϊ χειροκροτιματα κι ενκουςιϊδεισ 

εκφράςεισ ακοφγονταν, ακόμθ κι όταν οι ομάδεσ ανακοίνωναν τα αποτελζςματα των 

ςυςκζψεϊν τουσ: 
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Αγαπθτοί πατριϊτεσ, 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όςα ζγιναν τουσ τελευταίουσ μινεσ, κεωροφμε πωσ πρζπει να 

επαναςτατιςουμε, διότι θ Ελλάδα πρζπει επιτζλουσ να πάει ζνα βιμα παρακάτω και 

να αποκτιςει Σφνταγμα με δικοφσ τθσ νόμουσ (Χειροκροτιματα). 
 

-Ελεφκερθ Ελλάδα! (με δυνατι φωνι, όρκια και υψϊνοντασ το χζρι) 

-Ο λαόσ κζλει επανάςταςθ! (Χειροκροτιματα) 

-Ηιτω το Σφνταγμα! (Χειροκροτιματα και φωνζσ: Ηιτω) 

-Ηιτω θ Ελλάδα και οι νόμοι τθσ (φωνζσ: Ηιτω) 

-Ο λαόσ αναηθτά  (sic) νόμουσ και Σφνταγμα (φωνζσ: ναιαιαι!) 

(Ομαδικι απόδοςθ: Μ.11, 9, 5, 10, 3/Γ-1/1, 1, 2, 2, 2/3, 3, 3, 3, 3/1, 1, 1, 2, 1/Δ.Ρ.2-3 

ζωσ 5) 

 

Αγαπθτοί πατριϊτεσ, 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όςα ζγιναν τουσ τελευταίουσ μινεσ, κεωροφμε πωσ χρειάηεται να 

επαναςτατιςουμε για Σφνταγμα. Εάν τα καταφζρουμε, τότε κα απαλλαχκοφμε από 

τουσ φόρουσ και θ οικονομία κα αυξθκεί, εφόςον κα επιβλζπουμε και τθν οικονομία 

μασ (sic). 

-Σφνταγμα, Ελευκερία, Δθμοκρατία! (με δυνατι φωνι και υψϊνοντασ το χζρι – 

χειροκροτιματα) 

- Ράμε, παιδιά, όλοι μαηί. Θ επανάςταςθ ηθτά Σφνταγμα (φωνζσ: ναιαιαιαιαι!) 

- Το Σφνταγμα είναι δικαίωμά μασ (φωνζσ: ναιαιαιαι, χειροκροτιματα) 

- Σφνταγμα! (φωνζσ: ναι, χειροκροτιματα) 

- Πλοι μαηί για ζνα δυνατό Σφνταγμα (χειροκροτιματα). 

(Ομαδικι απόδοςθ: Μ.20, 15, 8, 14, 12/Γ-1/1, 1, 2, 1, 2/2, 3, 3, 3, 2/1, 1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.2-3 

ζωσ 5) 

 

 Σε άλλεσ περιπτϊςεισ θ ςυναιςκθματικι τοποκζτθςθ ζχει τθ διάςταςθ του 

ενδιαφζροντοσ και τθσ διάκεςθσ να «βοθκθκοφν» πρόςωπα που ζδραςαν ςτθν Iςτορία ι 

που επθρεάςτθκαν από τισ εξελίξεισ: 

 

Ρρζπει να φφγουμε. Εκεί κα μποροφμε να ταΐςουμε τα παιδιά μασ και κα ελζγχουμε 

τουσ αντιπάλουσ μασ.  

(Μζροσ από ομαδικι απάντθςθ: Μ.1/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.1-3) 

 

...Ευτυχία ςθμαίνει να αγωνίηεται κάποιοσ για το λαό του, να υπάρχει αλλθλεγγφθ, να 

προςπακοφμε για το ςυνάνκρωπό μασ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.24/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.:2-5) 
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Ροιοσ φταίει, ποιοσ κα μασ εμποδίςει από το κράτοσ που επιηθτοφμε (sic); Ρροφανϊσ οι 

πολιτικοί, που μασ επθρεάηουν με λάκοσ τρόπο, για να εξαςφαλίςουν τα διάφορα και 

ακριβά (sic) ςυμφζροντά τουσ. Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ που καλλιεργοφν, με τον τρόπο 

τουσ, ζνα κλίμα αςτάκειασ και μασ δίνουν τθν εντφπωςθ ότι, επειδι ςυμφϊνθςαν με 

τον Πκωνα για τθν παραχϊρθςθ Συντάγματοσ, κα τισ πιςτζψουμε. Αν και είμαςτε ζνασ 

λαόσ που δεν ζχει πολιτικι εμπειρία, δεν πρζπει να τουσ αφιςουμε να μασ 

καταςτρζψουν και να δθμιουργιςουν ζνα διεφκαρμζνο κράτοσ. 

(Ατομικι απόδοςθ: Μ.1/Γ-1/2/1/2/Δ.Ρ.2-5) 

 

Κα ικελα να ιμουν ζνασ ςωςτόσ πολιτικόσ για να μπορζςω να βοθκιςω τθν Ελλάδα. 

(Ατομικι απόδοςθ: Μ. 5/Γ-1/2/3/1/Δ.Ρ.3-6) 

 

 Ραράλλθλα, δε λείπουν οι θκικζσ κρίςεισ για το παρελκόν, οι οποίεσ δείχνουν 

ςεβαςμό, ενδιαφζρον, ακόμθ και καυμαςμό: 

 

...Αυτό που ζνιωςα ςιμερα είναι ότι τότεσ (sic) γινόντουςαν κυςίεσ για τθν πατρίδα. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.24/Α-1/1//3/1/Δ.Ρ.:2-6) 

 

Θ ηωι των παιδιϊν τθσ Σπάρτθσ ιταν πολφ ςκλθρι, αλλά είχαν μία μικρι ικανοποίθςθ 

για το αποτζλεςμα. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.18/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.3-5) 

 

Σιμερα, ωσ ειδικόσ ιςτορίασ τθσ Αρχαϊκισ εποχισ αιςκάνκθκα υπεριφανοσ για τον 

πολιτιςμό τουσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.16/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.3-5) 

 

Αιςκάνκθκα περιφανθ, γιατί οι πρόγονοί μου ιταν πραγματικοί λεβζντεσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.4/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.3-5) 

 

Σιμερα «επαναςτάτθςα» ηθτϊντασ Σφνταγμα από τον πρϊτο βαςιλιά τθσ Ελλάδασ. Και 

το αίτθμά μου ειςακοφςτθκε από το βαςιλιά. Γι’  αυτό αιςκάνομαι υπεριφανθ, άξια και 

καρραλζα, που πζτυχα το ςκοπό μου. Αιςκάνομαι και χαροφμενθ, που μαηί με τουσ 

ςυμπατριϊτεσ μου μπορζςαμε να ςτακοφμε απζναντι από το βαςιλιά και να 

απαιτιςουμε Σφνταγμα. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.13/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.2-6) 
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Το αίτθμά μου ειςακοφςτθκε από το βαςιλιά... Γι’  αυτό αιςκάνομαι περιφανοσ για 

όλουσ και χαίρομαι που επιτεφχκθκε ο ςκοπόσ μασ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 20/Γ-1/1/2/1/Δ.Ρ.2-6) 

 

Αιςκάνομαι περιφανθ, που είμαι Ελλθνίδα και που ζχουμε ζνα δυναμικό λαό, που 

αντιλαμβάνεται τι ςυμβαίνει γφρω του. Επιπλζον, είμαι χαροφμενθ και ςυγκινθμζνθ, 

αφοφ ζχουμε ελπίδεσ! 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 12/Γ-1/2/2/1/Δ.Ρ.2-6) 

 

 ΙΙ.1.i.β. Ωσ προσ την υποδοχή των τεχνικών τησ Δραματικήσ Τζχνησ 

 Στισ τρεισ πρϊτεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ ανά τάξθ αξιοποιικθκαν ποικίλεσ 

τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ, όπωσ:  

 οι κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ για δθμιουργία κλίματοσ ςυνεργαςίασ και για τθν 

ςυγκρότθςθ των ομάδων,  

 οι ςυςκζψεισ, κατά τισ οποίεσ μετά τθ μελζτθ ιςτορικϊν πθγϊν, οι μακθτζσ 

λάμβαναν αποφάςεισ μζςα ςτο ιςτορικό τουσ πλαίςιο,  

 οι Δραματοποιιςεισ, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ αυτενεργοφςαν με βάςθ δεδομζνα από 

τισ ιςτορικζσ πθγζσ,  

 θ γραφι ςε ρόλο, μζςω τθσ οποίασ επιδιωκόταν να εκφραςτεί θ ςυνειδθτι εικόνα 

τθσ  ταυτότθτασ τθσ εποχισ,  

 ο μανδφασ του ειδικοφ, όπου οι μακθτζσ επιδίωκαν τθν εξοικείωςθ με τθ 

μεκοδολογία τθσ Λςτορίασ,  

 ο κφκλοσ τθσ ηωισ, τεχνικι με τθν οποία οι μακθτζσ προςπάκθςαν να εντάξουν 

πρόςωπα ςτο ιςτορικό τουσ πλαίςιο και 

 ο δάςκαλοσ ςε ρόλο, που εξαςφάλιςε τθν αναγκαία για τθν αρχι κακοδιγθςθ, 

χωρίσ αυςτθρό ζλεγχο.  

 Στθν Αϋ Γυμναςίου ςυνόδευε τισ διδακτικζσ παρεμβάςεισ μία πολυμεςικι 

εφαρμογι που παρουςιαηόταν ςτουσ μακθτζσ μζςω του διαδραςτικοφ πίνακα τθσ τάξθσ. Θ 

εφαρμογι παρουςίαηε ζναν Κοφρο, ο οποίοσ ζδινε οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ. 

 Με βάςθ τα δεδομζνα από τθν παρατιρθςθ, κακϊσ και από τισ εργαςίεσ των 

μακθτϊν, όπωσ ζχουν διατθρθκεί ςτο προςωπικό portfolio του κακενόσ, ζχουν καταγραφεί 

τα εξισ: 

 

 (α) Οι μακθτζσ και των δφο τάξεων ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ ανταποκρίκθκαν με 

ενκουςιαςμό και προκυμία ςτισ νζεσ δραςτθριότθτεσ.  
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Ριςτεφω ότι το ςθμερινό μάκθμα ιταν εξαιρετικό, γιατί ςυνεργαςτικαμε και κάναμε 

όλοι μια εργαςία. Επίςθσ, άκουςα τισ γνϊμεσ των άλλων! 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.3/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.1-5) 

 

...πιςτεφω ότι τα πιγαμε καλά και κα ικελα να το ξανακάνουμε... 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.9/Γ-1/1/3/1/Δ.Ρ.1-7) 

 

...δε βαρεκικαμε και μασ άρεςε... 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.6/Γ-1/1/3/1/Δ.Ρ.1-7) 

 

Μου άρεςε, είχε πλάκα και κα ικελα να το ξανακάνουμε. Ζτςι, μακαίνουμε καλφτερα 

κάποια πράγματα και είναι χριςιμο. 

(Ατομικι απάντθςθ:Μ.1/Γ-1/2/1/2/Δ.Ρ.1-7) 

 

Διαςκεδάςαμε, ανταλλάςςοντασ διάφορεσ απόψεισ και κα ικελα να ξανακάνουμε ζνα 

παρόμοιο μάκθμα. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.13/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.1-7) 

 

Κα ικελα το μάκθμα να ιταν πάντα ζτςι, γιατί είναι πολφ διαςκεδαςτικό και μακαίνεισ 

πολφ πιο όμορφα. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 8/Γ-1/2/3/1/Δ.Ρ.3-6) 

 

Να κάνουμε πιο ςυχνά μάκθμα ςαν αυτό με τθ ςυηιτθςθ ςτο καφενείο, γιατί τα 

κυμάμαι πολφ καλφτερα. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 12/Γ-1/2/2/1/Δ.Ρ.3-6)  

 

 Χαρακτθριςτικι ιταν και θ ανταπόκριςθ των μακθτϊν με χαμθλι ςχολικι επίδοςθ, 

ακόμθ και των δφο ςτθν Α-1 ομάδα που παρουςίαηαν ιπια νοθτικι υςτζρθςθ˙ θ 

ανταπόκριςθ των τελευταίων φάνθκε και ςτισ αντιδράςεισ των γονζων˙ για παράδειγμα, θ 

μθτζρα ενόσ από τουσ δφο μακθτζσ, μετά τθ δεφτερθ διδακτικι παρζμβαςθ τθσ Αϋ τάξθσ ςε 

επίςκεψι τθσ ςτο ςχολείο ανζφερε για το παιδί τθσ, όπωσ ζχει καταγραφεί ςτο θμερολόγιο 

τθσ ερευνιτριασ, ότι «του αρζςει πολφ το μάκθμα ζτςι, γιατί το ηει ςαν να είναι εκεί». Το 

ίδιο ίςχυε, όπωσ παρατθρικθκε, για όλουσ τουσ μακθτζσ με χαμθλι ςχολικι επίδοςθ, και 

ςτισ δφο τάξεισ: 

 

Αιςκάνομαι πολφ καλά, διότι ςιμερα το μάκθμα ιταν πολφ ωραίο και πολφ 
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ενδιαφζρον, επειδι ιρκαμε ςτθ κζςθ των ανκρϊπων εκείνθσ τθσ εποχισ και 

«επαναςτατιςαμε» κι εμείσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.9/Γ-1/1/3/1/Δ.Ρ.2-6) 

 

Σιμερα ζνιωςα πολφ ωραία, επειδι δεν κακόμαςταν να κοιτάμε τθν κυρία και να 

κοιμόμαςτε, αλλά δραςτθριοποιθκικαμε και ςυμμετείχαμε περιςςότερο ςτο μάκθμα 

με ευχάριςτο τρόπο. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.14/Γ-1/1/3/1/Δ.Ρ.2-6) 

 

 Λδιαίτερο κίνθτρο για ενεργοποίθςθ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μακθτϊν ιταν θ 

ανάλθψθ θγετικοφ ρόλου ςτθν ομάδα τουσ, όςον αφορά τουλάχιςτον τθν Αϋ Γυμναςίου, 

όπωσ ιδθ φάνθκε από τθν 1θ διδακτικι παρζμβαςθ. Χαρακτθριςτικζσ ιταν οι περιπτϊςεισ 

μακθτϊν, που, ενϊ ςε άλλα μακιματα ζδειχναν κακι ςυμπεριφορά, ςτο μάκθμα τθσ 

Λςτορίασ κατά τθ διάρκεια των διδακτικϊν παρεμβάςεων φαίνονταν ικανοί να 

αντεπεξζλκουν ςτισ δραςτθριότθτεσ, εμπνζοντασ κι άλλουσ ςυμμακθτζσ τουσ να το κάνουν: 

 

Εμζνα μου ζμεινε από το μάκθμα αυτό που ιμουνα οικιςτισ, αλλά και ότι 

ςυνεργαςτικαμε. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.13/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.1-5) 

 
 

Μου άρεςε, γιατί κάναμε ομαδικι δουλειά και μου άρεςε που ζβγαλα λόγο. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.22/Α-1/1/3/2/Δ.Ρ.1-5) 

 

 Θ παρατιρθςθ αυτι ζγινε ιδιαίτερα αιςκθτι και ςτισ ςχζςεισ που αναπτφχκθκαν 

μεταξφ των μακθτϊν που ανζλαβαν θγετικό ρόλο και αυτϊν που χρειάηονταν υποςτιριξθ: 

 

Οι Μ.20/Α-1/1/3/1 και Μ.16/Α-1/1/3/1 -και οι δφο με ιπια νοθτικι υςτζρθςθ-  και 

ςιμερα και ςτισ προθγοφμενεσ παρεμβάςεισ είναι ενεργοί, αλλά με το δικό τουσ τρόπο. 

Λδιαίτερα ςθμαντικι ςτθν περίπτωςι τουσ είναι θ παρουςία ςτθν ίδια ομάδα του 

Μ.13/Α-1/1/3/1, ο οποίοσ ζχει ρόλο εξιςορροπθτικό μζςα ςτθν τάξθ και μπορεί να τουσ 

ελζγξει. Διαφορετικά, οι υπόλοιποι τουσ υποτιμοφν και ζρχονται ςε αντιπαρακζςεισ 

μαηί τουσ. Ο Μ.13/Α-1/1/3/1, ο οποίοσ ςτα υπόλοιπα μακιματα, ςφμφωνα με τουσ 

άλλουσ κακθγθτζσ, είναι άτακτοσ και αυκάδθσ, τουσ υποςτθρίηει και τουσ ςυντονίηει. 

Ζτςι, ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ ζχει θγετικό ρόλο, μπορεί να λφνει αντιπαρακζςεισ, που 

εφκολα ςυμβαίνουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ, και είναι ικανόσ να ςκεφτεί ιςτορικά. Ρολφ 

καλι ςυμπεριφορά ςθμειϊνει και ο Μ.22/Α-1/1/3/2, ο οποίοσ ςτουσ υπόλοιπουσ 

κακθγθτζσ δίνει, επίςθσ, πολφ άςχθμθ εικόνα. Στισ δραςτθριότθτεσ ανταποκρίνεται 
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πολφ κετικά και ςοβαρά και γίνεται ςιγά-ςιγά αγαπθτό μζλοσ τθσ ομάδασ. Δεν 

αςτειεφεται και οικοδομεί μια καλι ςχζςθ με το μάκθμα και τουσ ςυμμακθτζσ του. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.3) 

 

 Στθν Αϋ Γυμναςίου, ςτθν 1θ παρζμβαςθ τα αγόρια ςτθν πλειοψθφία τουσ ζδειξαν 

διάκεςθ να αςτειευτοφν, χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τα ιςτορικά ςτοιχεία, που τουσ 

δίνονταν, κάτι που ξεπεράςτθκε πολφ γριγορα, όταν τουσ δόκθκαν επιπλζον οδθγίεσ. 

Ραράλλθλα, ζνα αγόρι αντελιφκθ τισ δραςτθριότθτεσ ωσ κζατρο: 

 

Αυτό που ζνιωςα ςιμερα αναλογιηόμενοσ τι ιταν θ ευτυχία ςτθν αρχαϊκι εποχι είναι... 
Ευτυχία! 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.11/Α-1/1/2/1/Δ.Ρ.:2-6) 

 

Στο ςθμερινό μάκθμα μου άρεςε πάρα πολφ το κεατρικό που κάναμε! Ιταν μια πολφ 

όμορφθ εμπειρία για εμζνα. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.1/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.1-5) 

 

Στθν Α ομάδα με οικιςτι τον Μ.13/Α-1/1/3/1, οι εντάςεισ για το ποια περιοχι κα 

επζλεγαν, για να αποικίςουν, ξεπεράςτθκαν εφκολα. Αξιοςθμείωτο ιταν ότι ςυμμετείχε 

ενεργά και ο Μ.20/Α-1/1/3/1, που παρουςιάηει γενικά αδυναμία ςυνεργαςίασ και οι 

ςυμμακθτζσ του τον απαξιϊνουν. Αν και ετερόκλθτθ θ ομάδα είχε καλό αποτζλεςμα 

και ωσ προσ τθν Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ και ωσ προσ τθ κεατρικι απόδοςθ. Εξάλλου, 

είναι θ μόνθ που αντελιφκθ τθ δραςτθριότθτα ωσ «κζατρο». 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.1) 

 

 Ραράλλθλα, όμωσ, υπιρξαν μερικζσ εξαιρζςεισ που παρουςίαςαν αρνθτικζσ 

ςυμπεριφορζσ, λόγω αςυνεννοθςίασ:  

 

Ιταν όλα ωραία, αλλά δε μου άρεςαν οι φωνζσ και το ότι μόνο εγϊ και ο ... 

δουλζψαμε. Ζτςι, αιςκάνομαι ανάμικτα ςυναιςκιματα.  

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.1/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.2-6) 

 

...Δε μου άρεςε που κάναμε τθ φαςαρία και δε μποροφςαμε να ςυμφωνιςουμε 

εφκολα.  

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.21/Α-1/1/1/3/Δ.Ρ.3-5) 

 

...Δεν μου άρεςε που δε ςυμμετείχε ο ... και ο ... με πείραηε και με λζρωνε. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.20/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.3-5) 
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 Αυτζσ οι ςυμπεριφορζσ αφοροφςαν αποκλειςτικά ςτθν Αϋ Γυμναςίου και 

περιςςότερο τα αγόρια:  

 

Αν και οι μακθτζσ ζδειξαν εξαιρετικό ενδιαφζρον και καλι διάκεςθ, επικράτθςε πολλι 

φαςαρία κατά τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων, με μικροεντάςεισ μεταξφ των μελϊν 

των ομάδων, κακϊσ τουσ ιταν δφςκολο να ςυμφωνιςουν για τισ επιλογζσ τουσ. Για να 

περιοριςτοφν οι εντάςεισ παρενζβθν και τουσ υπζδειξα να ψθφίςουν, ϊςτε να 

αποφαςίςει θ πλειοψθφία.  

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.1) 

  

 Οι ςυμπεριφορζσ αυτζσ ζφκιναν με το πζραςμα του χρόνου και τθν εξζλιξθ των 

δραςτθριοτιτων: 

 

Τα παιδιά ζδειξαν εξαιρετικό ενδιαφζρον και πιο καλι διάκεςθ ςε ςχζςθ με τθν 

προθγοφμενθ φορά. Ιταν πιο ιςυχα και ςυνεργάςτθκαν πιο κετικά, αν και δεν ζλειψαν 

μικροεντάςεισ, τισ οποίεσ ζπρεπε να εξομαλφνω. Το βαςικό πρόβλθμα που εντοπίςτθκε 

ςε μία-δφο ομάδεσ ιταν θ αδυναμία να ανταποκρικοφν οι μακθτζσ ςτο ιςτορικό 

πλαίςιο, που τουσ είχε δοκεί. Ωςτόςο, θ διαδικαςία κφλθςε πολφ πιο εφκολα, πράγμα 

που επεςιμανα και ςτα παιδιά.  

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.2) 

 

 Τα κορίτςια, αντίκετα προσ τα αγόρια, ανταποκρίκθκαν αμζςωσ ςτο πλαίςιο των 

δραςτθριοτιτων, δείχνοντασ να κατανοοφν και το ευρφτερο μακθςιακό πλαίςιο. Μάλιςτα, 

ςυνεργάηονταν άψογα και πολφ γριγορα ζμακαν να ακοφν και να δζχονται τισ γνϊμεσ και 

τισ προτάςεισ και των άλλων μακθτϊν: 

 

Αυτό που ζνιωςα ςιμερα αναλογιηόμενθ τι ιταν θ ευτυχία ςτθν αρχαϊκι εποχι είναι 

πωσ κατάφερα να φανταςτϊ το πϊσ κα ηοφςαν οι άνκρωποι εκείνθσ τθσ εποχισ, τι ιταν 

κυςία ι ελεφκερθ ζκφραςθ γι’  αυτοφσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.18/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.:2-6) 

 

Ρροςπάκθςα να μπω ςτο κλίμα, και να δω πόςο ευτυχιςμζνοι ιταν, που μποροφςαν 

επιτζλουσ να εκφράςουν ελεφκερα τθ γνϊμθ τουσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.2/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.:2-6) 
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Σιμερα... αιςκάνκθκα πωσ μπικα ςτθ νοοτροπία τθσ Σπαρτιατικισ κοινωνίασ κι ζμακα 

περιςςότερα γι’  αυτοφσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.14/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.3-5) 

 

 Στο θμερολόγιο τθσ ερευνιτριασ ζχουν καταγραφεί οι εξισ χαρακτθριςτικζσ 

αναφορζσ που δθλϊνουν τθν αντίκεςθ μεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν ςτθν Αϋ Γυμναςίου: 

 

Στθ Δ  ομάδα με οικιςτι τθν Μ.5/Α-1/2/1/1 τα τρία κορίτςια τθσ ομάδασ αντιμετϊπιςαν 

τθ δραςτθριότθτα πολφ ςοβαρά. Αντίκετα, τα αγόρια ικελαν να κάνουν αςτεία και 

αντιμετϊπιςαν τισ δραςτθριότθτεσ με ελαφρότθτα και χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ 

τουσ το ιςτορικό πλαίςιο. Ο Μ.11/Α-1/1/2/1, για παράδειγμα, προςπάκθςε να πείςει 

τθν ομάδα να αναφζρει ωσ αίτιο του αποικιςμοφ τθν αναηιτθςθ καρπϊν για τθν 

παραςκευι τςίπουρου, πράγμα που ζκανε τα κορίτςια να αναηθτιςουν τθν 

πλθροφορία για το αν υπιρχε το προϊόν αυτό τότε. Αυτό ιταν και ο βαςικόσ λόγοσ που 

ζκανε τα κορίτςια να πρωταγωνιςτοφν και τα αγόρια να διαμαρτφρονται («...Δε κα 

γράψουμε μόνο ό,τι κζλετε εςείσ»).  

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.1) 

 

Και τοφτθ τθ φορά οι μακθτζσ τα πιγαν πολφ καλά. Θ Μ.2/Α-1/2/2/1 και θ Μ.18/Α-

1/2/2/1  ενεργοποιοφνται πολφ περιςςότερο, θ Μ.4/Α-1/2/2/1 ζχει ενταχκεί απόλυτα 

ςτθν ομάδα και ςυνεργάηεται άψογα, ενϊ θ Μ.5/Α-1/2/1/1  και θ Μ.14/Α-1/2/1/1  

ζμακαν να ακοφν και να δζχονται τισ γνϊμεσ και των άλλων παιδιϊν. Θ ςυνεργαςία 

τουσ είναι εξαιρετικι, χαλάρωςαν και γελοφν. Φαίνεται πωσ τα αγόρια ζχουν τθν τάςθ 

να κάνουν αςτεία («πλάκεσ»), ενϊ τα κορίτςια είναι πιο ςοβαρά. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.3) 

 

 Στθν Γϋ Γυμναςίου αγόρια και κορίτςια ανταποκρίκθκαν άψογα, ςυνεργάςτθκαν 

πολφ καλά, μζςα ςε ιδιαίτερα ευχάριςτο κλίμα˙ το χαρακτθριςτικό ιδθ από τθν πρϊτθ 

διδακτικι παρζμβαςθ ςτθν τάξθ αυτι, όπωσ ζχει καταγραφεί ςτο θμερολόγιο τθσ 

ερευνιτριασ, ιταν ότι οι μακθτζσ, παρά μια αρχικι αμθχανία, αντιμετϊπιηαν ςοβαρά όλεσ 

τισ δραςτθριότθτεσ: 

 

Τα παιδιά ςυνεργάςτθκαν καλά, δεν ζκαναν φαςαρία και ιταν πολφ δεκτικά. Θ 

μουςικι ςτθν αρχι προξζνθςε κάποια αμθχανία ςτον Μ.6/Γ-1/1/3/1 και τθν Μ.2/Γ-

1/2/3/2. Μου ζκανε εντφπωςθ αυτό, γιατί μουςικι είχα χρθςιμοποιιςει ξανά ςτο 

μάκθμα, όχι βζβαια ςτο ίδιο πλαίςιο. Γενικά, πάντωσ, υπιρξε ζνα ευχάριςτο κλίμα και 

ιδιαίτερα διαςκεδαςτικζσ κι ευφάνταςτεσ ιταν οι παγωμζνεσ εικόνεσ. Θ Μ.13/Γ-



Β΄ Μέρος: Έρευνα                                                Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 
 

251 
 

1/2/1/1 ιταν πολφ χαροφμενθ. Θ Μ.8/Γ-1/2/3/1 ιταν κατενκουςιαςμζνθ και πρότεινε 

ωσ λφςθ για τθν εξοικονόμθςθ χρόνου να αξιοποιοφμε και το χρόνο του διαλείμματοσ. 

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.1) 

 

Ξεφεφγουμε από τα ςυνθκιςμζνα. Γελάμε και μακαίνουμε μαηί. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.13/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.1-7) 

 

Μελετάμε πθγζσ που δε γνωρίηουμε και μασ εντυπωςιάηουν, ενϊ παράλλθλα 

παίρνουμε νζεσ γνϊςεισ για κάτι, που πριν μασ ιταν άγνωςτο. Τζλοσ, διαςκεδάηουμε 

πολφ! (sic) 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.4/Γ-1/2/2/1/Δ.Ρ.1-7) 

 

Εμάσ μασ αρζςει πολφ, γιατί το μάκθμα το καταλαβαίνουμε καλφτερα. Και γελάμε και 

περνάμε τζλεια.  

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.8/Γ-1/2/3/1/Δ.Ρ.2-6) 

 

Σιμερα ιταν μια καταπλθκτικι θμζρα!  Πλα πιγαν εξαιρετικά. Ο χρόνοσ, αν και πρϊτθ 

ϊρα, ιταν αρκετόσ.  Οι τζςςερισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ χωρίςτθκαν ιταν πολφ 

λειτουργικζσ. Στο τζλοσ του μακιματοσ επικράτθςε ενκουςιαςμόσ και χειροκροτιματα, 

κακϊσ κάκε μακθτισ φϊναηε το ςφνκθμά του. Λδιαίτερα κερμι ιταν θ Μ.3/Γ-1/2/3/1 . 

Κερμι ιταν και θ Μ.1/Γ-1/2/1/2 που τθσ αρζςει θ πιο δθμιουργικι προςζγγιςθ, ενϊ 

και ο Μ.7/Γ-1/1/1/1 είναι πολφ κετικόσ. Το χαρακτθριςτικό του ςθμερινοφ μακιματοσ 

ιταν ότι τα παιδιά πιραν ςτα ςοβαρά τα πάντα, αντζδραςαν δθμιουργικά, γζλαςαν, 

άκουςαν, ζμακαν και δεν ζκαναν φαςαρία, δεν αφαιρζκθκαν.   

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.2) 

  
 Χαρακτθριςτικό του ενκουςιαςμοφ που επικρατοφςε ιταν, επίςθσ, ότι οι μακθτζσ 

ηθτοφςαν να ξαναγίνει το μάκθμα με τον ίδιο τρόπο, πλθςιάηοντασ τθ διδάςκουςα και 

ρωτϊντασ αν κα ξανακάνουν μάκθμα «με ςκετσ» ι αν κα επαναλθφκεί κι άλλεσ φορζσ 

«κάτι το ιδιαίτερο» ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ: 

 

Στο τζλοσ, όλα τα παιδιά φάνθκαν χαροφμενα, παρά τθ φαςαρία, κι εκφράςτθκαν πολφ 

κετικά για τθν όλθ δράςθ. Ακόμθ και αυτοί που αντιδροφςαν ςτθ ςυνεργαςία 

εξζφραςαν κετικά ςχόλια.  

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.1) 

  

 Μάλιςτα, κάκε φορά παρατθροφνταν περιςςότεροσ ενκουςιαςμόσ από τθν 
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προθγοφμενθ, κακϊσ οι μακθτζσ κατανοοφςαν τθν ουςία των δραςτθριοτιτων:  

 

Αυτι τθ φορά κατάλαβα τι ζπρεπε να κάνω και ιταν πιο εφκολο. 

(Ατομικι απάντθςθ:Μ.2/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.2-6) 

 

 (β) Οι μακθτζσ ζδειχναν με τθν πρόοδο των παρεμβάςεων όλο και μεγαλφτερο 

ενδιαφζρον για τισ παρουςιάςεισ τουσ ςτθν τάξθ˙ ζτςι, ενϊ ξεκίνθςαν από δόμθςθ απλϊν 

ςκθνϊν ςτο χϊρο, όπου εργάηονταν, ςτθ ςυνζχεια ςταδιακά οι ίδιοι επιηθτοφςαν πιο 

ενεργοφσ ρόλουσ και περιςςότερο ςφνκετεσ ςκθνικζσ αποδόςεισ, υιοκετϊντασ ςε μερικζσ 

περιπτϊςεισ «αυκεντικά» ςτοιχεία ζκφραςθσ ι μεταφορικζσ εικόνεσ, με υψθλά επίπεδα 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ: 

 

Απ’  ό,τι φαίνεται τα παιδιά αρζςκονται να δθμιουργοφν ηωντανζσ ςκθνζσ, γεμάτεσ 

φωνζσ, γζλια, πόνο, ςυμβολιςμοφσ. Ακόμθ και ςτθ ςθμερινι δραςτθριότθτα, που ιταν 

ςχετικά ςτατικι, όλεσ οι ομάδεσ κινθτοποιικθκαν, ςθκϊκθκαν από τα κρανία, 

παρουςίαςαν ςκθνζσ, αςτειεφτθκαν μζςα ςε αυτζσ ι αντιμετϊπιςαν τισ καταςτάςεισ 

ςοβαρά. Σίγουρα, λοιπόν, προτίμθςαν να κινθκοφν, να δράςουν, αντί να κακίςουν ςτο 

κρανίο, όπωσ είχαν κάνει τθν πρϊτθ φορά. Το ίδιο ζκαναν και τθν προθγοφμενθ φορά 

ςτθ δεφτερθ διδακτικι παρζμβαςθ. Φαίνεται να προτιμοφν περιςςότερο να 

χρθςιμοποιοφν το ςϊμα κι όχι τόςο το λόγο. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.3) 

 

Ρόςο φυςικά και απλά αποφάςιςαν τα παιδιά να ςθκωκοφν όρκια, να πάρουν ρόλουσ, 

να ςκθνοκετιςουν ςκθνζσ, να μιλιςουν μεταξφ τουσ και να δϊςουν ηωι ςε αυτά που 

ετοίμαςαν! Πλα τα παιδιά αντιδροφςαν άμεςα και γόνιμα ςτα ερεκίςματα που τουσ 

ζδωςαν οι πθγζσ και χαίρονταν να ςκζφτονται και να δθμιουργοφν. Σιμερα θ τάξθ 

μετατράπθκε ςε μια λαοςφναξθ με Ζλλθνεσ να φωνάηουν για τα ςυνταγματικά τουσ 

δικαιϊματα. Αν και ο χϊροσ τθσ τάξθσ δε βοθκά, θ μουςικι, οι ιςτορικζσ πθγζσ και 

κυρίωσ θ ζμπνευςθ των παιδιϊν ζδωςε χρϊμα ςτο μάκθμα. 

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.2) 

 

Τίτλοσ: «Τι να ςθμαίνει άραγε ευτυχία;» 

Αϋ: «Τι είναι άραγε ευτυχία;» - Μζνει ςτο κζντρο του ςκθνικοφ χϊρου. 

Βϋ: «Θ ευτυχία είναι το εμπόριο, δθλαδι όταν μποροφμε να κάνουμε ςυναλλαγζσ με 

άλλουσ». – Ραίρνει κζςθ κάτω από ζνα κρανίο. 

Αϋ: «Μα το εμπόριο είναι για τθν επιβίωςθ. Σωςτά;»-Μζνει ςτο κζντρο 

Γϋ: «Ζχεισ δίκιο. Ευτυχία είναι θ ελευκερία λόγου». –Βγαίνει από το ςκθνικό χϊρο. 
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Δϋ: «Ευτυχία είναι τα δικαιϊματα του πολίτθ. Δθλαδι τα δικαιϊματα που ζχει ο 

πολίτθσ μζςα ςτθν κοινωνία». – Τραβά το μακθτι που βρίςκεται κάτω από το κρανίο, 

απελευκερϊνοντάσ τον. 

Εϋ: «Ευτυχία είναι θ ελεφκερθ ζκφραςθ χωρίσ φόβο και διςταγμοφσ». –Αγκαλιάηει τουσ 

Βϋ και Δϋ που ζχουν «παγϊςει». 

Στϋ: «Ευτυχία είναι να κυςιάηεςαι για τθν πατρίδα και τουσ ςυμπατριϊτεσ ςου». –

Ρζφτουν όλοι κάτω και μπαίνοντασ  θ Γϋ τουσ ςτεφανϊνει απλϊνοντασ τα χζρια τθσ. 

 Θ Γϋ ιταν θ πατρίδα, οι υπόλοιποι πολίτεσ, που κυςιάςτθκαν γι’ αυτιν. Στισ 

ερωτιςεισ που ακολοφκθςαν οι μακθτζσ εξιγθςαν πωσ θ ευτυχία είναι ζνα κζμα που 

«δεν απαντιζται εφκολα τι ςθμαίνει, γιατί ζχει άλλεσ ςθμαςίεσ από άνκρωπο ςε 

άνκρωπο». Αυτόσ που πίςτευε πωσ ευτυχία είναι το εμπόριο, δθλαδι τα χριματα, 

«φυλακίςτθκε για τα χρζθ του» (Βϋ) κι αν δεν του αναγνωριηόταν από τθν πατρίδα του 

το δικαίωμα να απελευκερωκεί, γιατί «δεν είναι δίκαιο κανείσ να είναι δοφλοσ για τα 

χριματα» (Δϋ), δε κα ιταν πια ευτυχιςμζνοσ. Κι ακόμθ, «αν δεν μπορεί να πει κανείσ τθ 

γνϊμθ του, δεν είναι ευτυχιςμζνοσ, γιατί τον κάνουν οι άλλοι ό,τι κζλουν κι είναι ςαν 

δοφλοσ» (Εϋ). Ζτςι, όλοι οι μακθτζσ κατζλθξαν πωσ θ κυςία για τθν πατρίδα είναι το 

μόνο που μποροφν να κάνουν γι’ αυτι, που τουσ δίνει τόςθ ευτυχία: «Αν χακεί θ 

πατρίδα, που μασ δίνει τθν ελευκερία και τθν ευτυχία, τότε κα χακοφμε κι εμείσ και τα 

παιδιά μασ».    

(Ομαδικι απάντθςθ:  Μ.13, 15, 3, 20, 12, 19/Α-1/1, 2, 2, 1, 2, 2/3, 1, 1, 3, 3, 2/1, 1, 1, 1, 

2, 1/Δ.Ρ.2-3) 

 

 Ιδθ από τθν αρχι οι μακθτζσ φάνθκε να προτιμοφν εκφράςεισ που δε ςτθρίηονται 

ςτο λόγο, αλλά ςτθ ςωματικι ζκφραςθ, κυρίωσ ςτθν παντομίμα και τισ παγωμζνεσ εικόνεσ: 

 

Τίτλοσ:  «Θ κυςία για τθν πατρίδα» (παντομίμα) 

Ξεκίνθμα και κλείςιμο με παγωμζνεσ εικόνεσ... Δφο κορίτςια ςε ρόλο πατρίδασ, 

παρουςιάςτθκαν να προςφζρουν ςτουσ πολίτεσ – τρία αγόρια -  «πράγματα», όπωσ 

είπαν κατά το ςχολιαςμό, δθλαδι «αγακά». Τα αγακά, ςτοιχεία ικανά για τθν 

επιβίωςθ, αποδόκθκαν ςτθ ςκθνι με απλά ςτυλό και μολφβια. Οι πολίτεσ 

ευχαρίςτθςαν τθν «πατρίδα» και αφοφ άφθςαν τα αγακά ςτισ οικογζνειζσ τουσ, πιγαν 

ςτον πόλεμο, όπου ζνασ εχκρόσ, το τζταρτο αγόρι, καραδοκοφςε να χτυπιςει τθν 

«πατρίδα». Στθν πάλθ που ακολοφκθςε, ζνασ πολίτθσ ζπεςε νεκρόσ και οι δφο 

ςυμπολεμιςτζσ του τον απζκεςαν ςτα πόδια τθσ «πατρίδασ».  

Σθμ.: Ο δάςκαλοσ ςε ρόλο μπικε ςτθν παγωμζνθ εικόνα, ςτθν οποία κατζλθξαν και 

ρϊτθςε κάκε μακθτι ποιοσ ιταν και τι ζκανε. Ζτςι, προζκυψαν οι πλθροφορίεσ που 

δόκθκαν εδϊ. 

(Ομαδικι απόδοςθ: Μ.14, 5, 24, 11, 8, 22/Α-1/2, 2, 1, 1, 1, 1, 1/1, 1, 3, 2, 2, 3/1, 1, 1, 1, 
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1, 2/Δ.Ρ.2-3) 

 

Τίτλοσ: «Μια παράξενθ, αλλά και δφςκολθ ηωι» (παγωμζνθ εικόνα) 

Σκθνι ςτρατοπζδου με άκλθςθ, πάλθ, δρόμο, ακόντιο. Οι μακθτζσ δίνουν ζμφαςθ 

ςτθν ομαδικότθτα. 

Μια ςκθνι από τθ ηωι του Σπαρτιάτθ Βραςίδα: 

Εςτία: Ο νεαρόσ Βραςίδασ ηει ςτθ Σπάρτθ και μζνει ςε ςτρατόπεδο. 

Οικογζνεια: Θ οικογζνειά του είναι γνιςιοι Σπαρτιάτεσ. Ο πατζρασ του ιταν ζνασ 

γενναίοσ Σπαρτιάτθσ που πζκανε ςτθ μάχθ. Από τότε θ Σπάρτθ τον τιμά. 

Δραςτθριότθτεσ/Αςχολίεσ: Γυμνάηεται και μακαίνει τα ςτοιχειϊδθ, δθλαδι ανάγνωςθ, 

γραφι, χορό και μουςικι. 

ουτίνα: Νιϊκει περθφάνια, που πολεμοφςε για τθν πατρίδα του, φόβο μιπωσ 

επαναςτατιςουν οι είλωτεσ. 

(Ομαδικι απόδοςθ: Μ. 9, 23, 4, 21, 2, 18/Α-1/1, 1, 2, 1, 2, 2/2, 2, 2, 1, 2, 2/1, 1, 1, 3, 1, 

1/Δ.Ρ.3-3) 

 

Τίτλοσ: «Ο Μακρυγιάννθσ ηθτά Σφνταγμα...» (Ραγωμζνθ εικόνα) 

Μία μακιτρια υποδφεται τον Πκωνα, κακιςμζνθ ςε καρζκλα-κρόνο, μία τον ακόλουκό 

του και μία το Μακρυγιάννθ, που «φωνάηει» με το χζρι υψωμζνο.  

Στισ ερωτιςεισ τθσ διδάςκουςασ μζςα ςτθν εικόνα διευκρινίςτθκαν οι ρόλοι και 

αναφζρκθκε πωσ ο Μακρυγιάννθσ φϊναηε «Σφνταγμα». 

(Ομαδικι απόδοςθ: Μ.10, 3, 8/Γ-1/2, 2, 2/3, 3, 3/2, 1, 1/Δ.Ρ.1-4) 

 

Τίτλοσ: «Ο Μάουρερ και θ αγωνία του για τθ χϊρα» (Ραγωμζνθ εικόνα) 

Βράδυ... Ο Μάουρερ ςκυμμζνοσ πάνω από το γραφείο του κρατά το κεφάλι του και 

ςκζφτεται. Ζξω Ζλλθνεσ ηθτοφν Σφνταγμα υψϊνοντασ τα χζρια. 

(Ομαδικι απόδοςθ: Μ.2, 17, 12, 18/Γ-1/2, 2, 2, 2/3, 1, 2, 1/2, 1, 1, 1/Δ.Ρ.1-4) 

 

Τίτλοσ: «Στο καφενείο» 

Α: Λζτε όντωσ να ζχει δίκιο ο Μαυροκορδάτοσ; 

Β: Γιατί ο Κωλζττθσ; Μθ κυμθκοφμε τα δικά του! Δε κα ξεχάςουμε ποτζ τθν «ανϊνυμθ» 

επιςτολι του. Σίγουρα αυτόσ τθν ζγραψε. 

Γ: Π,τι και να ποφμε, όλοι ξζρουμε ποιοσ φταίει! Φταίνε οι ξζνοι. 

Δ: Αυτοί οι Ευρωπαίοι! Αλλά και οι δικοί μασ οι πολιτικοί δεν πάνε πίςω! 

Ε: Ζτςι είναι. Οι Ευρωπαίοι κζλουνε γθ και οι Ζλλθνεσ τα λεφτά μασ. Άπειροι πολιτικοί! 

Αυτοί και οι εκλογζσ τουσ! 

Α: Φίλοι μου, μθν τουσ αφινουμε να μασ ςυγχφηουν και να μασ χαλάνε τθ μζρα! Ελάτε 

να πιοφμε τον καφζ μασ. 

(Ομαδικι απόδοςθ:Μ.12, 20, 18, 15, 14/Γ-1/2, 1, 2, 1, 1/2, 2, 1, 3, 3/1, 1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.3-3) 
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 Κετικι ιταν θ αντίδραςθ των μακθτϊν ςτθν πολυμεςικι εφαρμογι που ςυνόδευε 

τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Οι οδθγίεσ του Κοφρου και θ μουςικι, που κάλυπτε τισ παφςεισ, 

ζδωςαν ηωι ςτθ δράςθ κι ενεργοποίθςαν τουσ μακθτζσ: 

 

Μου άρεςε θ μουςικι και που μασ ζδινε τισ οδθγίεσ ο Κοφροσ. Ακόμθ μου αρζςει που 

είναι ςαν να του μιλάμε, γιατί νιϊκουμε ςαν να ηοφμε ςτθν εποχι του και να ζχουμε 

κάνει ζνα ταξίδι ςτο χρόνο. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.4/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.1-5) 

 

Αυτό που κζλω είναι πάντα να ζχουμε μουςικι. Μου αρζςει ο Κοφροσ, γιατί τον 

ακοφμε όλοι και κάνουμε θςυχία. Ζτςι, καταλαβαίνουμε τι πρζπει να κάνουμε. Πταν 

μασ μιλάει, είναι ςαν να είμαςτε ςτθν αρχαιότθτα.  

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.15/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.1-5) 

 

 Λδιαίτερο ενδιαφζρον είχε ότι ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ ιδιαίτερα ςτθν Αϋ 

Γυμναςίου, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ εξζφραςαν αμθχανία για το ρόλο που ανζλαβαν να 

αναπτφξουν, είτε γιατί ερχόταν ςε ςφγκρουςθ με τα κοινωνικά ςτερεότυπα είτε γιατί δεν 

ακολουκοφςε αρχζσ και ιδζεσ για το δίκαιο, που είχαν τα ίδια τα παιδιά: 

 

Εγϊ ζνιωςα λίγο ντροπι, γιατί είπα για τα κορίτςια... (Σθμ.: μακθτισ ςε ρόλο γυναίκασ) 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.13/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.3-5) 

 

...Δε μου άρεςε που ζκανα το Σπαρτιάτθ, γιατί ιταν άδικοι με τουσ είλωτεσ, αν και ιταν 

γενναίοι πολεμιςτζσ. Και δε κζλω να κάνω τουσ άδικουσ. 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθ: Μ.11/Α-1/1/2/1/Δ.Ρ.3-5) 

 

 (γ) Ζμμεςα ι άμεςα οι δραςτθριότθτεσ ζκεςαν το κζμα τθσ γλωςςικισ ζκφραςθσ, 

γεγονόσ που απαςχόλθςε τόςο τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ όςο και τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου. 

Θ αδυναμία αυτι ίςωσ εξθγεί και τθν προτίμθςθ των ίδιων των μακθτϊν ςε ςκθνικζσ 

αποδόςεισ χωρίσ προςχεδιαςμζνο λόγο, προφορικό ι γραπτό. Θ αδυναμία ζκφραςθσ 

αφθρθμζνων εννοιϊν, επθρζαςε ταυτόχρονα και τθν ιςτορικι ζκφραςθ και τθν απόδοςθ 

των νοθμάτων, παρζχοντασ ςυχνά κείμενα και ςκθνικζσ αποδόςεισ με φτωχό και άςτοχο 

περιεχόμενο:  

 

Αϋ: Θ ευτυχία ςτθν αρχαιότθτα είναι ζνασ καλόσ και ςθμαντικόσ τρόποσ για να 

μπορζςουν να είναι όλοι ενωμζνοι. Στθ ηωι των ανκρϊπων θ ευτυχία είχε ιδιαίτερθ 



Β΄ Μέρος: Έρευνα                                                Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 
 

256 
 

ςθμαςία για τον κακζνα. 

Βϋ: Θ ευτυχία ςτθν αρχαιότθτα ιταν μια χαροφμενθ χειρονομία  (sic) για τουσ παλαιοφσ 

Ζλλθνεσ, διότι τουσ ζφερναν πιο κοντά. 

Γϋ: Θ ευτυχία είναι ζνα ςυναίςκθμα χαράσ, αλλά και θ ελευκερία των ανκρϊπων είναι 

ζνα ςυναίςκθμα, που ζχουν όλοι οι άνκρωποι. 

Δϋ: Θ ευτυχία είναι ζνα ςθμαντικό κζμα, που μπορείσ να γνωρίςεισ ανκρϊπουσ, που 

νοιάηονται για τθν πόλθ τουσ (sic). 

Εϋ: Στθν αρχαιότθτα θ ευτυχία ιταν ζνασ ιδιαίτεροσ παράγοντασ θκικισ και 

πνευματικισ ηωισ. 

Στϋ: Θ ευτυχία ιταν ζνα πολφ ςθμαντικό πράγμα για τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ.7, 9, 10, 16, 17, 23/Α-1/1, 1, 1, 1, 1, 1/3, 2, 3, 3, 1, 2/1, 1, 1, 1, 1, 

1/Δ.Ρ.:2-3) 

 

Σιμερα προβλθματίςτθκα πολφ. Από νωρίσ το πρωί αναρωτιόμουν τι είναι άραγε αυτό 

που με κάνει ευτυχιςμζνο μζςα ςτθν πόλθ μου. Κι αφοφ άκουςα τα ςοφά λόγια ενόσ 

γζροντα, κατζλθξα ότι ςτθν πόλθ μου δεν κάνουν τζτοιο γλζντι (sic). Διαςκζδαςθ, 

χορόσ… αλλά πάνω απ’  όλα ο λαόσ μασ δεν εγκαταλείπει ο ζνασ τον άλλο 

(αλλθλοβοικεια) (sic). Ππωσ και ςτον πόλεμο που τραυματίςτθκε ο πατριϊτθσ μασ κι 

εμείσ πιγαμε γριγορα να τον βοθκιςουμε. 

(Ατομικι απάντθςθ:Μ.22/Α-1/1/3/2/Δ.Ρ.2-5) 

 

Ευτυχιςμζνο με κάνει θ ελευκερία και θ ανϊτερθ θκικά και πνευματικά ηωι. Διότι 

κακζνασ από εμάσ εργάηεται ςτο δικό του επάγγελμα ςκλθρά, όμωσ με θρεμία, αγάπθ 

γι’  αυτό που κάνει, όπου δεν ζχουν οι περιςςότεροι αφεντικό, αλλά ιταν οι ίδιοι. 

(Μ.17/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.:2-5) 

 

Οι Σπαρτιάτεσ γαλουχοφςαν τα παιδιά τουσ, διότι, όταν (sic) βρεκοφνε ςε μια μάχθ ι 

τουσ επιτεκοφνε, κα πολεμιςουν μζχρι κανάτου. Με τον καιρό τα παιδιά τουσ 

γινόντουςαν όςο (sic) και πιο άγριοι, επίςθσ, και οι γυναίκεσ, δθλαδι τα κοριτςάκια. Οι 

γυναίκεσ ςτθ Σπάρτθ γυμναηόντουςαν, όπωσ τουσ άντρεσ (sic), επίςθσ ζπλεκαν, 

καλλιεργοφςαν (sic) και πολεμοφςαν, ϊςτε να είναι ζτοιμοι για τον κίνδυνο 

επανάςταςθσ, που κα τουσ επιτεκοφν (sic). 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.10/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.3-4) 

 

Αιςκάνομαι αλθκινόσ επαναςτάτθσ και δυνατόσ απζναντι ςτθν κυβζρνθςθ. Ακόμα 

αιςκάνομαι με πολλι αιςιοδοξία (sic) απζναντι ςτον πρϊτο βαςιλιά τθσ Ελλάδασ και 

ελπίηω να ςυνεχίηει να ακοφει τουσ πολίτεσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.16/Γ-1/1/2/1/Δ.Ρ.2-6) 
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Αιςκάνομαι δυνατόσ, ςκλθρόσ  (sic) για τον πρϊτο βαςιλιά τθσ Ελλάδασ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.6/Γ-1/1/3/1/Δ.Ρ.2-6) 

 

 Ελάχιςτοι μακθτζσ διλωςαν ότι οι δραςτθριότθτεσ ιταν απαιτθτικζσ, αφοφ 

αναγκάηονταν να είναι ςυνεχϊσ ςε «εγριγορςθ», κακϊσ ζπρεπε να ςκζφτονται και να 

γράφουν, παρά τθν κόπωςθ του ςχολείου και τθσ κακθμερινότθτασ: 

 

Είναι ωραίο που δουλεφουμε όλοι μαηί και ςυνζχεια, αλλά πρζπει να είμαςτε ςε 

εγριγορςθ ςυνεχϊσ. Αυτό είναι καλό, γιατί καταλαβαίνουμε το μάκθμα, αλλά καμιά 

φορά, βαριόμαςτε να δουλζψουμε, γιατί είμαςτε κουραςμζνοι κι από τα άλλα 

μακιματα. Κα ικελα να ζγραφα λιγότερα. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.8/Α-1/1/2/1/Δ.Ρ.3-5) 

 

Μου άρεςε το μάκθμα ζτςι, αλλά δε μου άρεςε, που ικελε αρκετι ςκζψθ και γράψιμο. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.20/Γ-1/1/2/1/Δ.Ρ.3-6) 

  

 Ωςτόςο, ιδθ από τισ πρϊτεσ παρεμβάςεισ, φάνθκε πωσ θ παραγωγι γραπτοφ 

λόγου ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ιταν πιο εφκολθ με τισ τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ απ’  ό,τι θ ςυμπλιρωςθ ενόσ ςυμβατικοφ φφλλου εργαςίασ. 

 

 (δ) Ζνα χαρακτθριςτικό πρόβλθμα, αν και όχι αξεπζραςτο, ιταν ο διακζςιμοσ 

διδακτικόσ χρόνοσ που απαιτοφνταν για τθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων, με δεδομζνο 

ότι οι περιςςότερεσ αναπτφχκθκαν ςε απλζσ διδακτικζσ ϊρεσ (45ϋ). Στθν Αϋ Γυμναςίου το 

πρόβλθμα αντιμετωπίςτθκε με τθ δθμιουργία μεγαλφτερων ομάδων, ϊςτε να απαιτείται 

λιγότεροσ χρόνοσ για τισ παρουςιάςεισ. Θ λφςθ αυτι λειτοφργθςε πολφ καλά ωσ προσ τθ 

διαχείριςθ του χρόνου, ζκανε, όμωσ, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ τισ ομάδεσ δυςλειτουργικζσ ςε 

κζματα ςυνεννόθςθσ και ςυνεργαςίασ, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω. 

 Στθν Γϋ τάξθ θ πρϊτθ εφαρμογι φάνθκε ιδιαίτερα χρονοβόρα:   

 

Ο χρόνοσ φάνθκε περιοριςμζνοσ ςτθν πρϊτθ αυτι εφαρμογι. Μςωσ αυτό οφείλεται ςτο 

γεγονόσ ότι τα παιδιά προτίμθςαν να χωριςτοφν ςε ζξι ομάδεσ, αντί για τρεισ, κι 

επομζνωσ, απαιτοφνταν περιςςότεροσ χρόνοσ για τισ παρουςιάςεισ και για τθ ςφνκεςθ 

των εργαςιϊν των ομάδων, που είχαν το ίδιο κζμα. Οι ομάδεσ αυτζσ με το ίδιο κζμα 

διαφοροποιικθκαν ςτθ δράςθ 5, όπου θ μία ομάδα προςπακοφςε να δει κετικά τθ 

ςυγκεκριμζνθ οπτικι και θ άλλθ αρνθτικά.  

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.1) 



Β΄ Μέρος: Έρευνα                                                Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 
 

258 
 

Αγχωκικαμε αρκετά με το χρόνο, αλλά μασ άρεςε να κάνουμε τισ δραςτθριότθτεσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.18/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.1-7) 

 

 Στθ ςυηιτθςθ που προκάλεςε το κζμα αυτό όλοι οι μακθτζσ ςυμφϊνθςαν με 

πρόταςθ μακιτριασ να μζνουν μζςα ςτθν τάξθ και ςτο διάλειμμα, για να ολοκλθρϊνουν τισ 

δραςτθριότθτεσ. Κατά τισ επόμενεσ, όμωσ, διδακτικζσ παρεμβάςεισ δεν υπιρξε πρόβλθμα 

ςτθ διαχείριςθ του χρόνου, ίςωσ επειδι οι μακθτζσ είχαν ςυνθκίςει τθ διαδικαςία.   

 

 ΙΙ.1.ii. Συμπεράςματα από τον Α΄ κφκλο τησ ζρευνασ δράςησ 

 Ο Αϋ κφκλοσ τθσ ζρευνασ δράςθσ που αναπτφχκθκε για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ 

διατριβισ ζδειξε πωσ θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει μια 

αποτελεςματικι μζκοδο για τθν ενίςχυςθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ των μακθτϊν 

Γυμναςίου. Αν και ςε λίγεσ περιπτϊςεισ, ιδιαίτερα ςτθν Αϋ Γυμναςίου, παρατθρικθκαν 

χαμθλά επίπεδα Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ωσ κατανόθςθσ του ιςτορικοφ παρελκόντοσ (Lee 

& Ashby 2001˙ Lee at al. 1997˙ Ashby & Lee 1987), ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν με τθν 

εξζλιξθ των διδακτικϊν παρεμβάςεων παρατθροφνταν όλο και πιο υψθλοφ επιπζδου 

ενςυναιςκθτικι προςζγγιςθ του παρελκόντοσ, τόςο με τθν ζννοια τθσ κατανόθςθσ όςο και 

με τθν οπτικι του ςυναιςκιματοσ, γεγονόσ που υποδεικνφει πωσ παρά τισ δυςκολίεσ που 

υπάρχουν για τθν κατάκτθςθ τθσ δεξιότθτασ αυτισ, οι επαναλαμβανόμενεσ παρεμβάςεισ 

είναι πολφ ςθμαντικζσ για τθ ςταδιακι πρόοδο, όπωσ ζχει επιςθμάνει ο Davis (2001).  

 Ραράλλθλα, οι διδακτικζσ παρεμβάςεισ ζδειξαν, ςφμφωνα με τθ Little (1983α), πωσ 

οι δραςτθριότθτεσ που δομοφνται με βάςθ τισ αρχζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ μποροφν να 

δϊςουν τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να αναγνωρίςουν τθν πραγματικι διάςταςθ του 

παρελκόντοσ, γεγονόσ που αποτελεί κεμελιϊδθ κατάκτθςθ για τθν πορεία προσ τθν 

καλλιζργεια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ. Επιπλζον, οι παρεμβάςεισ ανζδειξαν το 

ςυνεργατικό χαρακτιρα τθσ ανάπτυξθσ τθσ ενςυναιςκθτικισ ςκζψθσ, προχπόκεςθ που 

κεωροφν βαςικι τόςο οι Lee και Ashby (2001), όςο και ο Thompson (1983), κακϊσ οι 

μακθτζσ επιδίωξαν ςτο πλαίςιο του Δράματοσ να ανταλλάξουν ςκζψεισ και ιδζεσ ςε κλίμα 

ςυνεργαςίασ κι εμπιςτοςφνθσ ςε επίπεδο μικρισ ομάδασ ι και ολομζλειασ˙ κι όςο 

καλφτερα ςυνεργάηονταν οι μακθτζσ, τόςο υψθλότερα επίπεδα Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ 

παρατθροφνταν ςτισ ομαδικζσ και τισ ατομικζσ τουσ απαντιςεισ.  

 Ενδιαφζρον, επίςθσ, ζχει το γεγονόσ πωσ οι διδακτικζσ παρεμβάςεισ χάρθ ςτισ 

τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ διαμόρφωςαν ζνα μακθτοκεντρικό περιβάλλον, όπου όλοι 

οι μακθτζσ, ανεξαρτιτωσ ςχολικισ επίδοςθσ, ζλαβαν το κάρροσ να εκφράςουν τθ γνϊμθ 

τουσ, ερμθνεφοντασ το παρελκόν, χωρίσ το φόβο του λάκουσ, αναγκαία, όπωσ ζχει 
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αναφερκεί με ζμφαςθ από τουσ Lee και Ashby (2001) και Davis (2001), προχπόκεςθ για τθν 

Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ. Ακόμθ, θ αξιοποίθςθ ιςτορικϊν πθγϊν ζδειξε πωσ θ  καλλιζργεια 

τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ γίνεται αποδοτικότερθ, όταν θ Δραματικι Τζχνθ ςυνδυάηεται 

με τθ μελζτθ τεκμθρίων, όπωσ οι Fines και Verrier (1974, 84) ζχουν υποςτθρίξει, κακϊσ 

αυτά ωκοφν τουσ μακθτζσ να αξιοποιιςουν κριτικά και εποικοδομθτικά τθν ιςτορικι 

πλθροφορία, «τικαςεφοντασ» τθ φανταςία με τεκμιρια (Davis 2001). 

 Ο Αϋ κφκλοσ τθσ ζρευνασ δράςθσ ζδειξε, επομζνωσ, ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν 

Εκπαίδευςθ είναι δυνατό να διαςφαλίςει ζνα μακθςιακό περιβάλλον κατάλλθλο για τθν 

καλλιζργεια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, όπωσ αυτό ζχει περιγραφεί από τθ διεκνι 

βιβλιογραφία (βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο). Για να ςυναχκοφν, ωςτόςο, καίρια 

ςυμπεράςματα ςχετικά με τθ διαδικαςία και τθν πορεία εμπζδωςθσ τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ, κρίκθκε αναγκαίο να προχωριςει θ ζρευνα ςε νζο κφκλο εφαρμογϊν. 

 Σθμεία τα οποία κεωρικθκε πωσ ζπρεπε να διερευνθκοφν βακφτερα ςε ςχζςθ με 

τθν υπό μελζτθ διδακτικι προςζγγιςθ ιταν θ χριςθ τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ που να δίνουν ζμφαςθ ςτθ ςωματικι ζκφραςθ, τθ μθ λεκτικι επικοινωνία και 

τθ δθμιουργικι φανταςία των μακθτϊν, κακϊσ οι ίδιοι, όπωσ αναφζρκθκε, ζδειξαν 

προτίμθςθ ςε ςκθνικζσ αναπαραςτάςεισ χωρίσ λόγο, αλλά με τθ χριςθ του ςϊματοσ (πβ. 

Kempe 2011, 4˙ Bowell & Heap 2001, 61˙ Μουδατςάκισ 1994, 43), αξιοποιϊντασ τα άδθλα 

ςτοιχεία ενζργειασ που διακζτει το ςϊμα˙ θ επιλογι αυτι ιταν πικανόν πιο αςφαλισ, 

κακϊσ με αυτόν τον τρόπο κινοφνταν ςτο πλαίςιο τθσ απεικονιςτικισ αναπαράςταςθσ τθσ 

γνϊςθσ, που δεν απαιτεί γλωςςικι ζκφραςθ, αλλά παρζχει τθ δυνατότθτα ζκφραςθσ μιασ 

ολιςτικισ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ (Rogers 1984α˙ Bruner 1974˙ Wagner 1976, 159), ςφμφωνα 

με το «Κζατρο τθσ Εικόνασ» του Boal (βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛΛ.4.iii.).  

 Συναφζσ κζμα προβλθματιςμοφ ιταν και θ γλωςςικι ζκφραςθ των μακθτϊν, θ 

οποία, όπωσ επιςθμάνκθκε κατά τον πρϊτο κφκλο τθσ ζρευνασ δράςθσ, ιταν φτωχι κι 

επομζνωσ περιοριςτικι για τθν ιςτορικι ζκφραςθ (Edwards 1978). Ζνα άλλο ηιτθμα που 

ζπρεπε να αντιμετωπιςτεί τουλάχιςτον όςον αφορά ςτθν Αϋ Γυμναςίου, ιταν θ διευκζτθςθ 

των ςχζςεων μεταξφ των μακθτϊν, οι οποίοι, παρά το γεγονόσ πωσ εργάηονταν 

δθμιουργικά, δεν ιταν πάντα πρόκυμοι να ςυνεργαςτοφν˙ ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, 

μάλιςτα, αντιδροφςαν προσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ με παράπονα και φωνζσ.  

 Ραράλλθλα, θ ςυνζχιςθ τθσ ζρευνασ δράςθσ ςε νζο κφκλο ζκετε ςκοπό να 

αναδείξει τθν εξελικτικι φφςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτουσ μακθτζσ 

και των δφο τάξεων και να μελετιςει κατά πόςο οι τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ μποροφν να ζχουν μια διαρκϊσ εξελιςςόμενθ 
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επίδραςθ (Τςιάρασ 2005, 87), αναιρϊντασ πικανζσ υποψίεσ ότι περιοριςμζνθσ κλίμακασ 

διδακτικζσ παρεμβάςεισ μποροφν να ζχουν μια ςχετικι κετικι επίδραςθ ςτο μάκθμα τθσ 

Λςτορίασ, θ οποία, όμωσ, δεν μπορεί να ζχει επίδραςθ ςε βάκοσ χρόνου. Οι τελευταίεσ 

αυτζσ παρατθριςεισ αποτζλεςαν το γνϊμονα για το ςχεδιαςμό του επόμενου κφκλου 

διδακτικϊν παρεμβάςεων και για τισ δφο τάξεισ. 

 

 ΙΙ.2. Βϋ Κφκλοσ ζρευνασ δράςθσ 

 Ο Αϋ κφκλοσ τθσ ζρευνασ δράςθσ, όπωσ παρουςιάςτθκε ανωτζρω, ζδειξε ότι θ 

χριςθ τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ζχει ικανοποιθτικά αποτελζςματα 

ωσ προσ τθν ανάπτυξθ ενςυναιςκθτικισ ιςτορικισ ζκφραςθσ τόςο ςε ομαδικό όςο και ςε 

προςωπικό επίπεδο και ςτισ δφο υπό μελζτθ τάξεισ, τθν Αϋ και τθν Γϋ Γυμναςίου. Κατά το Βϋ 

κφκλο, όλοι οι μακθτζσ ιταν περιςςότερο εξοικειωμζνοι με τισ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ 

τθσ Δραματικισ Τζχνθσ, αλλά και με τθν κατανόθςθ ιςτορικϊν πθγϊν˙ ζτςι, κεωρικθκε 

πλζον ότι οι μακθτζσ κα μποροφςαν να αντιμετωπίςουν διλιμματα ενταγμζνα ςτο ιςτορικό 

γίγνεςκαι και να πάρουν κζςθ ςε αυτά, μζςα από τθ μελζτθ ποικίλων οπτικϊν (Barton & 

Levstik 2008, 273-300˙ Murphy 2005, 53˙ Yeager & Foster 2001, 14-17˙ Shemilt 1987, 73-76) 

για ςθμαντικά κζματα τθσ Λςτορίασ, όπωσ θ ςειςάχκεια, θ τυραννία και θ πορεία προσ τθ 

δθμοκρατία για τθν Αϋ Γυμναςίου, και θ Μεγάλθ Λδζα, θ ζξωςθ του Πκωνα και θ αρχι τθσ 

Δεδθλωμζνθσ, για τθ Γϋ Γυμναςίου˙ θ διερεφνθςθ, επομζνωσ, των ιςτορικϊν οπτικϊν μζςω 

των τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ αποτζλεςε βαςικό ερευνθτικό ηθτοφμενο ςτο Βϋ κφκλο 

τθσ ζρευνασ δράςθσ. 

 Για το ςκοπό αυτό, επελζγθςαν δραςτθριότθτεσ με ζμφαςθ ςτθ διαμόρφωςθ του 

ιςτορικοφ πλαιςίου, που κα ζδιναν τθ δυνατότθτα για ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ και 

ςωματικι ζκφραςθ μζςα ςε ζνα ελεγχόμενο από τισ πθγζσ ιςτορικό πλαίςιο. Ραράλλθλα, 

με δραςτθριότθτεσ διαλόγου, που ςυχνά ζπαιρνε τθ μορφι λόγου-αντιλόγου, οι μακθτζσ 

επιδιϊχκθκε να αναπτφξουν δεξιότθτεσ επιχειρθματολογίασ, ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ 

εποχισ που μελετοφςαν, και να καλλιεργιςουν τον ιςτορικό τουσ λόγο ςε ζνα αυκεντικό 

επικοινωνιακό πλαίςιο. Ππωσ και ςτον Αϋ κφκλο τθσ ζρευνασ δράςθσ, ςε όλεσ τισ διδακτικζσ 

παρεμβάςεισ τθσ Βϋ φάςθσ δόκθκε ζμφαςθ ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου μζςα από 

ςυγκεκριμζνθ οπτικι ωσ μζςου ενςυναιςκθτικισ προςζγγιςθσ˙ θ παραγωγι γραπτοφ λόγου 

ιταν δυνατό κατ’  εξοχιν να αξιοποιθκεί ωσ μζςο αυτοαξιολόγθςθσ, αλλά και αξιολόγθςθσ 

των Διδακτικϊν Ραρεμβάςεων.   
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 ΙΙ.2.i. Ανάλυςη και ερμηνεία δεδομζνων Β΄ Κφκλου 

 Θ αξιολόγθςθ των διδακτικϊν παρεμβάςεων με βάςθ τα δεδομζνα που προζκυψαν 

από αυτζσ και ςυμπεριελιφκθςαν ςτο φάκελο δραςτθριοτιτων (portfolio) και το 

θμερολόγιο τθσ ερευνιτριασ, επζτρεψαν τισ παρακάτω παρατθριςεισ ςχετικά με το βακμό 

επίτευξθσ του ςτόχου για καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ τουσ μακθτζσ. 

 

 ΙΙ.2.i.α. Ωσ προσ τουσ διδακτικοφσ και μαθηςιακοφσ ςτόχουσ 

 Στο Βϋ κφκλο τθσ ζρευνασ δράςθσ οι μακθτζσ και των δφο τάξεων είχαν τθν ευκαιρία 

να ςυνεργαςτοφν γόνιμα ςε επίπεδο ολομζλειασ και ολιγομελοφσ ομάδασ, αλλά και να 

εκφραςτοφν ατομικά. Στθ διάρκεια αυτϊν των διδακτικϊν παρεμβάςεων, όπωσ φάνθκε 

από τθν ανάλυςθ, υπιρχε διάχυτθ θ αίςκθςθ πωσ το παρελκόν είναι ηωντανό και πωσ με 

τθν κατάλλθλθ ζμπνευςθ, που ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ιταν θ Δραματικι Τζχνθ, οι 

μακθτζσ μποροφν «να επικοινωνιςουν» με τουσ προγόνουσ τουσ (Shemilt 1984, 39). Ωσ 

προσ τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςε αυτιν τθ διαδικαςία κατεγράφθςαν τα εξισ: 

 

 (α) Θ ςυνεργαςία εξακολοφκθςε να αποτελεί βαςικι παράμετρο ςτθν ανάπτυξθ 

των δραςτθριοτιτων: 

 

Από τθ διαδικαςία μου άρεςε θ ομαδικι ςυνεργαςία... 

(Ατομικι απάντθςθ:  Μ. 2/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Μου άρεςε όλθ αυτι θ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν μου (sic). 

(Ατομικι απάντθςθ:  M. 21/A-1/1/1/3/Δ.Ρ.4-5) 

 

Μου άρεςε όλοσ ο τρόποσ που ςκεφτικαμε (sic) όλοι μαηί για τθν επίλυςθ κάποιων 

προβλθμάτων… 

(Ατομικι απάντθςθ:  M. 19/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Οι Μ.5/Γ-1/2/3/1, Μ.3/Γ-1/2/3/1, Μ.10/Γ-1/2/3/2, Μ.9/Γ-1/1/3/1 και Μ.11/Γ-1/1/3/1 

δείχνουν εξαιρετικι ομαδικότθτα, γεγονόσ που φαίνεται και ςτισ ςκθνζσ που 

παρουςιάηουν˙ τισ ατάκεσ τισ ςκζφτονται όλοι μαηί κι όχι ο κακζνασ χωριςτά. Από τθν 

άλλθ, αν και οι Μ.15/Γ-1/1/3/1 και Μ.14/Γ-1/1/3/1 είναι γενικά αδιάφοροι, το γεγονόσ 

ότι πρζπει να ςυμμετάςχουν ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ τουσ κάνει να 

ενεργοποιθκοφν. 

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.5) 
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Ριςτεφω ότι αυτό που πάει πολφ καλά μζχρι τϊρα είναι θ ομαδικότθτά μασ, θ 

ςυνεργαςία μασ και τα διαςκεδαςτικά πράγματα που κάνουμε, όπωσ να παίρνουμε 

διάφορουσ ρόλουσ, να είμαςτε δικεν ςε καφενεία. 

(Μ.1/Γ-1/2/1/2/Δ.Ρ.6-5) 

 

 (β) Θ κατανόθςθ των ιςτορικϊν πθγϊν που δίνονταν προσ επεξεργαςία δε φάνθκε 

να δυςκολεφει ιδιαίτερα τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου, προφανϊσ επειδι τα κείμενα 

ιταν μεταφραςμζνα από τθν αρχαία ελλθνικι ςε δόκιμο νεοελλθνικό λόγο. Από τθν άλλθ, 

ςτθν Γϋ Γυμναςίου ελάχιςτοι μακθτζσ αντιμετϊπιςαν δυςκολία ςτθν κριτικι προςζγγιςθ του 

περιεχομζνου των κειμζνων, τόςο των άμεςων όςο και των ζμμεςων πθγϊν˙ οι 

περιςςότεροι, πάντωσ, ανταποκρίκθκαν ικανοποιθτικά: 

 

Δυςκολίεσ υπιρξαν κυρίωσ ςτθν κατανόθςθ των ιςτορικϊν πθγϊν / παρακεμάτων˙ για 

παράδειγμα θ Μ.4/Γ-1/2/2/1 είχε δυςκολία να κατανοιςει το κείμενο και να αναπτφξει 

το επιχείρθμά τθσ ωσ γυναίκα τθσ εποχισ. Αντίςτοιχο πρόβλθμα είχαν και οι Μ.21/Γ-

1/1/2/1 και Μ.16/Γ-1/1/2/1, τουσ οποίουσ βοικθςα πολφ, γιατί δυςκολεφονταν να 

καταλάβουν τι λζει το κείμενο. Επίςθσ, θ Μ.2/Γ-1/2/3/2 είναι γεγονόσ ότι αντιμετωπίηει 

δυςκολίεσ, ίςωσ λόγω τθσ γλϊςςασ, αφοφ θ ελλθνικι δεν είναι μθτρικι τθσ. 

Ανεξάρτθτα, όμωσ, από αυτζσ τισ μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ, είναι φανερό ότι τα 

παιδιά χαίρονται, γιατί κατανοοφν καλφτερα το μάκθμα. Ο Μ.14/Γ-1/1/3/1 και ο 

Μ.15/Γ-1/1/3/1 είχαν πολφ καλι ςυνεργαςία και ιταν πολφ καλοί ςτθν επεξεργαςία 

των πθγϊν, με τθ δικι μου βοικεια. 

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.4) 

 

 Θ κατανόθςθ εννοιϊν, όρων και ςυνκθκϊν που οδιγθςαν ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ιςτορικζσ εξελίξεισ ιταν χαρακτθριςτικι κι άγγιξε αρκετά υψθλά επίπεδα Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ: 

  

Τίτλοσ ςκθνισ: Εξζγερςθ κατά των νόμων 

- Είμαςτε καταχρεωμζνοι χωρίσ δουλειά και δουλεφουμε μόνο για άλλουσ. 

-Ρρζπει να πάμε και να τουσ ποφμε να μασ διαγράψουν τα χρζθ και αν δε κζλουν 

(υψϊνοντασ τθν πυγμι) ΕΞΕΓΕΣΘ (sic). 

-Αυτοί οι νόμοι δε μασ ςυμφζρουν και ςυνεχϊσ αυξάνονται (sic) και κατευκφνονται 

προσ το χειρότερο. 

-Οι καλλιζργειζσ μασ είναι μειωμζνεσ (sic), δεν ζχουμε κζρδοσ και πρζπει να ενωκοφμε 

για μια μεγάλθ και δυνατι εξζγερςθ (sic). 
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-Εγϊ πιςτεφω ότι πρζπει να κάνουμε επειγόντωσ εξζγερςθ ενάντια ςτουσ νόμουσ του 

Δράκοντα. 

- Εμπρόσ, ασ πάμε μαηί για το δίκιο. 

Αποχωροφν όλοι από το ςκθνικό χϊρο με υψωμζνα τα χζρια και φωνάηοντασ: 

«Δικαιοςφνθ». 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 17, 13, 1, 7, 20, 16/Α-1/1, 1, 1, 1, 1, 1/1, 3, 1, 3, 3, 3/1, 1, 1, 1, 

1, 1/Δ.Ρ.4-2) 

 

Υιζ μου, είμαςτε γεννθμζνοι, για να πολεμοφμε για τθν πατρίδα μασ, γεννθμζνοι για να 

γυμναηόμαςτε, ϊςτε να υπεραςπιηόμαςτε τθν πατρίδα μασ, που τόςα μασ προςφζρει, 

με δόξα και τιμι. Γι’  αυτό, υιζ μου, πρζπει να πασ ςτο γυμναςτιριο να γυμναςτείσ, να 

γίνεισ άνδρασ, γενναίοσ πολεμιςτισ με ανδρεία. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.17/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.6-4) 

 

Ραιδί μου, κεωρϊ ςφάλμα να μθν κεσ να γυμναςτείσ, γιατί ζτςι κα γίνεισ άξιοσ πολίτθσ 

για τθν πόλθ ςου, που ςε τιμά και ςε προςτατεφει. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.3/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.6-4) 

 

Ραιδί μου, ςικω αμζςωσ να πασ ςτο γυμναςτιριο. Είςαι ζνασ άντρασ και πρζπει να 

ευχαριςτείσ τουσ κεοφσ που ζχεισ αυτό το χάριςμα. Στο γυμναςτιριο μακαίνεισ να 

τιμάσ τθν πατρίδα ςου και να πεκαίνεισ γι’  αυτιν ευτυχιςμζνοσ που τθν τίμθςεσ με τθ 

ηωι ςου. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.4/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.6-4) 

 

- Ο Πκων δεν εφάρμοςε πιςτά το Σφνταγμα, αν και το δζχτθκε. Δεν τιρθςε τισ 

υποςχζςεισ του, γι’ αυτό το λόγο κεωρϊ ότι πρζπει να διωχκεί. 

- Συμφωνϊ και ’γω μαηί ςου και κα ικελα να προςκζςω ότι ο Πκωνασ επενζβθ ςτισ 

βουλευτικζσ εκλογζσ και προςπακοφςε να ςυγκεντρϊςει όλο και περιςςότερθ εξουςία.   

-  Ακόμα πιρε μζτρα κατά τθσ ελευκεροτυπίασ και γενικότερα μζτρα που πίεηαν τον 

ελλθνικό λαό. 

-  Ραράλλθλα, υπιρχαν και κάποιοι που τον ενκάρρυναν να ζχει αυςτθρότερθ και πιο 

αυταρχικι ςυμπεριφορά. 

- Συμφωνϊ με όλουσ ςασ και νομίηω ότι ο Πκωνασ πρζπει να ανατραπεί, διότι δεν 

μπορεί να προςφζρει κάτι παραπάνω ςτο ελλθνικό κράτοσ. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 1, 19, 2, 6, 7/Γ-1/2, 2, 2, 1, 1/1, 1, 3, 3, 1/2, 1, 2, 1, 1/Δ.Ρ.5-4) 

 

 Δεν ζλειψαν, μάλιςτα, οι περιπτϊςεισ, όπου οι μακθτζσ παρουςίαςαν, ακόμθ και 

ςτθν Αϋ Γυμναςίου, μια χαρακτθριςτικι κατάκτθςθ του ιςτορικοφ πλαιςίου, εντάςςοντασ 
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παράλλθλα τουσ εαυτοφσ τουσ μζςα ςε αυτό ωσ δρϊντα πρόςωπα, που αποφάςιηαν ι 

ζκριναν ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ εποχισ: 

 

- Είναι τφραννοσ, πιρε τθν εξουςία χωρίσ τθ κζλθςι μασ. 

- Ναι, όμωσ χοριγθςε άτοκα δάνεια ςτουσ μικροφσ καλλιεργθτζσ, ςαν και μζνα. 

- Σωςτά, αλλά εξόριςε τουσ πολιτικοφσ του αντιπάλουσ μεταξφ των οποίων και τουσ 

Αλκμεωνίδεσ, που τον είχαν βοθκιςει. 

-  Πμωσ δεν κατζςχεςε τα κτιματά μασ. 

- Ρολφ ςωςτά! Αλλά αν κυμάςαι καλά, τουσ πολζμθςε και τουσ νίκθςε (sic), αν και ιταν 

Ακθναίοι. Ζτςι δεν είναι; 

- Ζτςι είναι. Από τθν άλλθ πλευρά, όμωσ, ζκοψε τα πρϊτα Ακθναϊκά νομίςματα και 

υποςτιριξε τθν ανάπτυξθ του εμπορίου και τθσ βιοτεχνίασ. 

- Θ απόφαςθ ελιφκθ. Ο Ρειςίςτρατοσ ζκανε κετικά βιματα για το λαό του, όμωσ τα 

αρνθτικά επιβάρυναν τθ κζςθ του. (Με υψωμζνα τα χζρια) Επανάςταςθ, τϊρα! 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 4, 2, 18, 23, 21, 9/Α-1/2, 2, 2, 1, 1, 1/2, 2, 2, 2, 1, 2/1, 1, 1, 1, 3, 

1/Δ.Ρ.5-2) 

 

Άκουςε, γιε μου. Το να ακλείται  είναι υποχρζωςθ κάκε πολίτθ, που αγαπά και ςζβεται 

τθν πατρίδα του. Μόνο ζτςι κα είςαι ζτοιμοσ να πολεμιςεισ, όταν θ πατρίδα ςε 

χρειαςτεί. Και θ εποχι μασ είναι παράξενθ. Ρολλοί εχκροί περιμζνουν να τθ βρουν ςε 

αδφναμθ ςτιγμι  και να τθσ επιτεκοφν. Δφςκολοι καιροί. Θ πατρίδα μασ δεν είναι 

πλοφςια, για να ζχει μιςκοφόρουσ. Σε μασ, τουσ πολίτεσ, ςτθρίηεται. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.21/Α-1/1/1/3/Δ.Ρ.6-4)  

 

Είναι, κατά τθ γνϊμθ μου, προςβολι και ντροπι να μθν κεσ να πασ ςτο γυμναςτιριο 

και ουςιαςτικά να μθν κεσ να αποκτιςεισ κάρροσ και ανδρεία, γιατί ζτςι ποτζ δε κα 

ανταποδϊςεισ τα καλά τθσ πατρίδασ ςου, δεν κα είςαι άξιοσ να αγωνιςτείσ γι’  αυτιν κι 

άρα δε κα είςαι ποτζ ευτυχιςμζνοσ. Ευτυχία είναι θ δυνατότθτα να ανταποδϊςεισ ςτθν 

πατρίδα αυτά που τθσ οφείλεισ. Είναι χρζοσ ςου και πρζπει να γίνει. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.14/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.6-4) 

 

Σιμερα ζμακα για το κάνατό του και κυμικθκα τον Πκωνα. Ιμουν κι εγϊ από αυτοφσ 

που επαναςτάτθςαν, για να φφγει. Σιμερα, όμωσ, που τον ςκζφτθκα τον λυπικθκα. 

Αυτόσ δεν ζφταιγε ςε πολλά. Ξζρω ζκλειςε πολλζσ εφθμερίδεσ και απαγόρεψε τθν 

ελεφκερθ ςκζψθ και ζκφραςθ, αλλά και αυτόσ μια μαριονζτα των Μεγάλων Δυνάμεων 

ιταν. Δεν επζλεξε να ζρκει ςτθν Ελλάδα. Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ τον ανάγκαςαν. Οφτε 

επζλεξε να δϊςει τζτοιο ςφνταγμα. Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ τον πίεςαν. Μςωσ και να είχε 

καλζσ προκζςεισ. Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ, όμωσ, δεν τον άφθςαν να τισ 
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πραγματοποιιςει. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.20/Γ-1/1/2/1/Δ.Ρ.5-7) 

 

 Με ανάλογθ επίγνωςθ και κατανόθςθ οι μακθτζσ αντιμετϊπιςαν και ιςτορικά 

κζματα μζςα από το φάςμα των εναλλακτικϊν οπτικϊν: 

 

Για τουσ νόμουσ του Σόλωνα: 

- Αριςτοκράτθσ: Καλοί οι νόμοι ςου, αλλά δεν μποροφμε να ςυμφωνιςουμε με αυτοφσ. 

Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ιςότθτα ανάμεςα ςτουσ φτωχοφσ και τουσ αριςτοκράτεσ 

(πλοφςιουσ). 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 4/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.4-4) 

 

- Φτωχόσ που δε χρωςτά: Συμφωνοφμε απόλυτα με τουσ νόμουσ ςου και τουσ 

ςεβόμαςτε. Το μόνο που κα κζλαμε είναι να ξαναγίνει αναδαςμόσ τθσ γθσ, με ςκοπό να 

αποκτιςουμε γθ, για να μπορζςουμε να ηιςουμε καλφτερα. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 11/Α-1/1/2/1/Δ.Ρ.4-4) 

 

- Φτωχόσ Ακθναίοσ που απαλλάχτθκε από τα χρζθ: Είςαι ζνασ δίκαιοσ και ςυμπονετικόσ 

νομοκζτθσ. Σε ευχαριςτϊ πολφ, γιατί μασ προςτάτεψεσ και μασ απάλλαξεσ από τα χρζθ 

και από τθ δουλεία. Αυτό κα ς’  το ανταποδϊςουμε με το παραπάνω. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.13/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.4-4) 

 

Για τθ Μεγάλθ Λδζα: 

- Εκπρόςωποσ μεγάλθσ ευρωπαϊκισ δφναμθσ υπζρ τθσ Μεγάλθσ Λδζασ: Θ Μεγάλθ Λδζα 

κα απομακρφνει το ενδιαφζρον από τα προβλιματα τθσ χϊρασ και κα κρατιςει 

απαςχολθμζνο το λαό ςε ζνα μεγάλο όραμα –ασ είναι και ψεφτικο. 

- Εκπρόςωποσ μεγάλθσ ευρωπαϊκισ δφναμθσ κατά τθσ Μεγάλθσ Λδζασ: Εγϊ είμαι κατά 

τθσ Μεγάλθσ Λδζασ ςτθν Ελλάδα, διότι, αν εφαρμοςτεί αυτό το ςχζδιο (sic), κα 

προκλθκοφν προβλιματα ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ και ςτισ ιςορροπίεσ τθσ 

Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, πράγμα που δε μασ ςυμφζρει. 

(Απάντθςθ κατ’  αντιπαράκεςθ: Μ.21, 16/Γ-1/1, 1/2, 2/1, 1 /Δ.Ρ.4-2) 

 

- Ελλθνίδα φεμινίςτρια υπζρ τθσ Μεγάλθσ Λδζασ: Θ Μεγάλθ Λδζα κα δϊςει ςε κάκε 

γυναίκα Ελλθνίδα τθ δυνατότθτα να είναι πια αυτοδφναμθ, να διεκδικεί τισ δικζσ τθσ 

ιδζεσ για τθ κζςθ τθσ ςτθν κοινωνία. Εμείσ οι γυναίκεσ διεκδικοφμε να ψθφίηουμε και 

να ςτρατευόμαςτε, να εργαηόμαςτε, να εκπαιδευόμαςτε. Ακόμθ, με τθν επιρροι τθσ 

Μεγάλθσ Λδζασ ξεφεφγουμε από τα ανατολίτικα πρότυπα και ςτρεφόμαςτε προσ τθ 

Δφςθ, δθλαδι να γίνουμε (sic) Ευρωπαίοι. 
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- Ελλθνίδα κατά τθσ Μεγάλθσ Λδζασ: Σαν ελλθνίδα (sic) γυναίκα βρίςκω ςκλθρι τθ 

Μεγάλθ Λδζα, αφοφ δε κζλω για τθν εξάπλωςθ των ςυνόρων να χάςω τα παιδιά μου 

και τον άνδρα μου, ό,τι πιο πολφτιμο ζχω ςε αυτι τθ ηωι. Ρροτιμϊ να μείνω φτωχι ςε 

μια μικρι χϊρα, παρά να περιμζνω να επεκτακοφμε με τθ Μεγάλθ Λδζα. 

(Απάντθςθ κατ’ αντιπαράκεςθ: Μ.13, 4/Γ-1/2, 2/1, 2/1, 1/Δ.Ρ.4-2) 

 

- Λςτορικόσ υπζρ τθσ Μεγάλθσ Λδζασ: Οι τρεισ βαςικοί όροι, για να ζχουμε ζκνοσ, είναι θ 

κρθςκεία, θ γλϊςςα και θ ιςτορία. Θ κρθςκεία και θ γλϊςςα είναι τα δφο από τα 

βαςικά ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν εμάσ τουσ Ζλλθνεσ. Στισ μζρεσ μασ, ζρχεται και ο 

Ραπαρρθγόπουλοσ, ο οποίοσ ςυνδζει το Ελλθνικό ζκνοσ με το Βυηάντιο. Με αυτόν τον 

τρόπο αποδεικνφει ότι το Ελλθνικό ζκνοσ ζχει και ενιαία ιςτορία. Τϊρα πλθροφνται 

όλοι οι βαςικοί όροι για να κεωριςουμε ότι είμαςτε ζνα ενιαίο ελλθνικό κράτοσ, που 

πρζπει να φτάςει μζχρι τθν Αγιά-Σοφιά. 

- Λςτορικόσ κατά τθσ Μεγάλθσ ιδζασ: Θ Ελλάδα για να δθμιουργιςει ζνα μεγάλο κράτοσ 

κα πρζπει πρϊτα να ξεμπερδζψει με τα προβλιματά τθσ, για να μπορεί να προχωριςει 

πιο εφκολα χωρίσ εμπόδια. Θ Ελλάδα ςιμερα χρειάηεται πρϊτα ςτρατθγικι και 

οργάνωςθ.  Μθν ξεχνάμε πωσ ακόμθ και τότε που πολεμοφςαμε για τθ λευτεριά μασ, 

πιραμε τα όπλα ο ζνασ εναντίον του άλλου. Ασ γίνει ομαλι πρϊτα θ κοινωνικι και 

οικονομικι κατάςταςθ και μετά μιλάμε για επζκταςθ. Ασ μασ διδάξει θ πρόςφατθ 

ιςτορία!  

(Απάντθςθ κατ’ αντιπαράκεςθ:Μ.17, 2/Γ-1/2, 2/1, 3/1, 2/Δ.Ρ.4-2) 

 

- Ζλλθνασ ιερζασ υπζρ τθσ Μεγάλθσ Λδζασ: Θ Μεγάλθ ιδζα είναι αναγκαίο να 

εφαρμοςτεί, διότι οι ετερόχκονεσ Ζλλθνεσ είναι δικοί μασ, δικά μασ παιδιά, και πρζπει 

να τα ςτθρίξουμε, δε κα τα αφιςουμε να τα βαςανίηει ζνα αλλόκρθςκο από εμάσ 

κράτοσ, δεν πρζπει να χακεί θ κρθςκεία και θ γλϊςςα μασ. Εκτόσ από το ότι κα 

επεκτείνουμε τα ςφνορά μασ, κα γίνουμε περιςςότεροι και κα διατθριςουμε τθ 

κρθςκεία και τθν αξιότιμθ  (sic) γλϊςςα μασ. Τϊρα, λαζ, πρζπει να ξεςθκωκοφμε, για 

να ςϊςουμε από τουσ άγριουσ τα αδζρφια μασ. 

- Ζλλθνασ ιερζασ κατά τθσ Μεγάλθσ Λδζασ: Θ Μεγάλθ Λδζα κα βοθκιςει μεν ςτθν ζνταξθ 

των ετεροχκόνων Ελλινων ςτο ελλθνικό κράτοσ˙ όταν, όμωσ, υπάρχουν ςοβαρά 

προβλιματα που πρζπει να λυκοφν, όπωσ θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ μασ, τότε 

δε κα μασ βοθκιςει ςτθν εξάπλωςθ τθσ Ελλάδασ, αλλά αντίκετα κα μασ δθμιουργιςει 

μεγαλφτερα προβλιματα. Ζνα από αυτά τα προβλιματα είναι θ πείνα, θ οποία κα 

αυξθκεί ιδιαίτερα, εάν πραγματοποιθκοφν οι επιδιϊξεισ τθσ Μεγάλθσ Λδζασ. 

(Απάντθςθ κατ’ αντιπαράκεςθ:Μ.2, 19/Γ-1/2, 2/1, 1/2, 1/Δ.Ρ.4-2) 

 

- Ζλλθνασ ςτρατιωτικόσ υπζρ τθσ Μεγάλθσ Λδζασ: Σαν ςτρατιωτικόσ που είμαι πρζπει να 
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παλζψω για τθ χϊρα μου, να βοθκιςω ςτθν επζκταςι τθσ ό,τι προβλιματα και να 

υπάρχουν, γιατί πάνω απ’ όλα είμαςτε πατριϊτεσ, παλεφουμε για τθ χϊρα μασ και για 

ζνα καλφτερο μζλλον γι’ αυτιν. Είμαςτε δυνατοί και αφοφ αγαπάμε τθν πατρίδα μασ, 

τθ βοθκάμε, με όποιον τρόπο μποροφμε, να πάει ζνα βιμα παρακάτω και να μπορζςει 

ςιγά-ςιγά να γίνεται όλο και περιςςότερο μεγάλθ και δυνατι. Κα παλζψουμε όλοι 

εμείσ οι πατριϊτεσ για τθν πατρίδα και κα υποςτθρίηουμε τθ Μεγάλθ Λδζα μζχρι να 

μπορζςουμε να τα καταφζρουμε. Εγϊ ςαν  (sic) τίμιοσ ςτρατιωτικόσ, που είμαι, κα 

παλζψω για το καλφτερο τθσ πατρίδασ μου ό,τι και να γίνει. 

- Ζλλθνασ ςτρατιωτικόσ κατά τθσ Μεγάλθσ Λδζασ: Καταλαβαίνω ότι κα ιταν δφςκολο για 

τθν Ελλάδα να ξεκινιςει πόλεμο ξανά. Σκζφτομαι τα οικονομικά τθσ Ελλάδασ και 

κάποια ιςτορικά γεγονότα ςθμαντικά για τθν Ελλάδα. Είμαι επθρεαςμζνοσ από τισ 

καταςτροφζσ που υπζςτθ θ Ελλάδα και πλζον δεν ζχω και μεγάλθ εμπιςτοςφνθ ςτο 

ςτράτευμα. Επίςθσ, θ ιςτορία πρζπει να είναι παράδειγμα και να μθν είμαςτε 

επιπόλαιοι και δεν μποροφμε να ςτθριχκοφμε ςτουσ Βαυαροφσ, που είναι ςτρατθγοί  

(sic) ςτο ςτρατό. 

(Απάντθςθ κατ’ αντιπαράκεςθ: Μ. 5, 18/Γ-1/2, 2/3, 1/1, 1/Δ.Ρ.4-2) 

 

 (γ) Το ενδιαφζρον των μακθτϊν για τθν Iςτορία ωσ μζςο εδραίωςθσ τθσ ςχζςθσ 

τουσ με το παρελκόν φάνθκε να επθρεάηεται από τισ δραςτθριότθτεσ που λάμβαναν χϊρα 

ςτθν τάξθ: 

 

Στο διάλειμμα πριν το μάκθμα είχα μάκει ότι ολόκλθρο το τμιμα κα ςυμμετάςχει ςτθν 

επίςκεψθ ςτο ΕΑΜ, ςε αντίκεςθ με τα άλλα δφο τμιματα τθσ Αϋ τάξθσ. Από ό,τι μου 

είπαν τα παιδιά, τουσ αρζςει πολφ το μάκθμα τθσ Λςτορίασ και κζλουν να δουν το 

μουςείο ωσ λογικι ςυνζχεια αυτοφ που κάνουν ςτθν τάξθ. «Τόςεσ φορζσ ζχουμε κάνει 

τουσ Ακθναίουσ, να μθ δοφμε και τα πράγματά τουσ, τα αντικείμενα που 

χρθςιμοποιοφςαν;». 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.5) 

 

Σε ςυηιτθςθ με τα παιδιά, αυτά φάνθκαν ευχαριςτθμζνα από το μάκθμα. Ηιτθςαν 

μάλιςτα να παίρνω ϊρεσ από άλλα μακιματα για να αναπλθρϊνουμε τισ χαμζνεσ 

διδακτικζσ ϊρεσ, λόγω αργιϊν και δραςτθριοτιτων. Εντφπωςθ μου προκάλεςε θ 

Μ.2/Α-1/2/2/1, θ οποία, αν και κάπωσ διςτακτικι ςτθν αρχι, τϊρα, μετά από πζντε 

διδακτικζσ παρεμβάςεισ, εκφράςτθκε πολφ κετικά για τισ δραςτθριότθτεσ. Υποςτιριξε, 

μάλιςτα, πωσ θ Λςτορία είναι το αγαπθμζνο τθσ μάκθμα, αλλά με αυτόν τον τρόπο 

διδαςκαλίασ αντιλαμβάνεται ακόμθ περιςςότερο τθ ςθμαςία τθσ: «Τθ λατρεφω τθν 
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Λςτορία. Είναι το αγαπθμζνο μου μάκθμα. Αλλά ζτςι μακαίνουμε πολφ καλφτερα και 

είναι ςαν να ηοφμε τα γεγονότα». 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.6) 

 Ραράλλθλα, το ενδιαφζρον με τθ μορφι τθσ ςυναιςκθματικισ τοποκζτθςθσ 

απζναντι ςτα πρόςωπα και τισ καταςτάςεισ, που τα ζκαναν να υποφζρουν ιταν πολφ 

χαρακτθριςτικό: 

 

Για ακοφςτε λίγο! Ρριν ζξι χρόνια ζνασ γείτονάσ μου πιρε δάνειο από ζναν πλοφςιο, 

δεν το ξεπλιρωςε και τϊρα κατζλθξε δοφλοσ να κακαρίηει το ςπίτι αυτοφ του 

αγροίκου. Τον καθμζνο πϊσ κα περνάει! 

(Μζροσ από ομαδικι απάντθςθ: Μ. 2/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.4-2) 

 

Ραριςτάναμε τουσ φτωχοφσ και καταλάβαμε πϊσ ζνιωκαν...  

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 2/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Είμαι ζνασ ιερζασ κατά τθσ Μεγάλθσ Λδζασ και κα εξακολουκϊ να είμαι κατά, παρότι οι 

περιςςότεροι είναι υπζρ (sic). Ριςτεφω ότι κάνουν μεγάλο λάκοσ, διότι κα εμφανιςτοφν 

ακόμα μεγαλφτερα προβλιματα, όπωσ θ πείνα, θ οποία κα βαςανίςει πολλζσ φτωχζσ 

οικογζνειεσ. Αυτοί, όμωσ, δεν το καταλαβαίνουν και δεν μπορϊ να κάνω κάτι για να 

τουσ μεταπείςω. 

(Ατομικι απάντθςθ:Μ.19/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.4-4) 

 

Ιμουν κι εγϊ από αυτοφσ που επαναςτάτθςαν, για να φφγει ο Πκωνασ. Σιμερα, όμωσ, 

που τον ςκζφτθκα, κυμικθκα όλα εκείνα που είχε κάνει για τθν Ελλάδα, είτε 

βοθκϊντασ τθν είτε όχι. Βζβαια, δεν ζφταιγε μόνο εκείνοσ, ιταν πολλοί άλλοι, που τον 

πίεηαν να πάρει αποφάςεισ, που δεν ιταν πάντα ςωςτζσ. Ζφταιγαν και οι ξζνεσ 

δυνάμεισ. Ιταν καλόσ άνκρωποσ, όμωσ δεν ζκανε πάντα τα ςωςτά πράγματα (sic). Δε 

μετανιϊνω που επαναςτάτθςα, για να φφγει, γιατί δεν μου άρεςαν οι αποφάςεισ που 

ζπαιρνε, αλλά πάντα κα είναι για μζνα ζνασ καλόσ άνκρωποσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 5/Γ-1/2/3/1/Δ.Ρ.5-7) 

 

Σιμερα ο Πκωνασ ζχαςε το κρόνο του κι ζφυγε από τθν Ελλάδα. Από τθ μία νιϊκω 

ικανοποίθςθ, κακϊσ ο Πκωνασ δεν ιταν ο ιδανικόσ βαςιλιάσ. Από τθν άλλθ, 

ενςτερνίηομαι τθ λφπθ του και καταλαβαίνω τθ δυςμενι κζςθ, ςτθν οποία βρζκθκε. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.7/Γ-1/1/1/1/Δ.Ρ.5-8) 

 

 Σε μερικζσ, μάλιςτα, περιπτϊςεισ θ διαχρονικότθτα των καταςτάςεων οδθγοφςε ςε 
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μια αίςκθςθ ευρφτερου ενδιαφζροντοσ, αφοφ το παρελκόν ωσ παράδειγμα φάνθκε να 

τείνει να οδθγιςει ςε δράςθ για τθν αντιμετϊπιςθ ςφγχρονων προβλθμάτων: 

 

Αυτό που μου ζμεινε είναι πωσ θ αδικία υπάρχει από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα. 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ. 5/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

...Θ ιςτορία πρζπει να είναι παράδειγμα και να μθν είμαςτε επιπόλαιοι... 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθ: Μ.18/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.4-2) 

 

Είμαι ζνασ πολιτικόσ,  ο οποίοσ αρχικά είχα ταχκεί υπζρ αυτισ τθσ φιλόδοξθσ ιδζασ 

(ςθμ.: τθσ Μεγάλθσ Λδζασ), αλλά ακοφγοντασ ςιμερα τισ απόψεισ των υπολοίπων, 

άλλαξα γνϊμθ. Κατάλαβα, ακοφγοντασ κυρίωσ τουσ απλοφσ Ζλλθνεσ πολίτεσ να 

τάςςονται κατά τθσ Μεγάλθσ Λδζασ, ότι ο ελλθνικόσ λαόσ δεν ζχει ανάγκθ από 

μεγαλόπνοα ςχζδια, αλλά από απλζσ λφςεισ, που κα βελτιϊςουν τθν κατάςταςι του. 

(Ατομικι απάντθςθ:Μ.7/Γ-1/1/1/1/Δ.Ρ.4-4) 

 

Σιμερα, ςυηιτθςα με τθν υπόλοιπθ τάξθ τουσ λόγουσ, για τουσ οποίουσ οι Ζλλθνεσ 

ζδιωξαν τον Πκωνα από τθν Ελλάδα. Κακϊσ τα ςυηθτοφςαμε ςκζφτθκα ότι, αν ζπρεπε 

να φφγει κάποιοσ, αυτόσ κα ζπρεπε να ιταν  (sic) οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ. Μιπωσ και 

ςιμερα το ίδιο δεν πρζπει να απαιτιςουμε να γίνει; 

(Ατομικι απάντθςθ:Μ.20/Γ-1/1/2/1/Δ.Ρ.5-8) 

 

Αυτό που μασ δείχνουν οι δραςτθριότθτεσ είναι να ζχουμε μια δικι μασ γνϊμθ, να 

μποροφμε και αποφαςίηουμε για το μζλλον μασ. Μιλάμε ςαν να μασ ακοφνε (sic)˙ 

ακοφνε τθ κζλθςι μασ και μποροφμε να απαιτοφμε αυτό που κζλουμε και νομίηουμε 

ότι είναι για το καλό μασ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.1/Γ-1/2/1/2/Δ.Ρ.6-5) 

 

 ΙΙ.2.i.β. Ωσ προσ την υποδοχή των τεχνικών τησ Δραματικήσ Τζχνησ 

 Στο Βϋ κφκλο  τθσ ζρευνασ δράςθσ επελζγθςαν οι εξισ τεχνικζσ τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ:  

 κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ με ςυνοδεία μουςικισ για δθμιουργία κλίματοσ 

παιγνιϊδουσ ςυνεργαςίασ και για τθν ςυγκρότθςθ των ομάδων,  

 κατευκυνόμενοσ αυτοςχεδιαςμόσ για τθ διαμόρφωςθ του ιςτορικοφ ςκθνικοφ, 

μζςα ςτο οποίο κα εκτυλιςςόταν θ δράςθ, 

 ςυςκζψεισ, όπου κυρίωσ κατά το πρότυπο των διςςϊν λόγων (λόγου-αντίλογου) και 

ςφμφωνα με τισ ιςτορικζσ πθγζσ, οι μακθτζσ ςυηθτοφςαν τα δεδομζνα τθσ εποχισ 
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και λάμβαναν αποφάςεισ,  

 Δραματοποιιςεισ, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ διαμόρφωναν το κλίμα τθσ εποχισ με 

βάςθ δεδομζνα από τισ ιςτορικζσ πθγζσ,  

 γραφι ςε ρόλο, μζςω τθσ οποίασ επιδιωκόταν να αποδοκεί ςε ςαφι ιςτορικό λόγο 

θ εκτίμθςθ των ιςτορικϊν καταςτάςεων,  

 «δάςκαλοσ ςε ρόλο», που εξαςφάλιηε τθν υποςτιριξθ των μακθτικϊν ομάδων και 

τθσ ανάπτυξθσ του Δράματοσ, 

 «μακθτισ ςε ρόλο», με ςτόχο να δϊςει δυνατότθτα ςε κάκε μακθτι να ζχει λόγο 

και να διακρίνεται μζςα ςτο Δράμα, 

 ανακριτικι καρζκλα, για τθν προςφορά τθσ νζασ πλθροφορίασ και τθν ανάδειξθ 

προβλθματικϊν καταςτάςεων, 

 παιχνίδια ρόλων, και για τισ δφο τάξεισ, φάςμα τθσ διαφοράσ και διάδρομοσ 

ςυνείδθςθσ, για τθ Γϋ Γυμναςίου, για τθν ανάδειξθ των ποικίλων οπτικϊν και τθν 

διερεφνθςθ τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ.  

 Ρρζπει να ςθμειωκεί πωσ ςτθ Γϋ Γυμναςίου ςτθν ζκτθ διδακτικι παρζμβαςθ 

χρθςιμοποιικθκαν πιςτά αντίγραφα πρωτότυπων εφθμερίδων τθσ εποχισ, με ςτόχο τθν 

ακριβζςτερθ κατανόθςθ τθσ κατάςταςθσ που περιγραφόταν ςτθ διδακτικι παρζμβαςθ. Θ 

χριςθ τθσ πολυμεςικισ εφαρμογισ με τθν παρουςία του ψθφιακοφ Κοφρου ςυνεχίςτθκε 

ςτθν Αϋ τάξθ. 

 Με βάςθ τα δεδομζνα που προζκυψαν από τισ ποικίλεσ πθγζσ τθσ ζρευνασ, ζχουν 

καταγραφεί τα εξισ: 

 

 (α) Θ ενεργοποίθςθ των μακθτϊν τόςο ςτθν τάξθ, όςο και κατά τθ μελζτθ τουσ ςτο 

ςπίτι ιταν χαρακτθριςτικι. Μάλιςτα, όπωσ κατεγράφθ και ςτο θμερολόγιο τθσ 

ερευνιτριασ, μακθτζσ με μζτρια ι πολφ χαμθλι επίδοςθ ςθμείωςαν ςθμαντικι βελτίωςθ, 

ακόμθ και ςτθ γραπτι εξζταςθ, όπωσ αποτυπϊκθκε ςτο διαγϊνιςμα Βϋ τριμινου: 

 

Ο Μ.13/Α-1/1/3/1 και ο Μ.22/Α-1/1/3/2 ζχουν ξεχωρίςει. Ο πρϊτοσ μάλιςτα ζγραψε 

16 ςτο Διαγϊνιςμα Βϋ τριμινου˙ μετά τθν ζναρξθ των διδακτικϊν παρεμβάςεων ζχει 

βελτιωκεί αιςκθτά˙ δείχνει εντονότερο ενδιαφζρον και διαβάηει περιςςότερο ςτο 

ςπίτι. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.4) 

 

Στθν παιδαγωγικι ςυνεδρίαςθ του Βϋ τριμινου, ανζφερα τθ ςθμαντικι βελτίωςθ που 

ζχουν ςθμειϊςει ςτο διάςτθμα αυτό οι Μ.13/Α-1/1/3/1 και Μ.22/Α-1/1/3/2. 



Β΄ Μέρος: Έρευνα                                                Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 
 

271 
 

Διαπίςτωςα πωσ δεν τουσ αντιμετωπίηουν με τον ίδιο τρόπο οι υπόλοιποι ςυνάδελφοι˙ 

ενϊ εγϊ βλζπω ςτον Μ.13/Α-1/1/3/1 μια θγετικι φυςιογνωμία με ικανότθτα να κρατά 

τισ ιςορροπίεσ και να ςυνεργάηεται και με ςαφϊσ βελτιωμζνθ επίδοςθ ςτο μάκθμα, οι 

άλλοι κακθγθτζσ βλζπουν ζναν «ταραξία» που τείνει να εξελιχκεί προσ το χειρότερο˙ 

μάλιςτα θ κακθγιτρια ... με ρϊτθςε κατ’  ιδίαν πϊσ και βλζπω βελτίωςθ ς’  αυτό το 

παιδί. Πςο για τον Μ.22/Α-1/1/3/2 είναι για όλουσ το «μαφρο πρόβατο»˙ αντίκετα, 

ςτθν Λςτορία θ παρουςία του χαρακτθρίηεται από ςεβαςμό ςτο μάκθμα και τουσ 

ςυμμακθτζσ του. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.6) 

 

 Ραράλλθλα, οι ίδιοι οι μακθτζσ ανζφεραν ότι θ διδαςκαλία με τισ τεχνικζσ τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ τουσ βοθκοφςε να κατανοοφν πιο αποτελεςματικά το 

μάκθμα: 

 

Ριςτεφω ότι οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ μασ βοθκοφν για τθν κατανόθςθ του μακιματοσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.3/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.5-7) 

 

Τϊρα που ξαναςκζφτθκα τισ δραςτθριότθτζσ μασ ςε ςχζςθ με τουσ Ακθναίουσ, πιςτεφω 

πωσ ζμακα κάτι περιςςότερο για τθ δθμοκρατία και για τουσ νόμουσ των αρχαίων. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.14/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.5-7) 

 

Οι δραςτθριότθτεσ που ζχω κάνει μζχρι τϊρα μου άρεςαν, γιατί κατάλαβα πϊσ ιταν θ 

ηωι των Ακθναίων. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.18/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.5-7) 

 

Σιμερα το μάκθμα μου φάνθκε πολφ ωραίο, ιταν κάτι το διαφορετικό και κα ιταν 

πολφ καλφτερα, αν κάκε φορά κάναμε κι από ζνα παιχνίδι. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.5/Γ-1/2/3/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Σιμερα το μάκθμα ιταν πολφ διαςκεδαςτικό και μου άρεςε. Κα προτιμοφςα το 

μάκθμα τθσ Λςτορίασ να γίνεται ζτςι κάκε φορά. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.10/Γ-1/2/3/2/Δ.Ρ.4-5) 

 

Ριςτεφω πωσ θ μζκοδοσ αυτι βοικθςε τα παιδιά που δεν είχαν ενδιαφζρον για τθν 

Λςτορία. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 10/Γ-1/2/3/2/Δ.Ρ.6-5) 
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 Θ μεταφορά τθσ δράςθσ ςε φανταςτικά περιβάλλοντα, πιο χαλαρά από αυτό τθσ 

τάξθσ, φάνθκε να επιδρά κετικά ςτθ ςτάςθ των μακθτϊν τθσ Γϋ τάξθσ κυρίωσ απζναντι ςτο 

μάκθμα, ενϊ παράλλθλα τα παιδιά ζδειξαν να αμφιςβθτοφν ανοιχτά τθν παραδοςιακι 

διδαςκαλία: 

 

Θ ιδζα του καφενείου ζφερε μια ευχάριςτθ ατμόςφαιρα και διάκεςθ˙ ςχεδόν όλα τα 

παιδιά κάκιςαν πιο άνετα ςτισ κζςεισ τουσ, ςαν να ξεκουράηονταν, και παρουςίαςαν 

τισ ςκθνζσ τουσ με χαλαρό κι άνετο τρόπο, που, όπωσ είπε θ Μ.8/Γ-1/2/3/1, ταιριάηει 

ςτθν θλικία τουσ. 

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.5) 

 

Εγϊ πιςτεφω πωσ τα μακιματα ιταν πιο ενδιαφζροντα, με αποτζλεςμα να μακαίνουμε 

καλφτερα, αλλά και με πιο διαςκεδαςτικό τρόπο. 

(Μ.7/Γ-1/1/1/1/Δ.Ρ.6-5) 

 

Πταν κάνουμε αυτό το μάκθμα, περνάμε πολφ ωραία και πιςτεφω πωσ από το βιβλίο 

κα ιταν δφςκολο και ίςωσ βαρετό. 

(Μ.12/Γ-1/2/2/1/Δ.Ρ.6-5) 

 

 Το πρόβλθμα ςχζςεων που είχε παρατθρθκεί κατά τον Αϋ κφκλο των διδακτικϊν 

παρεμβάςεων ςτθν Αϋ Γυμναςίου δε φάνθκε να μπορεί να ξεπεραςτεί εφκολα˙ παρά το 

γεγονόσ, δθλαδι, ότι οι μακθτζσ βελτιϊνονταν ςυνεχϊσ, λίγοι από αυτοφσ, μακθτζσ ακόμθ 

και υψθλισ ςχολικισ επίδοςθσ, εξακολουκοφςαν να παρουςιάηουν δείγματα 

ανωριμότθτασ, επιδιϊκοντασ να επιβάλλουν τισ απόψεισ τουσ: 

 

Δε μου άρεςε που οριςμζνοι δεν ενδιαφζρονται...  

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ. 17/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Δε μου άρεςε που δε ςυμμετείχε ο ... 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ. 13/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Δε μου άρεςε που δε ςυνεργάςτθκα και πολφ καλά με τθν ομάδα μου. 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ.15/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Δε μου άρεςαν οι φωνζσ και οι τςακωμοί που κάναμε. 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ.22/Α-1/1/3/2/Δ.Ρ.4-5) 
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Θ απόδοςθ των μακθτϊν ςιμερα ιταν πολφ καλι και ςτον προβλεπόμενο χρόνο, αλλά 

και πάλι επικράτθςε φαςαρία. Ο Μ.1/Α-1/1/1/1 διακόπτει τουσ ςυμμακθτζσ του, 

αντιμετωπίηει τα πάντα ςαν αςτείο και δε ςυμβάλλει κακόλου ςτθν προϊκθςθ του 

μακιματοσ. Ραράλλθλα, δε δζχεται καμία παρατιρθςθ, αποδίδοντασ ευκφνεσ ςτουσ 

άλλουσ για πικανά λάκθ και προβλιματα. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.4) 

 

Ο Μ.17/Α-1/1/1/1 δε ςυνεργάηεται κι εξακολουκεί να κάνει ό,τι κζλει ςτθν ομάδα, 

πράγμα που δυςαρεςτεί τουσ άλλουσ, κυρίωσ τθ Μ.15/Α-1/2/1/1, που είναι πολφ καλι, 

αλλά εφκολα δυςαναςχετεί κι εκφράηει τθν αντίδραςι τθσ. Του μίλθςα μετά το τζλοσ 

του μακιματοσ και μου είπε πωσ κζλει «να τουσ διευκολφνει», γι’  αυτό και είναι τόςο 

ςυγκεντρωτικόσ˙ πρζπει να καταλάβει, όμωσ, τα όριά του και τισ δυνατότθτζσ του. Κα 

ζλεγα ότι ζχει μια λανκαςμζνθ εικόνα για τον εαυτό του, κακϊσ μερικοί από τουσ 

μακθτζσ ςτθν ομάδα του ςιμερα τουλάχιςτον είναι εξίςου καλοί. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.4) 

 

 Στισ περιςςότερεσ, πάντωσ, περιπτϊςεισ οι ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν ζδειξαν να 

εξομαλφνονται: 

 

Ζγιναν όλα ςτο χρόνο τουσ. Τα παιδιά ςυνεχϊσ βελτιϊνονται ςτθν οργάνωςθ και τθν 

επίδοςθ. Ζχουν καταλάβει το νόθμα των δραςτθριοτιτων και είναι πάντα 

προετοιμαςμζνα. Οι μικροεντάςεισ ςυνεχίηονται, αλλά ςε μικρότερο βακμό. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.5) 

 

 Δεν ζλειψαν, μάλιςτα, και περιπτϊςεισ μακθτϊν, που άρχιςαν να ξεχωρίηουν ςτο 

πλαίςιο του Δράματοσ για τισ πρωτοβουλίεσ και τθ διάκεςι τουσ να οργανϊνουν τισ ομάδεσ 

τουσ: 

 

Ο Μ.13/Α-1/1/3/1 οργάνωςε ςιμερα καλά κι ζβαλε όρια ςτουσ Μ.20/Α-1/1/3/1, 

Μ.16/Α-1/1/3/1 και Μ.7/Α-1/1/3/1, που δεν ικελαν να εργαςτοφν και 

κωλυςιεργοφςαν. Θ ομάδα τουσ φάνθκε ιδιαίτερα δραςτιρια κι ευρθματικι χάρθ ςτθ 

δικι του παρζμβαςθ. Εξελίςςεται ςε θγετικι φυςιογνωμία και ςταδιακά βελτιϊνεται 

ωσ προσ τθν επίδοςθ. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.5) 

 

 Ραράλλθλα, μακθτζσ όχι ιδιαίτερα αποδεκτοί ςτθν τάξθ, μπόρεςαν να βρουν το 

«ρόλο» τουσ μζςα ςτο ευζλικτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων και να ενταχκοφν (πβ. 
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Murphy 2005, 52), τελικά ςτθν ομάδα: 

 

Ζνα πρόβλθμα που παρουςιάςτθκε ςτθν αρχι με τθν Μ.8/Γ-1/2/3/1, αντιμετωπίςτθκε 

αμζςωσ. Επειδι δε ςχθμάτιηε ηευγάρι και περίςςευε, τθν πιρα ωσ βοθκό μου/ 

ςυντονίςτρια τθσ δράςθσ. Αν και είναι αγαπθτι ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ, δεν τθν 

προτιμοφν ςτισ ςυνεργαςίεσ, γιατί ςυνικωσ φζρεται επιπόλαια κι ζχει χαμθλι επίδοςθ 

ςτο μάκθμα. Στο ρόλο τθσ, ωςτόςο, ωσ ςυντονίςτριασ ιταν πραγματικά εξαιρετικι˙ 

εμψφχωνε τα ηευγάρια, διάβαηε τισ πθγζσ που είχαν ςτθ διάκεςι τουσ και με καλοφςε, 

όταν κάποιο ηευγάρι χρειαηόταν βοικεια. Τζλοσ, παρουςίαςε τουσ «πολίτεσ» κατά τθν 

ζκκεςθ των επιχειρθμάτων τουσ και πζραςε μζςα από το διάδρομο ςυνείδθςθσ 

ανακοινϊνοντασ τθν τελικι τθσ κζςθ, ωσ «κοινι γνϊμθ». Στθν αξιολόγθςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ ζγραψε πωσ τθσ φάνθκε «τζλεια», γιατί εκείνθ ιταν «θ 

παρουςιάςτρια». 

 (Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.4) 

Σθμ.: Στισ επόμενεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ, όλεσ οι ομάδεσ ιταν ανοιχτζσ για τθ 

μακιτρια, θ οποία δεν αντιμετϊπιςε πια άρνθςθ: 

Θ Μ.8/Γ-1/2/3/1 είναι κατενκουςιαςμζνθ: «Τϊρα είμαι καλι, γιατί είναι ωραίο το 

μάκθμα και προςζχω πιο πολφ». 

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.6) 

 

 (β) Οι παρουςιάςεισ και οι ςκθνικζσ αποδόςεισ ςτθν τάξθ γίνονταν όλο και πιο 

φροντιςμζνεσ, εμπλζκοντασ ςτοιχεία ςυναιςκιματοσ και φανταςίασ απόλυτα 

εναρμονιςμζνα με το ιςτορικό πλαίςιο. Λδιαίτερα ςθμαντικι ςτάκθκε εδϊ θ ελεφκερθ 

ζκφραςθ μζςω του ςϊματοσ και τθσ κίνθςθσ, θ οποία κάλυψε ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τθ 

δυςκολία γλωςςικισ ζκφραςθσ των μακθτϊν: 

 

Τίτλοσ: Θ φτϊχεια ςτθν παρζα μασ 

-Ρωπωπω... (κλαίγοντασ) καθμόσ που με βρικε. Μου πιραν το ςπίτι. 

-Εγϊ τι να πω που χρωςτάω λεφτά ςχεδόν ςε όλουσ; 

-Κι εγϊ μια από τα ίδια. 

-Εγϊ τι να πω που ζγινα δοφλοσ; 

-Δεν ζχω δουλειά και δεν ζχω να κρζψω τα παιδιά μου. 

-Εγϊ είμαι πολφ χειρότερα από όλουσ ςασ. Το ζνα μου παιδί πζκανε... από τθν πείνα 

(Συνοδεφει το λόγο με κινιςεισ δθλωτικζσ κρινου). 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 22, 1, 15, 3, 6, 12/Α-1/1, 1, 2, 2, 2, 2/3, 3, 1, 1, 2, 3/2, 1, 1, 1, 1, 

2/Δ.Ρ.4-2) 
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- Εγϊ πιςτεφω ότι πρζπει να τον εξορίςουμε, επειδι είναι τφραννοσ. 

- Ζνα κετικό για τον Ρειςίςτρατο είναι ότι ζκανε αναδαςμό τθσ γθσ και χοριγθςε άτοκα 

δάνεια ςε μικροφσ καλλιεργθτζσ. 

- Ριςτεφω ότι πρζπει να τον εξορίςουμε, διότι ιταν Ακθναίοσ και πολζμθςε εναντίον 

τθσ πατρίδασ του. 

- Ζκοψε τα πρϊτα Ακθναϊκά νομίςματα και ευνόθςε το εμπόριο. 

- Εξόριςε τουσ πολιτικοφσ του αντιπάλουσ. 

- Κακιζρωςε μεγάλεσ γιορτζσ ςτθν Ακινα. 

- Ασ ψθφίςουμε. Ροιοσ κζλει να εξοριςτεί ο Ρειςίςτρατοσ; 

(Υψϊνουν όλοι τα χζρια – Ο επικεφαλισ Μ.13/1/3/1 χτυπά το χζρι ςτθν ζδρα 

επικυρϊνοντασ τθν απόφαςθ) 

- Με ςφμφωνθ γνϊμθ όλων και μετά από ψθφοφορία ςυμφωνιςαμε (sic) ότι πρζπει να 

τον εξορίςουμε. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 10, 13, 16, 20, 1, 7/Α-1/1, 1, 1, 1, 1, 1/3, 3, 3, 3, 1, 3/1, 1, 1, 1, 

1, 1/Δ.Ρ.5-2) 

 

 Δεν ζλειπαν, μάλιςτα, και περιπτϊςεισ, όπου οι μακθτζσ επζλεξαν το χιοφμορ ωσ 

μζςο για να αρκρϊςουν τον ιςτορικό τουσ λόγο:  

 

ε παλιόπαιδο (με χαρακτθριςτικι ζνταςθ), τι κάνεισ ςτθ μάνα ςου, εεε; Στο 

γυμναςτιριο, ρε, κα γυμναςτείσ, για να γίνεισ ζνασ δυνατόσ άντρασ και για να μπορείσ 

να πολεμιςεισ. Τϊρα αμζςωσ τρζχα για πυγμαχία. 

(Μ.1/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.6-4) 

 

Τίτλοσ: Στου... Χάφτα 

-Συμφωνϊ. Ρρζπει ο βαςιλιάσ να ςταματιςει να διορίηει όποιον κζλει αυτόσ. 

-Δε γίνεται άλλο αυτό το πράγμα, κάκε μινα εκλογζσ. 

-Εγϊ πιςτεφω ότι πρζπει να αλλάξει το ςφνταγμα. Ιμαρτον πια! 

-Ρϊσ κα αλλάξει, όμωσ, αν κακόμαςτε με ςταυρωμζνα τα χζρια; Ρρζπει να επζμβει ο 

λαόσ. 

-Δίκιο ζχουμε, αλλά ποφ να το βροφμε; …Χάφτα, τθ ςοφμα!  

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ.20, 12, 18, 8, 15/Γ-1/1, 2, 2, 2, 1/2, 2, 1, 3, 3/1, 1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.6-

2) 

 

 Ραράλλθλα, θ χριςθ παιχνιδιϊν, όπωσ ο διάδρομοσ ςυνείδθςθσ και το φάςμα τθσ 

διαφοράσ, όπου οι μακθτζσ ιταν ελεφκεροι να κινθκοφν ςτο χϊρο, προχωρϊντασ ςε 

ςυμβολικζσ και αφθρθμζνεσ δραςτθριότθτεσ, άφθςαν ςτθν ομάδα τθσ Γϋ τάξθσ τθν αίςκθςθ 



Β΄ Μέρος: Έρευνα                                                Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 
 

276 
 

ότι το μάκθμα γίνεται πιο «διαςκεδαςτικό» και γι’ αυτό πιο ευχάριςτο και κατανοθτό: 

 

Μπορϊ να πω πωσ ιταν ο καλφτεροσ τρόποσ, για να μάκουμε τι ςυνζβθ πραγματικά 

παλιά και να μποφμε ςτθ κζςθ του κάκε ανκρϊπου, είτε αυτόσ είναι ιςτορικόσ είτε 

ιερζασ είτε οτιδιποτε άλλο.  

(Ατομικι απάντθςθ:Μ.17/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Σιμερα το παιχνίδι μου φάνθκε πολφ διαςκεδαςτικό, γιατί μζςα από αυτι τθ 

δραςτθριότθτα γνωρίςαμε πράγματα που, εάν τα διαβάηαμε από το βιβλίο, κα τα 

καταλαβαίναμε λιγότερο. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.13/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Θ δραςτθριότθτα ιταν ζξυπνθ κι άκουςα από τα παιδιά τισ απόψεισ που δίχαηαν τότε 

τουσ Ζλλθνεσ. Ιταν εξαιρετικά ευρθματικό το τελευταίο μζροσ, γιατί μου κφμιςε πϊσ 

μοιράηονται οι απόψεισ από τον ζναν πολίτθ ςτον άλλο. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.18/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

 Ραράλλθλα, ιδιαίτερα κετικι φάνθκε ςτθ Γϋ Γυμναςίου θ αξιοποίθςθ πιςτϊν 

αντιγράφων αρχειακοφ υλικοφ (εφθμερίδων), ενταγμζνων ςτο ιςτορικό πλαίςιο, κακϊσ 

ζδωςε τθν ευκαιρία για αμεςότερθ αιςκθτοποίθςθ του ιςτορικοφ ςυγκειμζνου: 

 

Αυτό με τισ παλιζσ εφθμερίδεσ μου άρεςε αρκετά, γιατί μασ κίνθςε αμζςωσ το 

ενδιαφζρον και αναρωτθκικαμε: «τι κάνουν αυτζσ οι εφθμερίδεσ ςκιςμζνεσ ςτο 

πάτωμα;». Ζτςι, από ενδιαφζρον και περιζργεια μπικαμε ςτο ιςτορικό πλαίςιο και 

είδαμε πϊσ επθρζαηαν τουσ τότε Ζλλθνεσ οι εξελίξεισ ςτθν πολιτικι μζςα από πολλζσ 

πλευρζσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 18/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.6-5) 

 

 Αντίςτοιχα, θ παρουςία του ψθφιακοφ Κοφρου ςτο μάκθμα είχε κετικι επίδραςθ 

ςτουσ μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ: 

 

Ο Κοφροσ ζχει γίνει κάτι ςαν φίλοσ μασ. Μασ βοθκάει, όταν ςκεφτόμαςτε, και είναι μαηί 

με τθν κυρία μασ οι κεατζσ που παρακολουκοφν αυτό που κάνουμε. Είναι ωραίο που 

τον ζχουμε, γιατί μασ δίνει ζμπνευςθ, για να ςκεφτοφμε πϊσ ηοφςε αυτόσ και οι δικοί 

του ςτθν εποχι του.  

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.1/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.5-7) 
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 Ρρζπει να ςθμειωκεί πωσ ςε μία μόνο περίπτωςθ μία μακιτρια εξζφραςε 

δυςφορία για το ρόλο που τθσ ανατζκθκε:  

 

Δε μου άρεςε που ζπρεπε να απαντιςω ςαν αριςτοκράτθσ. 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ. 4/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.4-5)  

 

 (γ) Το κζμα τθσ γραπτισ γλωςςικισ ζκφραςθσ απαςχόλθςε και πάλι λίγουσ 

μακθτζσ, οι οποίοι είτε λόγω αδυναμίασ ςτθ γλωςςικι απόδοςθ είτε λόγω κόπωςθσ 

δυςκολεφονταν να καταγράψουν τισ ςκζψεισ τουσ και πρότειναν να περιοριςτοφν οι 

δραςτθριότθτεσ γραπτοφ λόγου, ιδιαίτερα αυτζσ που ςτόχευαν ςτθν ελεφκερθ ζκφραςθ 

ςτο τζλοσ των παρεμβάςεων: 

 

Κα ικελα να ζγραφα λιγότερα πράγματα. 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ. 11/Α-1/1/2/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

 Μερικοί από τουσ ςκθνοκετθμζνουσ διαλόγουσ των ομάδων, μάλιςτα, ενϊ άγγιηαν 

ιδιαίτερα υψθλά επίπεδα κατανόθςθσ του ιςτορικοφ πλαιςίου, παρουςίαςαν 

χαρακτθριςτικι αμθχανία ρεαλιςτικισ ζκφραςθσ από τουσ μακθτζσ, με τθν παράκεςθ 

αςφνδετων νοθμάτων και αδόκιμων λζξεων: 

 

- Ο Ρειςίςτρατοσ ιταν τφραννοσ και ανζβθκε ςτθν εξουςία χωρίσ τθν ζγκριςθ του λαοφ. 

- Ρροχϊρθςε ςτον αναδαςμό τθσ γθσ και χοριγθςε άτοκα δάνεια ςτουσ μικροφσ 

καλλιεργθτζσ. 

- Νίκθςε τουσ Ακθναίουσ αντιπάλουσ του ςτθ μάχθ τθσ Ραλλινθσ. 

- Ζκοψε τα πρϊτα ακθναϊκά νομίςματα και υποςτιριξε τθν ανάπτυξθ του εμπορίου και 

τθσ βιοτεχνίασ. 

- Εξόριςε προςωρινά τουσ πολιτικοφσ αντιπάλουσ του. 

- Ναι, όμωσ, ζκανε πολλά καλά ζργα ό,τι και να λζμε. 

- Το τελικό ςυμπζραςμα είναι ότι ο Ρειςίςτρατοσ είναι τφραννοσ και ανζβθκε ςτθν 

εξουςία, χωρίσ τθ κζλθςθ του λαοφ. Ζκανε και κετικά. Πμωσ πρζπει να τον εξορίςουμε. 

Κζλουμε τθν εξόριςι (sic) του. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ.17, 3, 6, 22, 15, 12/Α-1/1, 2, 2, 1, 2, 2/1, 1, 2, 3, 1, 3/1, 1, 1, 2, 1, 

2/Δ.Ρ.5-2) 

 
-Ο Πκωνασ δζχτθκε να δϊςει το ςφνταγμα, όμωσ δεν είχε τθ διάκεςθ να το 

ακολουκιςει πιςτά. 

-Σωςτά τα λεσ, αλλά ξεχνάσ να πεισ κι ότι παραβίαςε το Σφνταγμα και αναμείχκθκε ςτθ 
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διοίκθςθ. 

-Συμφωνϊ μαηί ςου και επιπλζον ζκανε ό,τι ικελε ςτισ εκλογζσ. 

-Και βζβαια, προςπακοφςε να πάρει όλθ τθν εξουςία ςτα χζρια του. 

-Επίςθσ, ζλαβε καταπιεςτικά μζτρα κατά τθσ ελευκερίασ του Τφπου και του λόγου. 

-Αποφαςίηοντασ όλοι μαηί, πιςτεφουμε πωσ ο Πκωνασ πρζπει να φφγει. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 5, 3, 10, 9/Γ-1/2, 2, 2, 1, 1/3, 3, 3, 3, 3/1, 1, 2, 1, 1/Δ.Ρ.5-4) 

 

 Είναι, όμωσ, χαρακτθριςτικό ότι με τθν πρόοδο των δραςτθριοτιτων θ γλωςςικι 

απόδοςθ γινόταν όλο και πιο άνετθ, ρεαλιςτικι και αβίαςτθ, κακϊσ οι μακθτζσ φαίνονταν 

περιςςότερο τολμθροί και χρθςιμοποιοφςαν ελεφκερα τθ γλϊςςα, ςφμφωνα με το 

δραματικό πλαίςιο, ςτο οποίο κινοφνταν, εξζλιξθ που ιταν ςαφζςτερθ ςτθν περίπτωςθ τθσ 

Γϋ Γυμναςίου: 

 

Τίτλοσ: Οι απόψεισ του λαοφ για το υπάρχον ςφςτθμα 

-Συμφωνϊ με όςα λζει, διότι ζτςι ςχθματίηεται κυβζρνθςθ από τθ μειοψθφία. Είναι 

άδικο για το κόμμα που ψθφίςτθκε πρϊτο από το λαό. 

-Και για το λαό τον ίδιο. Και ο βαςιλιάσ είναι ο υπεφκυνοσ. 

-Δεν είναι, όμωσ, υπεφκυνοσ ολοκλθρωτικά, εφόςον αυτό που κάνει δεν είναι κάτι το 

αντιςυνταγματικό. 

-Ναι, αλλά ζχει υποχρζωςθ προσ το λαό να υποςτθρίηει τθ κζλθςι του. 

-Άρα, πρζπει να αλλάξει κάτι ςτο ςφνταγμα. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 18, 10, 3, 5, 9/Γ-2/2, 2, 2, 2, 1/1, 3, 3, 3, 3/1, 2, 1, 1, 1/Δ.Ρ.6-2) 

 

 (δ) Λδιαίτερθ ζμφαςθ ζδωςαν οι μακθτζσ ςτο γεγονόσ ότι διατφπωςαν οι ίδιοι 

ελεφκερα τα ςυμπεράςματά τουσ: 

 

Αυτό που μου ζμεινε από το μάκθμα ιταν θ διαδικαςία διατφπωςθσ των απόψεϊν μασ. 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ. 4/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Αιςκάνομαι ωραία, γιατί δοφλεψα με τουσ ςυμμακθτζσ μου και άκουςα τθ γνϊμθ των 

άλλων. 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ.3/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Το ςθμερινό μάκθμα είχε ενδιαφζρον, διότι μπικαμε για άλλθ μια φορά ςτα 

παποφτςια των Ακθναίων και αποφαςίςαμε ςαν αυτοφσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.2/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.5-7) 
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Σιμερα θ δραςτθριότθτα μου φάνθκε ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα και ιταν ωραίο που 

διαβάηοντασ τισ πθγζσ και ςυνδυάηοντάσ τισ με τα ςτοιχεία τθσ ιςτορίασ που ζχουμε 

μάκει, μπορζςαμε να υποςτθρίξουμε ςυγκεκριμζνεσ απόψεισ, ακόμθ κι αν δεν τισ 

εγκρίναμε προςωπικά. Υποδυκικαμε, δθλαδι, χαρακτιρεσ ξζνουσ προσ εμάσ, αλλά 

νομίηω πωσ τα καταφζραμε να τουσ καταλάβουμε, ζςτω και λίγο. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.1/Γ-1/2/1/2/Δ.Ρ.4-5) 

 

Μζχρι τϊρα καλά ζχει πάει θ ςυνεργαςία των μακθτϊν ςε ομάδεσ, θ επικοινωνία, θ 

μεγαλφτερθ ελευκερία ςκζψθσ και φυςικά ζτςι ζχουμε ζνα καλφτερο τρόπο να 

γνωρίςουμε τα ιςτορικά γεγονότα ςε βάκοσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 13/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.6-5) 

 

 (ε) Το πρόβλθμα του διδακτικοφ χρόνου διευκετικθκε, κακϊσ οι μακθτζσ 

ςυνικιςαν τισ διαδικαςίεσ και ανταποκρίνονταν πιο εφκολα και γριγορα ςε αυτζσ. Στισ 

παρατθριςεισ τουσ επαναλάμβαναν τθν επικυμία τουσ να γίνεται ςτακερά το μάκθμα με 

τον τρόπο αυτό: 

 

Ιταν υπζροχα! Κα ικελα να το ξανακάνουμε! 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ. 2/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Κα ικελα να ξανακάνουμε μια τζτοια δραςτθριότθτα! 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ. 18/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Κα ικελα να ξανακάνουμε μια τζτοια εξαιρετικι δουλειά!!! 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ.21/Α-1/1/1/3/Δ.Ρ.4-5) 

 

Κα ικελα περιςςότερεσ αςκιςεισ και δραςτθριότθτεσ! 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ. 5/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Κα ικελα να ξανακάνουμε κεατρικό και να υπάρχει ομαδικότθτα. 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ.1/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.4-5) 

 

Κα ικελα να ξαναγίνει, γιατί ιταν πολφ ωραίο. 

(Μζροσ ατομικισ απάντθςθσ: Μ.22/Α-1/1/3/2/Δ.Ρ.4-5) 

 

Θ δραςτθριότθτα διάρκεςε δφο ϊρεσ και εξελίχκθκε πολφ ευχάριςτα ςε κλίμα χαράσ 

και δθμιουργικότθτασ. Τα παιδιά ανταποκρίκθκαν αμζςωσ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, 
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ακόμθ και ςτο παιχνίδι. *...+ Λδιαίτερο ενδιαφζρον είχε το γεγονόσ ότι τθν αρκετά αςτεία 

δραςτθριότθτα τθσ τοποκζτθςθσ ςτο διάδρομο τα παιδιά τθν αντιμετϊπιςαν πολφ 

ςοβαρά˙ γζλαςαν, βζβαια, αλλά κυρίωσ αςχολικθκαν με το ζργο που τουσ είχε 

ανατεκεί. Ρολφ ωραία θμζρα! Ράρα πολφ ωραία! Και ςτο διάλειμμα, όλοι γφρω μου με 

χαροφμενα πρόςωπα... 

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.4) 

 

 Ραράλλθλα, αρκετοί μακθτζσ αναγνϊριςαν ότι οι δραςτθριότθτεσ τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ ιταν το ςτοιχείο που τουσ ενίςχυε τθ δεξιότθτα τθσ Ενςυναίςκθςθσ: 

 

Πςο περιςςότερεσ φορζσ παίρνω το μζροσ και γίνομαι Ακθναίουσ νιϊκω πϊσ ηοφςαν οι 

αρχαίοι Ακθναίοι ςτθν τότε εποχι. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.4/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.5-7) 

 

Σιμερα μπικα ςτθ κζςθ των πολιτϊν τθσ εποχισ και είδα πϊσ είναι να εξορίηουν ζνα 

βαςιλιά και πϊσ νιϊκει ο κακζνασ, όταν το κάνει. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 9/Γ-1/1/3/1/Δ.Ρ.5-8) 

 

Ραίρνουμε τθ κζςθ των ανκρϊπων εκείνθσ τθσ εποχισ και καταλαβαίνουμε τι 

ςκζφτονταν και πϊσ ζπαιρναν τισ αποφάςεισ τουσ.  

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.3/Γ-1/2/3/1/Δ.Ρ.: 6-5) 

 
 ΙΙ.2.ii. Συμπεράςματα από το Β΄ κφκλο τησ ζρευνασ δράςησ  

 Βαςικόσ ςτόχοσ του δεφτερου κφκλου τθσ ζρευνασ δράςθσ ιταν να διερευνθκεί 

κατά πόςο θ εφαρμογι τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ 

Λςτορίασ είχε ςτακερά κετικι επίδραςθ ςτο βακμό κατανόθςθσ του παρελκόντοσ, αλλά και 

ςτθν ερμθνεία του από τουσ μακθτζσ μζςω ποικίλων ιςτορικϊν οπτικϊν. Για το λόγο αυτό 

εφαρμόςτθκαν τεχνικζσ γλωςςικισ και ςωματικισ ζκφραςθσ, ϊςτε να δοκοφν ευκαιρίεσ 

δόμθςθσ ιςτορικισ ςκζψθσ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ, ανεξάρτθτα από το βακμό τθσ 

γλωςςικισ επίτευξθσ του κακενόσ. 

 Θ μελζτθ των δεδομζνων ζδειξε πωσ θ κριτικι προςζγγιςθ των πθγϊν μζςω των 

τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ οδιγθςαν τουσ μακθτζσ ςε υψθλά επίπεδα κατανόθςθσ 

του ιςτορικοφ παρελκόντοσ, θ οποία εκφράςτθκε μζςα από τθν οπτικι γωνία ποικίλων και 

καίριων για τα ιςτορικά ςυμβάντα ρόλων. Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθν ανάδειξθ οπτικισ 

γωνίασ φαίνεται ότι ςτάκθκε θ χριςθ των παιχνιδιϊν ρόλων, του φάςματοσ τθσ διαφοράσ 

και του διαδρόμου ςυνείδθςθσ.  Ρρζπει να ςθμειωκεί πωσ ςτθ Γϋ Γυμναςίου τολμικθκε θ 

εφαρμογι αφθρθμζνων και ςυμβολικϊν τεχνικϊν, όπωσ οι δφο τελευταίεσ, ενϊ οι 
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δραςτθριότθτεσ τθσ Αϋ τάξθσ για τον ίδιο ςκοπό περιορίςτθκαν ςτα παιχνίδια ρόλων, 

επιλογι που ςχετίηεται με το βακμό ετοιμότθτασ των μακθτϊν τθσ ομάδασ αυτισ, κακϊσ 

και με τα προβλιματα ςυμπεριφοράσ και ςυνεργαςίασ που εξακολουκοφςαν, αν και 

περιοριςμζνα, να παρατθροφνται. 

 Το ενδιαφζρον για τθν Λςτορία ωσ ςτοιχείο τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ιταν 

χαρακτθριςτικά εντονότερο ςτθ φάςθ αυτι τθσ ζρευνασ δράςθσ ςε ςφγκριςθ με τθν 

προθγοφμενθ. Οι μακθτζσ και των δφο τάξεων, δομϊντασ γνωςτικά ςχιματα πάνω ςτθν 

κατακτθμζνθ ι «βιωμζνθ» γνϊςθ, ζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν ιςτορικι μάκθςθ˙ 

χαρακτθριςτικό ιταν ότι πολλοί από αυτοφσ με χαμθλι ι μζτρια ςχολικι επίδοςθ 

παρουςίαςαν εξαιρετικι ενεργοποίθςθ τόςο κατά τθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων, όςο 

και κατά τθ μελζτθ τουσ και τθν απόδοςι τουσ ςτισ τυπικζσ γραπτζσ ςχολικζσ δοκιμαςίεσ. Σε 

πολλζσ περιπτϊςεισ, μάλιςτα, οι μακθτζσ αυτοί ςυνζκριναν τθ μάκθςθ μζςω τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ και τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ με βάςθ το 

ςχολικό εγχειρίδιο, φτάνοντασ ςε αμφιςβιτθςθ τθσ παραδοςιακισ διδακτικισ προςζγγιςθσ. 

Θ ςυναιςκθματικι τοποκζτθςθ των μακθτϊν απζναντι ςτα ιςτορικά δρϊντα υποκείμενα 

ιταν χαρακτθριςτικι, ενϊ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ το «βιωμζνο» ιςτορικό γεγονόσ 

αναγνωρίςτθκε ωσ ερζκιςμα για δράςθ και αντιμετϊπιςθ ςφγχρονων κοινωνικοπολιτικϊν 

καταςτάςεων.   

 Θ ομαδικότθτα και θ ςυνεργαςία ωσ προχποκζςεισ ενεργοποίθςθσ τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ ιταν ςτοιχεία που χαρακτιριςαν το Βϋ κφκλο τθσ ζρευνασ δράςθσ 

περιςςότερο από ό,τι τον Αϋ. Στθ Γϋ Γυμναςίου οι περιςςότεροι μακθτζσ, ζχοντασ πια 

εμπεδϊςει τθ διαδικαςία, ςυνεργάςτθκαν άψογα, με ενκουςιαςμό κι ενδιαφζρον, 

κινθτοποιϊντασ το ςφνολο τθσ τάξθσ ςτθ δθμιουργικι εφαρμογι του ςεναρίου. Στθν Αϋ 

Γυμναςίου, από τθν άλλθ πλευρά, ελάχιςτοι μακθτζσ και ςε πολφ μικρότερθ ζνταςθ, ςε 

ςφγκριςθ με τον Αϋ κφκλο, φάνθκαν να αντιδροφν με ανωριμότθτα, αρνοφμενοι να 

ςυνεργαςτοφν ομαλά με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ˙ επρόκειτο για μακθτζσ  κυρίωσ υψθλισ 

ςχολικισ επίδοςθσ, που απζρριπταν τισ προτάςεισ των άλλων και προζβαλλαν τισ δικζσ 

τουσ.  

 Ωςτόςο, θ ίδια θ διαδικαςία επζτρεψε τθν ανάδειξθ προςϊπων που διακρίκθκαν 

τόςο με τισ ιδζεσ και τισ προτάςεισ τουσ, όςο και με τθν παρουςία τουσ ςτθν ομάδα˙ δεν 

ιταν λίγοι οι μακθτζσ που γνϊριςαν μζςα από τθ διαδικαςία του Δράματοσ καταξίωςθ και 

αποδοχι, βελτιϊνοντασ τθν αυτοεικόνα τουσ και κατ’  επζκταςθ τθν επίδοςι τουσ ςτο 

μάκθμα τόςο ωσ προσ τθν ιςτορικι κατανόθςθ όςο και ωσ προσ εν γζνει το ενδιαφζρον για 

τθν Λςτορία, κατά το μθχανιςμό τθσ «αυτοεκπλθροφμενθσ προφθτείασ» (Merton 1968, 475-
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488). Ζτςι, μακθτζσ που βρίςκονταν ςτο περικϊριο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ςτθν τάξθ, 

πιραν το κάρροσ να διατυπϊςουν προτάςεισ για τθν κατανόθςθ κι ερμθνεία του ιςτορικοφ 

παρελκόντοσ, οι οποίεσ τουσ ανζδειξαν ςε πρωταγωνιςτζσ και κατ’ επζκταςθ τουσ 

καταξίωςαν ςτο χϊρο τθσ τάξθσ. Σθμαντικι και ςε αυτι τθ φάςθ, αν και όχι όςο ςτθν 

προθγοφμενθ, ςτάκθκε και θ παρζμβαςθ τθσ διδάςκουςασ, όπου υπιρχαν μικροδιενζξεισ 

και διαφωνίεσ˙ ωςτόςο, θ ςυμβολι των μακθτϊν που ξεχϊριςαν ςτθ διευκζτθςθ των 

ςυγκροφςεων, ζκανε τθν παρουςία τθσ όλο και λιγότερο αναγκαία. 

 Ραράλλθλα, οι μακθτζσ ζλεγχαν απόλυτα το διακζςιμο χρόνο, κακϊσ είχαν 

ςυνθκίςει τισ διαδικαςίεσ και μποροφςαν να ανταποκρίνονται ςε αυτζσ άμεςα και γόνιμα, 

ςυνάγοντασ με αυτενζργεια αβίαςτα ιςτορικά ςυμπεράςματα, γεγονόσ που τουσ ζδινε 

αυτοπεποίκθςθ, για να προχωριςουν παραπζρα.  Οι ςκθνικζσ τουσ αποδόςεισ ιταν όλεσ 

ςφμφωνεσ με το ιςτορικό πλαίςιο και χαρακτθρίηονταν από φυςικότθτα και ςε μερικζσ 

περιπτϊςεισ χιοφμορ, γεγονόσ που ζκανε τθ διαδικαςία περιςςότερο διαςκεδαςτικι και γι’ 

αυτό ίςωσ και πιο αποδοτικι. Μάλιςτα, ιδιαίτερα ςθμαντικά για τθν αιςκθτοποίθςθ και τθν 

κατανόθςθ του παρελκόντοσ φάνθκαν τα «ςκθνικά βοθκιματα», με τθ μορφι αντιγράφων 

πρωτότυπου αρχειακοφ υλικοφ και  πολυμεςικισ εφαρμογισ με πρωταγωνιςτι ζναν Κοφρο. 

Τα ερεκίςματα αυτά, με τθν ζςτω και αποςπαςματικι χριςθ τουσ, φαίνεται να ζδωςαν 

κίνθτρο ςτουσ μακθτζσ, αλλά και αίςκθςθ του χρόνου και τθσ εποχισ, ωκϊντασ τουσ ςε 

επιλογζσ ενταγμζνεσ πιο γόνιμα ςτο ιςτορικό πλαίςιο, που εξζταηαν. 

 Και ςτισ δφο τάξεισ οι μακθτζσ ανταποκρίκθκαν με τθν πρζπουςα ςοβαρότθτα και 

ςτισ πιο ελεφκερεσ και κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ θ γλωςςικι τουσ ζκφραςθ φάνθκε ςε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ ςταδιακά να βελτιϊνεται και να τείνει να αποδϊςει τα νοιματα με 

καίριο και ουςιϊδθ τρόπο, ςυνεπικουροφμενθ από τθν κίνθςθ και τθν ελεφκερθ ζκφραςθ. 

Θ ειςαγωγι, μάλιςτα, τεχνικϊν που ςτόχευςαν ςτθν ενεργοποίθςθ του ςϊματοσ βρικε 

πλιρθ ανταπόκριςθ ςτθν ανάγκθ για ιςτορικι ζκφραςθ ςε όςεσ περιπτϊςεισ ο προφορικόσ 

ι γραπτόσ λόγοσ φάνταηε ανεπαρκισ. 

 Θ εδραίωςθ τθσ ιςτορικισ κατανόθςθσ και του ενδιαφζροντοσ για το παρελκόν ςτθ 

ςκζψθ και τθν ζκφραςθ των μακθτϊν κατά τον Βϋ κφκλο τθσ ζρευνασ δράςθσ ζδειξε πωσ θ 

Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ζχει γενικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ιςτορικι ςκζψθ 

των μακθτϊν, αν επαναλαμβάνεται ςτακερά και ςτθρίηεται ςε δραςτθριότθτεσ με κακαρι 

και ςαφι ςτοχοκεςία. Θ ςυςτθματικι εφαρμογι μζςα ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα φάνθκε 

ςτο Βϋ κφκλο τθσ ζρευνασ δράςθσ να κακιςτά τθ Δραματικι Τζχνθ ζνα πολφτιμο εργαλείο 

ςτα χζρια του εκπαιδευτικοφ, που επιδιϊκει βακφτερθ επεξεργαςία των ιςτορικϊν πθγϊν 

και ζχει κζςει ωσ μακθςιακό ςτόχο των διδακτικϊν του παρεμβάςεων τθν Λςτορικι 
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Ενςυναίςκθςθ.      

 Ωςτόςο, και ςτθ φάςθ αυτι παρζμειναν ςθμεία που κα ζπρεπε να διερευνθκοφν 

βακφτερα, όπωσ θ δυνατότθτα των μακθτϊν να αυτενεργοφν δομϊντασ ιςτορικζσ 

αναπαραςτάςεισ με τθν ελάχιςτθ δυνατι βοικεια τθσ διδάςκουςασ, θ ελεφκερθ ζκφραςθ 

των μακθτϊν μζςα από εκφραςτικά μζςα που κα μποροφςαν να επιλζξουν και να 

δομιςουν οι ίδιοι και θ δθμιουργικι ςυνεργαςία όλων των μελϊν τθσ τάξθσ που, αν και 

ιταν ςαφϊσ βελτιωμζνθ ςτο Βϋ κφκλο, παρουςίαηε ακόμθ μερικά προβλιματα ςτθν Αϋ 

Γυμναςίου. Ραράλλθλα, θ καίρια ςυμβολι των «ςκθνικϊν βοθκθμάτων», αρχειακοφ υλικοφ 

και πολυμζςων, οδιγθςε ςτθν ανάγκθ να διερευνθκεί θ δυναμικι που αυτά κα μποροφςαν 

να προςφζρουν ςτο μακθςιακό περιβάλλον του Δράματοσ με ςκοπό τθν καλλιζργεια 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτουσ μακθτζσ. Στο πλαίςιο αυτό ςχεδιάςτθκε ο Γϋ κφκλοσ τθσ 

ζρευνασ δράςθσ. 

 

 ΙΙ.3. Γϋ Κφκλοσ ζρευνασ δράςθσ 

 Ο Βϋ κφκλοσ τθσ ζρευνασ δράςθσ, όπωσ παρουςιάςτθκε ανωτζρω, ζδειξε ότι θ 

Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ είχε ςτακερά κετικι επίδραςθ ωσ προσ τθν καλλιζργεια 

Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ εφαρμόςτθκαν οι πειραματικζσ 

διδακτικζσ παρεμβάςεισ, κακϊσ ενζπλεξε τουσ μακθτζσ ενεργά ςτθ μελζτθ τεκμθρίων του 

παρελκόντοσ, τουσ εξαςφάλιςε κίνθτρα για μελζτθ και τουσ παρείχε μζςα ιςτορικισ 

ζκφραςθσ ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ όλων, ανεξάρτθτα από ςχολικι επίδοςθ.  

 Κατά το Γϋ κφκλο, οι μακθτζσ πλθρζςτερα εξοικειωμζνοι με τισ τεχνικζσ τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ, αλλά και με τθν κατανόθςθ ιςτορικϊν πθγϊν και τθ κζαςθ του 

παρελκόντοσ μζςα από ποικίλεσ οπτικζσ γωνίεσ, δοκιμάςτθκαν ςε μακθςιακά ερεκίςματα 

που κα τουσ ζδιναν ευκαιρίεσ για αυτενζργεια και κα τουσ απομάκρυναν ςταδιακά από τθν 

παρζμβαςθ τθσ διδάςκουςασ, κατά το πρότυπο τθσ «φκίνουςασ κακοδιγθςθσ» (βλ. 

παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 4ο, Λ.1.i)˙ επρόκειτο ςτθν πράξθ για ζνα δφςκολο ςτόχο, 

τουλάχιςτον ςτθν περίπτωςθ τθσ Αϋ Γυμναςίου, όπου οι μακθτζσ δεν είχαν κατακτιςει 

ακόμθ απόλυτα τθν ευχζρεια τθσ ομαλισ ςυνεργαςίασ, όπωσ αναφζρκθκε κατά τθν 

ανάλυςθ του Βϋ κφκλου. Ζννοιεσ που κα επεξεργάηονταν οι μακθτζσ ςτο πλαίςιο αυτό ιταν 

θ ενότθτα των Ελλινων, ο ρόλοσ του νόμου ςτθν υπεράςπιςθ τθσ πατρίδασ, το πρότυπο του 

Κοφρου και τθσ Κόρθσ κατά τθν Αρχαϊκι εποχι για τθν Αϋ Γυμναςίου και θ πακογζνεια του 

ελλθνικοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ κατά το 19ο αιϊνα, ο πόλεμοσ του 1897 και το 

διπλωματικό παραςκινιο τθσ κρθτικισ επανάςταςθσ του 1866 για τθ Γϋ Γυμναςίου. Και για 

τισ δφο τάξεισ ο κφκλοσ ζκλειςε με μια διδακτικι παρζμβαςθ για αναςτοχαςμό και ςφνδεςθ 
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τθσ ιςτορικισ περιόδου, που είχε μελετθκεί, με τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα ςε ζνα 

μακθςιακό περιβάλλον πλιρουσ αυτενζργειασ. 

 Για το ςκοπό αυτό, οι δραςτθριότθτεσ καλοφςαν τουσ μακθτζσ να πάρουν ενεργά 

κζςθ απζναντι ςτα προσ εξζταςθ κζματα, να εκφράςουν ελεφκερα ςυναιςκιματα και 

προβλθματιςμοφσ, καλλιεργϊντασ τθν ιςτορικι τουσ ζκφραςθ και τον ελεφκερο 

αναςτοχαςμό πάνω ςτο παρελκόν. Εκτόσ από τθν παραγωγι γραπτοφ λόγου, ωσ μζςο 

αυτοαξιολόγθςθσ και αξιολόγθςθσ των Διδακτικϊν Ραρεμβάςεων χρθςιμοποιικθκαν και οι 

ελεφκερεσ ςκθνικζσ αποδόςεισ και τα ομαδικά γλυπτά.   

 

 ΙΙ.3.i. Ανάλυςη και ερμηνεία δεδομζνων Γ΄ Κφκλου 

 Θ αξιολόγθςθ των διδακτικϊν παρεμβάςεων του Γϋ κφκλου, με βάςθ τθ μελζτθ κι 

ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ παρατιρθςθσ και των εργαςιϊν των μακθτϊν, οδιγθςαν ςτισ 

παρακάτω παρατθριςεισ ςχετικά με τθν καλλιζργεια τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ και τθν 

πρόςλθψθ των τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ.  

 

 ΙΙ.3.i.α. Ωσ προσ τουσ διδακτικοφσ και μαθηςιακοφσ ςτόχουσ  

 Στο Γϋ κφκλο τθσ ζρευνασ δράςθσ οι μακθτζσ και των δφο τάξεων δοκιμάςτθκαν ςε 

δραςτθριότθτεσ ελεφκερθσ ςκζψθσ κι ζκφραςθσ ςε ςταδιακά όλο και πιο ανοιχτά 

περιβάλλοντα μάκθςθσ, όπου θ αναγνϊριςθ του ιςτορικοφ πλαιςίου, θ διάκριςθ των 

ποικίλων ιςτορικϊν οπτικϊν και θ ςυναγωγι ςυμπεραςμάτων ςτθριηόταν ςτθν αυτενζργεια 

των μακθτϊν, ςτθν οποία κατζλθξε θ φκίνουςα κακοδιγθςθ από τθ διδάςκουςα (Foster 

2001, 175-178). Ωσ προσ τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςε αυτιν τθ διαδικαςία 

κατεγράφθςαν τα εξισ: 

 

 (α) Θ ςυνεργαςία ιδιαίτερα των μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου, οι οποίοι παρουςίαηαν 

προβλιματα ςτον τομζα αυτό κατά τισ προθγοφμενεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ, βελτιϊκθκε, 

γεγονόσ που κατεγράφθ τόςο ςτο θμερολόγιο τθσ ερευνιτριασ, όςο και ςτα ςχόλια των 

μακθτϊν: 

 

 Πταν μπικα ςτθν τάξθ οι μακθτζσ με ρϊτθςαν αν κα κάνουμε ομαδικι δραςτθριότθτα 

και πάλι. Θ Μ.2/Α-1/2/2/1/ χειροκρότθςε, όταν απάντθςα καταφατικά. Γενικά, θ 

ςυνεργαςία ιταν άψογθ. Ο Μ.17/Α-1/1/1/1/ φάνθκε από τθν αρχι περιςςότερο 

αποφαςιςμζνοσ να ςυνεργαςτεί. Ο Μ.13/Α-1/1/3/1/ οργάνωςε και ςυντόνιςε πολφ 

καλά τθν ομάδα του, παίρνοντασ ο ίδιοσ πρωτοβουλίεσ. Δικι μου παρζμβαςθ δε 

χρειάςτθκε. Κατά τον αναςτοχαςμό ιταν, επίςθσ, ςυνεργάςιμοι. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.7) 
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Σιμερα το παιχνίδι μου φάνθκε πολφ ωραίο, διότι μοιράςτθκα μαηί με τουσ φίλουσ μου 

τισ ςκζψεισ μου.  

(Ατομικι απάντθςθ Μ. 10/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.8-8) 

 

Για το μάκθμα αιςκάνομαι χαροφμενθ, γιατί για άλλθ μια φορά ςυνεργαςτικαμε. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 19/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.9-5) 

 

Για το μάκθμα αιςκάνομαι ωραία που κάνουμε ομαδικζσ εργαςίεσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 9/Γ-1/1/3/1/Δ.Ρ.9-5) 

 

 (β) Θ κατανόθςθ μζςω των ιςτορικϊν πθγϊν των ποικίλων παραγόντων που 

επθρζαςαν τισ ςυμμαχίεσ και τουσ πολιτικοφσ ςυςχετιςμοφσ ςτο παρελκόν ζφταςε ςε 

αρκετά υψθλά επίπεδα, ακόμθ και ςτθν Αϋ τάξθ: 

 

Οι απαντιςεισ ςτθ ςυηιτθςθ ιταν πολφ υψθλοφ επιπζδου. Χαρακτθριςτικι ιταν θ 

άνεςθ που είχαν να ςυνδυάηουν τισ ζννοιεσ πατρίδα-ευτυχία-κυςία-νόμοσ-ελευκερία 

με εξαιρετικι ευςτοχία, ανακαλϊντασ ςτοιχεία, με τα οποία είχαν ζρκει ςε επαφι ςε 

προθγοφμενεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.8) 

 

Αποφαςίςαμε να ςυμμαχιςουμε, γιατί οι Ακθναίοι μποροφν να προςφζρουν τον 

ιςχυρό ςτόλο τουσ και οι Σπαρτιάτεσ μποροφν να προςφζρουν τον ιςχυρό ςτρατό τουσ. 

Επίςθσ, αυτό που μασ ζνωςε είναι θ ίδια γλϊςςα, θ ίδια κρθςκεία και θ ίδια καταγωγι. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.6/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.:7-5) 

 

Ακθναίοι και Σπαρτιάτεσ κα ςυμμαχιςουν και κα πολεμιςουν ενάντια ςτουσ Ρζρςεσ. 

Διότι ζχουμε το ίδιο αίμα, ζχουμε κοινι καταγωγι και κοινι κρθςκεία και πιςτεφουμε 

ςτουσ ίδιουσ κεοφσ. Κα πρζπει να ςεβαςτείτε εκείνθ τθν απόφαςθ, δεν υπάρχει άλλθ 

λφςθ. Είμαςτε Ζλλθνεσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.17/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.: 7-5) 

 

Κα ενωκοφμε για το καλό τθσ Ελλάδασ και κα νικιςουμε τον Ρζρςθ βαςιλιά. Ραρ’  όλα 

αυτά, όμωσ, φοβάμαι πωσ θ ζχκρα μεταξφ των δφο πόλεων – κρατϊν κα επθρεάςει τον 

πόλεμο. Ρρζπει να κάνουμε τθ μεγάλθ προςπάκεια και να ςυμβιβαςτοφμε για το καλό 

τθσ Ελλάδασ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.4/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.:7-5) 
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Τίτλοσ: Το δίλθμμα 

- Αγαπθτζ πρωκυπουργζ, ο ςτρατόσ είναι ανοργάνωτοσ και δεν υπάρχει χρόνοσ για τθν 

προετοιμαςία του. Γι’  αυτό το λόγο ςασ ςυμβουλεφω να μθν τον ςτείλουμε ςτθν Κριτθ. 

- Ναι, όμωσ οι απόψεισ τθσ Αντιπολίτευςθσ είναι πολφ πιεςτικζσ και δεν μασ αφινουν 

κανζνα περικϊριο να μθ βοθκιςουμε τθν Κριτθ. 

- Αν ςτείλουμε το ςτρατό μασ ςτθν Κριτθ, τότε το ζκνοσ κα μείνει απροςτάτευτο, με 

αποτζλεςμα να γίνουμε εφκολοσ ςτόχοσ για τουσ εχκροφσ μασ. 

-  Κα πρζπει να ςκεφτοφμε και τισ επιδιϊξεισ του ελλθνικοφ λαοφ για τθ Μεγάλθ Λδζα. 

- Είναι καλφτερο, όμωσ, να μθ ςτείλουμε το ςτρατό μασ ςτθν Κριτθ, κακϊσ δεν είναι θ 

κατάλλθλθ ςτιγμι για τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ. Κα πρζπει, λοιπόν, να ςκεφτοφμε πρϊτα 

από όλα το ελλθνικό και όχι το κρθτικό μζλλον. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 19, 1, 2, 7, 6/Γ-1/2, 2, 2, 1, 1/1, 1, 3, 1, 3/1, 2, 2, 1, 1/Δ.Ρ.8-3) 

 

 Σχεδόν ςτθν πλειοψθφία τουσ, οι απαντιςεισ των μακθτϊν και των δφο ομάδων ςε 

διάφορεσ δραςτθριότθτεσ κινικθκαν ςτα επίπεδα τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςφμφωνα 

με το ευρφτερο πλαίςιο: 

 

Μπορεί όντωσ να ζχουμε διαφορζσ ςτον τρόπο οργάνωςθσ, διοίκθςθσ, πολιτικισ, 

πολιτεφματοσ, όμωσ αποφαςίςαμε να ςυνεργαςτοφμε και θ μία δφναμθ να 

ςυμπλθρϊνει τθν άλλθ. Εκτόσ αυτοφ βζβαια ζχουμε κοινοφσ δεςμοφσ, όπωσ ίδια 

καταγωγι, γλϊςςα, ίδιεσ ςυνικειεσ και κοινι λατρεία προσ τισ κεότθτζσ μασ. Ζτςι, 

λοιπόν, ενωκικαμε με ςκοπό να υπεριςχφςουμε εναντίον (sic) τθσ περςικισ δφναμθσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.14/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.:7-5) 

 

Οι Ζλλθνεσ νίκθςαν τουσ παντοδφναμουσ Ρζρςεσ, διότι ο νόμοσ δεν τουσ είχε επιβάλει 

να πολεμοφν, αλλά να είναι ανεξάρτθτοι και να πολεμάει κακζνασ με τθ κζλθςι του για 

τθν πατρίδα και τθν ελευκερία του. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 17/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.:8-6) 

 

Οι Ζλλθνεσ νίκθςαν, γιατί είχανε νόμουσ, που δθμιοφργθςαν χωρίσ καταπίεςθ, είχαν 

τθν ελευκερία τουσ και πολεμοφςαν για τθν πατρίδα τουσ και τθν ελευκερία τουσ (sic), 

τθν ευτυχία, αλλά και για τθ ηωι τουσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 21/Α-1/1/1/3/Δ.Ρ.: 8-7)  

 

Κατά τθ γνϊμθ μου οι Ζλλθνεσ κατάφεραν και νίκθςαν τουσ παντοδφναμουσ Ρζρςεσ, 

γιατί πολεμοφςαν για τθν πατρίδα τουσ και για τθν ελευκερία τθσ. Οι Ζλλθνεσ πίςτευαν 
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ςτο Νόμο, γιατί κεωροφςαν πωσ είναι θ αρχι για μια καλφτερθ ηωι. Αντίκετα, οι 

Ρζρςεσ ιταν υπόδουλοι (sic), άρα δεν τουσ ζνοιαηε αν κα νικθκοφν. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.14/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.:8-6) 

 

Αντικείμενα του χαρακτιρα: Κοφροσ Αναβφςςου 

 Στλεγγίδα, γιατί ιταν ακλθτισ και γυμναηότανε ςυνζχεια ςτο γυμναςτιριο, πριν 

πεκάνει, 

 Γραφίδα, γιατί μάλλον ιξερε να γράφει, είχε μορφωκεί και ιταν καλόσ ςε αυτό, 

 Πςτρακο, γιατί μποροφςε ςτθν πόλθ του να ψθφίηει ποιοσ κα φφγει, για να μθ γίνει 

τφραννοσ κάποιοσ. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ.20, 21, 4, 10, 13, 7/Α-1/1, 1, 2, 1, 1, 1/3, 1, 2, 3, 3, 3/1, 3, 1, 1, 1, 

1/Δ.Ρ.9-3) 

 

Αντικείμενα του χαρακτιρα: Κυρία τθσ Auxerre 

 Κιλαςτρο, γιατί είναι θ μθτζρα-γθ που κθλάηει τα παιδιά τθσ, 

 Κζρνοσ, γιατί τθσ κάνουν ςε αυτό προςφορζσ ςαν τθ Διμθτρα, αφοφ είναι ςαν τθ 

μθτζρα κεά, 

 Ψιμυκιοκικθ, γιατί ιταν γυναίκα και φρόντιηε τθν εμφάνιςι τθσ. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 22, 5, 6, 23, 2, 12/Α-1/1, 2, 2, 1, 2, 2/3, 1, 2, 2, 2, 3/2, 1, 1, 1, 1, 

2/Δ.Ρ.9-3) 

 

Τίτλοσ: Ράμε μπροςτά 

8
οσ

 αι. π.Χ. ...κάπου ςτθν Ελλάδα 

- Θ πατρίδα μασ δε μασ χωράει πια. Είμαςτε πολλοί. Ρρζπει να πάμε αλλοφ. 

- Να ρωτιςουμε τθν πόλθ και το μαντείο. 

- Να μαηευτοφμε άνκρωποι από όλθ τθν πόλθ, να πάμε να ιδρφςουμε μια αποικία. Ζχει 

καλά εδάφθ και χωράφια αλλοφ, ζχω ακοφςει. 

- Ζχει αλλάξει και το πολίτευμα. Δεν μασ ςθκϊνει ο τόποσ. 

- Μα να φφγουμε από τθν πατρίδα μασ; Δφςκολο, ποφ να πάμε; 

- Ππου και να πάμε, θ μθτρόπολθ κα μασ υποςτθρίξει. Σθμαςία ζχει να 

προςπακιςουμε για το καλφτερο το δικό μασ και τθσ τωρινισ πόλθσ (sic). Μόνο ζτςι κα 

προκόψουμε. Ράμε μπροςτά. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 10, 4, 23, 24, 7, 8/Α-1/1, 2, 1, 1, 1, 1/3, 2, 2, 3, 3, 2/1, 1, 1, 1, 1, 

1/Δ.Ρ.10-2) 

Τίτλοσ: Είμαςτε Ζλλθνεσ 

Στο Συνζδριο τθσ Κορίνκου... 481 π.Χ. 

- Ρρζπει να πολεμιςουμε τουσ Ρζρςεσ.  

- Ροιοι από όλουσ; Ακθναίοι, Σπαρτιάτεσ; Δωριείσ, Μωνεσ, Αιολείσ; Ροιοι; 
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- Είμαςτε από διαφορετικι φυλι. 

- Ζχουμε όμωσ κοινι καταγωγι. 

- Ζχουμε κοινι γλϊςςα. 

- Ζχουμε τθν ίδια κρθςκεία. 

-(Πλοι) Είμαςτε Ζλλθνεσ, όλοι ίδιοι. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 22, 19, 9, 6, 3, 15/Α-1/1, 2, 1, 2, 2, 2/3, 2, 2, 2, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1, 

1/Δ.Ρ.10-2) 

 

Αγαπθτζ μου φίλε, Jean, 

Σου ςτζλνω αυτό το γράμμα για να ςου εκφράςω τισ ευχζσ μου για τον καινοφργιο 

χρόνο και να ςου εκμυςτθρευτϊ κάτι, που με ζκανε να ςκεφτϊ πολφ... Τθν παραμονι 

τθσ Ρρωτοχρονιάσ ιμουν καλεςμζνοσ ςτθ βεγγζρα του κοινοφ μασ φίλου Γ. Και τι δεν 

ζγινε εκεί. Και τι δε ςυηθτιςαμε... Πλων των ειδϊν οι απόψεισ ζπεφταν από τον 

ουρανό, χωρίσ να ςταματάν. Το κζμα μασ ιταν θ πολιτικι αςυδοςία. Ο ζνασ ζλεγε ότι 

φταίει θ κακι διαχείριςθ τθσ Αρχισ τθσ Δεδθλωμζνθσ, ο άλλοσ θ φαυλότθτα των 

πολιτικϊν, κάποιοσ άλλοσ θ ζλλειψθ εμπειρίασ από τουσ πολιτικοφσ. Μζχρι που 

ακοφςτθκαν απόψεισ πωσ φταίει ο λαόσ, ο οποίοσ κοιτάηει το ςυμφζρον του και 

ταυτόχρονα δε διακζτει και τα προςόντα, για να ζχει ςτθ διάκεςι του μια κζςθ που να 

τθν αξίηει πραγματικά˙ κι ζτςι,  ο μόνοσ τρόποσ για να τθν κερδίςει, είναι θ δωροδοκία. 

Φοβάμαι πολφ το 1897 που μασ ιρκε... Ροιοσ ξζρει ποφ κα οδθγιςουν όλα αυτά; 

Με αγάπθ, 

Ο φίλοσ ςου, 

Χ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 17/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.7-7) 

 

Τίτλοσ: Τα αλφτρωτα αδζλφια μασ 

- Αυτό που ζγινε είναι απαράδεκτο. Οι Χριςτιανοί τθσ Κριτθσ είναι τα αλφτρωτα 

αδζλφια μασ και δεν μποροφμε να τουσ αφιςουμε ζτςι. 

- Ναι, και μθν ξεχνάμε το πολιτικό κόςτοσ. Κι ο λαόσ κα ςτραφεί εναντίον μασ, αν δεν 

βοθκιςουμε τα αδζλφια μασ, αν δε λάβουμε υπόψθ μασ τθ Μεγάλθ Λδζα. 

- Απ’  τθν άλλθ, όμωσ, ο ςτρατόσ μασ δεν είναι καλά οργανωμζνοσ. 

- Μθν ξεχνάμε πωσ θ Ελλάδα από το 1893 είναι ςε δεινι οικονομικι κζςθ. Επομζνωσ, θ 

φωνι τθσ λογικισ λζει να μθν πάμε ςτον πόλεμο. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 11, 9, 5, 10, 3/Γ-1/1, 1, 2, 2, 2/3, 3, 3, 3, 3/1, 1, 1, 2, 1/Δ.Ρ.8-3) 

 

Ηθτϊ ςυγγνϊμθ από τον ελλθνικό λαό. Με τισ αποφάςεισ μου, παρά λίγο οι κόποι και οι 

αγϊνεσ των αγωνιςτϊν του 1821 να διαλυκοφν. Πμωσ, γιατί το ζκανα αυτό; Αυτό που 

με οδιγθςε ςτθ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ ιταν θ πίεςθ και ο φόβοσ, μιπωσ και χάςω τθν 
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πολιτικι μου κζςθ. Ρίεςθ τόςο από το λαό, που οραματιηόταν τθ Μεγάλθ Λδζα, όςο και 

από τθν Αντιπολίτευςθ, θ οποία υιοκετοφςε τισ απόψεισ του λαοφ. Ελλθνικζ λαζ, ηθτϊ 

ςυγγνϊμθ για το ςφάλμα μου. 

 (Ατομικι απάντθςθ: Μ. 7/Γ-1/1/1/1/Δ.Ρ.8-5) 

 

 Μάλιςτα, ςε περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ θ ςτερεοτυπικι αντίλθψθ για κζματα, 

όπωσ θ ανδρεία και ο πατριωτιςμόσ, ιταν πολφ πικανό να επικρατιςει, οι μακθτζσ 

προχωροφςαν ςε διάκριςθ μεταξφ ςτερεοτφπων και λογικϊν δεδομζνων του ιςτορικοφ 

πλαιςίου: 

 

Οι Ζλλθνεσ, νίκθςαν επειδι πολεμοφςαν με τθν καρδιά τουσ, χωρίσ να τουσ καταπιζηει 

κανζνασ για να πολεμοφν. Ζνασ πιο ςθμαντικόσ λόγοσ, που μασ δικαιολογεί γιατί οι 

Ζλλθνεσ νίκθςαν, είναι ότι υπιρχε θ τάξθ από τθν τιρθςθ των νόμων και ιξεραν ότι, αν 

χάςουν, κα ςκλαβϊνονταν από τουσ Ρζρςεσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 21/Α-1/1/1/3/Δ.Ρ.:8-6) 

 
Κατά τθ γνϊμθ μου, οι Ζλλθνεσ νίκθςαν τουσ πολυπλθκείσ Ρζρςεσ, γιατί υπάκουαν ςτο 

νόμο, όπου αυτόσ ζλεγε να πολεμάσ για τθν πατρίδα ςου, και ιταν ελεφκεροι, ενϊ οι 

Ρζρςεσ ιταν το αντίκετο. Κυρίωσ, όμωσ, ζδειξαν γενναιότθτα, γιατί είχαν να 

ανταποδϊςουν ςτθν πατρίδα τουσ τθν ελευκερία που τουσ παρείχε. Και πάνω απ’ όλα 

ιταν πολφ οργανωμζνοι ςτο ςτρατό, είχαν ευζλικτα πλοία και καλοφσ αρχθγοφσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 2/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.:8-6) 

 

 Ραράλλθλα, θ προςζγγιςθ των γεγονότων του παρελκόντοσ μζςα από το πρίςμα 

των εναλλακτικϊν οπτικϊν, όπωσ φαίνεται από τθν καταγραφι των δεδομζνων, ιταν μια 

αρχι που οι μακθτζσ είχαν κατανοιςει ςε ικανοποιθτικό βακμό, όπωσ και οι ίδιοι 

διαπιςτϊνουν: 

 

Συηθτιςαμε κυρίωσ για τθν κατάςταςθ τθσ Ελλάδασ. Μερικοί είπαν πωσ φταίει θ 

φαυλότθτα των πολιτικϊν και θ αφζλεια του λαοφ, όπωσ επίςθσ και θ ζλλειψθ 

προςόντων των πολιτικϊν. Άλλοι λζγαν πωσ φταίει μόνο θ κακι διαχείριςθ τθσ αρχισ 

τθσ δεδθλωμζνθσ! Φίλε μου, δεν ξζρω τι να πιςτζψω! Πλοι ζχουν διαφορετικι άποψθ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 12/Γ-1/2/2/1/Δ.Ρ.7-7) 

 

Ο κακζνασ από εμάσ είχε διαφορετικι άποψθ για το τι φταίει για τθν πολιτικι 

φαυλότθτα κι, ακοφγοντασ όλα αυτά που είπαν, με ζκαναν να αναλογιςτϊ τι είναι αυτό 

που πραγματικά φταίει. ...Κι αναρωτιζμαι τι κα γίνει από εδϊ και πζρα. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 10/Γ-1/2/3/2/Δ.Ρ.7-7)  
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...Ριςτεφω πωσ αυτι θ μζκοδοσ κα με βοθκιςει ςτο να διερευνϊ καλφτερα τα 

πράγματα και από όλεσ τισ πλευρζσ.  

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 19/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.7-8) 

 

Το μάκθμα είναι πολφ ενδιαφζρον, γιατί με βάηει ςε πολφπλοκεσ ςκζψεισ, που δε κα 

μου περνοφςαν από το μυαλό διαφορετικά.  

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 4/Γ-1/2/2/1/Δ.Ρ.9-5) 

 

 Αξιοςθμείωτθ φάνθκε να είναι και θ λογικι κατανόθςθ των γεγονότων ςτον άξονα 

του χρόνου, ςε ςυνδυαςμό με δεδομζνα κοινωνικϊν ρόλων απόλυτα ενταγμζνων ςτο 

ιςτορικό πλαίςιο, κάτι που ζγινε ιδιαίτερα εμφανζσ ςτθν περίπτωςθ των μακθτϊν τθσ Αϋ 

Γυμναςίου˙ οι μακθτζσ αυτοί απζδωςαν τισ ιςτορικζσ τουσ ςκζψεισ μζςα από ςφνκετεσ 

ςκθνικζσ εκφράςεισ ςτο χρόνο και το ιςτορικό – κοινωνικό γίγνεςκαι, γραμμικά και ςτο 

μεταξφ τουσ ςυςχετιςμό, με ςαφι διάκριςθ μεταξφ του ιςτορικοφ παρελκόντοσ ωσ 

αφθγθματικοφ παρόντοσ και του ςιμερα:   

 

Τίτλοσ: Δθμοκρατία, φίλε μου... 

Σε ζνα ακθναϊκό ςπίτι το 480 π.Χ. 

Μθτζρα: Βρεσ τα με τον πατζρα ςου, εγϊ δεν ανακατεφομαι ςτα πολιτικά κζματα. 

Γιοσ: Δε κζλω να πάω ςτθν Εκκλθςία του Διμου, πατζρα. 

Ρατζρασ: Είςαι ςτα καλά ςου, παιδί μου, ολόκλθροσ άνδρασ, ζχεισ δικαίωμα να 

ςτρατευτείσ, να πολεμιςεισ για τθν πατρίδα και αρνείςαι να πασ ςτθ Συνζλευςθ του 

λαοφ; 

Γιοσ: Βαριζμαι. 

Ρατζρασ: Βαριζται. Ω Σόλωνα, μεγάλε νομοκζτθ, ποφ είςαι να τον ςυνετίςεισ; 

 (Εμφανίηεται το φάνταςμα του Σόλωνα) 

Σόλων: Τι ακοφν τα αυτιά μου, εκεί ςτον άλλο κόςμο που είμαι; Κι άλλοσ ιδιϊτθσ; 

Νόμιηα πωσ το είχαμε λφςει το κζμα αυτό. 

Ρατζρασ: Σόλωνα, πϊσ ιρκεσ εδϊ από τον άλλο κόςμο; 

Σόλων: Ιρκα για να ςασ βάλω μυαλό, άμυαλοι. Ροιοσ κα αποφαςίςει για εςάσ; Οι 

άλλοι; 

Γιοσ: Οι άλλοι, γιατί, κακό είναι; Πλοι ςχεδόν οι Ακθναίοι ςτθν Εκκλθςία πθγαίνουν.  

Ρατζρασ: Ναι, από τότε που ο Κλειςκζνθσ ζδωςε τθν πολιτεία ςτο λαό. Να το κυμθκείσ 

ζτςι κα μείνει ςτθν ιςτορία. 

Σόλων: Τι πολίτευμα είναι πάλι αυτό; 

 (Εμφανίηεται παραπζρα ο Κλειςκζνθσ ςαν να εκφωνεί λόγο ενϊπιον ενόσ πολίτθ)  
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Κλειςκζνθσ: Ο πολίτθσ ζχει τθν εξουςία. 

Ρολίτθσ: Μπράβο (χειροκροτά) 

Ρατζρασ: Εξουςιάηει ο λαόσ. Δθμοκρατία, να το ποφμε; Δθμοκρατία, φίλε μου. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 20, 17, 13, 1, 12, 16/Α-1/1, 1, 1, 1, 2, 1/3, 1, 3, 1, 3, 3/1, 1, 1, 1, 

2, 1/Δ.Ρ.10-2) 

 

Τθν παραμονι τθσ Ρρωτοχρονιάσ ιμουν καλεςμζνοσ ςτθ βεγγζρα του κοινοφ μασ φίλου 

Και τι δεν ζγινε εκεί. Και τι δε ςυηθτιςαμε. Ριάςαμε το κζμα για τθ διαχείριςθ τθσ 

αρχισ τθσ δεδθλωμζνθσ και αρχίςαμε όλοι να δυςαναςχετοφμε. Ράει χάλαςε και θ 

ατμόςφαιρα... Ζλεοσ πια. Το 1875 δεν ιταν που ο βαςιλιάσ Γεϊργιοσ αναγνϊριςε τθν 

αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ; Ο Τρικοφπθσ δεν τθν είχε προτείνει; Και τι ζγινε παρακαλϊ; Θ 

αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ ζφερε το δικομματιςμό και ςτακεροποίθςε τθν πολιτικι ηωι. 

Και λοιπόν; Τα ρουςφζτια ςταμάτθςαν; Μιπωσ τα ςταμάτθςε ο Δθλιγιάννθσ; Μιπωσ ο 

Τρικοφπθσ; Κανείσ τουσ δεν ενδιαφζρκθκε. Και ςαν να μθν ζφτανε αυτό, μασ ιρκε και θ 

πτϊχευςθ του Τρικοφπθ το ‘93 και ζφυγε εκείνοσ κι ζμεινε ςτθν εξουςία ο 

φαυλοκράτθσ αυτόσ, ο Δθλιγιάννθσ. Εντάξει, φταίει κι ο λαόσ, αλλά τι να κάνει μζςα ς’ 

αυτιν τθν ταραχι; Φοβάμαι πολφ το 1897 που μασ ιρκε. Ροιοσ ξζρει ποφ κα 

οδθγιςουν όλα αυτά;  

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 1/Γ-1/2/1/2/Δ.Ρ.7-7) 

 

 (γ) Το ενδιαφζρον των μακθτϊν για το παρελκόν με αφορμι τισ δραςτθριότθτεσ 

εκδθλϊκθκε ςυχνά με τθ μορφι θκικϊν κρίςεων γι’ αυτό: 

 

Κατά τθ γνϊμθ μου οι Ζλλθνεσ νίκθςαν, επειδι όταν κάνεισ κάτι με τθ κζλθςι ςου και 

ζχεισ ζνα ςυγκεκριμζνο ςκοπό και πιςτεφεισ ς’  αυτό και ζχεισ πει «ΝΑΛ, κα το κάνω» 

είςαι αποφαςιςμζνοσ και ζτοιμοσ, για να το εκπλθρϊςεισ. Πταν ειδικά αυτόσ ο ςκοπόσ 

είναι για τθν πατρίδα ςου – θ πατρίδα είναι ιερι για τουσ Ζλλθνεσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 19/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.8-6) 

 

Οι Ζλλθνεσ νίκθςαν, γιατί ιταν γενναίοι, αλλά και πίςτευαν ς’ αυτό που κάνανε, 

δθλαδι ςτθν ελευκερία τουσ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 13/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.8-7) 

 

Σιμερα αιςκάνκθκα πολφ ωραία, γιατί κατάλαβα πωσ οι Ζλλθνεσ πολζμθςαν για τθν 

πατρίδα κι όχι για το βαςιλιά. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 17/Α-1/1/1/1/Δ.Ρ.8-8) 

 

 Δεν ζλειψε ακόμθ κι ο ςυγκρατθμζνοσ καυμαςμόσ, αλλά και θ επικριτικι ςτάςθ, 
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ςυχνά εκπεφραςμζνθ ωσ προςωπικι εμπειρία των δρϊντων υποκειμζνων, με τθ μορφι 

θκικισ αποτίμθςθσ, αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ κριτικισ αντίλθψθσ για το 

παρελκόν: 

 

Είδοσ: Ραγωμζνθ εικόνα 

Τίτλοσ: Χαμογελϊ, γιατί πζκανα ευτυχιςμζνοσ πολεμϊντασ για τθν πατρίδα μου 

Ρεριγραφι: Ζνασ μακθτισ παριςτάνει τον Κοφρο ςε ακριβι ςτάςθ (αριςτερό πόδι 

μπροςτά, χζρια κολλθμζνα ςτουσ γοφοφσ, χαμόγελο)˙ πίςω θ μακιτρια τθσ ομάδασ τον 

ςτεφανϊνει˙ ςτο ζνα πλευρό του μια ςκθνι γυμναςτθρίου με δφο αγόρια να 

παλεφουν˙ ςτο άλλο πλευρό του, μια ςκθνι μάχθσ με δφο άνδρεσ να πολεμοφν. Μετά 

τθν παρουςίαςθ τθσ εικόνασ, θ διδάςκουςα μπικε ςτθ ςκθνι ακουμπϊντασ διαδοχικά 

τα πρόςωπα και ρωτϊντασ: «ποιοσ είςαι;» και «τι κάνεισ;». 

(Ρεριγραφι από Θ.Ε. ομαδικισ απάντθςθσ των Μ.20, 21, 4, 10, 13, 7/Α-1/1, 1, 2, 1, 1, 

1/3, 1, 2, 3, 3, 3/1, 3, 1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.9-4) 

 

Σκζφτομαι πολφ ςοβαρά όλα αυτά που γίνονται αυτζσ τισ μζρεσ. Πλοι δίνουν κάτι για 

αντάλλαγμα, για να κερδίςουν κάτι άλλο και οι πολιτικοί φυςικά δεν αρνοφνται, γιατί 

πρόκειται για ψιφουσ. Είχα μπει κι εγϊ ςτον πειραςμό να γίνω ςαν αυτοφσ και τελικά 

το ζκανα, δεν άντεξα. Ροιοσ ξζρει ποφ κα οδθγιςουν όλα αυτά; 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.5/Γ-1/2/3/1/Δ.Ρ.7-7) 

 

Συηθτιςαμε για τουσ φταίχτεσ τθσ πολιτικισ φαυλότθτασ και καταλιξαμε ότι φταίνε και 

οι πολιτικοί, οι οποίοι κοιτάηουν μόνο το δικό τουσ ςυμφζρον, αλλά φταίει και ο λαόσ, ο 

οποίοσ κζλει να κατακτιςει αξιϊματα και είναι αφελισ. Μακάρι αυτι θ κατάςταςθ να 

μθ χειροτερζψει. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.19/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.7-7) 

 

Αρχίςαμε να ςυηθτάμε για τθν πολιτικι κατάςταςθ και για το πϊσ πιςτεφουμε ότι κα 

εξελιχκοφν τα πράγματα. Κάποια ςτιγμι πετάχτθκε ο Γ. και είπε πωσ όλοι ζχουμε πζςει 

ςε ρουςφζτια και δωροδοκίεσ και πωσ όλοι φταίμε. Τι ιξερε; Και από ποφ; Λεσ να ‘χει 

μιλιςει θ γυναίκα μου; Δεν ξζρω ποφ κα φτάςει αυτι θ κατάςταςθ, αλλά εγϊ φοβάμαι 

και νιϊκω τφψεισ... Κα πιάςω τον πρόεδρο να ςταματιςει με το διοριςμό του 

Γιαννοφλθ, του γιου μου. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 18/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.7-7) 

 

Ριςτεφω πωσ δεν φταίει μόνο θ φαυλότθτα των πολιτικϊν, θ κακι διαχείριςθ τθσ Αρχισ 

τθσ Δεδθλωμζνθσ και το ςυμφζρον τουσ. Φταίμε κι εμείσ, δε νομίηεισ; Ρου τουσ 

αφινουμε να μασ χρθςιμοποιοφν και μασ πάτθςαν κάτω. Επειδι μασ δωροδοκοφν, για 
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να ψθφίςουμε το κόμμα τουσ, δε ςθμαίνει ότι δεν πρζπει να μασ ςζβονται και οφτε να 

μασ ςυμπεριφζρονται ζτςι. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 2/Γ-1/2/3/2/Δ.Ρ.7-7) 

 

Αιςκάνομαι μίςοσ και φωνάηω «ζλεοσ»! Δεν μπορεί ο κακζνασ να διορίηεται χωρίσ τθν 

κατάλλθλθ γνϊςθ και τα προςόντα και να κάνει λάκοσ δουλειζσ (sic)... Δεν μπορεί να 

προχωριςει ζνασ λαόσ με τζτοιου είδουσ διαφκορζσ και κλεψίματα. Ριςτεφω πωσ 

παραμζνει ςε ςταςιμότθτα. Ο κακζνασ ςτθν ιδιότθτά του και όχι να δίνουμε ψιφουσ με 

αντάλλαγμα!!!  

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 1/Γ-1/2/1/2/Δ.Ρ.7-8) 

 

Δεν ιξερα τι ςκεφτόμουνα και προχϊρθςα ςε αυτι τθν απόφαςθ. Ρϊσ άφθςα το ζκνοσ 

απροςτάτευτο; Δεν μπορϊ, όμωσ, να μθ λάβω υπόψθ μου τισ πιεςτικζσ απόψεισ τθσ 

αντιπολίτευςθσ, αλλά και τισ επιδιϊξεισ του λαοφ για τθ Μεγάλθ Λδζα, που με 

οδιγθςαν ςε αυτι τθν απόφαςθ. Ο λαόσ κα με ςυγχωριςει ποτζ γι’  αυτό; Ροιο το 

όφελοσ να ηθτιςω ςυγγνϊμθ; 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 19/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.8-5) 

 

Τίτλοσ: Το ρουςφζτι 

Στθν εποχι του Τρικοφπθ και του Δθλιγιάννθ 

- Κάνε με γραμματζα. 

- Κάνε με πολιτικό. 

- Πχι εμζνα κα κάνει. 

- Κάνε με υπουργό. 

- Ιρεμα! Ψθφίςτε με, για να ςασ κάνω ό,τι κζλετε. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 20, 12, 8, 15, 14, 5/Γ-1/1, 2, 2, 1, 1, 2/2, 2, 3, 3, 3, 3/1, 1, 1, 1, 1, 

1/Δ.Ρ.10-2) 

 

 Το ενδιαφζρον για δράςθ ςτο παρόν, φάνθκε μζςα από τθν επίγνωςθ πωσ 

προβλιματα που απαςχολοφν τθν κοινωνία ςιμερα, είχαν βρει τθ λφςθ τουσ ιδθ ςτθν 

εποχι που εξετάηεται: 

 

Τίτλοσ: Πλοι μαηί... 

Στθ ςφγχρονθ εποχι 

-  Θ οικονομικι κρίςθ μασ ζχει φζρει ςε πολφ δφςκολθ κζςθ. 

-  Να κόψουν τουσ μιςκοφσ των άλλων.  

-  Γιατί όχι τουσ δικοφσ ςασ; 

- Γιατί εμείσ προςφζρουμε ςτο κράτοσ, είμαςτε καλοί. 
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-  Κι εμείσ καλοί είμαςτε. Να κόψουν τουσ δικοφσ ςασ μιςκοφσ. 

- Καλά βρε παιδιά, όλοι Ζλλθνεσ είμαςτε. Για τθ χϊρα μασ προςπακοφμε. Είμαςτε μαηί, 

είμαςτε ζνα. ΕΛ-ΛΘ-ΝΕΣ. Από τθν ίδια πατρίδα, για τθν ίδια πατρίδα. Aσ 

προςπακιςουμε μαηί. Το κάνανε οι πρόγονοί μασ ςτουσ Ρερςικοφσ πολζμουσ κι όλοι 

μαηί νικιςανε τουσ εχκροφσ, που ιτανε πολλοί και δυνατοί. Πλοι μαηί, κάτι κα 

πετφχουμε. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 22, 19, 9, 6, 3, 15/Α-1/1, 2, 1, 2, 2, 2/3, 2, 2, 2, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1, 

1/Δ.Ρ.10-3) 

 

Θ ενότθτα των Ελλινων μπορεί να μασ γίνει παράδειγμα, για να ξζρουμε τι είναι ςωςτό 

να κάνουμε και τι όχι. Αν προςπακιςουμε ενωμζνοι να βγοφμε από τθν κρίςθ, όπωσ 

ενωμζνοι και οι πρόγονοί μασ νίκθςαν τουσ Ρζρςεσ, μπορεί να ζχουμε καλφτερα 

αποτελζςματα. Διαφορζσ, βζβαια, υπάρχουν ςε ςχζςθ με τότε, αλλά, όπωσ και να ζχει, 

μποροφμε να διδαχτοφμε, από όςα θ ιςτορία μασ διδάςκει. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 14/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.10-4) 

 

Θ ςειςάχκεια, θ αρχι τθσ δθμοκρατίασ, θ ενότθτα ιτανε ςτοιχεία που οδιγθςαν τουσ 

Ζλλθνεσ ςτθν πρόοδο και τθν ανάπτυξθ και άνοιξαν το δρόμο για το Χρυςό Αιϊνα και 

τουσ κλαςικοφσ χρόνουσ. Τα διδάγματα αυτά μποροφν να μασ βοθκιςουν και ςιμερα 

να βγοφμε από τθν κρίςθ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 5/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.10-4) 

 

Θ ιςτορία μάσ δείχνει πωσ προβλιματα, που υπιρχαν ςτο παρελκόν, μπόρεςαν να τα 

λφςουν. Αν, όμωσ, τθν ξεχάςουμε, μετά κα πρζπει να παλεφουμε ακόμθ και γι’  αυτά, 

που οι παλιοί τα είχαν πετφχει. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 15/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.10-4) 

 

Αυτό που κατάλαβα από το ςθμερινό μάκθμα, είναι πωσ ςε οποιαδιποτε εποχι, αν ο 

λαόσ κζλει κάτι, μπορεί να το καταφζρει και μόνοσ του. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 17/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.9-5) 

 

Αυτά που ςυηθτιςαμε ςε κάκε μάκθμα ιταν κάτι πολφ ςοβαρό (sic), που 

προβλθμάτιςε, και κα κζλαμε και με κάποιο τρόπο να αλλάξουμε τα πράγματα, για να 

μθν ξαναςυμβοφν ςτο μζλλον. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 2/Γ-1/2/3/2/Δ.Ρ.10-4) 

  

 ΙΙ.3.i.β. Ωσ προσ την υποδοχή των τεχνικών τησ Δραματικήσ Τζχνησ 

 Στον Γϋ κφκλο τθσ ζρευνασ δράςθσ επελζγθςαν, πζρα από όςεσ είχαν 
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χρθςιμοποιθκεί με επιτυχία κατά τουσ προθγοφμενουσ κφκλουσ, και οι εξισ τεχνικζσ τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ:  

 ομαδικό γλυπτό, για αναςτοχαςμό τθσ δράςθσ κι εμπζδωςθ τθσ ζννοιασ τθσ 

ενότθτασ του ςυνόλου,  

 ςυλλογικόσ ρόλοσ / χαρακτιρασ, για ανάδειξθ των ςφνκετων κινιτρων ενόσ 

χαρακτιρα, 

 φωνζσ ςτο μυαλό, για τθν κατανόθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ των ανκρϊπινων 

αποφάςεων, 

 ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ, με τθ μορφι του παιχνιδιοφ «ςπαςμζνο τθλζφωνο», για τθ 

διερεφνθςθ τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ ςφνκετων ςκζψεων ι καταςτάςεων, 

 παγωμζνθ εικόνα, για τθν απόδοςθ ςφνκετων καταςτάςεων ι ςκζψεων,  

 προςωπικά αντικείμενα του ρόλου, για τθ δόμθςθ ενόσ χαρακτιρα.  

 Ρρζπει, επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι ςτον Γϋ κφκλο τθσ ζρευνασ δράςθσ 

χρθςιμοποιικθκαν πολυμεςικζσ εφαρμογζσ και ςτισ δφο τάξεισ, με τθ μορφι προβολϊν, 

ϊςτε να δοκοφν οι αναγκαίεσ οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ και να ενιςχυκεί το διδακτικό ςενάριο 

με εποπτείεσ, κατάλλθλεσ, για να διαμορφωκεί το ςκθνικό και δραματικό ςε ςυνδυαςμό με 

το ιςτορικό πλαίςιο. Ραράλλθλα, ςτθν Αϋ Γυμναςίου, όπου αυτό ιταν αναγκαίο, 

χρθςιμοποιικθκαν πιςτά αντίγραφα υλικϊν τεκμθρίων του παρελκόντοσ με ςτόχο τθ 

δόμθςθ των προσ εξζταςθ χαρακτιρων.  

 Με βάςθ τα δεδομζνα που προζκυψαν από τισ ποικίλεσ πθγζσ τθσ ζρευνασ, ζχουν 

καταγραφεί τα εξισ: 

 

 (α) Θ επανάλθψθ και θ τριβι με τισ τεχνικζσ του Δράματοσ και το χαλαρό κλίμα τθσ 

τάξθσ επθρζαςαν τελικά και τθ ςτάςθ των μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου, κακϊσ κατά τισ 

διδακτικζσ παρεμβάςεισ του Γϋ κφκλου ςυμπεριφζρκθκαν πιο ϊριμα και ςυνεργατικά, 

ανταλλάςςοντασ απόψεισ κι αντιμετωπίηοντασ με τθ δζουςα ςοβαρότθτα τισ 

δραςτθριότθτεσ: 

 

Στο τζλοσ για αναςτοχαςμό δε ηιτθςα να ςθμειϊςουν τίποτα˙ ικελα απλά να 

ενταχκοφν ςε μια κοινι παράςταςθ, ζνα ομαδικό γλυπτό. Ικελα να αποφορτιςτοφν, 

πριν βγουν από τθν τάξθ, και παράλλθλα να ςυναιςκανκοφν τθν ζννοια τθσ ενότθτασ. 

Ραραδόξωσ, δε γζλαςαν κι αντιμετϊπιςαν τθ δραςτθριότθτα με εξαιρετικι 

ςοβαρότθτα. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.7) 
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Θ ϊρα, αν και τελευταία, κφλθςε πολφ-πολφ ευχάριςτα. Κάναμε διερεφνθςθ ςκζψθσ 

για τισ ςκζψεισ του Θροδότου με ζνα παιχνίδι παρόμοιο με το διάδρομο ςυνείδθςθσ 

που το ονόμαςαν «κοφφιο τθλζφωνο» και τουσ άρεςε πολφ. Χαροφμενα πρόςωπα... Γι’  

αυτό ηιτθςαν να το ξανακάνουν. Ζτςι, τουσ ζκεςα και το επιπλζον ερϊτθμα, «γιατί 

ζχαςαν οι Ρζρςεσ;»˙  όλοι φαίνονταν ενκουςιαςμζνοι και ςυμμετείχαν ενεργά.  

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.8) 

 

 Το πρόβλθμα ομαλισ ςυνεργαςίασ μεταξφ μερικϊν μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου, 

ςτον Γϋ κφκλο των διδακτικϊν παρεμβάςεων είχε πλζον ξεπεραςτεί: 

 

Επιτζλουσ, ζμακαν να ςυνεργάηονται και να ςζβονται ο ζνασ τθ γνϊμθ του άλλου. 

Τελικά, φαίνεται πωσ χρειάηονταν χρόνο κι εξάςκθςθ.  

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.10) 

 

Αν και υπιρξε ελευκερία ςτθ διαμόρφωςθ των ομάδων, αυτζσ ζγιναν και πάλι τζςςερισ 

με ζξι παιδιά θ κακεμία. Θ ςυνεργαςία ςιμερα κφλθςε άψογα. Επιτζλουσ, ζμακαν να 

ςυνεργάηονται και να ςζβονται ο ζνασ τθ γνϊμθ του άλλου. Τελικά, φαίνεται πωσ 

χρειάηονταν χρόνο κι εξάςκθςθ.  

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.10) 

 

 (β) Οι ςκθνικζσ αποδόςεισ χαρακτθρίηονταν από φυςικότθτα, ηωντάνια και 

χιοφμορ, παρά τθ δυςκολία γλωςςικισ διλωςθσ που χαρακτιριηε ακόμθ μερικοφσ μακθτζσ: 

 

- Ρροςφζρουμε τθν εμπειρία μασ ςτον πόλεμο εναντίον των Ρερςϊν. 

- Εμείσ προςφζρουμε προμικειεσ για τον πόλεμο. 

- Εμείσ κα προςφζρουμε πολεμοφόδια. 

- Επίςθσ, εμείσ κα προςφζρουμε πλοία για τθ μεταφορά αυτϊν των αναγκαίων. 

- Εμείσ κα προςφζρουμε ςτρατιϊτεσ για τον πόλεμο, για να είμαςτε περιςςότεροι. 

- Τζλοσ, εμείσ κα προςφζρουμε καταπζλτεσ για να αντιμετωπίςουμε τουσ Ρζρςεσ. 

- Λοιπόν, πρζπει να ενωκοφμε Ακθναίοι και Σπαρτιάτεσ παρά τισ διαφορζσ μεταξφ μασ.  

Πλοι μαηί (με υψωμζνεσ πυγμζσ): Πλοι ςτον πόλεμο. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ.20, 16, 13, 7, 1, 17/Α-1/1, 1, 1, 1, 1, 1/3, 3, 3, 3, 1, 1/1, 1, 1, 1, 1, 

1/Δ.Ρ.:7-2) 

 

Τίτλοσ: Ρζςε κάτω (Σφντομθ ςκθνι) 

Ενϊ οι ςωματοφφλακεσ προςτάηουν τουσ δφο Σπαρτιάτεσ να πζςουν κάτω, αςκϊντασ 

τουσ βία, εκείνοι αρνοφνται: Αϋ Σωματοφφλακασ: Ρζςε κάτω, Αϋ Σπαρτιάτθσ: Πχι δε 
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κζλω, Βϋ Σπαρτιάτθσ: Πχι αρνοφμαι, Αϋ Σπαρτιάτθσ: Αφιςτε με ιςυχο, μθ μου αςκείτε 

βία, Γϋ Σωματοφφλακασ: Ρζςεεε. 

(Ρεριγραφι από Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.8 ομαδικισ απόδοςθσ των Μ.16/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.:8-3) 

 

Τίτλοσ παγωμζνθσ εικὀνασ: Οι ελεφκεροι  Ζλλθνεσ λζνε όχι ςτθ δουλεία 

Ζνασ μακθτισ υποδφεται τον Υδάρνθ, δφο άλλοι τουσ Σπαρτιάτεσ κι οι υπόλοιποι 

δοφλουσ. Οι Σπαρτιάτεσ ςτζκονται ευκυτενείσ κι αγζρωχοι, οι υπόλοιποι δουλικά 

ςκυμμζνοι μπροςτά ςτον άρχοντα. 

(Ρεριγραφι από Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.8 ομαδικισ απόδοςθσ των Μ. 10, 15, 24, 3, 11, 6/Α-1/1, 

2, 1, 1, 1, 2/3, 1, 3, 2, 2, 2/1, 1, 1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.8-2) 

 

Τίτλοσ: Μαμά μου, φάνταςμα  

Σε ςπίτι τθσ εποχισ μασ... 

Ραρουςιαςτισ ειδιςεων: (Μζςα από τθλεόραςθ) Ρροχωράμε ςε μια άλλθ είδθςθ. Με 

φυλάκιςθ κα τιμωροφνται όςοι χρωςτάνε ςτθν εφορία, είπε ο υπουργόσ οικονομίασ. 

Δθμοςιογράφοσ: (Από το ςτοφντιο) Ναι, είναι αλικεια.  

Ρατζρασ: (Ωσ τθλεκεατισ που παρακολουκεί) Για όνομα του κεοφ. Χαράτςια... μασ 

φάγανε τα χαράτςια και κα μασ βάλουνε και φυλακι.  

Μθτζρα: (Κάνοντασ το ςταυρό τθσ) Κεζ μου, φφλαγε. 

Γιοσ: Σιγά, ρε πατζρα, μθ μασ κλείςουνε ςτθ φυλακι. Στο ςχολείο μάκαμε για το 

Σόλωνα ότι χάριςε τα χρζθ ςτουσ ανκρϊπουσ και τουσ απελευκζρωςε, αν είχαν γίνει 

δοφλοι. Να δεισ πϊσ λεγόταν ο νόμοσ; Τον καταργιςανε τϊρα; 

(Εμφανίηεται το φάνταςμα του Σόλωνα)  

Σόλων: Σειςάχκεια λεγόταν, παιδί μου, ο νόμοσ. Ροιοσ τον κατάργθςε; 

Ρατζρασ –Μθτζρα -Γιοσ: Μαμά μου, φάνταςμα. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 20, 17, 13, 1, 12, 16/Α-1/1, 1, 1, 1, 2, 1/3, 1, 3, 1, 3, 3/1, 1, 1, 1, 

2, 1/Δ.Ρ.10-3) 

Τα κζντρα αποφάςεων  

Είδοσ: Ραγωμζνεσ εικόνεσ – Ραρουςίαςθ ανά ομάδα  

Μουςικι: ριηίτικα 

Χαμθλωμζνα φϊτα – Οι εικόνεσ φωτίηονται διαδοχικά από φακό 

Στθν Κριτθ Τίτλοσ εικόνασ: Ρροςδοκία για βοικεια 

Τζςςερισ μακθτζσ διαβάηουν και υπογράφουν τθν επαναςτατικι προκιρυξθ, ενϊ ζνασ  

κοιτάηει μακριά, περιμζνοντασ βοικεια... 

(Μ. 13, 16, 21, 4, 17/Γ-1/2, 1, 1, 2, 2/1, 2, 2, 2, 1/1, 1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.9-2) 

Στο Ραρίςι Τίτλοσ εικόνασ: Θ υπογραφι των Μεγάλων Δυνάμεων 

Τρεισ μακθτζσ υπογράφουν το πρακτικό ωσ εκπρόςωποι των Μεγάλων Δυνάμεων. 

Μπροςτά ςτο τραπζηι και χαμθλά ζνασ μακθτισ υποδυόμενοσ τον Τοφρκο ρίχνει κάτω 
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ζναν Ζλλθνα. 

(Μ. 8, 12, 18, 20, 14/Γ-1/2, 2, 2, 1, 1/3, 2, 1, 2, 3/1, 1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.9-2) 

Στθν Ακινα, ςτο γραφείο του Υπουργοφ εξωτερικϊν Τίτλοσ εικόνασ: Θ υπογραφι του 

πρακτικοφ 

Τρεισ μακθτζσ ωσ μζλθ τθσ Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ υπογράφουν το πρακτικό, ενϊ δφο 

μακθτζσ ωσ Κρθτικοί κρατοφν ζνα χαρτόνι που γράφει Ελευκερία ι Κάνατοσ. 

(Μ. 19, 1, 2, 7, 6/Γ-1/2, 2, 2, 1, 1/1, 1, 3, 1, 3/1, 2, 2, 1, 1/Δ.Ρ.9-2) 

Στθν Ακινα, ςτο ςπίτι του Μάρκου ενιζρθ Τίτλοσ εικόνασ: Θ βοικειά μασ προσ τουσ 

Κρθτικοφσ 

Ζνασ μακθτισ ςυγκεντρϊνει χριματα, ζνασ τοποκετεί ςε κουτιά τρόφιμα, άλλοσ 

κουβαλά όπλα, κι ζνα άλλοσ αποχαιρετά τθ μθτζρα του, γιατί φεφγει εκελοντισ ςτον 

πόλεμο. 

(Μ. 3, 10, 9, 15, 11/Γ-1/2, 2, 1, 1, 1/3, 3, 3, 3, 3/1, 2, 1, 1, 1/Δ.Ρ.9-2) 

 

Τίτλοσ: Τρικοφπθσ ι Δθλιγιάννθσ; 

Λαόσ: (Δφο μακθτζσ φωνάηουν και χειροκροτοφν) Οραματιςτι... 

Τρικοφπθσ: Ξζρεισ κάτι; Αυτι θ φράςθ προορίηεται για μζνα. 

Δθλιγιάννθσ: Πχι για εμζνα! 

Τρικοφπθσ: Μα εγϊ ζκανα ζργα ςτθν Ελλάδα, εςφ τι ζκανεσ; 

Δθλιγιάννθσ: Εγϊ δεν ζκανα εξαιρζςεισ ςτουσ οικονομικά ιςχυροφσ˙ γι’  αυτό μθ με 

κατθγορείσ. 

Τρικοφπθσ: Άςε μασ, τϊρα. Αυτι θ φράςθ προορίηεται μόνο για εμζνα. 

Λαόσ: Κυβζρνθςισ κα ζπρεπε να είμαι εγϊ. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 16, 21, 13, 4/Γ-1/1, 1, 2, 2/2, 2, 1, 2/1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.10-2) 

 

 Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςίαςαν οι επιλογζσ ζκφραςθσ των μακθτϊν χωρίσ 

γλωςςικι επικοινωνία: 

Είδοσ: Ραντομίμα  

Τίτλοσ: Γιατί γελάσ; 

Δφο ςκθνζσ: Α) ςτθν πρϊτθ τρεισ μακθτζσ, ζνασ ωσ γλφπτθσ, ζνασ ωσ πρότυπο νεαροφ 

άνδρα κι ζνασ ωσ άγαλμα Κοφρου˙ ο γλφπτθσ τθσ Αρχαϊκισ εποχισ φιλοτεχνεί ζνα 

άγαλμα Κοφρου κι, ενϊ το πρότυπο φαίνεται ςκυκρωπό, ο καλλιτζχνθσ το προτρζπει 

να χαμογελάςει. 

Β) ςτθ δεφτερθ ζνασ μακθτισ κοιτά μακριά και μπροςτά «από τθν πλϊρθ του πλοίου» 

κάνοντασ ςκιά με τα χζρια ςτο πρόςωπό του και χαμογελϊντασ, ενϊ ςτα πλάγιά του 

δφο μορφζσ, θ Ρατρίδα και θ Δθμοκρατία, τον ακολουκοφν. 

 (Ρεριγραφι από Θ.Ε. ομαδικισ απάντθςθσ των Μ. 14, 18, 9, 17, 8, 19/Α-1/2, 2, 1, 1, 1, 

2/1, 2, 2, 1, 2, 2/1, 1, 1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.9-5) 



Β΄ Μέρος: Έρευνα                                                Δραματική Τέχνη και Ιστορική Ενσυναίσθηση 
 

299 
 

 

Είδοσ: Ραγωμζνθ εικόνα  

Τίτλοσ: Οι προςφορζσ ςτθ κεά 

Ζνα κορίτςι υποδφεται τθν Κυρία τθσ Auxerre και τα υπόλοιπα παιδιά τθσ προςφζρουν 

διάφορα αγακά (ηωγράφιςαν καρποφσ, δοχεία κ.ο.κ.). Στθν ερϊτθςθ «ποιοσ είςαι;» και 

«τι κάνεισ;» προςτζκθκε και θ ερϊτθςθ «τι κρατάσ;»  

(Ρεριγραφι από Θ.Ε. ομαδικισ απάντθςθσ των Μ. 22, 5, 6, 23, 2, 12/Α-1/1, 2, 2, 1, 2, 

2/3, 1, 2, 2, 2, 3/2, 1, 1, 1, 1, 2/Δ.Ρ.9-5) 

 

Είδοσ: παγωμζνθ εικόνα –κίνθςθ –παγωμζνθ εικόνα 

Τίτλοσ: Κινιςου, να ςε δοφμε... 

Τα δφο κορίτςια τθσ ομάδασ παριςτάνουν τισ Κόρεσ, χαμογελϊντασ με το αριςτερό 

πόδι μπροςτά. Για λίγο «βγαίνουν» από τθν ακινθςία και προχωροφν χαμογελϊντασ 

και περπατϊντασ χαριτωμζνα. Δφο από τα αγόρια τθσ ομάδασ τισ ςυνοδεφουν και τα 

άλλα παρακολουκοφν και τισ κοιτοφν ςαν να τισ καυμάηουν. Θ ςκθνι παγϊνει και πάλι. 

Στισ ερωτιςεισ τα κορίτςια απαντοφν «είμαι μια κόρθ και γυρίηω από το ναό», ενϊ τα 

δφο αγόρια, «είμαι ο πατζρασ και ςυνοδεφω τθν κόρθ μου» και οι υπόλοιποι 

«καυμάηω τισ κόρεσ». 

(Ρεριγραφι από Θ.Ε. ομαδικισ απάντθςθσ των Μ. 1, 3, 11, 15, 16, 24/Α-1/1, 2, 1, 2, 1, 

1/1, 1, 2, 1, 3, 3/1, 1, 1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.9-5) 

 

Τίτλοσ: Ο Ρολιτικόσ «τάηει» ςτο λαό 

Ραγωμζνθ εικόνα 

Ζνασ μακθτισ ωσ πολιτικόσ μοιράηει χειραψίεσ και υπόςχεται κζςεισ εργαςίασ ςτο λαό, 

τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ.  

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 3, 10, 9, 11/Γ-1/2, 2, 1, 1/3, 3, 3, 3/1, 2, 1, 1/Δ.Ρ.10-2) 

 

Τίτλοσ: Θ βαριά φορολογία ωσ ςυνζπεια των πολιτικϊν δαπανϊν 

Ραγωμζνθ εικόνα 

Μια μακιτρια ωσ «φορολογία» ςτζκεται πάνω ςε ζνα κρανίο και κρατά από τα μαλλιά 

τουσ φορολογουμζνουσ.  

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 16, 21, 13, 4/Γ-1/1, 1, 2, 2/2, 2, 1, 2/1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.10-3) 

 

 Ραράλλθλα, οι μακθτζσ πολφ ςυχνά προχϊρθςαν με δικι τουσ πρωτοβουλία ςε 

πρωτότυπεσ ςκθνικζσ ςυνκζςεισ, όπωσ ο κφκλοσ τθσ ςυνείδθςθσ, χρθςιμοποιϊντασ 

ελάχιςτα το λόγο και δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ μεταφορικι απόδοςθ ςυναιςκθμάτων και θκϊν: 

Τίτλοσ: Πλοι ενωμζνοι... 
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Στθν αρχαϊκι Ελλάδα... 

Σπαρτιάτιςςεσ, μάνα και ςφηυγοσ:  Ι ταν ι επί τασ. 

Ακθναίεσ, μάνα και ςφηυγοσ: Σϊςε τθν πατρίδα. 

(Σχθματίηουν κφκλο γφρω από τα αγόρια και επαναλαμβάνουν τα λόγια, ενϊ 

περπατοφν αργά και ρυκμικά. Πταν ςταματοφν, τα αγόρια ενϊνουν τα χζρια και 

φωνάηουν) 

Άνδρεσ, Ακθναίοσ και Σπαρτιάτθσ: Πλοι μαηί για τθν πατρίδα. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ. 14, 5, 2, 18, 21, 11/ Α-1/2, 2, 2, 2, 1, 1/1, 1, 2, 2, 1, 2/1, 1, 1, 1, 

3, 1/Δ.Ρ.10-2) 

 

 Θ αξιοποίθςθ παιχνιδιϊν, όπωσ το «ςπαςμζνο τθλζφωνο» ςτθν Αϋ τάξθ, βρικε 

πολφ κετικι ανταπόκριςθ ςτουσ μακθτζσ, οι οποίοι βρικαν τθ διαδικαςία διαςκεδαςτικι 

και εποικοδομθτικι ταυτόχρονα: 

 

Σιμερα το παιχνίδι μου φάνθκε πολφ ωραίο και διαςκεδαςτικό, ενϊ μπορζςαμε μζςα 

απ’ το παιχνίδι να διαμορφϊςουμε τθν άποψθ ςχετικά με τουσ προγόνουσ μασ. Ιταν 

εποικοδομθτικό και κα ικελα να το επαναλάβουμε. Γιϋ αυτό κι εγϊ αιςκάνομαι... 

τζλεια. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 14/Α-1/2/1/1/Δ.Ρ.8-8) 

 

Σιμερα το παιχνίδι μου φάνθκε πάρα πολφ ωραίο και με βοικθςε να καταλάβω 

καλφτερα κάποια μπερδεμζνα πράγματα ςτο μυαλό μου. Γιϋ αυτό κι εγϊ αιςκάνομαι... 

τζλεια. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 19/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.8-8) 

 

Σιμερα το παιχνίδι μου φάνθκε υπζροχο. Διαςκζδαςα, ζπαιξα, αλλά και ταυτόχρονα 

ζμακα πολλά. Γιϋ αυτό κι εγϊ αιςκάνομαι... τζλεια. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 2/Α-1/2/2/1/Δ.Ρ.8-8) 

 

Το παιχνίδι που παίξαμε ςιμερα μου άρεςε πάρα πολφ, γιατί με βοικθςε να μπουν οι 

γνϊςεισ μου ςε μια ςειρά. Γιϋ αυτό κι εγϊ αιςκάνομαι... τζλεια. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 21/Α-1/1/1/3/Δ.Ρ.8-8) 

 

Σιμερα το μάκθμα μου άρεςε πολφ, γιατί ιταν κάτι ενδιαφζρον, ιταν παιχνίδι μαηί με 

μάκθμα. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ.23/Α-1/1/2/1/Δ.Ρ.8-8) 
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 Λδιαίτερα κετικι ιταν θ ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςτθν ενςωμάτωςθ των νζων 

τεχνολογιϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ αντιγράφων αρχαιοτιτων, 

ςτοιχεία που εξυπθρζτθςαν το περιβάλλον προςομοίωςθσ, το οποίο επιδιϊχκθκε ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ, κι ζδωςαν κίνθτρο για ζρευνα και δράςθ: 

 

Θ επιλογι τθσ μετάβαςθσ ςτο εργαςτιριο ιταν ζνα τρικ για να αποκτιςουν 

ενδιαφζρον. Είχε δε ςτόχο τθν πρόκλθςθ αγωνίασ. Ραράλλθλα, τουσ δόκθκαν 

αντικείμενα – αντίγραφα αρχαιοτιτων από πωλθτιρια μουςείων, όπωσ μια χάλκινθ 

ςτλεγγίδα, μια γραφίδα, ζνα όςτρακο, ζνασ κάνκαροσ, ζνα κιλαςτρο, ζνασ μικρόσ 

κζρνοσ, μια ψιμυκιοκικθ, αντίγραφα κοςμθμάτων, παιχνίδια τθσ αρχαιότθτασ. Θ 

επαφι με τα αντικείμενα είχε ιδιαίτερθ επίδραςθ ςτθν ενεργοποίθςθ των μακθτϊν, 

ενϊ θ θλεκτρονικι καταγραφι ςτο εργαςτιριο τουσ κζντριςε το ενδιαφζρον, κακϊσ 

αιςκάνκθκαν πωσ λειτοφργθςαν ωσ πραγματικοί μελετθτζσ ςτο φυςικό τουσ χϊρο. 

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.9) 

 

Χρθςιμοποιιςαμε τον διαδραςτικό πίνακα, για να μπορζςουν οι μακθτζσ να 

παρακολουκιςουν το απόςπαςμα από το κεατρικό ζργο. Θ αποδοχι του λογοτεχνικοφ 

αποςπάςματοσ και του κεατρικοφ ζργου ιταν πολφ κερμι. Γζλαςαν με «Το Ραράπονον 

του Νεκροκάπτου», το οποίο άκουςαν με χαρακτθριςτικό ενδιαφζρον, ενϊ 

διαςκζδαςαν με τον «Κφριο Γραμματζα» και προβλθματίςτθκαν με τθν κατάςταςθ 

φαυλότθτασ, που παρουςιάηεται ςτο ζργο. Θ προβολι ςτο διαδραςτικό πίνακα 

διάρκεςε τρία λεπτά και αν και αφοροφςε ςε εραςιτεχνικι παράςταςθ, τα παιδιά 

ζμειναν ευχαριςτθμζνα. 

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.10) 

 

Με βοικθςαν πολφ τα αποςπάςματα του κεάτρου και τθσ λογοτεχνίασ τθσ τελευταίασ 

δεκαετίασ του 19
ου

 αιϊνα. Μπόρεςα να καταλάβω καλφτερα τθν κατάςταςθ που 

επικρατοφςε. Ιταν πιο ευχάριςτο με τα αποςπάςματα αυτά και προτιμότερο από ό,τι 

ζνα απλό κείμενο.  

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 5/Γ-1/2/3/1/Δ.Ρ.7-8) 

 

 Αυτό που κζντριςε, απ’  ό,τι φαίνεται το ενδιαφζρον των μακθτϊν για τθ 

διδαςκαλία ιταν κατά κφριο λόγο θ παιγνιϊδθσ διάκεςθ, θ πρακτικι προςζγγιςθ, θ 

ελεφκερθ ζκφραςθ και θ ποικιλία ρόλων: 

 

Μασ άρεςαν αυτά που κάναμε ςτο μάκθμα, γιατί ιμαςταν ςε εγριγορςθ ςυνζχεια και 

πωρωνόμαςταν και γελάγαμε κιόλασ. Ζτςι, κζλουμε να κάνουμε το μάκθμα ςτθν τάξθ. 
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Να μθ βαριόμαςτε και να κάνουμε κάτι εμείσ οι ίδιοι, όχι μόνο ο κακθγθτισ. 

(Ατομικό ςχόλια του Μ. 13/Α-1/1/3/1/Δ.Ρ.10, όπωσ ζχει καταγραφεί ςτο Θ.Ε./Α-

1/Δ.Ρ.10)   

 

Το μάκθμα ςιμερα ιταν πολφ καλό, γιατί όπωσ πάντα, με τθν πράξθ μακαίνουμε 

καλφτερα κι όχι με τθ κεωρία. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 12/Γ-1/2/2/1/Δ.Ρ.9-5) 

 

Το μάκθμα ζτςι ζχει ενδιαφζρον, γιατί τθ μια φορά είςαι πρόξενοσ, τθν άλλθ 

πρωκυπουργόσ, τθ μια πλοφςιοσ, τθν άλλθ φτωχόσ. Κι αλλάηεισ ςυνζχεια και βλζπεισ τα 

πράγματα πιο πολφπλοκα. Και δοκιμάηεισ και αξιϊματα που ζχουν μεγάλθ επιρροι 

ςτον κόςμο και προςζχεισ τι αποφάςεισ πρζπει να πάρεισ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 20/Γ-1/1/2/1/Δ.Ρ.9-5) 

 

Το μάκθμα γίνεται όλο και πιο διαςκεδαςτικό. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 7/Γ-1/1/1/1/Δ.Ρ.9-5) 

 

Ζχουμε ςκεφτεί κι ζχουμε μπει ςτθ κζςθ των ανκρϊπων. Ζχουμε δει πϊσ ςκζφτονται 

και πϊσ αντιδροφν ςε όλεσ αυτζσ τισ καταςτάςεισ. Ξζρουμε τα γεγονότα ςαν να τα 

ζχουμε ηιςει και, το κυριότερο, τα επεξεργαςτικαμε εμείσ οι ίδιοι. Αυτό είναι πολφ 

καλφτερο από το να μακαίνουμε το μάκθμα απζξω και ςε λίγο καιρό να τα ξεχνάμε. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 3/Γ-1/2/3/1/Δ.Ρ.10-4) 

 

Μπικαμε ςτθ κζςθ εκείνων των ανκρϊπων και τουσ καταλάβαμε˙ ζχουμε καταλάβει 

τθν πολιτικι κατάςταςθ που επικρατοφςε. Γι’  αυτό δε κα πρζπει να λζμε απ’  ζξω το 

μάκθμα από το βιβλίο, αλλά να καταλαβαίνουμε ςτθν πράξθ τθ ηωι και τθν τότε εποχι. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 1/Γ-1/2/1/2/Δ.Ρ.10-4) 

 

 (γ) Για το κζμα τθσ γλωςςικισ ζκφραςθσ πολφ χαρακτθριςτικό ιταν πωσ ςτισ 

περιπτϊςεισ που οι μακθτζσ μποροφςαν να αυτενεργιςουν ωσ προσ τθν τεχνικι που κα 

υιοκετοφςαν, επζλεξαν, τουλάχιςτον ςτθν Αϋ Γυμναςίου, πρωτότυπεσ ςυνυποδθλωτικζσ 

αναπαραςτάςεισ χωρίσ ι με πολφ περιοριςμζνθ χριςθ γλωςςικισ ζκφραςθσ, όπωσ 

παγωμζνεσ εικόνεσ και παντομίμα: 

 

Τίτλοσ: Δε ςκφβω το κεφάλι (Ραντομίμα) 

Ζνασ μακθτισ ςυντονίηει τισ παρεμβάςεισ του «κοινοφ», ζνασ υποδφεται το βαςιλιά, 

δφο μακθτζσ τουσ Βοφλι και Σπερκία και δφο τουσ δορυφόρουσ του βαςιλιά, οι οποίοι 
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τουσ ςπρϊχνουν το κεφάλι για να προςκυνιςουν, ενϊ εκείνοι αρνοφνται. Οι υπόλοιποι 

μακθτζσ τθσ τάξθσ, το «κοινό», καλοφνται να μαντζψουν τον τίτλο. Μετά το άκουςμα 

τθσ ςωςτισ φράςθσ οι μακθτζσ παγϊνουν. 

(Ρεριγραφι από Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.8 ομαδικισ απόδοςθσ των Μ.14, 5, 8, 19, 21, 22/Α-1/2, 

2, 1, 2, 1, 1/1, 1, 2, 2, 1, 3/1, 1, 1, 1, 3, 2/Δ.Ρ.:8-3) 

 

Τίτλοσ: Ζτςι οι Σπαρτιάτεσ τουσ ζςτειλαν να κανατωκοφν (Ραγωμζνθ εικόνα) 

Δφο μακθτζσ υποδφονται το Βοφλι και το Σπερκία. Οι υπόλοιποι τουσ Σπαρτιάτεσ, οι 

οποίοι τουσ δείχνουν το δρόμο για τθν Ρερςία. 

(Ρεριγραφι από Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.8 ομαδικισ απόδοςθσ των Μ. 10, 15, 24, 3, 11, 6/Α-1/1, 

2, 1, 1, 1, 2/3, 1, 3, 2, 2, 2/1, 1, 1, 1, 1, 1/Δ.Ρ.8-3) 

 

 Αξίηει να ςθμειωκεί, ωςτόςο, ότι κατά τθν εξζλιξθ των δραςτθριοτιτων θ γλωςςικι 

ζκφραςθ των μακθτϊν βελτιϊκθκε αιςκθτά και ςτισ δφο τάξεισ, ςφμφωνα μάλιςτα και με 

το επικοινωνιακό πλαίςιο ςτο οποίο αναπτυςςόταν: 

 

Κοφροσ Αναβφςςου 

Άγαλμα που βρζκθκε ςτθν Ανάβυςςο 

και φυλάγεται ςιμερα ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο 

Ραριςτάνει ζνα νεαρό με το όνομα Κροίςοσ και βρζκθκε ςτον τάφο του.   

Ο νζοσ πζκανε ςτθ μάχθ, γιατί ςτθ βάςθ του αγάλματοσ ζγραφε: 

"Στάςου και κλάψε μπροσ ςτο μνιμα του νεκροφ Κροίςου  

που κανάτωςε ο βίαιοσ Άρθσ, κακϊσ πολεμοφςε ςτθν πρϊτθ γραμμι".  

Φαίνεται πωσ ιταν δυνατόσ και γυμναηόταν,  

μορφωμζνοσ νζοσ από πλοφςια οικογζνεια,  

και, αφοφ πολζμθςε για τθν πατρίδα του,  

κα ικελε και να ςυμμετζχει (sic) και ςτθν πολιτικι.  

Γι’  αυτό μαηί του εκτίκενται μια ςτλεγγίδα, μια γραφίδα και ζνα όςτρακο. 

(Ομαδικι απάντθςθ: Μ.20, 21, 4, 10, 13, 7/Α-1/1, 1, 2, 1, 1, 1/3, 1, 2, 3, 3, 3/1, 3, 1, 1, 1, 

1/Δ.Ρ.9-4) 

 

Μα πϊσ μπόρεςα να ρίξω ςε πόλεμο τθν Ελλάδα με ζναν απροετοίμαςτο ςτρατό και 

μια άκλια πολιτικι κατάςταςθ; Ζβλαψα τουσ Ζλλθνεσ και οφτε μια ςυγγνϊμθ δεν τουσ 

ηιτθςα. Τι ςόι άνκρωποσ είμαι; Για δεφτερθ φορά δθμιοφργθςα πρόβλθμα ςτθν 

Ελλάδα, δεν τθν υπεραςπίςτθκα ςε δφςκολεσ ςτιγμζσ... Κατακρεοφργθςα τον πιο 

δυνατό μου αντίπαλο, το Χαρίλαο Τρικοφπθ, και οφτε που νοιάςτθκα για τουσ πολίτεσ. 

Τελικά, μόνο το ςυμφζρον μου... Είμαι απαράδεκτοσ. Δεν είμαι άξιοσ να βρίςκονται 

εδϊ και να χαίρομαι. 
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(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 4/Γ-1/2/2/1/Δ.Ρ.8-5) 

 

Κυμάμαι λίγα χρόνια πριν, ςυμμετείχα κι εγϊ ςτθν εκελοντικι οργάνωςθ, που 

δθμιουργικθκε από απλοφσ πολίτεσ, οι οποίοι είχαμε ςκοπό να βοθκιςουμε τουσ 

Κρθτικοφσ, με όποιο τρόπο μποροφςαμε. Κζλω να ςου πω πωσ θ ςτάςθ των Μεγάλων 

Δυνάμεων και των ελλινων πολιτικϊν δεν ιταν ςωςτι. Ζπρεπε, όμωσ, επειδι δεν 

αποφάςιςε κανζνασ απ’  τουσ δφο, να βοθκιςει ο λαόσ. Ριρε τθν κατάςταςθ ςτα χζρια 

του. Γι’  αυτό το λόγο, γιε μου, όταν πια κα είςαι μεγάλοσ πολιτικόσ, να ςκζφτεςαι τα 

πάντα και πάνω απ’  όλα τθ κζλθςθ του λαοφ. 

(Ατομικι απάντθςθ Μ. 17/Γ-1/2/1/1/Δ.Ρ.9-4) 

 

 (δ)  Ρζρα από τθν κατανόθςθ, ωςτόςο, των ιςτορικϊν πθγϊν, οι μακθτζσ 

μπόρεςαν οι ίδιοι να προςεγγίςουν περιςςότερο ενεργά τθν πρωτογενι και 

πραγματολογικι γνϊςθ, θ οποία αποτελεί τθ βάςθ για τθν εννοιολογικι πλαιςίωςθ του 

παρελκόντοσ και κατ’ επζκταςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ. Ζτςι, οι 

μακθτζσ ςταδιακά προςζγγιςαν τθ γνϊςθ ανεξάρτθτα από τθ βοικεια τθσ διδάςκουςασ και 

χωρίσ τθ δικι τθσ παρζμβαςθ ςτθ διευκρίνιςθ ιςτορικϊν εννοιϊν, μελετϊντασ, επιλζγοντασ 

και δομϊντασ ο ζνασ πάνω ςτθ ςκζψθ του άλλου, για να προχωριςουν ζνα βιμα πιο 

μπροςτά ςτθ «ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ»159, χωρίσ τθν άμεςθ βοικεια του ενιλικα:  

 

Κοφροσ τθσ Βολομάνδρασ 

Επιτάφιο άγαλμα από τθ Βολομάνδρα Αττικισ 

Στο  Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο 

Είναι από μάρμαρο από τθ Νάξο και ζχει 1,78 φψοσ. 

Το ςϊμα του ζχει μια "λανκάνουςα κίνθςθ". 

Για το χαμόγελο, χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των αρχαϊκϊν γλυπτϊν,  

λζνε ότι πρόκειται για γλυπτικό "εφρθμα",  

όταν οι γλφπτεσ δεν μποροφςαν ακόμθ να αποδϊςουν τουσ μυσ του προςϊπου˙  

άλλοι υποςτθρίηουν ότι εκφράηει μια αιςιόδοξθ ςτάςθ ηωισ. 

Κοντά του εκκζτουμε  

ςτλεγγίδα, κάνκαρο και γραφίδα,  

γιατί με αυτά κάβονταν οι άντρεσ ςτθν αρχαϊκι εποχι. 

(Ομαδικι απάντθςθ Μ. 14, 18, 9, 17, 8, 19/Α-1/2, 2, 1, 1, 1, 2/1, 2, 2, 1, 2, 2/1, 1, 1, 1, 1, 

1/Δ.Ρ.9-4) 

Το καταλαβαίνω ότι εγϊ ζφερα τθν Ελλάδα ςε αυτιν τθν κατάςταςθ και λυπάμαι πολφ. 

Πμωσ, εάν δεν το είχα κάνει, δε κα γινόταν εκείνθ τθν ϊρα, αλλά κάποτε ςίγουρα κα 

                                                           
159

 Για τθ «ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ», βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1
ο
, IV.5. 
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γινόταν. Δε ηθτάω ςυγγνϊμθ, διότι αργά ι γριγορα κα γινόταν ο ελλθνοτουρκικόσ 

πόλεμοσ μζςα ςτο κλίμα  τθσ Μεγάλθσ Λδζασ. 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 9/Γ-1/1/3/1/Δ.Ρ.8-5) 

 

Γιε μου,  

θ επανάςταςθ των χριςτιανϊν κατοίκων τθσ Κριτθσ με αίτθμα να ενωκοφν με τθν 

Ελλάδα ζχει καταπνιγεί. Κυμάμαι λίγα χρόνια πριν, ςυμμετείχα κι εγϊ ςτισ 

διαπραγματεφςεισ για το κρθτικό ηιτθμα. Τϊρα που εςφ κζλεισ να αςχολθκείσ με τθν 

πολιτικι ηωι, χρειάηεται να το ςκεφτείσ, γιατί, όπωσ όλοι ξζρουμε, πάντα υπάρχει ζνα 

πολιτικό παιχνίδι ςτθ μζςθ. Ππωσ ξζρεισ, εγϊ είμαι μαηί ςου, αλλά δεν το βρίςκω 

ςωςτό να υπθρετείσ το ςυμφζρον των Μεγάλων δυνάμεων και να εμπλακείσ ςτθν 

αιϊνια ζχκρα μασ με τουσ Τοφρκουσ. 

Με αγάπθ, ο πατζρασ ςου 

(Ατομικι απάντθςθ: Μ. 4/Γ-1/2/2/1/Δ.Ρ.9-4) 

 

 (ε) Ο διδακτικόσ χρόνοσ ιταν αρκετόσ και καλφφκθκε γόνιμα ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ. Σε μία περίπτωςθ, ςτθν ζνατθ διδακτικι παρζμβαςθ τθσ Αϋ Γυμναςίου, 

απαιτικθκαν δφο διδακτικζσ ϊρεσ για το ςφνολο των δραςτθριοτιτων, πράγμα 

αναμενόμενο, κακϊσ θ δραςτθριότθτα αναπτυςςόταν ςε δφο μζρθ, το πρϊτο ςε ζνα 

περιβάλλον προςομοίωςθσ τθσ εργαςίασ του αρχαιολόγου και το δεφτερο ςτο χϊρο 

ςχεδιαςμοφ μιασ ζκκεςθσ με «ηωντανά» αγάλματα, που κα τα υποδφονταν οι ίδιοι οι 

μακθτζσ˙ ακόμθ, ωςτόςο, και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ οι δυο φάςεισ αναπτφχκθκαν 

επαρκϊσ μζςα ςτον προβλεπόμενο χρόνο: 

 

Σιμερα πιγαμε ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ. Πλα πιγαν καλά και όλα ζγιναν ςτθν 

ϊρα τουσ. Είμαι ευχαριςτθμζνθ. Αφριο κα ςυνεχίςουμε τισ δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνοι 

ςτθ δουλειά, που ζκαναν ςιμερα.  

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.9) 

 

 Ραράλλθλα, για τθ γόνιμθ αξιοποίθςθ του χρόνου φάνθκε ότι είναι αναγκαία θ 

ευελιξία και θ προςαρμοςτικότθτα ςτα δεδομζνα που κάκε φορά προζκυπταν: 

 

Σιμερα ικελα να τελειϊςουμε, χωρίσ πολφ γράψιμο, κάτι που απ’  ό,τι φαίνεται τα 

κουράηει και τα αποςυντονίηει. Είχα αποφαςίςει τθν καταγραφι να τθν κάνω εγϊ, 

αλλά με αφορμι μια ςυηιτθςθ που είχα ςε άλλο τμιμα, άλλθσ τάξθσ για τθν Λςτορία, 

επζλεξα διαφορετικι λφςθ˙ πρότεινα ςε ζνα μακθτι του τμιματοσ αυτοφ, ςτο οποίο δε 

διδάςκω Λςτορία, να παρακολουκιςει το μάκθμα και να κρατιςει ςθμειϊςεισ. 
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 Πλα πιγαν καλά. Στουσ μακθτζσ άρεςε θ ιδζα ότι κα πάρουν ζνα πιο πρακτικό ρόλο. 

Ρανθγφριςαν, επίςθσ, το γεγονόσ πωσ αυτι τθ φορά δε κα ζγραφαν, κακϊσ, όπωσ είπα, 

τουσ κουράηει. Ζτςι, ο ... πιρε το ρόλο πρακτικογράφου και ςυμπλιρωςε τθ φόρμα 

εκείνοσ.  

 Αυτό ιταν αρκετά ευχάριςτο για τα παιδιά και τον ίδιο, που δεν είχε ξαναδεί τζτοιο 

μάκθμα. Ζτςι, ανζλαβε βοθκόσ μου και τα μακιματα ζκλειςαν ςε κλίμα ευφορίασ και 

καλισ διάκεςθσ, ενϊ οι μακθτζσ είχαν περιςςότερο χρόνο ςτθ διάκεςι τουσ.  

(Θ.Ε./Α-1/Δ.Ρ.10) 

 

Κάκε τραπζηι εργαςίασ ζγραφε τον τόπο και το χρόνο, όπου κα εκτυλιςςόταν θ 

ςυγκεκριμζνθ ςκθνι του Δράματοσ. Με κλειςτζσ τισ κουρτίνεσ, ςε θμίφωσ, οι μακθτζσ 

ςυηιτθςαν ςε διαφορετικά «κζντρα αποφάςεων», ςυνεργάςτθκαν και παρουςίαςαν 

τθν εργαςία τουσ διαδοχικά, ενϊ φωτίηονταν από το φακό τθσ εμψυχϊτριασ. Θ 

δραςτθριότθτα ιταν πολφ ευχάριςτθ. Πλοι οι μακθτζσ ιταν πολφ καλοί και γριγοροι. 

Οι ςκθνζσ «ζδεςαν» άριςτα. Ο χρόνοσ ιταν αρκετόσ και όλα πιγαν πολφ καλά. 

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.9)  

 

Ο Μ. 20/Γ-1/1/2/1 χαρακτιριςε το μάκθμα τζλειο! Θ Μ. 8/Γ-1/2/3/1 εξακολουκεί να 

είναι ενκουςιαςμζνθ. Σχθματίςτθκαν κάπωσ ανομοιογενείσ ομάδεσ –μία με δφο άτομα- 

αλλά επειδι ιταν θ τελευταία παρζμβαςθ δεν παρενζβθν. Επίςθσ, οι ομάδεσ των Μ. 3, 

10, 9, 11/Γ-1/2, 2, 1, 1/3, 3, 3, 3/1, 2, 1, 1 και Μ. 16, 21, 13, 4/Γ-1/1, 1, 2, 2/2, 2, 1, 2/1, 

1, 1, 1 προτίμθςαν να κάνουν παγωμζνθ εικόνα αντί για διάλογο˙ δεν ζφερα και ς’  

αυτιν τθν περίπτωςθ αντίρρθςθ. 

(Θ.Ε./Γ-1/Δ.Ρ.10) 

 
 ΙΙ.3.ii. Συμπεράςματα από το Γ΄ κφκλο τησ ζρευνασ δράςησ  

 Ο Γϋ κφκλοσ τθσ ζρευνασ δράςθσ ξεκίνθςε με βαςικοφσ ςτόχουσ αφενόσ τθν επίλυςθ 

εκκρεμοτιτων, όπωσ το πλαίςιο ςυνεργαςίασ των μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου, αφετζρου τθ 

διερεφνθςθ των δυνατοτιτων ανάπτυξθσ τθσ αυτενζργειασ των μακθτϊν, ϊςτε να 

προχωροφν οι ίδιοι, χωρίσ τθν παρζμβαςθ τθσ διδάςκουςασ, ςτθν εννοιολογικι πλαιςίωςθ 

του παρελκόντοσ, αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ολοκλθρωμζνθ κατάκτθςθ τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ. 

 Θ μελζτθ των δεδομζνων, όπωσ αυτά εκτζκθκαν ανωτζρω, ζδειξε ότι θ κατανόθςθ 

του ιςτορικοφ παρελκόντοσ, μζςα από ποικίλεσ ιςτορικζσ οπτικζσ, ζφταςε ςε πολφ υψθλά 

επίπεδα, ςφμφωνα με το ευρφτερο πλαίςιο τθσ εξεταηόμενθσ εποχισ, ενϊ πολφ 

χαρακτθριςτικι ιταν εκ μζρουσ των μακθτϊν ςε μερικζσ περιπτϊςεισ θ διάκριςθ μεταξφ 

ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων για τθν εποχι και ιςτορικοφ πλαιςίου, ακόμθ και ςτθν 
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περίπτωςθ των μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου. Ραράλλθλα, ιταν φανερι και ςτουσ 

μικρότερουσ μακθτζσ θ κατανόθςθ των γεγονότων ςτον άξονα του χρόνου, κακϊσ αυτά 

ανακαλοφνταν με χαρακτθριςτικι άνεςθ ςτον ιςτοριογραφικό χρόνο (Cooper 2012), τόςο 

ςε γραμμικι διαδοχι, όςο και ςε αλλθλόδραςθ χρονικοτιτων (Mattozzi 2005, 118), με 

ςαφι αντιδιαςτολι προσ το ςιμερα. Ππωσ ο Booth (1994) ζχει αποδείξει, θ κατανόθςθ του 

χρόνου ωσ ζννοιασ τθσ Λςτορίασ δεν εξαρτάται από τθν θλικιακι ωρίμανςθ, αλλά από τισ 

ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ και τθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μακθτϊν, γεγονόσ που 

φανερϊνει πωσ πικανότατα οι τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ επζδραςαν κετικά και ςτον 

τομζα αυτό, όπωσ, εξάλλου, ζχουν παρατθριςει και οι Fines και Verrier (1974, 89-91˙ βλ. 

και Taylor & Young 2003, 23-27).    

 Στο πλαίςιο αυτό οι μακθτζσ και των δφο τάξεων μπόρεςαν να  προςεγγίςουν το 

παρελκόν μζςα από ϊριμεσ ςκθνικζσ αποδόςεισ με χιοφμορ και ηωντάνια, δθλωτικά και 

ςυνυποδθλωτικά, μθ διςτάηοντασ ςυχνά να αξιοποιιςουν εναλλακτικζσ μορφζσ ζκφραςθσ, 

δυνατότθτα που τουσ παρείχε θ Δραματικι Τζχνθ. Σε αυτό ςυνζβαλαν τόςο θ επιλογι 

ελεφκερων μορφϊν ζκφραςθσ, όςο και θ ζνταξθ των νζων τεχνολογιϊν και θ χριςθ 

αντιγράφων αντικειμζνων από τθν εξεταηόμενθ εποχι, γεγονόσ που υποδεικνφει πωσ οι 

μακθτζσ πικανόν ανταποκρίνονται πολφ εποικοδομθτικά ςε ερεκίςματα, όταν αυτά 

παρουςιάηουν ποικιλομορφία. Θ γλωςςικι ζκφραςθ, επίςθσ, ζδειξε να ζχει βελτιωκεί 

ςθμαντικά. 

 Ραράλλθλα, το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν ακόμθ και ςτθν Αϋ τάξθ 

διευκετικθκε, γεγονόσ που καταδεικνφει τθν ανάγκθ ςυνεχοφσ προςπάκειασ και επιμονισ 

ςτο κζμα αυτό. Θ ςυνεργαςία, όπωσ και θ ίδια θ κατάκτθςθ τθσ ζννοιασ τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ, δεν είναι προϊόν πρόςκαιρθσ εναςχόλθςθσ με τον αντίςτοιχο ςτόχο˙ 

χρειάηεται κόποσ, υπομονι και ςυνεχισ εγριγορςθ, ιδιαίτερα ςτισ μικρότερεσ θλικίεσ του 

μακθτικοφ πλθκυςμοφ του Γυμναςίου, όπου ςχετικζσ ζννοιεσ και πρακτικζσ δεν ζχουν 

ακόμθ εμπεδωκεί. Θ εξαιρετικι ςυνεργαςία ςτθν Γϋ φάςθ τθσ ζρευνασ δράςθσ είχε ωσ 

ςυνζπεια τθν ανάδειξθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ωσ ενόσ περιβάλλοντοσ 

ιςτορικισ μάκθςθσ που ενεργοποιεί το ενδιαφζρον και τθ διάκεςθ ζρευνασ κι ζκφραςθσ 

των μακθτϊν. Θ εξομάλυνςθ των ςχζςεων τθσ τάξθσ και θ ευελιξία τθσ διδάςκουςασ 

ζδωςαν ςτουσ μακθτζσ άνεςθ χρόνου, για να αναπτφξουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ όςο πιο 

δθμιουργικά μποροφςαν. 

 Το ενδιαφζρον για το ιςτορικό παρελκόν εκδθλϊκθκε με θκικοφ τφπου αναφορζσ 

γι’ αυτό, αλλά και με χαρακτθριςτικι διάκεςθ εφαρμογισ των διδαγμάτων του ςτο ςιμερα. 

Λδιαίτερο ρόλο ςτο ενδιαφζρον, που ανζπτυξαν οι μακθτζσ, είχαν, όπωσ φάνθκε από τθν 
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ανάλυςθ των δεδομζνων, θ παιγνιϊδθσ διάκεςθ, που αναπτφχκθκε κατά τθν εφαρμογι των 

διδακτικϊν παρεμβάςεων, θ «βιωματικι» - αυκεντικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ και θ 

ποικιλία των ρόλων που αναλάμβαναν οι μακθτζσ.  

 Κατά τθν Γϋ φάςθ τθσ ζρευνασ δράςθσ οι δράςεισ ζγιναν ςταδιακά περιςςότερο 

πρωτότυπεσ κι, ενταγμζνεσ ςε αυκεντικζσ περιςτάςεισ, άνοιξαν το δρόμο για τθν 

αυτενζργεια των μακθτϊν, οι οποίοι ζδειξαν να αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ, ενϊ ο ρόλοσ 

τθσ διδάςκουςασ ςταδιακά περιοριηόταν. Μετά τθν ανάπτυξθ των διδακτικϊν 

παρεμβάςεων τθσ Αϋ φάςθσ ςε ςυνδυαςμό με ςτοιχεία άμεςθσ διδαςκαλίασ, ςταδιακά οι 

μακθτζσ προχϊρθςαν ςε κακοδθγοφμενθ εξάςκθςθ και τελικά ςτθν αυτοκακοδιγθςθ. Θ 

τελευταία, ωσ βαςικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, προχπζκετε τθν ανάπτυξθ ενόσ 

μεταγνωςτικοφ πλαιςίου για τθν Λςτορία, αναγκαίου για τθν ανάπτυξθ τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ, το οποίο διαμόρφωςαν οι μακθτζσ μζςα ςτθ ςυνεργαηόμενθ ομάδα. Και 

ςαφϊσ με τον παράγοντα τθσ αυτενζργειασ, τθν οποία μπόρεςαν να παρουςιάςουν οι 

μακθτζσ κατά τθν Γϋ φάςθ τθσ ζρευνασ δράςθσ, είναι δυνατό κεωρθκεί πωσ το εγχείρθμα 

για καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ μπορεί να ζχει ςτακερότερθ ιςχφ. 

 

ΙΙΙ. υμπεράςματα από το ςφνολο τθσ ζρευνασ δράςθσ  

Ενϊ θ ανάλυςθ των ποςοτικϊν δεδομζνων που προθγικθκε, εντόπιςε και κατζγραψε το 

υπό μελζτθ φαινόμενο, τθ κετικι δθλαδι επίδραςθ που ζχει θ χριςθ τεχνικϊν τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθν καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςε 

μακθτζσ Γυμναςίου, θ ζρευνα δράςθσ που αναπτφχκθκε για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ 

διατριβισ προςπάκθςε να ερμθνεφςει το φαινόμενο αυτό. 

 Ππωσ φάνθκε από τθν ανάλυςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων, θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν 

Εκπαίδευςθ κινθτοποίθςε κετικά τθν ιςτορικι ςκζψθ των μακθτϊν τόςο τθσ Γϋ όςο και τθσ 

Αϋ Γυμναςίου, οι οποίοι παρουςίαςαν ςταδιακά πολφ ικανοποιθτικά επίπεδα Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ τόςο ωσ κατανόθςθσ του παρελκόντοσ, όςο και ωσ κυμικοφ τφπου 

ενδιαφζροντοσ γι’  αυτό. Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν φάνθκε θ 

κριτικι προςζγγιςθ των ιςτορικϊν πθγϊν, θ οποία οδιγθςε τουσ μακθτζσ ςτθν ανάπτυξθ 

εναλλακτικϊν ιςτορικϊν οπτικϊν για τα ιςτορικά γεγονότα και ςτθν κατανόθςθ των 

αιτιωδϊν ςχζςεων ςτον άξονα του χρόνου. Σθμαντικι, επίςθσ, ιταν ςτο πλαίςιο αυτό θ 

αξιοποίθςθ τεχνικϊν, όπωσ τα παιχνίδια ρόλων, το φάςμα τθσ διαφοράσ, ο διάδρομοσ ι ο 

κφκλοσ τθσ ςυνείδθςθσ ι ακόμθ το «ςπαςμζνο» τθλζφωνο.  

 Ραράλλθλα, οι μακθτζσ φάνθκε να αναπτφςςουν χαρακτθριςτικι αίςκθςθ τθσ 

πραγματικισ διάςταςθσ του παρελκόντοσ, ωσ βαςικοφ παράγοντα ενδιαφζροντοσ για τθν 
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Λςτορία. Οι μακθτζσ και των δφο τάξεων, ακόμθ κι αυτοί που παρουςίαηαν χαμθλι ι μζτρια 

ςχολικι επίδοςθ ενεργοποιικθκαν ζντονα ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, γεγονόσ που είχε 

επίδραςθ ακόμθ και ςτθν απόδοςι τουσ ςτισ τυπικζσ γραπτζσ ςχολικζσ δοκιμαςίεσ. 

Ραράλλθλα, διατυπϊκθκαν από τουσ μακθτζσ θκικζσ κρίςεισ για το παρελκόν κι 

εκδθλϊκθκε ενδιαφζρον για τθν ανκρϊπινθ διάςταςθ τθσ Λςτορίασ, ενϊ το ίδιο το ιςτορικό 

γεγονόσ πολφ ςυχνά αναγνωρίςτθκε ωσ ερζκιςμα για δράςθ ςτθ ςφγχρονθ εποχι, 

αναπτφςςοντασ ζνα πλαίςιο μεταγνϊςθσ, ςφμφωνα με το οποίο θ Λςτορία ζχει αξία για το 

ςιμερα.   

 Οι διδακτικζσ παρεμβάςεισ φαίνεται, επίςθσ, ότι διαμόρφωςαν ζνα 

μακθτοκεντρικό περιβάλλον μάκθςθσ, όπου ςταδιακά θ κακοδιγθςθ από τθ διδάςκουςα 

ζφκινε, ενϊ αναπτυςςόταν ταυτόχρονα το ςυνεργατικό πνεφμα ωσ προχπόκεςθ τθσ 

ανάπτυξθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ με τουσ μακθτζσ να ςυνεργάηονται ςε κλίμα 

εμπιςτοςφνθσ ςε επίπεδο ομάδασ ι και ολομζλειασ. Στο πλαίςιο αυτό όλοι οι μακθτζσ 

μπόρεςαν να εκφράςουν ελεφκερα τθ γνϊμθ τουσ, χωρίσ το φόβο του λάκουσ, όπωσ 

επιβάλλει θ ενςυναιςκθτικι προςζγγιςθ του παρελκόντοσ. Θ ομαδικότθτα και θ 

ςυνεργαςία, βζβαια, όπωσ φάνθκε, ιταν δεδομζνθ για τουσ μεγαλφτερουσ μακθτζσ, ενϊ 

για τουσ μικρότερουσ ςε θλικία απαιτικθκε προςπάκεια και χρόνοσ για να επιτευχκεί. 

Κακοριςτικισ ςθμαςίασ ςε αυτό, εκτόσ από τθν προςπάκεια τθσ διδάςκουςασ, ιταν θ 

παρουςία μακθτϊν που αναδείχτθκαν ςε ρόλουσ θγετικοφσ τόςο με τισ ιδζεσ και τισ 

προτάςεισ τουσ όςο και με τθν παρουςία τουσ ςτθν ομάδα, χωρίσ υποχρεωτικά να είναι 

μακθτζσ με υψθλι ςχολικι επίδοςθ.  

 Ζνα κζμα καίριο ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ ςτθν τάξθ είναι αυτό τθσ επάρκειασ του διακζςιμου διδακτικοφ χρόνου. Στισ 

διδακτικζσ παρεμβάςεισ, που εφαρμόςτθκαν, οι μακθτζσ πολφ νωρίσ απζκτθςαν ζλεγχο του 

χρόνου. Σε αυτό ςυνζβαλαν θ ςτακερότθτα ςτθν εφαρμογι, αλλά και ο ςαφισ ςχεδιαςμόσ 

και θ ςτοχοκεςία των μακθμάτων. 

 Ζνα ςοβαρό, επίςθσ, κζμα ιταν αυτό τθσ γλωςςικισ ζκφραςθσ των μακθτϊν, ωσ 

αναγκαίασ προχπόκεςθσ ζκφραςθσ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, θ οποία ζδειξε να 

βελτιϊνεται με τθν πρόοδο των δραςτθριοτιτων ελεφκερθσ ζκφραςθσ και γραφισ ςε ρόλο. 

Στθ βελτίωςθ αυτι φαίνεται να ςυνζβαλε και θ ειςαγωγι τεχνικϊν ελεφκερθσ ζκφραςθσ 

χωρίσ γλωςςικι επικοινωνία, όπωσ θ παντομίμα, οι παγωμζνεσ εικόνεσ, τα ομαδικά γλυπτά, 

μζςω των οποίων οι μακθτζσ βρικαν ζναν εναλλακτικό τρόπο ζκφραςθσ και 

νοθματοδότθςθσ τθσ ιςτορικισ τουσ ςκζψθσ. 

  Θ ςκθνικι και δραματικι ζκφραςθ των μακθτϊν, ενταγμζνθ πάντα ςτο ιςτορικό 
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πλαίςιο,  χαρακτθριηόταν γενικά από φυςικότθτα, αλλά ςυχνά και χιοφμορ, γεγονόσ που 

ίςωσ επθρζαςε κετικά και τθν όλθ δράςθ. Λδιαίτερο ρόλο ςε αυτό είχε ίςωσ και θ χριςθ 

αντιγράφων αυκεντικϊν αντικειμζνων και αρχειακοφ υλικοφ, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ των 

νζων τεχνολογιϊν ωσ βοθκθτικϊν ςτοιχείων, εντάςςοντασ τουσ μακθτζσ ακόμθ πιο γόνιμα 

ςτο ιςτορικό πλαίςιο που μελετοφςαν. 

 Θ ποιοτικι προςζγγιςθ ςτθν παροφςα ζρευνα ζδειξε πωσ θ Λςτορικι Ενςυναίςκθςθ 

ωσ γνωςτικι δεξιότθτα και ωσ κυμικι προςζγγιςθ του παρελκόντοσ είναι δυνατό να 

καλλιεργθκεί αποτελεςματικά και γόνιμα με τθ χριςθ τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ, εφόςον εφαρμόηεται ςτακερά ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, αξιοποιεί ποικίλεσ 

τεχνικζσ με ευελιξία, δίνει τθ δυνατότθτα ελεφκερθσ ζκφραςθσ ςτουσ μακθτζσ και τουσ 

ενκαρρφνει να ςυνεργαςτοφν ςε κλίμα εμπιςτοςφνθσ. 
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Βϋ Μζροσ: Ερευνθτικι διαδικαςία και ευριματα ζρευνασ 

 

Κεφάλαιο 6ο: Αξιολόγθςθ δραςτθριοτιτων με βάςθ τισ απόψεισ των μακθτϊν 

 

Ι. υλλογι δεδομζνων 

Εκτόσ από τθν παρατιρθςθ, τισ εργαςίεσ και τα ςχόλια των μακθτϊν, αλλά και τθν ποςοτικι 

ανάλυςθ των γραπτϊν δοκιμαςιϊν, κρίκθκε αναγκαία και θ τελικι αξιολόγθςθ τθσ 

παρζμβαςθσ με ερωτθματολόγιο που δόκθκε ςτουσ μακθτζσ των πειραματικϊν ομάδων (Α-

1 και Γ-1) μετά το τζλοσ των διδακτικϊν παρεμβάςεων. Στόχοσ των ςυηθτιςεων και τθσ 

χριςθσ των ερωτθματολογίων αυτϊν ιταν θ αποτφπωςθ τθσ άποψθσ που ςχθμάτιςαν οι 

μακθτζσ για τθν προςζγγιςθ του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ μζςω τεχνικϊν τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ και θ επίδραςθ που, κατά τθ γνϊμθ τουσ, είχε αυτι ςτθ 

διαδικαςία μάκθςισ τουσ (πβ. Ραπαδόπουλοσ 2010α, 197-207˙ Beat & Barrett 2005, 216-

217˙ Duetepe 2004, 55-56˙ Stradling 2001, 135-136˙ Άλκθςτισ 1998, 54-56).   

 

ΙΙ. Διαμόρφωςθ ερωτθματολογίων 

Τα ερωτθματολόγια διαμορφϊκθκαν με βαςικι μζριμνα να είναι απλά και ςφντομα, ϊςτε 

να μποροφν να απαντθκοφν εφκολα από τουσ μακθτζσ. Ρροτιμικθκε να χρθςιμοποιθκοφν 

ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου160, ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να αναδείξουν 

τισ πτυχζσ τθσ αξιολόγθςθσ, που κα ικελαν οι ίδιοι, και να εκφραςτοφν ελεφκερα. Οι 

ερωτιςεισ περιορίςτθκαν ςε οκτϊ (8) και ςε αυτζσ οι μακθτζσ καλοφνταν: 

(α) να εντοπίςουν πικανζσ διαφορζσ από τθ ςυμβατικι διδαςκαλία,  

(β) να αξιολογιςουν το μάκθμα ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα και το ενδιαφζρον που 

τουσ προκάλεςε,  

(γ) να διατυπϊςουν παρατθριςεισ για τθν επίδραςθ που αυτό μπορεί να είχε ςτθν τάξθ και 

ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, 

(δ) να αναφζρουν πικανά προβλιματα κι αρνθτικζσ πλευρζσ,  

(ε) να αναλογιςτοφν για το αν θ προςζγγιςθ αυτι τουσ βοικθςε να κατανοιςουν κάποιεσ 

πτυχζσ του εαυτοφ τουσ, 

                                                           
160 Θ ζννοια του ερωτθματολογίου χρθςιμοποιείται ςτθν περίπτωςθ αυτι καταχρθςτικά. Στθν 

πραγματικότθτα πρόκειται για ζνα εργαλείο αποτελοφμενο από ςειρά ερωτιςεων που ςτόχο ζχει να 
εκμαιεφςει από τουσ μακθτζσ τθ γενικι εντφπωςθ, τθν οποία αποκόμιςαν από τθ νζα μορφι 
διδαςκαλίασ. Χρθςιμοποιείται δε αντί τθσ θμιδομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, με ςτόχο να ςυμμετάςχουν 
ςτθν αξιολόγθςθ όλοι οι εμπλεκόμενοι μακθτζσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν προτείνεται εδϊ ωσ 
μζςο μζτρθςθσ με γενικι ιςχφ. Αντίςτοιχο προσ το περιεχόμενο των ερωτθματολογίων ιταν και το 
περιεχόμενο των ςυηθτιςεων που ζγιναν μεταξφ των διδακτικϊν παρεμβάςεων. Αναλυτικά το 
ερωτθματολόγιο, όπωσ δόκθκε ςτουσ μακθτζσ, παρατίκεται ςτο παράρτθμα ΚΑ. 
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(ςτ) να αποδϊςουν ελεφκερα τισ εντυπϊςεισ τουσ. 

  

ΙΙΙ. Διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίων 

Συγκεντρϊκθκαν ςυνολικά ςαράντα πζντε (45) ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ, 

ςυμπλθρωμζνα από όλουσ τουσ μακθτζσ των πειραματικϊν ομάδων. Θ ςυμπλιρωςθ των 

ερωτθματολογίων ζγινε ατομικά μετά το πζρασ τθσ τελευταίασ διδακτικισ παρζμβαςθσ και 

αφοφ προθγικθκε ςχετικι ςυηιτθςθ και ςτισ δφο «πειραματικζσ» ομάδεσ (Α-1 και Γ-1). Σε 

περίπτωςθ που οι μακθτζσ είχαν απορίεσ, θ διδάςκουςα τουσ προζτρεπε να απαντιςουν 

ελεφκερα. Σε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ χρειάςτθκε να δοκοφν διευκρινίςεισ για το 

περιεχόμενο των ερωτιςεων. Ρρζπει, επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι οι δφο μακθτζσ τθσ Α-1 

ομάδασ που παρουςίαηαν ιπια νοθτικι υςτζρθςθ (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, 

III.3.iv.) δεν μπόρεςαν να απαντιςουν επαρκϊσ γραπτϊσ˙ γι’  αυτό κεωρικθκε ςκόπιμο να 

δϊςουν προφορικά τισ απαντιςεισ τουσ εν είδει ςυνζντευξθσ και αυτζσ να μεταφερκοφν με 

ακρίβεια ςτο ερωτθματολόγιό τουσ. 

 

ΙV. Μζκοδοσ επεξεργαςίασ 

Αφοφ ςυγκεντρϊκθκαν τα ερωτθματολόγια, ξεκίνθςε θ καταγραφι κι επεξεργαςία των 

δεδομζνων. Κατ’  αρχάσ οι απαντιςεισ των μακθτϊν κατεγράφθςαν ςε αρχείο Excel 

(Windows 2007), κωδικοποιικθκαν (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 5ο, Λ) αναλφκθκαν 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, 

ΛΛΛ.4), ομαδοποιικθκαν κι επανακωδικοποιικθκαν ανά ομάδα, μεταφζρκθκαν ςε αρχείο 

SPSS v.20 κι αναλφκθκαν με βάςθ τισ αρχζσ τθσ περιγραφικισ κι επαγωγικισ ςτατιςτικισ 

ανάλυςθσ. Θ παρουςίαςθ, επομζνωσ, των αποτελεςμάτων παρακάτω βαίνει διττϊσ, με 

βάςθ τισ αρχζσ τθσ ποςοτικισ και τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ. 

 Συγκεκριμζνα, ςτα περιγραφικά ποςοτικά ςτοιχεία υπολογίςτθκαν από κοινοφ και 

για τισ δφο τάξεισ κατανομζσ ςυχνότθτασ (οφςςοσ & Ευςτακίου 2008, 15-17). Για τθ 

ςυναγωγι ςυμπεραςμάτων ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επαγωγικισ ςτατιςτικισ ωσ προσ τθν 

ανεφρεςθ πικανϊν διαφορϊν μεταξφ των μακθτϊν των δφο τάξεων, κρίκθκε ωσ κατάλλθλο 

κριτιριο το μθ παραμετρικό χ2, το οποίο εξετάηει τθ ςυνάφεια μεταξφ δφο μεταβλθτϊν, που 

είναι και οι δφο κατθγορικζσ (Εμβαλωτισ et al. 2006, 80-86˙ Ανδρεαδάκθσ & Βάμβουκασ 

2005, 71). 

 Για τθν ενίςχυςθ των ποςοτικϊν αποτελεςμάτων χρθςιμοποιικθκαν 

κωδικοποιθμζνα δείγματα αποςπαςμάτων απαντιςεων, τα οποία αναλφκθκαν και 

ομαδοποιικθκαν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ (βλ. παραπάνω, Βϋ Μζροσ, 
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Κεφάλαιο 5ο, Λ). 

 

V. Ευριματα ποςοτικισ ανάλυςθσ 

Για να διερευνθκεί θ αντίλθψι τουσ για τθν προτεινόμενθ μορφι διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ 

μζςω τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ, οι μακθτζσ ρωτικθκαν τι διαφορετικό 

ςυνζβθ, κατά τθ γνϊμθ τουσ, κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δζκα εβδομάδων 

μακθμάτων.  

Διάγραμμα 1 

Θ αντίλθψθ των μακθτϊν για τθ νζα μορφι διδαςκαλίασ 

 

 Από το ςφνολο των ςαράντα πζντε (45) μακθτϊν και των δφο τάξεων, ζνδεκα (11) 

χαρακτιριςαν τθ διδαςκαλία ωσ μια μορφι «βιωματικισ» επαφισ με το παρελκόν 

(ποςοςτό 24,4% του ςυνόλου), εννζα (9) μακθτζσ κεϊρθςαν πωσ ιταν ζνασ τρόποσ που 

τουσ βοικθςε να μάκουν περιςςότερα μζςω ςυηιτθςθσ και ςυνεργαςίασ (ποςοςτό 20% του 

ςυνόλου), ενϊ είκοςι πζντε (25) μακθτζσ ανζφεραν πωσ αντελιφκθςαν τθ νζα μορφι 

διδαςκαλίασ ωσ μια προςζγγιςθ διαφορετικι και πιο εφκολθ ςτθν κατανόθςι τθσ, που τουσ 

προκαλοφςε ζκπλθξθ κι ενδιαφζρον κάκε φορά (ποςοςτό 55,6%). Δεν βρζκθκαν ςτατιςτικά 

ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των μακθτϊν των δφο τάξεων161. 

 Ραράλλθλα, όλοι οι μακθτζσ διλωςαν πωσ θ διδαςκαλία μζςω τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ιταν μια καλι κι ενδιαφζρουςα επιλογι.  

                                                           
161

 Στο παράρτθμα ΚΒ παρατίκενται αναλυτικοί ςτατιςτικοί πίνακεσ για τθν ποςοτικι ανάλυςθ των 
δεδομζνων. 

"Βιωματικι" 
επαφι με το 

παρελκόν
24%

Μάκαμε 
περιςςότερα

20%

Ζκπλθξθ
56%
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Διάγραμμα 2 

Γιατί ιταν ενδιαφζρουςα αυτι θ μορφι διδαςκαλίασ;  

 

 Ειδικότερα, τριάντα πζντε (35) μακθτζσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν μεταξφ 

των λόγων, για τουσ οποίουσ κεϊρθςαν τθ διδαςκαλία αυτι ενδιαφζρουςα, το γεγονόσ ότι 

τθ βρικαν διαςκεδαςτικι (ποςοςτό 77,8%), είκοςι οκτϊ (28) μακθτζσ ότι τουσ βοικθςε να 

κατανοιςουν καλφτερα τθν φλθ (ποςοςτό 62,2%), είκοςι πζντε (25) μακθτζσ ότι ζμακαν να 

ςυνεργάηονται χάρθ ςτθ μζκοδο αυτι (ποςοςτό 55,6%), τζςςερισ (4) ότι τουσ βοικθςε να 

αναπτφξουν το λόγο τουσ (ποςοςτό 8,9%) και είκοςι (20) μακθτζσ υποςτιριξαν ότι θ 

Δραματικι τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ είχε ενδιαφζρον ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ, γιατί τουσ 

ωκοφςε να ςκεφτοφν (ποςοςτό 44,4%).  Στατιςτικά ςθμαντικι διαφορά βρζκθκε μεταξφ των 

μακθτϊν των δφο τάξεων ςε μία μόνο από τισ παραπάνω δθλϊςεισ, με τουσ μακθτζσ τθσ            

Γ-1 ομάδασ να αναφζρουν ςε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικό υψθλότερο ποςοςτό ςε ςχζςθ με τουσ 

μακθτζσ τθσ Α-1 ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ είναι ενδιαφζρουςα μορφι 

διδαςκαλίασ, γιατί τουσ ωκεί να ςκζφτονται (ποςοςτό 61,9% ζναντι 29,2%, χ2(1)=4,862, 

p<0,05) (βλ. πίνακα 1). 

Πίνακασ 1 

Κατανομι των μακθτϊν του δείγματοσ ωσ προσ τθ διλωςθ ότι θ Δραματικι Σζχνθ ςτθν 
Εκπαίδευςθ κινθτοποιοφςε τθ ςκζψθ τουσ – Ανά τάξθ (Α-1 & Γ-1) 

 Σμιμα 

Α-1: Πειραματικι 
Ομάδα 

Γ-1: Πειραματικι 
Ομάδα 

“Μασ ζβαηε να ςκεφτοφμε” Ναι 

F 7 13 

%  
 

29,2%  
 

 
61,9%  

 

Pearson Chi-Square=4,862 df: 1 p=0,027 (p<0,05) 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

77,8%
62,2%

55,6%

8,9%

44,4%

Διαςκεδαςτικό Kαλφτερθ κατανόθςθ

Μάκαμε να ςυνεργαηόμαςτε Αναπτφξαμε το λόγο μασ

Μασ ζβαηε να ςκεφτοφμε
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 Ραράλλθλα, όλοι οι μακθτζσ ςυμφϊνθςαν πωσ θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν 

Εκπαίδευςθ είχε κετικι επίδραςθ ςτθν τάξθ. 

Διάγραμμα 3 

Πϊσ βοικθςε τθν τάξθ; 

 

 Συγκεκριμζνα, τριάντα (30) μακθτζσ κεϊρθςαν πωσ θ χριςθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ 

ςτθν Εκπαίδευςθ ςυνζβαλε ςτθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία των μακθτϊν μεταξφ τουσ 

(ποςοςτό 66,7%), δζκα (10) ότι τουσ βοικθςε να κατανοιςουν ςτοιχεία που δεν κα 

καταλάβαιναν εφκολα παιδιά τθσ θλικίασ τουσ (ποςοςτό 22,2%) και πζντε (5) ότι τουσ 

ζδωςε τθ δυνατότθτα να εκφράςουν ελεφκερα τισ απόψεισ τουσ (ποςοςτό 11,1%). 

Στατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ δεν παρουςιάςτθκαν ςτισ δθλϊςεισ αυτζσ. 

 Επίςθσ, όλοι οι μακθτζσ διλωςαν ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ 

επθρζαςε κετικά το ίδιο το μάκθμα τθσ Λςτορίασ. 

 

Διάγραμμα 4 

Πϊσ ςυνζβαλε κετικά ςτο μάκθμα; 

 

 Ωσ λόγουσ ανζφεραν είκοςι τζςςερισ (24) μακθτζσ τθν καλφτερθ κατανόθςθ του 

μακιματοσ (ποςοςτό 53,3%), τζςςερισ (4) τθν ελεφκερθ λιψθ πρωτοβουλιϊν (ποςοςτό 

Βοικθςε ςτθν επικοινωνία 
και τθ ςυνεργαςία όλων 

των μακθτϊν
67%

Μασ βοικθςε να 
καταλάβουμε περιςςότερα 
από όςα μπορεί ζνα παιδί 

τθσ θλικίασ μασ
22%

Ελεφκερθ ζκφραςθ
11%

Καλφτερθ 
κατανόθςθ 

του 
μακιματοσ

53%
Παίρναμε 

πρωτοβουλίεσ, 
αντί να 

μακαίνουμε 
απ'  ζξω

9%

Πιο ευχάριςτθ 
ατμόςφαιρα

38%
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8,9%) και δεκαεπτά (17) μακθτζσ τθν ευχάριςτθ ατμόςφαιρα που ζκανε το μάκθμα 

ενδιαφζρον (ποςοςτό 37,8%). Και ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν παρουςιάςτθκαν ςτατιςτικά 

ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των μακθτϊν των δφο τάξεων. 

 Από το ςφνολο των ςαράντα πζντε (45) ςυμμετεχόντων, οι είκοςι ζξι (26) δεν 

επεςιμαναν κανζνα πρόβλθμα ςτθν εφαρμογι των διδακτικϊν παρεμβάςεων (ποςοςτό 

57,8%), ενϊ δεκαεννζα (19) μακθτζσ ανζφεραν ότι αντιμετϊπιςαν κάποιο πρόβλθμα 

(ποςοςτό 42,2%), το οποίο, όπωσ όλοι διλωςαν, ξεπεράςτθκε ςτθν πορεία.  

 

Διάγραμμα 5 

Προβλιματα που παρουςιάςτθκαν 

 

 Από τουσ μακθτζσ που ανζφεραν προβλιματα δεκατρείσ (13) ανικαν ςτθν Α-1 τάξθ 

και ζξι (6) ςτθ Γ-1, χωρίσ να βρεκεί, ωςτόςο, ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ τουσ 

(54,2% ζναντι 28,6%, χ2(1)=3,008, p>0,05). 

 

Πίνακασ 2 

Κατανομι των μακθτϊν του δείγματοσ ωσ προσ τθν επιςιμανςθ προβλιματοσ – Ανά τάξθ 

(Α-1 & Γ-1) 

 Σμιμα 

Α-1: Πειραματικι 
Ομάδα 

Γ-1: Πειραματικι 
Ομάδα 

“Αντιμετϊπιςα πρόβλθμα” Ναι 

f 13 6 

%  
 

54,2%  
 

 
28,6%  

 

Pearson Chi-Square=3,008 df: 1 p=0,083 (p>0,05) 

 

 Συγκεκριμζνα, τρεισ (3) μακθτζσ διλωςαν ότι είχαν πρόβλθμα με τθ γλωςςικι τουσ 

ζκφραςθ, που βελτιϊκθκε ςταδιακά (ποςοςτό 6,7% του ςυνόλου των ςυμμετεχόντων), δφο 

(2) μακθτζσ ανζφεραν ωσ πρόβλθμα το χρόνο, κατά τισ πρϊτεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ 

Κανζνα πρόβλθμα
58%

Γλωςςικι ζκφραςθ
7%

Χρόνοσ
4%

Προβλιματα ςτθ 
ςυνεργαςία και 

φαςαρία
29%

Προςαρμογι
2%
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(ποςοςτό 4,4%), μία (1) μακιτρια ανζφερε μια δυςκολία «προςαρμογισ» ςτο νζο τφπο 

δραςτθριοτιτων, πρόβλθμα που ξεπζραςε γριγορα (ποςοςτό 2,2%), και δεκατρείσ (13) 

μακθτζσ ζκαναν λόγο για τθ δυςκολία ςτθ ςυνεργαςία και τθ διαχείριςθ ςχζςεων που 

εκδθλωνόταν με φαςαρία και διευκετικθκε με τθν πρόοδο των δραςτθριοτιτων (ποςοςτό 

28,9%). Στατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των δφο τάξεων παρουςιάςτθκε ςτθν 

αναφορά ωσ προβλιματοσ τθσ δυςχζρειασ ςτθ ςυνεργαςία και τθσ ςυνακόλουκθσ 

φαςαρίασ, κακϊσ δϊδεκα (12) μακθτζσ τθσ Α-1 τάξθσ προβλθματίςτθκαν ςχετικά, ζναντι 

ενόσ (1) τθσ Γ-1 τάξθσ (50% ζναντι 4,8%, χ2(1)=11,157, p<0,01).  

Πίνακασ 3 

Κατανομι των μακθτϊν του δείγματοσ ωσ προσ τον προβλθματιςμό για τισ δυςκολίεσ ςτθ 
ςυνεργαςία και τθ ςυνακόλουκθ φαςαρία – Ανά τάξθ (Α-1 & Γ-1) 

 Σμιμα 

Α-1: Πειραματικι 
Ομάδα 

Γ-1: Πειραματικι 
Ομάδα 

“Δυςκολίεσ ςτθ ςυνεργαςία 
και φαςαρία” 

Ναι 

F 12 1 

%  
 

50%  
 

 
4,8%  

 

Pearson Chi-Square=11,157 df: 1 p=0,001 (<0,01) 

 

 Ραράλλθλα, κανζνασ μακθτισ δεν εντόπιςε κάποια αρνθτικι πλευρά ςτθ 

μεκοδολογία και το ςχεδιαςμό των διδακτικϊν παρεμβάςεων, ενϊ ςαράντα δφο (42) 

μακθτζσ διλωςαν πωσ ζμακαν κάτι για τον εαυτό τουσ (ποςοςτό 93,3%). 

Διάγραμμα 6 

Σι ζμακεσ για τον εαυτό ςου; 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

18,6%
25,6%

39,5%

55,8%

41,9%

Πτι μπορϊ να ςκζφτομαι ςαν τουσ ανκρϊπουσ του παρελκόντοσ

Πτι μπορϊ να ςκζφτομαι και να αξιολογϊ τθν πολιτικι

Πτι με πιο ευχάριςτθ μορφι διδαςκαλίασ αποδίδω καλφτερα και μπορϊ να ολοκλθρϊνω τισ 
ςκζψεισ μου
Πτι μπορϊ να ςυνεργάηομαι με τουσ ςυμμακθτζσ μου

Πτι μου αρζςει θ ιςτορία
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 Συγκεκριμζνα, οκτϊ (8) μακθτζσ ανζφεραν μεταξφ αυτϊν που ζμακαν για τον εαυτό 

τουσ ότι ςυνειδθτοποίθςαν πωσ μποροφν να ςκζφτονται ςαν τουσ ανκρϊπουσ του 

παρελκόντοσ (ποςοςτό 18,6%), ζνδεκα (11) ότι μποροφν να ςκζφτονται και να αξιολογοφν 

τθν πολιτικι (ποςοςτό 25,6%), δεκαεπτά (17) ότι με πιο ευχάριςτθ διδαςκαλία αποδίδουν 

καλφτερα ςτο μάκθμα (ποςοςτό 39,5%), είκοςι τζςςερισ (24) ότι μποροφν να ςυνεργάηονται 

με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ (ποςοςτό 55,8%) και δεκαοκτϊ (18) μακθτζσ κατάλαβαν ότι τουσ 

αρζςει θ Λςτορία (ποςοςτό 41,9%).  

 Στατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των δφο τάξεων φάνθκαν με τουσ μακθτζσ 

τθσ Γ-1 να ςθμειϊνουν υψθλότερο ποςοςτό ςτισ δθλϊςεισ ότι κατάλαβαν πωσ μποροφν να 

αξιολογοφν τθν πολιτικι (42,9% ζναντι 8,3%, χ2(1)=7,228, p<0,01) και πωσ τουσ αρζςει θ 

Λςτορία (57,1% ζναντι 25%, χ2(1)=4,821, p<0,05), ενϊ οι μακθτζσ τθσ Α-1 ςθμείωςαν 

ςτατιςτικά υψθλότερο ποςοςτό ςτθ διλωςθ ότι ζμακαν πωσ μποροφν να ςυνεργάηονται με 

τουσ ςυμμακθτζσ τουσ (79,2% ζναντι 23,8%, χ2(1)=13,790, p<0,001).  

 

Πίνακασ 4 

Κατανομι των μακθτϊν του δείγματοσ ωσ προσ τισ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ που 

παρουςίαςαν ςτθν ερϊτθςθ «τι ζμακεσ για τον εαυτό ςου» – Ανά τάξθ (Α-1 & Γ-1) 

 Σμιμα Pearson 
Chi-Square Α-1: Πειραματικι Ομάδα Γ-1: Πειραματικι Ομάδα 

“Μπορϊ να αξιολογϊ τθν 
πολιτικι” 

Ναι 

f 2 9 7,228 
df: 1  
p=0,007 
(p<0,01) 

%  8,3% 42,9% 

“Μου αρζςει θ Ιςτορία” Ναι 

f 6 12 4,821 
df: 1 
p=0,028 
(p<0,05) 

% 25% 57,1% 

“Μπορϊ να ςυνεργάηομαι 
με τουσ ςυμμακθτζσ μου” 

Ναι  

f 19 5 13,790 
df: 1 
p=0,000 
(p<0,001) 

% 79,2% 23,8% 

 

 Αξιολογϊντασ, τζλοσ, το ςφνολο τθσ δράςθσ με τθν απάντθςι τουσ ςτθν ερϊτθςθ 

«τι αποκόμιςεσ από τα μακιματα αυτά;», πζντε (5) από τουσ τριάντα πζντε (35) μακθτζσ 

που ζδωςαν κάποια απάντθςθ, ζδωςαν ζμφαςθ ςτθ ςυνεργαςία ωσ παράγοντα 

κατανόθςθσ (ποςοςτό 11,1% του ςυνόλου των μακθτϊν), δφο (2) ζδωςαν ελεφκερα 

μθνφματα για πολιτικι δράςθ (ποςοςτό 4,4% του ςυνόλου) και είκοςι οκτϊ (28) ζδωςαν 

μια αξιολογικι κρίςθ για το μάκθμα χαρακτθρίηοντάσ το πολφ κετικά (ποςοςτό 62,2%).  
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Διάγραμμα 7 

Σι αποκόμιςεσ από τα μακιματα αυτά; 

 
 

 Στατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των δφο τάξεων παρουςιάςτθκε ωσ προσ το 

χαρακτθριςμό των μακθμάτων με μια κετικι αξιολογικι κρίςθ, με τθν Α-1 να ςθμειϊνει 

υψθλότερο ποςοςτό (83,3% ζναντι 38,1%, χ2(1)=9,751, p<0,01). 

 

Πίνακασ 5 

Κατανομι των μακθτϊν του δείγματοσ ωσ προσ τθν ζκφραςθ αξιολογικισ κρίςθσ – Ανά 

τάξθ (Α-1 & Γ-1) 

 Σμιμα 

Α-1: Πειραματικι 
Ομάδα 

Γ-1: Πειραματικι 
Ομάδα 

“Ιταν υπζροχα” Ναι 

f 20 8 

%  
 

83,3%  
 

 
38,1%  

 

Pearson Chi-Square=9,751 df: 1 p=0,002 (p<0,01) 

 

 
VI. Δεδομζνα ποιοτικισ ανάλυςθσ  

Πλοι οι μακθτζσ και των δφο τάξεων δζχτθκαν πωσ το μάκθμα με τθ μορφι τθσ Δραματικισ 

Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ιταν διαφορετικό από αυτό που είχαν ςυνθκίςει να 

παρακολουκοφν ςε όλα τα μακθτικά τουσ χρόνια: 

 Ξεφφγαμε από τθν ίδια διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ από τθν Τρίτθ Δθμοτικοφ. 

(Μ.21/Γ-1/1/2/1) 

Καμία 
απάντθςθ

22%

Θ ςυνεργαςία 
οδθγεί ςε εισ 

βάκοσ 
κατανόθςθ

11%

Μινυμα για 
πολιτικι δράςθ

5%

Ιταν υπζροχα
62%
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 Θ «βιωματικι» επαφι με το παρελκόν ωσ νζο ςτοιχείο τθσ διδαςκαλίασ 

αναφζρκθκε από μακθτζσ και των δφο τάξεων: 

 

Δουλζψαμε ςε ομάδεσ ςαν να ιμαςταν αρχαίοι Ζλλθνεσ. 

(Μ.7/Α-1/1/3/1) 

 

Είναι διαφορετικό, γιατί μασ βοθκοφςε να ςκεφτοφμε ςαν άνκρωποι τθσ αρχαϊκισ 

εποχισ. 

(Μ.9/Α-1/1/2/1) 

 

Εκείνο που ςυνζβθ ςτο ταξίδι μασ είναι πωσ όλοι μαηί κάναμε ομαδικζσ 

δραςτθριότθτεσ, κάναμε ςκετςάκια, κάναμε ρόλο (sic), μοιάηοντασ ςαν να ιμαςταν (sic) 

οι aρχαίοι Ζλλθνεσ, που (sic) όλοι ενωμζνοι ηιςαμε αυτά τα ωραία γεγονότα. 

(Μ.17/Α-1/1/1/1) 

 

Το διαφορετικό που ςυνζβθ είναι ότι μπικαμε ςτθ κζςθ των τότε ανκρϊπων και 

καταλάβαμε αυτό που διαβάςαμε ςτο βιβλίο, βιωματικά!!! (sic). 

(Μ.1/Γ-1/2/1/2) 

 

Κάναμε ςκετσ και παίξαμε ςαν να ιμαςταν ςε εκείνθ τθν εποχι. 

(Μ.15/Γ-1/1/3/1) 

 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ μπικαμε ςτθ κζςθ των ανκρϊπων που περνοφςαν τισ 

δυςκολίεσ και ζτςι προςπακιςαμε να δοφμε αν ζπραξαν ςωςτά.  

(Μ.17/Γ-1/2/1/1) 

 

 Άλλοι μακθτζσ εντόπιςαν ωσ βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ νζασ μορφισ διδαςκαλίασ, 

το οποίο τθ διαφοροποίθςε από τθν παραδοςιακι το γεγονόσ ότι μποροφςαν να 

ςυνεργαςτοφν, να ςυηθτιςουν και να δομιςουν τθ γνϊςθ τουσ μζςω τθσ δικισ τουσ 

ενεργοποίθςθσ: 

 

Γνωριςτικαμε καλφτερα ςαν ςυμμακθτζσ (sic) μζςα από τθν ομαδικι εργαςία. 

Συνεργαςτικαμε, μάκαμε και παίξαμε ςτθν ιςτορία, πράγμα που ποτζ δεν είχε 

ξαναγίνει. 

(Μ.4/Α-1/2/2/1) 

 

Ρροςωπικά μου άρεςε πολφ. Με τισ δραςτθριότθτεσ ςυνεργαςίασ ιταν πιο εφκολο να 
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μάκω, να καταλάβω και να κυμάμαι το μάκθμα. Ραράλλθλα, όμωσ, εμπλουτίηαμε και 

τισ γνϊςεισ μασ. 

(Μ.5/Α-1/2/1/1) 

 

Φζτοσ κάναμε πολλά, διάφορα και ωραία πράγματα, όπωσ παντομίμα, (μικρά) 

ςκετςάκια, δουλζψαμε ςαν ομάδα και ςυνεργαςτικαμε. Ζτςι, μάκαμε πολφ 

περιςςότερα. Αυτό είναι κάτι, το οποίο δεν είχαμε ξανακάνει. 

(Μ.8/Α-1/1/2/1) 

 

Με αυτό το ταξίδι μασ ςτο χρόνο μάκαμε πολλά πράγματα. Το μάκθμά μασ ζγινε πολφ 

διαφορετικό και ζτςι όλοι οι μακθτζσ ζγιναν μια ομάδα. 

(Μ.3/Γ-1/2/3/1) 

 

Μζςα ςε αυτοφσ τουσ μινεσ το μάκθμα ιταν διαφορετικό, διότι μασ δίνατε φακζλουσ 

και ςυνεργαηόμαςταν μεταξφ μασ, για να μάκουμε τι ςυνζβθ, αντί να παπαγαλίηουμε 

το μάκθμα. Ριςτεφω πωσ κατανόθςα καλφτερα το μάκθμα τθσ Λςτορίασ απ'  ό,τι πριν. 

(Μ.16/Γ-1/1/2/1) 

 

 Ωςτόςο, οι περιςςότεροι μακθτζσ αναγνϊριςαν ωσ ξεχωριςτό ςτοιχείο ςτθ 

διδαςκαλία αυτι, τθν παιγνιϊδθ διάκεςθ, που τουσ κινοφςε το ενδιαφζρον για τθν Λςτορία: 

 

Το διαφορετικό που ςυνζβθ και δεν περίμενα απ'  τθν αρχι τθσ χρονιάσ... Ρερίμενα ζνα 

μάκθμα τελείωσ ψυχρό... Αλλά τελικά το είδα πάρα πολφ ωραίο. Κάναμε 

δραςτθριότθτεσ, παίηαμε, αλλά και κάναμε μάκθμα. 

(Μ.1/Α-1/1/1/1) 

 

Κατά τθν γνϊμθ μου το διαφορετικό, το οποίο ςυνζβθ (ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ, 

ρόλοι, ςκθνζσ, παντομίμα, παιχνίδια), ιταν ςτοιχεία τα οποία ζδωςαν μια ανάλαφρθ 

πινελιά, που ζκανε τθ διαφορά και ζτςι είχαμε αποτζλεςμα (κετικό). 

(Μ.14/Α-1/2/1/1) 

 

Το διαφορετικό που ςυνζβθ είναι ότι δεν περάςαμε βαρετά, μασ βοικθςε να 

καταλάβουμε το μάκθμα. 

(Μ. 24/Α-1/1/3/1) 

 

Με αυτό τον τρόπο το μάκθμα ζγινε πιο ευχάριςτο, τα παιδιά δεν βαριόντουςαν και 

ζτςι με αυτόν τον τρόπο όλοι ςυμμετείχαν και προςπακοφςαν. 

(Μ.5/Γ-1/2/3/1) 
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...Θ διδαςκαλία αυτι είναι εξαιρετικι και δε βαριόμαςτε, γιατί το μάκθμα είναι πολφ 

εφκολο ζτςι. 

(Μ.8/Γ-1/1/3/1) 

 

Από τότε που ξεκινιςαμε να κάνουμε το μάκθμα ζτςι, ιταν πιο διαςκεδαςτικό και 

ευχάριςτο, αλλά και το καταλαβαίναμε καλφτερα. 

(Μ.11/Γ-1/1/3/1) 

 

Γνωρίςαμε ζναν άλλο τρόπο μελζτθσ του μακιματοσ τθσ ιςτορίασ, ενδιαφζροντα και 

διαςκεδαςτικό. 

(Μ.18/Γ-1/2/1/1) 

 

Μάκαμε ζναν διαφορετικό τρόπο μακιματοσ, που είναι πιο διαςκεδαςτικόσ. 

(Μ.19/Γ-1/2/1/1) 

 

 Ραράλλθλα, όλοι οι μακθτζσ διλωςαν πωσ θ προςζγγιςθ τθσ Λςτορίασ μζςω 

τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ιταν ενδιαφζρουςα και κετικι επιλογι:  

 

Το μάκθμα ιταν κάτι παραπάνω από καλό, ιταν καυμάςιο. 

(Μ.2/Α-1 /2/2/1) 

 

Ιταν τζλειο, δεν είχα φανταςτεί ότι κα δουλζψουμε ζτςι και ειδικά ςτθν Αϋ Γυμναςίου. 

(Μ.7/Α-1/1/3/2) 

 

Ιταν ΤΕΛΕΛΟ (sic), πάρα πολφ ωραίο. 

(M.8/G-1/2/3/1) 

 

Ριςτεφω πωσ ιταν καλό και τραβοφςε το ενδιαφζρον του μακθτι. 

(Μ.10/Γ-1/2/3/2) 

 

Ιταν καλό και για εμζνα και για το ςφνολο τθσ τάξθσ, πιςτεφω, διότι ιταν ζνασ 

διαφορετικόσ τρόποσ μάκθςθσ. 

(Μ.16/Γ-1/1/2/1) 

 

Ιταν κάτι διαφορετικό! (Συνοδεφεται από ςκίτςο με χαμογελαςτό πρόςωπο) 

(Μ.18/Γ-1/2/1/1) 
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 Το ενδιαφζρον των περιςςότερων μακθτϊν φαίνεται πωσ κινθτοποίθςε θ 

ευχάριςτθ και παιγνιϊδθσ διάκεςθ που επικρατοφςε ςτα μακιματα:  

 

Ιταν καλό και άριςτθ θ ςκζψθ τθσ κακθγιτριασ, που μζςα από το μάκθμα  (sic) μασ 

ζκανε να τα δοφμε ςαν παιχνίδι. 

(Μ.4/Α-1/2/2/1) 

 

Καλό ιταν, γιατί διαςκεδάηαμε κιόλασ με τισ ιδζεσ που είχαμε (παντομίμα, εργαςίεσ). 

(Μ.9/Α-1/1/2/1) 

 

Το μάκθμα ιταν καλό και όχι αδιάφορο κι, εκτόσ από πολλά πράγματα που μάκαμε, 

ιταν και διαςκεδαςτικό. 

(Μ.18/Α-1/2/2/1) 

 

Ιταν αρκετά καλό κι ενδιαφζρον όλο αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο ζγινε πιο 

ευχάριςτο το μάκθμα. 

(Μ.5/Γ-1/2/3/1) 

 

Ιταν καλό, γιατί χωριςμζνοι ςε ομάδεσ περάςαμε πολφ ωραία, γιατί ςυνεργαηόμαςταν 

και διαςκεδάηαμε ταυτόχρονα. 

(M.13/Γ-1/2/1/1) 

 

 Ρολλοί μακθτζσ, επίςθσ, επεςιμαναν ότι το μάκθμα με αυτόν τον τρόπο ιταν 

περιςςότερο κατανοθτό κι εφκολο, ενϊ ταυτόχρονα ενίςχυςε τθν εμβάκυνςθ ςτθν εποχι 

και ςυνζβαλε ςτθν απομνθμόνευςθ: 

 

Ιταν πάρα πολφ καλό. Μπικαμε μζςα ςτο κλίμα και καταλάβαμε τουσ φόβουσ, τισ 

ανθςυχίεσ, τι ςιμαινε χαρά, ευτυχία, ελευκερία για τουσ προγόνουσ μου. 

(Μ.5/Α-1/2/1/1) 

 

Το μάκθμα ιταν αρκετά ωραίο, ζωσ και τζλειο, δεν ιταν αδιάφορο, γιατί μασ βοικθςε 

να καταλάβουμε πϊσ ηοφςαν οι αρχαίοι Ζλλθνεσ εκείνθ τθν εποχι. 

(Μ.17/Α-1/1/1/1) 

 

Ιταν καλό με πολφ ενδιαφζρον (sic)˙ δε νομίηω ότι υπιρχε κάτι αδιάφορο! Πλα αυτά 

που κάναμε ιταν για το μάκθμα˙ γι’ αυτό μου άρεςε, για το λόγο ότι μου μείωςε τισ 

ϊρεσ διαβάςματοσ Λςτορίασ. Το κάναμε το μάκθμα αρκετά ενδιαφζρον. 

(Μ.23/Α-1/1/2/1) 
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Ιταν πολφ καλό, κακϊσ αποκομίςαμε πολλζσ νζεσ γνϊςεισ, που πιςτεφω πωσ κα 

κυμόμαςτε για πολφ καιρό. 

(Μ.12/Γ-1/2/2/1) 

 

Ιταν καλό. Το μάκθμα ζγινε πιο εφκολο και πολφ πιο κατανοθτό. 

(Μ.17/Γ-1/2/1/1) 

 

Ιταν καλό, γιατί ό,τι μάκαμε από αυτά τα μακιματα κα μασ μείνει ςτο μυαλό για πολφ 

περιςςότερο καιρό ςε ςχζςθ με αυτά που μάκαμε από τα βιβλία. 

(Μ.20/Γ-1/1/2/1) 

 

 Ρολλοί μακθτζσ, ακόμθ, ανζφεραν ωσ κετικό ςτοιχείο τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθ 

διδακτικι προςζγγιςθ τθσ Λςτορίασ τθ ςυνεργαςία, ωσ παράγοντα ενεργοποίθςθσ και 

ενδιαφζροντοσ για το μάκθμα: 

 

Ριςτεφω πωσ ιταν υπζροχο και ςυναρπαςτικό, γιατί ςυνεργαςτικαμε και κάναμε 

πολλζσ ομαδικζσ εργαςίεσ. 

(Μ.3/Α-1/2/1/1) 

 

Ιταν ςίγουρα καλό, γιατί είναι ωραίο να γινόμαςτε ομάδα. 

(Μ.12/Α-1/2/3/2) 

 

Το μάκθμα ιταν τζλειο!!! (sic) Γιατί πρϊτθ φορά ςυνεργάςτθκα με τα παιδιά και μου 

άρεςε. 

(Μ.15/Α-1/2/1/1) 

 

Ιταν καλό, διότι κατανόθςα καλφτερα τθν πολιτικι και οικονομικι κατάςταςθ τθσ 

εποχισ με ζναν τρόπο, ςτον οποίο όλοι μάκαμε, εκτόσ από Λςτορία, και πϊσ να 

ςυνεργαηόμαςτε. 

(Μ.7/Γ-1/1/1/1) 

 

Ιταν καλό, γιατί μποροφςαμε και εμείσ, που δεν προςζχαμε πριν, με τθ ςυνεργαςία να 

κάνουμε κάτι ςτο μάκθμα. 

(Μ.15/Γ-1/1/3/1) 
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 Δεν ιταν λίγοι, επίςθσ, οι μακθτζσ που διλωςαν ότι θ Δραματικι Τζχνθ τουσ ζδωςε 

τθ δυνατότθτα να ςκεφτοφν: 

 

 Τα μάκθμα ιταν υπερβολικά  (sic) καλό, διότι με ζβαλε ςε ςκζψεισ. 

(Μ.10/Α-1/1/3/1) 

 

Ιταν πολφ καλό και, αν γίνεται, κα ικελα να γίνει και τθν επόμενθ χρονιά, γιατί μασ 

δίνατε τθν ευκαιρία να εκφζρουμε τθν γνϊμθ μασ πάνω ςε διαφορετικά για εμάσ 

κζματα. 

(Μ.14/Α-1/2/1/1) 

 

Ιταν πολφ καλό. Ιταν ενδιαφζρον, γιατί μασ ζβαηε να ςκεφτοφμε. 

(Μ.3/Γ-1/2/3/1) 

 

Μασ ζβαλε ςε περιςςότερεσ ςκζψεισ. 

(Μ.9/Γ-1/1/3/1) 

 

Μποροφςαμε να οργανϊςουμε καλφτερα τισ ςκζψεισ μασ. 

(Μ.18/Γ-1/2/1/1) 

 

 Ραράλλθλα, λίγοι μακθτζσ, κυρίωσ από τθ Γϋ τάξθ, εκτόσ από τισ παραπάνω 

επιςθμάνςεισ, υποςτιριξαν πωσ θ Δραματικι Τζχνθ τουσ βοικθςε να βελτιϊςουν τθν 

ζκφραςι τουσ: 

 

Ριςτεφω πωσ ιταν καλό και διαςκεδαςτικό, γιατί εκτόσ από το ότι καταλάβαμε 

περιςςότερο το μάκθμα, μάκαμε να ςυνεργαηόμαςτε και αναπτφξαμε περιςςότερο το 

λόγο μασ. 

(Μ.1/Γ-1/2/1/2) 

 

Ο τρόποσ ζκφραςισ μασ άλλαξε κατά πολφ, πιςτεφω. 

(Μ.20/Γ-1/1/2/1) 

 

  Πλοι οι μακθτζσ ςυμφϊνθςαν πωσ θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ είχε κετικι 

επίδραςθ ςτθν τάξθ. Συγκεκριμζνα, οι περιςςότεροι κεϊρθςαν ωσ βαςικι ςυμβολι τθσ 

διδαςκαλίασ ςτο χϊρο τθσ τάξθσ το γεγονόσ ότι μζςω των δραςτθριοτιτων και τθσ 

ςυνεργαςίασ διαμορφϊκθκε κλίμα φιλικισ διάκεςθσ μεταξφ των μακθτϊν: 
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Βοικθςε τθν τάξθ, ϊςτε να ξζρουμε πϊσ να ςυνεργαηόμαςτε. 

(Μ.2/Α-1/2/2/1) 

 

Βοικθςε και με το παραπάνω ςτο να γνωριςτοφμε καλφτερα. 

(Μ.4/Α-1/2/2/1) 

 

Μασ βοικθςε να γνωριςτοφμε, να ςυνεργαςτοφμε και να γίνουμε φίλοι. 

(Μ.9/Α-1/1/2/1) 

 

Βοικθςε τθν τάξθ πάρα πολφ, γιατί κάναμε ομαδικζσ εργαςίεσ και ο ζνασ ενκάρρυνε 

τον άλλο. 

(Μ.13/Α-1/1/3/1) 

 

Ναι, τθν βοικθςε κετικά (sic), διότι τθν ζμακε να είναι ενωμζνθ και ο κακζνασ να 

εκφράηει τθν άποψι του. 

(M.17/A-1/1/1/1) 

 

Βοικθςε τθν επικοινωνία μεταξφ μασ. 

(Μ.1/Γ-1/2/1/2) 

 

Βοικθςε όλθ τθν τάξθ, γιατί γίναμε μια ομάδα και ςυνεργαςτικαμε μαηί (sic). 

(Μ.3/Γ-1/2/3/2) 

 

Ριςτεφω πωσ βοικθςε τθν τάξθ, κακϊσ με τθ ςυνεργαςία των μακθτϊν ο κακζνασ 

ςυμπλιρωνε και κάτι άλλο, κι ζτςι δθμιουργιςαμε εργαςίεσ με τισ γνϊςεισ μασ και τισ 

γνϊςεισ όλων των μακθτϊν. 

(Μ.7/Γ-1/1/1/1) 

 

Βοικθςε τθν τάξθ, αφοφ με τισ ομάδεσ ςυνεργαηόμαςταν και ο ζνασ μακθτισ 

κινθτοποιοφςε τον άλλον, οπότε όλοι δουλεφαμε. 

(Μ.12/Γ-1/2/2/1) 

 

 Μερικοί μακθτζσ εξζφραςαν τθν άποψθ ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ 

βοικθςε τθν τάξθ να προχωριςει ζνα βιμα παραπζρα ςτθν κατανόθςθ του μακιματοσ: 

 

 Βοικθςε τθν τάξθ, γενικϊσ τα παιδιά... Γιατί τα βοικθςε να καταλάβουν το μάκθμα. 

(Μ.1/Α-1/1/1/1) 
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Μασ βοικθςε ςτο να μάκουμε περιςςότερα πράγματα για εκείνθ τθν εποχι. 

(Μ.7/Α-1/1/3/1) 

 

Ναι, βοικθςε τθν τάξθ, γιατί ξεφεφγαμε από το κλαςικό μάκθμα, ενϊ παράλλθλα ιταν 

και εποικοδομθτικό και επιμορφωτικό (sic). 

(Μ.14/Α-1/2/1/1) 

 

Βοικθςε τθν τάξθ αρκετά˙ μζχρι και οι μακθτζσ χαμθλισ βακμολογίασ μπόρεςαν με 

ευκολία να απαντιςουν. 

(Μ.19/Α-1/2/2/1) 

 

Ριςτεφω πωσ ναι, βοικθςε. Γιατί δεν ιταν περίπλοκο κι ζτςι μποροφςαμε να 

καταλάβουμε περιςςότερα από ζνα παιδί τθσ θλικίασ μασ. 

(Μ.2/Γ-1/2/3/2) 

 

Βοικθςε τθν τάξθ πιςτεφω ανεβάηοντασ τθν ατομικι επίδοςθ του κάκε παιδιοφ. 

(Μ.16/Γ-1/1/2/1) 

 

 Μερικοί μακθτζσ, επίςθσ, τόνιςαν ότι θ Δραματικι Τζχνθ τουσ ζδωςε τθ 

δυνατότθτα να εκφράςουν ελεφκερα τισ απόψεισ τουσ ςτθν τάξθ: 

 

Μασ βοικθςε να μποροφμε ελεφκερα να εκφράηουμε τθ γνϊμθ μασ είτε με το 

προφορικό είτε με το γραπτό λόγο. 

(Μ.2/Γ-1/2/2/1) 

 

Σε γενικζσ γραμμζσ βοικθςε τθν τάξθ, γιατί ο κακζνασ ζλεγε τθ γνϊμθ του. 

(Μ.6/Γ-1/1/3/1) 

 

Βοικθςε αρκετά τθν τάξθ, γιατί ο κακζνασ μασ είχε τθ δικιά του άποψθ, τισ δικιζσ του 

ιδζεσ και τισ ςυηθτοφςε με τουσ άλλουσ. 

(Μ.11/Γ-1/1/3/1) 

 

 Πλοι οι μακθτζσ υποςτιριξαν ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ επθρζαςε 

κετικά το μάκθμα, για ποικίλουσ λόγουσ, με κυριότερο αυτό τθσ κατανόθςθσ του 

μακιματοσ: 
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Οι δραςτθριότθτεσ μάσ ζβαλαν να μποφμε ςτθ κζςθ των αρχαίων και να κατανοιςουμε 

τθ κζςθ τουσ, ενϊ ταυτόχρονα γινόταν μάκθμα. 

(Μ.4/Α-1/2/2/1) 

 

Το μάκθμα το βοικθςε πάρα πολφ, γιατί καταλάβαμε, αλλά και ςίγουρα κα κυμόμαςτε 

κάτι. 

(Μ.12/Α-1/2/3/2) 

 

Το μάκθμα το βοικθςε πολφ, γιατί αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ το ζκαναν πιο «λιανά». 

(Μ.13/Α-1/1/3/1) 

 

Βοικθςε πολφ το μάκθμα, γιατί μασ ζλυςε πολλζσ και διαφορετικζσ ερωτιςεισ (sic). 

(Μ.17/Α-1/1/1/1) 

 

Βοικθςε το μάκθμα, κάνοντάσ μασ να το καταλάβουμε καλφτερα. 

(Μ./9/Γ-1/1/3/1) 

 

Βοικθςε, γιατί μ'  αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ δε χρειαηόταν να μακαίνουμε παπαγαλία 

το μάκθμα, αντίκετα ςκεπτόμαςταν και το καταλαβαίναμε καλφτερα. 

(Μ.13/Γ-1/2/1/1) 

 

Βοικθςε το μάκθμα, κάνοντάσ το πιο ενδιαφζρον και πιο κατανοθτό, κάνοντάσ μασ να 

κζλουμε να μάκουμε περιςςότερα. 

(Μ.17/Γ-1/2/1/1/) 

 

Πςο για το μάκθμα, βοικθςε ςτο να καταλάβουμε τι ζγινε τότε και ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ μπικαμε ςτθ κζςθ πολιτϊν και πολιτικϊν τθσ εποχισ. 

(Μ.20/Γ-1/1/2/1) 

 

 Άλλοι μακθτζσ κεϊρθςαν πωσ το μάκθμα ενιςχφκθκε χάρθ ςτθν ευχάριςτθ 

ατμόςφαιρα που καλλιεργοφςαν οι δραςτθριότθτεσ: 

 

Ναι, βοικθςε το μάκθμα, γιατί με τισ δραςτθριότθτεσ ιταν πιο διαςκεδαςτικό. 

(Μ.1/Α-1/1/1/1) 

 

Ναι, μασ βοικθςε˙ όλα τα παιδιά παρακολουκοφςανε με τον πιο ευχάριςτο τρόπο. 

(Μ.9/Α-1/1/2/1) 
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Βοικθςε, γιατί δεν ιταν βαρετό. 

(Μ.11/Α-1/1//2/1) 

 

Ναι, βοικθςε τθν τάξθ, γιατί αλλάηαμε παραςτάςεισ και γιατί παρ'  όλα αυτά μάκαμε 

αυτό που ζπρεπε. 

(Μ.14/Α-1/2/1/1) 

 

Κυλοφςε πιο ευχάριςτα και κατανοθτά. 

(Μ.19/Α-1/2/2/1) 

 

Βοικθςε το μάκθμα, διότι πιςτεφω ότι ιταν πιο ευχάριςτο. 

(Μ.24/Α-1/1/3/1) 

 

Ναι, ζκανε τθν ατμόςφαιρα πιο ευχάριςτθ από αποπνικτικι (sic) που είναι ςυνικωσ 

ςτθν Λςτορία. 

(Μ.4/Γ-1/2/2/1) 

 

Ριςτεφω βοικθςε, γιατί το μάκθμα πλζον δεν ιταν τόςο βαρετό και αδιάφορο ςε 

κάποιουσ. 

(Μ.5/Γ-1/2/3/1) 

 

Κατά τθ γνϊμθ μου, το βοικθςε και πολφ μάλιςτα. Με τθν ιδζα του διαλόγου (sic) 

μεταξφ μασ, το μάκθμα ιταν ευχάριςτο κι όχι βαρετό. 

(M.10/Γ-1/2/3/2) 

 

Ιταν πιο εφκολο και μερικζσ φορζσ αςτείο (ενν. το μάκθμα). 

(Μ.15/Γ-1/1/3/1) 

 

 Λίγοι μακθτζσ, επίςθσ, τόνιςαν τθ ςθμαςία τθσ αυτενζργειασ και τθσ ελεφκερθσ 

λιψθσ πρωτοβουλιϊν ωσ παράγοντα βελτίωςθσ του μακιματοσ: 

 

Βοικθςε το μάκθμα, γιατί είναι πολφ καλφτερο να μιλάμε εμείσ παρά να μακαίνουμε 

απζξω και μετά από λίγο καιρό να το ξεχνάμε. 

(Μ.3/Γ-1/2/3/1) 

 

Ρροχϊρθςε το μάκθμα και άξιηε περιςςότερο, απ'  ό,τι αν διαβάηαμε κάποιεσ 

περιοριςμζνεσ ςελίδεσ από το βιβλίο, που οι μιςοί δε κα τισ διάβαηαν. 

(Μ.12/Γ-1/2/2/1) 
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 Μερικοί μακθτζσ επεςιμαναν προβλιματα που αντιμετϊπιςαν κατά τθ διάρκεια 

των διδακτικϊν παρεμβάςεων, τα οποία με τθν εξζλιξθ των δραςτθριοτιτων περιορίηονταν. 

Οι περιςςότεροι μακθτζσ, ωςτόςο, δεν ανζφεραν κάποιο πρόβλθμα: 

 

Στθν πορεία ίςωσ, αλλά ξεπεράςτθκε... Πχι αντικζτωσ (ενν. δεν υπιρξε). Αυτό εξάλλου 

φαίνεται από το αποτζλεςμα και από το ενδιαφζρον μασ ωσ τάξθ. 

(Μ.14/Α-1/2/1/1) 

 

Πχι (ενν. δεν υπιρξε πρόβλθμα), όλα ιταν εφκολα. Και ειδικά να δουλεφουμε όλοι μα 

όλοι μαηί. 

(Μ.12/Α-1/2/3/2) 

 

 Οι μακθτζσ που επεςιμαναν προβλιματα προζρχονταν κυρίωσ από τθν Αϋ 

Γυμναςίου. Το πιο ςυχνά αναφερόμενο πρόβλθμα είχε ςχζςθ με τθ δυςχζρεια ςτθ 

ςυνεργαςία και τθ ςυνακόλουκθ φαςαρία, που μερικζσ φορζσ προκαλοφνταν, κατά τθ 

διάρκεια του Αϋ και του Βϋ κφκλου τθσ ζρευνασ δράςθσ:  

 

Πχι (ενν. δεν υπιρξε πρόβλθμα)... Εκτόσ από τθ φαςαρία. Μερικζσ φορζσ με τισ 

δραςτθριότθτεσ υπιρχε πολλι φαςαρία και ζνασ ςυνεχισ πονοκζφαλοσ. 

(Μ.1/Α-1/1/1/1) 

 

Υπιρξε ζνα μικρό προβλθματάκι με ζνα παιδί ςτθν ομάδα που δε ςυνεργαηόταν και 

πολφ. 

(Μ.2/Α-1/2/2/1) 

 

Το μόνο πρόβλθμα που ίςωσ υπιρχε κάποιεσ φορζσ ιταν θ ςυνεργαςία. Μςωσ ο 

χαρακτιρασ κάποιων παιδιϊν (ίςωσ και ο δικόσ μου) δε βοθκοφςε και πολφ. 

(Μ.5/Α-1/2/1/1) 

 

Δεν υπιρξε κανζνα ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθ ςυνεργαςία μου, εκτόσ από μια φορά που 

δε ςυνεργαςτικαμε πολφ καλά με τθν ομάδα μου. 

(Μ.15/Α-1/2/1/1) 

 

Υπιρχαν (ενν. προβλιματα) ςτθν ομαδικι ςυνεργαςία, αλλά με τον καιρό ςυνθκίςαμε. 

(Μ.19/Α-1/2/2/1) 
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Ναι (ενν. υπιρξαν προβλιματα), ςχετικά με κάποια μακιματα που υπιρχαν 

αντιρριςεισ για το τι κα ζπρεπε να κάνουμε ι να γράψουμε. 

(Μ.4/Γ-1/2/2/1) 

 

 Άλλα προβλιματα που αναφζρκθκαν ιταν θ πίεςθ του χρόνου, θ δυςχζρεια ςτθ 

γλωςςικι ζκφραςθ, που ιρκε ςτθν επιφάνεια, αλλά ςταδιακά αντιμετωπίςτθκε, και μία 

μικρι δυςκολία προςαρμογισ ςτισ νζεσ δραςτθριότθτεσ κατά τισ πρϊτεσ διδακτικζσ 

παρεμβάςεισ: 

 

Σε αυτι τθ μορφι διδαςκαλίασ, τουλάχιςτον για μζνα, δεν υπιρξε κάποιο πρόβλθμα, 

εκτόσ από το άγχοσ του χρόνου. 

(Μ.4/Α-1/2/2/1) 

 

Υπιρξε αυτό το μικρό πρόβλθμα με το χρόνο, αλλά λυνόταν. 

(Μ.12/Γ-1/2/2/1) 

 

Ζνα μικρό αρνθτικό ςε όλο αυτό ιταν ότι εγϊ τουλάχιςτον δυςκολευόμουν ςτο να 

ςκεφτϊ τι να γράψω ςε δράςθ, όπωσ θ τελευταία (ενν. δραςτθριότθτα γραφισ ςε 

ρόλο). 

(Μ.20/Γ-1/1/2/1) 

 

Αυτό που με δυςκόλεψε ιταν θ αρχι, διότι ζπρεπε να ςχολιάςουμε ηθτιματα, που εγϊ 

δεν είχα διαβάςει. Αλλά μετά ςυνικιςα, ίςωσ και ζμακα, να ςκζφτομαι και να γράφω 

καλφτερα. 

(Μ.10/Γ-1/2/3/2) 

 

Στθν αρχι, ναι (ενν. δυςκολεφτθκα), επειδι δεν μποροφςα να προςαρμοςτϊ ςτισ 

διαφορετικζσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ. 

(Μ.18/Γ-1/2/1/1) 

 

 Ραράλλθλα, κανζνασ μακθτισ δεν εντόπιςε κάποια αρνθτικι πλευρά ςτο 

ςχεδιαςμό και τθ διδακτικι μεκοδολογία:  

 

Ρροςωπικά, δε νομίηω πωσ είχε αρνθτικζσ πλευρζσ. Πλο αυτό το "ταξίδι" ιταν 

φανταςτικό. 

(Μ.5/Α-1/2/1/1) 
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Πχι, δεν είχε (ενν. αρνθτικζσ πλευρζσ). Ιταν πάρα πολφ αναλυτικά κι ζτςι που ιμαςταν 

ςε ομάδεσ πιςτεφω ότι ενωκικαμε περιςςότερο. 

(Μ.21/Α-1/1/1/3) 

 

Δεν είχε αρνθτικζσ πλευρζσ θ διδαςκαλία αυτι, γιατί όταν κάνεισ ςκετςάκια, 

διαλόγουσ, μπορεί ο κακζνασ να ςυμμετζχει. 

(Μ.5/Γ-1/2/3/1) 

 

Δεν πιςτεφω πωσ θ διδαςκαλία αυτι είχε κι αρνθτικζσ πλευρζσ, κακϊσ μάκαμε για τα 

γεγονότα τθσ εποχισ με ζναν ενδιαφζροντα και διαφορετικό τρόπο. 

(Μ.7/Γ-1/1/1/1) 

 

Πχι (ενν. δεν είχε αρνθτικζσ πλευρζσ), και μακάρι να διδαςκόμαςταν ζτςι όλο το χρόνο. 

(Μ.20/Γ-1/1/2/1) 

 

 Αρκετοί μακθτζσ, επίςθσ, διλωςαν ότι μζςω των δραςτθριοτιτων ζμακαν κάτι για 

τον εαυτό τουσ. Το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ ιταν αυτό που αναφζρκθκε από τουσ 

περιςςότερουσ: 

 

Ζμακα να ςυνεργάηομαι με τουσ υπόλοιπουσ και να οργανϊνουμε πολφ ωραίεσ ςκθνζσ 

ςε μικρό χρονικό διάςτθμα. 

(Μ.2/Α-1/2/2/1) 

 

Ζμακα ότι είχα δυνατότθτεσ ςτθ ςυνεργαςία και ότι ιμουν ψφχραιμθ, όςον αφορά τθν 

ομάδα. 

(Μ.4/Α-1/2/2/1) 

 

Μζςα από τισ εργαςίεσ δεν ζμακα πράγματα μόνο για τθν Λςτορία. Ζμακα για τον 

εαυτό μου. Κατάλαβα πωσ είμαςτε μια ομάδα, πρζπει να ςυνεργαηόμαςτε. Ζμακα να 

ακοφω τισ απόψεισ, ζμακα πωσ δεν υπάρχει μόνο θ δικι μου άποψθ και πρζπει να 

ςζβομαι τισ άλλεσ ςκζψεισ. 

(Μ.5/Α-1/2/1/1) 

 

Για τον εαυτό μου ζμακα ότι μπορϊ να είμαι ςυνεργάςιμοσ, να βοθκάω τουσ γφρω τθσ 

τάξθσ μου (sic) και να περνάω καλά. 

(M.10/A-1/1/3/1) 
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Ανακάλυψα ότι ςαν αρχθγόσ ζπρεπε να κατευκφνω τθν ομάδα. Ζπρεπε να ζχεισ 

υπομονι και να ακοφσ τισ απόψεισ των άλλων. 

(M.21/A-1/1/1/3) 

 

Για τον εαυτό μου ζμακα ότι μπορϊ να ςυνεργάηομαι με πολλά και διαφορετικά άτομα, 

αλλά και να κατανοϊ ζτςι καλφτερα κάποιεσ καταςτάςεισ. 

(M.19/Γ-1/2/1/1) 

 

 Αρκετοί μακθτζσ, επίςθσ, διλωςαν ότι κατάλαβαν πωσ τουσ αρζςει θ Λςτορία ωσ 

μάκθμα κι ότι μποροφν να ζχουν καλφτερθ επίδοςθ, όταν θ διδακτικι προςζγγιςθ είναι 

ευχάριςτθ, γεγονόσ που τόνωςε τθν αυτοπεποίκθςι τουσ: 

 

Ανακάλυψα ζνα καινοφργιο μάκθμα που μου αρζςει, τθν Λςτορία. 

(Μ.1/Α-1/1/1/1) 

 

Ζμακα αρκετά πράγματα και πιςτεφω ότι πρόςεξα αρκετά. Κατάλαβα ότι μου αρζςει θ 

Λςτορία. 

(Μ.22/Α-1/1/3/2) 

 

Ζμακα πωσ μπορϊ να καταφζρω όςα ζχω μζςα ςτο μυαλό μου (ςε ςχζςθ με το 

μάκθμα). 

(Μ.6/Α-1/2/2/1) 

 

(ενν. Κατάλαβα) ότι είμαι χριςιμοσ και ότι τελικά αξίηω, χωρίσ να το παίρνω πάνω μου. 

(Μ.13/Α-1/1/3/1) 

 

(ενν. Κατάλαβα) ότι μπορϊ να βρω απαντιςεισ ςε δφςκολεσ ερωτιςεισ. 

(Μ.20/Α-1/1/3/1) 

 

(ενν. Κατάλαβα) ότι μπορϊ να ικανοποιϊ τον εαυτό μου με τισ γνϊςεισ που αποκομίηω 

και να ολοκλθρϊνω πιο γριγορα τισ ςκζψεισ μου. 

(Μ.4/Γ-1/2/2/1) 

 

Ζμακα για τον εαυτό μου πωσ αν βρω τον τρόπο να δω το οτιδιποτε με κάποιο τρόπο 

(sic) ευχάριςτο, τότε αποδίδω καλφτερα. 

(M.5/Γ-1/2/3/1) 
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Ναι (ενν. ζμακα), ότι μπορεί με πολφ ωραίουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ να μάκεισ πάρα 

πολφ όμορφα πράγματα. 

(Μ.8/Γ-1/2/3/1) 

 

Ναι (ενν. ζμακα), να δουλεφω και να ακοφω. Κι ότι θ ιςτορία τελικά μπορεί να ζχει 

ενδιαφζρον. 

(Μ.14/Γ-1/1/3/1) 

 

(ενν. Κατάλαβα) ότι μπορϊ να τα καταφζρω ςτθν ιςτορία και ασ μθ με ενδιζφερε 

παλιά. 

(Μ.15/Γ-1/1/3/1) 

 

 Αρκετοί, επίςθσ, μακθτζσ διλωςαν ότι ςυνειδθτοποίθςαν πωσ μποροφν να 

ςκζφτονται ςαν τουσ ανκρϊπουσ του παρελκόντοσ και να διατυπϊνουν απόψεισ για τθν 

πολιτικι ςτο παρελκόν και ςτθ ςφγχρονθ εποχι:   

 

Μπικα ςτο πνεφμα εκείνθσ τθσ εποχισ, τισ φιλοδοξίεσ των ανκρϊπων, τισ αντιλιψεισ 

τουσ και τθν νοοτροπία τουσ. 

(Μ.14/Α-1/2/1/1) 

 

(ενν. Κατάλαβα) ότι μπορϊ να ζχω δικι μου γνϊμθ για ςοβαρά κζματα και να τθν 

εκφράηω με ωραίο τρόπο. 

(Μ.19/Α-1/2/2/1) 

 

Ζμακα ότι μπορϊ να αναπαριςτϊ διάφορεσ καταςτάςεισ και ότι ςε πολιτικό επίπεδο 

καταλαβαίνω πολφ καλά κάποια πράγματα. 

(Μ.1/Γ-1/2/1/2) 

 

Για τον εαυτό μου ζμακα πωσ δεν πρζπει να αφιςω τουσ πολιτικοφσ να με καταπατάνε 

και ότι όταν βλζπω ότι κινδυνεφει θ οικογζνειά μου (sic), πρζπει να δράςω και όχι να 

κάτςω με ςταυρωμζνα τα χζρια. 

(M.2/Γ-1/2/3/2) 

 

Ζμακα ότι μπορϊ κι εγϊ να ςκζφτομαι ςαν τουσ ανκρϊπουσ ςτα παλιά χρόνια. 

(Μ.3/Γ-1/2/3/1) 

 

Το μόνο καινοφργιο που κατανόθςα για τον εαυτό μου ιταν ότι ανακάλυψα πωσ ζχω 

τθν ικανότθτα να ςκζφτομαι (κάπωσ) ωσ ιςτορικόσ. 

(Μ.13/Γ-1/2/1/1) 
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(Ενν. Κατάλαβα) ότι ζχω πρακτικό μυαλό, είμαι άνκρωποσ τθσ δράςθσ! Δθλαδι μπορϊ 

να κατανοιςω καλφτερα το γιατί ζγιναν τα πράγματα ζτςι και, κυρίωσ, μποροφςα να 

ςκεφτϊ τθν παρακάτω ςκζψθ των ανκρϊπων. Εξάλλου, αυτό οφείλεται ςτθ ςωςτι 

κακοδιγθςθ. 

(Μ.18/Γ-1/2/1/1) 

 

 Τζλοσ, αποτιμϊντασ ςυνολικά οι μακθτζσ τισ διδακτικζσ παρεμβάςεισ, λίγοι τόνιςαν 

το ςυνεργατικό χαρακτιρα των δραςτθριοτιτων και τθν πολιτικι δράςθ που αυτζσ 

υπαγόρευαν: 

 

Ο κάκε πολιτικόσ, βαςιλιάσ και όλοι αυτοί που πζραςαν από μεγάλεσ κζςεισ ςτθν 

Ελλάδα (sic), άφθςαν και τα κετικά, αλλά και τα αρνθτικά ςτίγματά τουσ (sic). 

(M.13/Γ-1/2/1/1) 

 

ΜΘΝ ΣΑΣ ΚΑΤΑΡΑΤΟΥΝΕ. ΔΑΣΤΕ... (sic) 

(M.2/Γ-1/2/3/2) 

 

Συνεργαςία  Κατανόθςθ εισ βάκοσ (sic) 

(Μ.1/Γ-1/2/1/2) 

 

 Οι περιςςότεροι μακθτζσ ζδωςαν από μια αξιολογικι κρίςθ για το μάκθμα, 

ςυνοδευόμενθ από ςκίτςο, τονίηοντασ με τισ επιλογζσ τουσ τον ευχάριςτο και παιγνιϊδθ 

τρόπο προςζγγιςθσ του μακιματοσ: 

 

Χαμογελαςτό παιδί που λζει: "Ουάου! Λςτορία" (Σκίτςο) (Μ.1/Α-1/1/1/1) 

 

Χαμογελαςτό πρόςωπο που λζει: "Λατρεφω τθν ιςτορία" (Σκίτςο)           (Μ.2/Α-1/2/2/1) 

 

Ιταν τζλεια!!! Μεγάλο χαμογελαςτό πρόςωπο. (Σκίτςο) (Μ.8/Γ-1/2/3/1) 

 

VII. χολιαςμόσ ευρθμάτων  

Οι μακθτζσ, όπωσ φάνθκε από τθν ανωτζρω παράκεςθ των αποτελεςμάτων, υποδζχτθκαν 

πολφ κετικά τισ διδακτικζσ παρεμβάςεισ, που είχαν διαμορφωκεί για τισ ανάγκεσ του 

μακιματοσ τθσ Λςτορίασ με γνϊμονα τθν καλλιζργεια Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, τόςο ςτθν 

Αϋ όςο και ςτθ Γϋ Γυμναςίου. Μάλιςτα, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ εξζφραςαν τθν επικυμία το 

μάκθμα τθσ Λςτορίασ να οργανϊνεται ςφμφωνα με αυτό το πλαίςιο και ςτο μζλλον, ενϊ δεν 
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ιταν αμελθτζοσ ο αρικμόσ των μακθτϊν που διλωςαν πωσ ανζπτυξαν μια πιο κετικι ςτάςθ 

απζναντι ςτθν Λςτορία ωσ διδαςκόμενο μάκθμα μετά τθν επαφι τουσ με τθ Δραματικι 

Τζχνθ. Ραράλλθλα, αρκετοί αναγνϊριςαν τον αντικειμενικό ςτόχο τθσ παροφςασ ζρευνασ, 

τθν καλλιζργεια, δθλαδι, τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ωσ κατανόθςθσ τθσ ςκζψθσ και των 

κινιτρων των ανκρϊπων του παρελκόντοσ και ωσ ζκφραςθσ ενδιαφζροντοσ για δράςθ ςτο 

ςιμερα, ϊςτε να προλθφκοφν ανάλογα προβλιματα. 

 Θ βιωματικι προςζγγιςθ του διδακτικοφ αντικειμζνου, μζκοδοσ που βαςίηεται ςτισ 

παιδαγωγικζσ αρχζσ του Dewey (Ματςαγγοφρασ 2011α, 73˙ Dewey 1980, 19), φαίνεται πωσ 

αποτζλεςε βαςικό κίνθτρο κετικισ αποδοχισ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτο μάκθμα τθσ 

Λςτορίασ. Οι μακθτζσ ζχοντασ απόλυτθ επίγνωςθ ότι θ γνϊςθ παραμζνει κενό γράμμα, αν 

δεν ζχει κατακτθκεί μζςα από προςωπικι προςπάκεια, προζκριναν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

ωσ πλεονζκτθμα τθσ όλθσ διαδικαςίασ τθ βίωςθ και αναβίωςθ του ιςτορικοφ γεγονότοσ (πβ. 

Καβαλιζρου 2006, 475). Και για όςουσ, μάλιςτα, κα ικελαν να αμφιςβθτιςουν τθν 

«ιςτορικότθτα» τθσ προςζγγιςθσ αυτισ (πβ. Fines & Verrier 1974, 100), θ χριςθ ιςτορικϊν 

τεκμθρίων και πθγϊν, που οι ίδιοι οι μακθτζσ ανζδειξαν ςε κφρια πθγι ιςτορικισ 

ζκφραςθσ, αποτελεί αδιαμφιςβιτθτθ απόδειξθ ότι το ιςτορικό παρελκόν προςεγγίςτθκε 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ιςτορικισ ζρευνασ για τθν καλλιζργεια τθσ Λςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ (πβ. Foster 2001, 176-177). 

 Σθμαντικόσ παράγοντασ για τθ κετικι υποδοχι τθσ Δραματικισ Τζχνθσ από τουσ 

μακθτζσ ιταν, όπωσ οι ίδιοι επιςιμαναν, και το ςυνεργατικό πνεφμα, πάνω ςτο οποίο 

δομικθκαν οι δραςτθριότθτεσ. Ρζρα από τθν αναγνϊριςθ ότι θ ςυνεργαςία διευκζτθςε τισ 

ςχζςεισ των μακθτϊν ςτθν τάξθ, φαίνεται πωσ, παράλλθλα, ενεργοποίθςε το ενδιαφζρον 

τουσ για δράςθ και ανζδειξε τθ ςθμαςία του ελεφκερου διαλόγου και τθσ ανταλλαγισ 

απόψεων με τθν ανοχι των ιδεϊν των άλλων ωσ βαςικι προχπόκεςθ για τθν προςζγγιςθ 

τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ και τθσ κατανόθςθσ τθσ ζννοιασ τθσ οπτικισ γωνίασ ςτθν 

Λςτορία (Foster 2001, 178). Και παρά το γεγονόσ ότι το κλίμα ςυνεργαςίασ δεν ιταν 

αυτονόθτο ςτθν ομάδα των μικρότερων μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου, ο χρόνοσ και θ ςυνεχισ 

τριβι τοφσ βοικθςε να κατακτιςουν τθν παράμετρο αυτι, θ οποία αναγνωρίςτθκε ςχεδόν 

από όλουσ ωσ βαςικό ςτοιχείο, που πρζπει να διζπει τισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν ςε 

μία τάξθ. 

 Θ ευχάριςτθ και παιγνιϊδθσ διάςταςθ του Δράματοσ ιταν άλλθ μία παράμετροσ 

που αναφζρκθκε από τουσ μακθτζσ ωσ ςτοιχείο ενεργοποίθςθσ του ενδιαφζροντόσ τουσ 

για το μάκθμα. Σφμφωνα με τισ δθλϊςεισ τουσ, οι μακθτζσ, ακόμθ κι όςοι πριν 

χαρακτθρίηονταν αδιάφοροι, άρχιςαν να ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ με ενδιαφζρον 
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και διάκεςθ να ςυνειςφζρουν πλζον κι εκείνοι ςτθν ομάδα τουσ και κατ’  επζκταςθ ςτθν 

ολομζλεια τθσ τάξθσ. Το ςτοιχείο αυτό, απόλυτα ςυμβατό με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν 

Γυμναςίου, κατζςτθςε τθ μάκθςθ περιςςότερο κελκτικι και εφκολθ υπόκεςθ για τουσ 

μακθτζσ, όπωσ είχαν τονίςει προθγουμζνωσ και οι Goalen και Hendy (1993), ωκϊντασ τουσ 

ακόμθ και ςε υψθλότερθ ςχολικι επίδοςθ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ. 

 Θ ανάπτυξθ ευκαιριϊν για κριτικι ςκζψθ και θ ελεφκερθ ζκφραςθ χωρίσ το φόβο 

του λάκουσ, παράλλθλα με τθν ελεφκερθ λιψθ πρωτοβουλιϊν, φαίνεται, επίςθσ, πωσ 

αποτζλεςαν ςτοιχεία που αναγνϊριςαν οι μακθτζσ ωσ κετικοφσ παράγοντεσ ςτθν 

πρόςλθψθ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ. Μζςω των δραςτθριοτιτων οι 

μακθτζσ ςυνειδθτοποίθςαν το παρελκόν ωσ βιωμζνθ δράςθ, που μποροφςαν να τθ 

χειριςτοφν και να τθν προβλζψουν με κριτιρια λογικισ ενταγμζνα ςτο ιςτορικό πλαίςιο. 

Ζτςι, φάνθκε να αντιλαμβάνονται πωσ θ Λςτορία δεν είναι ζνα βιβλίο που διαβάηεται 

μθχανικά, αλλά μια διαδικαςία επεξεργαςίασ και κατανόθςθσ των ςθμαντικϊν παραγόντων 

που ζχουν ςχζςθ με το ςιμερα (πβ. Barton & Levstik 2008, 313-318˙ VanSledright 1994, 23-

24), παραπζμποντασ ςτθ κουκυδίδεια αντίλθψθ για τθν Λςτορία ωσ «Κτῆμα ἐσ αἰεί». 

 Ραράλλθλα, τα επιτεφγματα των μακθτϊν και των δφο τάξεων ωσ προσ τθν 

κατανόθςθ των ιςτορικϊν γεγονότων ςτο πλαίςιο του ςυγκειμζνου που τα δθμιοφργθςε, 

ζφταςαν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςε εξαιρετικά υψθλά επίπεδα, όπωσ και οι ίδιοι τόνιςαν. Θ 

φκίνουςα κακοδιγθςθ, θ ςυνεργαςία και το ιςχυρό κίνθτρο τθσ δράςθσ τοφσ ζδωςαν τθ 

δυνατότθτα ςταδιακά να δομιςουν πάνω ςτισ γνϊςεισ και τισ αντιλιψεισ τουσ και μζςω τθσ 

κακοδθγοφμενθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και τθσ διαμακθτικισ επικοινωνίασ, να 

προχωριςουν πζρα από το κατεχόμενο επίπεδο ανάπτυξθσ τθσ ιςτορικισ τουσ ςκζψθσ, 

κατά τθ βιγκοτςιανι κεωρία (πβ. Τριλίβα et al. 2012, 165-185˙ Ματςαγγοφρασ 2011β, 122-

124). Συναφζσ ιταν και το κζμα τθσ ιςτορικισ ζκφραςθσ των μακθτϊν, άμεςα 

ςυνδεδεμζνθσ με τθν ιςτορικι ςκζψθ, θ οποία, όπωσ οι ίδιοι επεςιμαναν, δυςχζρανε 

αρχικά τθν ανάδειξθ τθσ δράςθσ τουσ, αλλά ςτθν πορεία βελτιϊκθκε μζςα ςτθν 

επικοινωνιακι ςυνκικθ τθσ Λςτορίασ ωσ βιωμζνθσ κατάςταςθσ ςτο πλαίςιο του Δράματοσ 

(πβ. Edwards 1978˙ Fines & Verrier 1974, 66).  

 Συγκρίνοντασ τισ δφο θλικιακζσ ομάδεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, αυτζσ τθσ Αϋ 

και τθσ Γϋ τάξθσ, φάνθκε ότι οι μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου ζδωςαν ζμφαςθ ςτο ςυνεργατικό 

κλίμα και τθν παιγνιϊδθ διάκεςθ που αναπτφχκθκε χάρθ ςτο Δράμα ςτθν τάξθ τουσ, κακϊσ 

και ςτθν κοπιϊδθ προςπάκεια για τθν παγίωςθ του κλίματοσ αυτοφ ςτθν τάξθ, ενϊ οι 

μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου ξεχϊριςαν τισ ευκαιρίεσ για κριτικι ςκζψθ που τουσ δόκθκαν και 

ανζπτυξαν ενδιαφζρον για πολιτικι δράςθ. Οι διαφορζσ αυτζσ, οι οποίεσ εμφανίςτθκαν ςε 
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ςτατιςτικά ςθμαντικό βακμό μεταξφ των δφο τάξεων, είναι, όπωσ ςυνάγεται, άμεςα 

ςυναρτθμζνεσ με τθν θλικία των ςυμμετεχόντων.  

 Οι περιςςότεροι από τουσ μακθτζσ τθσ  Αϋ Γυμναςίου βρίςκονται ςε φάςθ 

μεταβατικι, περνϊντασ το κατϊφλι τθσ εφθβείασ˙ αρχίηουν να κατανοοφν τθν οπτικι των 

άλλων, να διαμορφϊνουν ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά και να εντάςςονται ςε ομάδεσ 

ςυνομθλίκων, μζςα από τισ οποίεσ αντιλαμβάνονται τθν ατομικότθτά τουσ, ενϊ παράλλθλα 

προτιμοφν να μακαίνουν μζςω δραςτθριοτιτων, που τουσ εξαςφαλίηουν διαςκζδαςθ και 

άνεςθ (Hargreaves et al. 2002, 32, 35, 52˙ Erikson 1990, 271-273). Θ ζννοια τθσ 

ςυνεργαςίασ, επομζνωσ, ωσ διαδικαςία και ωσ επίτευγμα, αλλά και οι παιγνιϊδεισ 

δραςτθριότθτεσ είναι πολφ ςθμαντικζσ γι’  αυτοφσ.  

 Από τθν άλλθ, οι μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου ςε θλικία 14-15 ετϊν, ςφμφωνα με τον 

Piaget, βρίςκονται ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ αφαιρετικισ τουσ ςκζψθσ˙ αυτι, 

ςφμφωνα με τον Erikson, επιτρζπει ςτον ζφθβο να διαμορφϊςει κεωρίεσ που μποροφν να 

ςυνενϊνουν ςε ζνα αρμονικό ςφνολο αντικετικζσ πτυχζσ τθσ κοινωνικισ ςυμβίωςθσ και να 

ςυνκζτουν ζνα πρότυπο ιδεϊδουσ κοινωνίασ (Erikson 1990, 273-276˙ Ραραςκευόπουλοσ 

1985, 56, 60).  Κζλουν να προβλθματίηονται πάνω ςε διλιμματα και να βλζπουν τισ ιδζεσ 

τουσ να εφαρμόηονται (Hargreaves et al. 2002, 38), γιατί ζτςι μποροφν να διαμορφϊνουν 

ιδζεσ για άλλουσ πολιτιςμοφσ και ςταδιακά να γίνονται «πολίτεσ του κόςμου» (Hubbard 

1931˙ Jensen 1999, 112-113˙ VanSledright 1994, 26). Τα αναπτυξιακά αυτά χαρακτθριςτικά 

τθσ εφθβείασ δικαιολογοφν απόλυτα τθν ζμφαςθ των μακθτϊν τθσ Γϋ Γυμναςίου ςτθν 

κριτικι ςκζψθ και τθν πολιτικι δράςθ  (citizenship), που ανζπτυξαν ςτο πλαίςιο τθσ 

διδακτικισ προςζγγιςθσ τθσ Λςτορίασ μζςω τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ, όπωσ 

και ο Morris (1997˙ 2009) και θ Simpson (2010) τθν ζχουν αναφζρει (βλ. παραπάνω, Αϋ 

Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΛΛΛ.7.i. και Κεφάλαιο 3ο, II.3.i.)˙ εξάλλου, ο ςυςχετιςμόσ αυτόσ ανάγει 

τθν ουςία του μακιματοσ ςτθν ίδια τθ φφςθ τθσ Λςτορίασ ωσ αιτιολογίασ, ζννοια που 

ςυνδζεται με τον ενεργό ρόλο του ανκρϊπου ωσ πολίτθ (πβ. Λιάκοσ 2007, 58˙ Taylor & 

Young 2003, 107-130˙ Combs 2001). Ραράλλθλα, θ διλωςθ των μακθτϊν ότι κατάλαβαν 

πωσ τουσ αρζςει θ Λςτορία, ςχετίηεται ενδεχομζνωσ με τθ μακρόχρονθ, για ζξι χρόνια από 

τθν Γϋ Δθμοτικοφ, παρακολοφκθςθ τθσ Λςτορίασ ωσ ςχολικοφ μακιματοσ με τθν 

παραδοςιακι μετωπικι διδαςκαλία. 

   

IIX. υμπεράςματα από τθ ςυνολικι αξιολόγθςθ 

Θ ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ ζρευνασ δράςθσ που εφαρμόςτθκε ςτθν παροφςα ζρευνα 

ζδειξε πωσ θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ βρικε πολφ κετικι ανταπόκριςθ ςτουσ 
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μακθτζσ των πειραματικϊν ομάδων, ςτισ οποίεσ εφαρμόςτθκε. Οι μακθτζσ και των δφο 

τάξεων καλφπτοντασ ζνα ευρφ θλικιακό φάςμα με διαφορετικά αναπτυξιακά 

χαρακτθριςτικά, ζδειξαν ενκουςιαςμό για τθ νζα διδακτικι πρακτικι και τθν προζκριναν 

ζναντι τθσ παραδοςιακισ μετωπικισ διδαςκαλίασ, που είχαν γνωρίςει προθγουμζνωσ. Οι 

μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου απόλαυςαν τον παιγνιϊδθ χαρακτιρα και το ςυνεργατικό 

πνεφμα των δραςτθριοτιτων, ενϊ οι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ εκτίμθςαν τθν ενεργοποίθςθ τθσ 

κριτικισ τουσ ςκζψθσ και τθν αφφπνιςθ του πολιτικοφ τουσ ενδιαφζροντοσ. 

 Ραράλλθλα, τα ςτοιχεία τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ, τα οποία 

ανζδειξαν οι μακθτζσ ωσ κετικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ τθσ Λςτορίασ, 

αποτελοφν προχποκζςεισ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ τθσ Λςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, θ 

οποία ενδιαφζρει τθν παροφςα ζρευνα. Ρρόκειται για τθ φκίνουςα κακοδιγθςθ από το 

διδάςκοντα, το ςυνεργατικό κλίμα, τθ ςυηιτθςθ ςε επίπεδο ομάδασ ι ολομζλειασ, τθ 

ςυνειςφορά όλων των μακθτϊν, ανεξαρτιτωσ ςχολικισ επίδοςθσ, τθ ςταδιακι 

ενεργοποίθςθ τθσ ςκζψθσ, τθν ενκάρρυνςθ τθσ αυτενζργειασ και, φυςικά, το ενδιαφζρον 

για το παρελκόν, όπωσ πολλοί μελετθτζσ τθσ διδακτικισ τθσ Λςτορίασ ζχουν τονίςει (Βλζπε 

παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, IV.5.). 

 Είναι, επομζνωσ, δυνατό θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ να δϊςει κίνθτρα 

ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε να αντιμετωπίςουν πιο κετικά το μάκθμα τθσ Λςτορίασ, να 

αναπτφξουν τθν ιςτορικι τουσ ςκζψθ, να ςυνεργαςτοφν, να μάκουν καλλιεργϊντασ 

κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και, τελικά, να κατανοιςουν και να αποκτιςουν ενδιαφζρον για τθν 

Λςτορία. Ππωσ ζδειξε θ ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ, θ Δραματικι Τζχνθ 

ςτθν Εκπαίδευςθ, βαςιςμζνθ ςε πλοφςιο ρεπερτόριο ιςτορικϊν πθγϊν, είναι μια επιλογι 

για το διδάςκοντα, που αξίηει να δοκιμαςτεί ςτθν πράξθ.  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

Ι. Ειςαγωγθ 

Η ιςτορικι εκπαίδευςθ ζχει εξζχουςα κζςθ ςε κάκε εκπαιδευτικό ςφςτθμα, κακϊσ αποτελεί 

βαςικό ςυςτατικό τθσ δθμοκρατικισ κοινωνίασ, ςτθν οποία θ ενεργόσ παρουςία απαιτεί 

πολυδιάςτατθ ςκζψθ ςε πολιτιςμικό, θκικό και πολιτικό επίπεδο. Γι’  αυτό θ ανάπτυξθ τθσ 

Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ζχει πολλαπλοφσ ςκοποφσ: κακιςτά το παιδί ικανό να 

καταλαβαίνει καλφτερα τθν Ιςτορία που μακαίνει ςτο ςχολείο και αναπτφςςει τθ ικανότθτά 

του να ςκζφτεται κριτικά και να μορφοποιεί το παρόν του.  

 Η διαπίςτωςθ, όμωσ, αυτι ζρχεται ςυχνά ςε ςφγκρουςθ με τθν παγιωμζνθ 

αρνθτικι αντίλθψθ των μακθτϊν για τθ ςχολικι Ιςτορία, θ οποία ςχετίηεται με τθ 

μονοδιάςτατθ αντίλθψθ τθσ μετωπικισ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ. Ζτςι, παρατθρείται μια 

τάςθ για αναηιτθςθ νζων κατευκφνςεων διδακτικισ προςζγγιςθσ του μακιματοσ, με 

ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ και τισ προτιμιςεισ των μακθτϊν και με ςτόχουσ τθν οικοδόμθςθ τθσ 

ιςτορικισ γνϊςθσ ςε ζνα κριτικό πλαίςιο. 

 το τελευταίο αυτό μζροσ τθσ διατριβισ επιχειρείται μια ςυνολικι αναφορά ςτα 

ευριματα τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ, τα οποία αποτελοφν μια μικρι ζςτω ςυνειςφορά 

ςτθν αναηιτθςθ ακριβϊσ νζων εναλλακτικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ τθσ Ιςτορίασ ςτθν 

ελλθνικι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Η μζκοδοσ που αναδεικνφεται με τθν παροφςα 

διατριβι ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν ανάπτυξθ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ και τθ 

ςυνακόλουκθ καλλιζργεια τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ των μακθτϊν ςτο Γυμνάςιο είναι θ 

Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ. Παρακάτω παρατίκενται ςυηιτθςθ και ςυμπεράςματα 

που προκφπτουν από το παρόν πειραματικό πλαίςιο, κακϊσ και προτάςεισ για περαιτζρω 

ζρευνα. 

 

ΙΙ. υζθτηςη 

τόχοσ τθσ παροφςασ διατριβισ ιταν να μελετιςει τα αποτελζςματα τθσ διδαςκαλίασ τθσ 

Ιςτορίασ ςτο Γυμνάςιο μζςω τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ωσ προσ τθν 

καλλιζργεια Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, μιασ ζννοιασ με ιδιαίτερα βαρφνουςα ςθμαςία για 

τθν ιςτορικι ςκζψθ και κρίςθ των μακθτϊν, αλλά και για τον ίδιο το ρόλο που 

διαδραματίηει θ Ιςτορία ςτα αναλυτικά προγράμματα του ςφγχρονου ςχολείου.  

 Σο βαςικό ερευνθτικό ερϊτθμα τθσ διατριβισ αφοροφςε ςτο αν θ Δραματικι τζχνθ 

ςτθν Εκπαίδευςθ μπορεί να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν καλλιζργεια τθσ Ιςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ, θ οποία ςτθν παροφςα μελζτθ και ςφμφωνα με τθ διεκνι κι εγχϊρια 
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βιβλιογραφία ζχει διττι διάςταςθ, αυτιν τθσ κατανόθςθσ των ενεργειϊν των ανκρϊπων 

ςτο ιςτορικό τουσ πλαίςιο  -ι αλλιϊσ τθσ αναγνϊριςθσ τθσ εκάςτοτε οπτικισ- και αυτιν του 

ενδιαφζροντοσ για το παρελκόν. Σο βαςικό αυτό ερϊτθμα με τθν επιβεβαίωςι του 

κατζςτθςε αναγκαία και τθν καταγραφι τθσ διαδικαςίασ ενίςχυςθσ τθσ Ιςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ μζςω του Δράματοσ και τον εντοπιςμό πικανϊν διαφορϊν μεταξφ των 

θλικιακϊν ομάδων Αϋ και Γϋ Γυμναςίου, που ςυμμετείχαν ςτθν πειραματικι εφαρμογι, ωσ 

προσ τθν αποδοχι τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ. 

 υγκεκριμζνα, τα αποτελζςματα τθσ ποςοτικισ ζρευνασ κατζγραψαν τθ κετικι 

επίδραςθ που ζχει θ χριςθ τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθν 

καλλιζργεια Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςε μακθτζσ Γυμναςίου, ενϊ θ ποιοτικι ανάλυςθ 

μζςω δεδομζνων που προζκυψαν από τθν ζρευνα δράςθσ που εφαρμόςτθκε προςπάκθςε 

να ερμθνεφςει το φαινόμενο αυτό. Ειδικότερα, θ ζρευνα κατζλθξε ςτο γενικό ςυμπζραςμα 

ότι θ Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ ωσ γνωςτικι δεξιότθτα και ωσ κυμικι προςζγγιςθ του 

παρελκόντοσ είναι δυνατό να καλλιεργθκεί αποτελεςματικά και γόνιμα με τθ χριςθ 

τεχνικϊν τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ˙ προχποκζςεισ είναι το Δράμα να 

εφαρμόηεται ςτακερά ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, να αξιοποιεί ποικίλεσ τεχνικζσ με 

ευελιξία, να δίνει τθ δυνατότθτα ελεφκερθσ ζκφραςθσ ςτουσ μακθτζσ και να τουσ 

ενκαρρφνει να ςυνεργαςτοφν ςε κλίμα εμπιςτοςφνθσ. 

 Σα ευριματα τθσ ερευνθτικισ μελζτθσ φαίνεται να ζχουν ςχζςθ με ανάλογα 

ευριματα προθγοφμενων ερευνϊν, τα οποία, ωςτόςο, θ παροφςα διατριβι ενιςχφει και 

διευρφνει, εντάςςοντάσ τα ςε ζνα νζο πλαίςιο, αυτό τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

ςτθν Ελλάδα. Ζτςι, κα μποροφςε να υποςτθριχκεί πωσ θ παροφςα ζρευνα ςυμβάλλει ςτον 

επιςτθμονικό διάλογο για τθν εφαρμογι του Δράματοσ ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ του 

Γυμναςίου ςτθ χϊρα μασ, παρζχοντασ προσ ςυηιτθςθ αξιόλογα ερευνθτικά ευριματα. 

 Ειδικότερα, τα ευριματα αυτά ςυμφωνοφν με τουσ Fines και Verrier (1974), αλλά 

και τον Thompson (1982, 21-22), ενιςχφοντασ με ποςοτικά δεδομζνα τθν πεποίκθςι τουσ 

ότι θ ςχζςθ του Δράματοσ με τθν Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ είναι πολφ ςτενι και ότι είναι 

αναγκαίο ςτο πλαίςιο τθσ Δραματικισ Σζχνθσ να αξιοποιοφνται από τουσ διδάςκοντεσ 

ποιοτικζσ ιςτορικζσ πθγζσ, ϊςτε οι μακθτζσ να μποροφν να αναπλάκουν το ιςτορικό 

πλαίςιο κριτικά και αξιόπιςτα. Η ποιοτικι ανάλυςθ, μάλιςτα, ζδειξε ότι θ κριτικι 

προςζγγιςθ των ιςτορικϊν πθγϊν μζςω του Δράματοσ οδιγθςε τουσ μακθτζσ ςτθν 

προςζγγιςθ του παρελκόντοσ μζςω εναλλακτικϊν οπτικϊν και ςτθν κατανόθςθ των 

αιτιωδϊν ςχζςεων ςτον άξονα του χρόνου, όπωσ ο Murphy (2005, 30-31) ζχει τονίςει. 

 Παράλλθλα, θ ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ που φάνθκε να ζχει το Δράμα ςτθν 



Συμπεράςματα                                                    Δραματική Τέχνη και Ιςτορική Ενςυναίςθηςη 
 

343 
 

ανάπτυξθ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ωσ κατανόθςθσ ςτουσ μακθτζσ των πειραματικϊν 

ομάδων τθσ Αϋ και Γϋ Γυμναςίου όλων των επιπζδων ςχολικισ επίδοςθσ ςυμφωνεί με τθ 

διαπίςτωςθ των Goalen & Hendy (1993, 365) ότι θ χριςθ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ζχει 

ςθμαντικζσ κετικζσ επιδράςεισ ςτθν ιςτορικι ςκζψθ μακθτϊν μζτριασ επίδοςθσ ςτο 

Δθμοτικό, επεκτείνοντάσ τθν ςτο Γυμνάςιο και μάλιςτα ςε όλεσ τισ ομάδεσ ςχολικισ 

επίδοςθσ. 

 Πολλοί λόγοι μπορεί να επιδροφν ςε αυτι τθν καταγεγραμμζνθ πλζον ςχζςθ. Σα 

αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ ςυμφωνοφν με τθν άποψθ τθσ Little (1983α, 12) ότι θ 

Δραματικι Σζχνθ ςτθ διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ ςυμβάλλει ςτθν αίςκθςθ τθσ πραγματικισ 

διάςταςθσ του παρελκόντοσ και τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ Ιςτορίασ ωσ δράςθσ και παρζχει τθ 

δυνατότθτα κριτικισ ςκζψθσ και φανταςίασ μζςω τθσ αυτενζργειασ και τθσ ενεργοφ 

ςυμμετοχισ.   

 Ομοιότθτεσ παρουςιάηονται ςτο κζμα αυτό και προσ τον Goalen (1995α, 74), ο 

οποίοσ υποςτιριξε ότι τα ςτοιχεία του Δράματοσ που ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ ιςτορικισ 

ςκζψθσ ςτουσ μακθτζσ είναι θ ςυμμετοχικι διαδικαςία, θ αίςκθςθ αυτονομίασ, το τελικό 

αποτζλεςμα ωσ κίνθτρο για ερμθνεία των πθγϊν και θ γραπτι  και προφορικι ζκφραςθ.  

 Η διατριβι, επίςθσ, δεν αποκλίνει από τθν παιδαγωγικι αρχι τθσ βιωματικισ 

προςζγγιςθσ του Dewey (1980, 19). H προςωπικι προςπάκεια των μακθτϊν ςτο πλαίςιο 

του Δράματοσ υπιρξε το βαςικό ερζκιςμα και κίνθτρο για τθν ανάπτυξθ τθσ Ιςτορικισ  τουσ 

Ενςυναίςκθςθσ, ωσ βίωςθσ και αναβίωςθσ του ιςτορικοφ γεγονότοσ. 

 Παράλλθλα, θ παροφςα ζρευνα ςυμφωνεί με τουσ Barton και Levstik (2008, 302-

304), οι οποίοι τονίηουν ότι, όταν οι μακθτζσ ενδιαφζρονται για ζνα αντικείμενο μελζτθσ, 

ζχουν περιςςότερα κίνθτρα, για να ςυμμετάςχουν ςτθ διδαςκαλία και να ςκεφτοφν κριτικά 

για το παρελκόν. Η διαδικαςία αυτι, ςφμφωνα με τθν παροφςα ζρευνα, τείνει να γίνει 

αμφίδρομθ, κακϊσ οι ενδείξεισ υπονοοφν ότι και το αυξθμζνο ενδιαφζρον των μακθτϊν 

λόγω του Δράματοσ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν αναγνϊριςθ τθσ Ιςτορίασ ωσ ζννοιασ 

υπερκείμενθσ ενόσ περιοριςμζνου ςχολικοφ βιβλίου.  

 Επίςθσ, ςτο ίδιο πλαίςιο θ ποιοτικι ζρευνα ζδειξε ότι οι μακθτζσ διατφπωςαν 

θκικζσ κρίςεισ για το παρελκόν, εκδιλωςαν ενδιαφζρον για τθν ανκρϊπινθ διάςταςθ τθσ 

Ιςτορίασ κι ανζπτυξαν τθν ιδζα ότι θ Ιςτορία ζχει αξία για το ςιμερα, όπωσ, επίςθσ, οι 

Barton και Levstik (2008, 301-319) ζχουν υποςτθρίξει.   

 Με τουσ Levstik και Barton (2011, 17-18) ςυμφωνεί θ παροφςα ζρευνα και ωσ προσ 

το ότι το μακθτοκεντρικό περιβάλλον μάκθςθσ με τθ ςταδιακά φκίνουςα κακοδιγθςθ 

ϊκθςε τουσ μακθτζσ να ςυνεργαςτοφν ςε κλίμα εμπιςτοςφνθσ. Η διατριβι ειςιγαγε τθν 
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παραδοχι αυτι ςτο πλαίςιο τθσ Δραματικισ Σζχνθσ, αναδεικνφοντασ ζνα ςθμαντικό 

εναλλακτικό περιβάλλον ιςτορικισ μάκθςθσ, που δεν απζκλινε από τισ κεωρίεσ των Bruner, 

Vygotsky και Gardner. 

 Η ζρευνα ςυμφωνεί, επίςθσ, με τουσ περιςςότερουσ μελετθτζσ τθσ διδακτικισ τθσ 

Ιςτορίασ, οι οποίοι υποςτθρίηουν τθν ανάγκθ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν ςε επίπεδο 

ομάδασ ι ολομζλειασ για τθν κατάκτθςθ τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ (Βλ. Αϋ Μζροσ, 

Κεφάλαιο 1ο, IV.5.ii., IV.5.iii., IV.5.iv.). το πλαίςιο του Δράματοσ οι μακθτζσ δοκιμάηονται 

ωσ προσ τισ ςυνεργατικζσ τουσ δεξιότθτεσ και ςταδιακά μποροφν να φτάςουν ςτα 

επιδιωκόμενα αποτελζςματα, χάρθ ςτθ ςυνεχι άςκθςθ, κακιςτϊντασ τθ μάκθςθ 

περιςςότερο κελκτικι και εφκολθ υπόκεςθ.  

 Δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ είχαν ιδιαίτερα κετικι επίδραςθ ςτθν ιςτορικι ςκζψθ 

των μακθτϊν, ςφμφωνα με τθν ποιοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων, ιταν τα παιχνίδια 

ρόλων, ο διάδρομοσ τθσ ςυνείδθςθσ, οι ςυςκζψεισ, ο μανδφασ του ειδικοφ, διαπίςτωςθ 

ςτθν οποία ςυγκλίνουν πολλοί παιδαγωγοί και ειδικοί του Δράματοσ ςτθν Ιςτορία τόςο 

διεκνϊσ όςο και ςτθν Ελλάδα (Βλ. Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 3ο, ΙΙΙ.3.). Ιδιαίτερο ρόλο ςε αυτό 

είχε ςε πολλζσ περιπτϊςεισ και θ χριςθ αντιγράφων αυκεντικϊν αντικειμζνων και 

αρχειακοφ υλικοφ, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν, όπωσ ζχουν αναφζρει 

και οι Morris (2009), Husbands (2004) και Stradling (2001). Οι τεχνικζσ αυτζσ ενεργοποίθςαν 

όλουσ τουσ μακθτζσ, ακόμθ κι αυτοφσ που παρουςίαηαν χαμθλι ι μζτρια ςχολικι επίδοςθ, 

γεγονόσ που είχε επίδραςθ ακόμθ και ςτθν απόδοςι τουσ ςτισ τυπικζσ γραπτζσ ςχολικζσ 

δοκιμαςίεσ.  

 Με πολλοφσ μελετθτζσ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ (βλ. Αϋ Μζροσ, 

Κεφάλαιο 2ο, IV.6.iv. & IV.6.iv.), επίςθσ, ςυμφωνεί θ παροφςα διατριβι ωσ προσ το ότι για 

να υπάρξει αποτζλεςμα από τθν αξιοποίθςθ τεχνικϊν του Δράματοσ απαιτείται 

ςτακερότθτα ςτθν εφαρμογι, αλλά και ςαφισ ςχεδιαςμόσ και ςτοχοκεςία των μακθμάτων. 

Ζτςι, είναι δυνατό οι μακθτζσ να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςε μια ςειρά απαιτθτικϊν 

και χρονοβόρων αςκιςεων, όπωσ είναι αυτζσ τθσ Ιςτορίασ. 

 Μια ςοβαρι αντίρρθςθ των μελετθτϊν ωσ προσ το αν είναι εφικτι ι όχι θ Ιςτορικι 

Ενςυναίςκθςθ ςτθ ςχολικι τάξθ αφορά ςτθ γλωςςικι αδυναμία των μακθτϊν (βλ. Αϋ 

Μζροσ, Κεφάλαιο 1ο, IV.1.iii.). Πολλζσ ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ θ Δραματικι Σζχνθ ςτθν 

Εκπαίδευςθ ζχει κετικι επίδραςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ γλωςςικισ ζκφραςθσ και κατανόθςθσ 

των μακθτϊν (Βλ. Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΙΙΙ.7.i.). Με τισ ζρευνεσ αυτζσ ςυμφωνεί και θ 

παροφςα διατριβι, κακϊσ φάνθκε πολφ χαρακτθριςτικά ότι θ ανάπτυξθ μιασ «τεχνικισ» 

γλϊςςασ τθσ Ιςτορίασ, αναγκαία προχπόκεςθ τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, επιτεφχκθκε 
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επαρκϊσ με τθν εξζλιξθ των διδακτικϊν παρεμβάςεων, κυρίωσ μζςω τθσ γραφισ ςε ρόλο. 

τθ βελτίωςθ τθσ εκφραςτικισ δυνατότθτασ ςε ςχζςθ με τθν Ιςτορία φαίνεται να ςυνζβαλε 

ςτθν παροφςα ζρευνα και θ ειςαγωγι τεχνικϊν ελεφκερθσ ζκφραςθσ χωρίσ γλωςςικι 

επικοινωνία, όπωσ θ παντομίμα, θ παγωμζνεσ εικόνεσ, τα ομαδικά γλυπτά, μζςω των 

οποίων οι μακθτζσ βρικαν ζναν εναλλακτικό τρόπο ζκφραςθσ και νοθματοδότθςθσ τθσ 

ιςτορικισ τουσ ςκζψθσ. 

 Η ζρευνα ςυμφωνεί, επίςθσ, με τον Lee (Lee et al. 1997, 243) που ζχουν επιςθμάνει 

πωσ οι μακθτζσ από τθν αρχι τθσ εφθβείασ τουσ μποροφν να αναπτφξουν με τθν κατάλλθλθ 

επίδραςθ ςτοιχειϊδθ τουλάχιςτον χαρακτθριςτικά τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ. Σα 

ευριματα για τισ δφο θλικιακζσ ομάδεσ τθσ Αϋ και Γϋ Γυμναςίου ζδειξαν χαρακτθριςτικι 

ταφτιςθ με κεωρίεσ που αναφζρονται ςτο αναπτυξιακό φάςμα κάκε ομάδασ (βλ. Erikson 

1990 και Hargreaves et al. 2002). Οι μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου ζδωςαν ζμφαςθ ςτο 

ςυνεργατικό κλίμα και τθν παιγνιϊδθ διάκεςθ του Δράματοσ, ενϊ οι μακθτζσ τθσ Γϋ 

Γυμναςίου τόνιςαν τισ ευκαιρίεσ για κριτικι ςκζψθ και τθν ανάπτυξθ πολιτικισ ςυνείδθςθσ, 

όπωσ ο Morris (1997˙ 2009) ζχει αναφζρει. 

 Παρά τισ διαπιςτϊςεισ αυτζσ αρκετοί ιςτορικοί ςτθν εκπαίδευςθ εκφράηουν ζντονθ 

αβεβαιότθτα ςχετικά με τθν εφαρμογι και τθ μεκοδολογία τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ. O Judd, για παράδειγμα, πολφ νωρίσ υποςτιριξε ότι 

θ Δραματοποίθςθ ενζχει το ςοβαρό κίνδυνο του αναχρονιςμοφ και γι’  αυτό πρζπει να 

αποφεφγεται (Ρεποφςθ 2004, 240˙ Wineburg 2001, 30)˙ ο Shemilt (1987, 67), επίςθσ, τόνιςε 

ότι θ αξία τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ είναι μικρι, κακϊσ θ ςτενι 

ταφτιςθ με τα ιςτορικά πρόςωπα ειςάγει το ςτοιχείο τθσ υποκειμενικότθτασ, θ οποία δεν 

ταιριάηει με τθν ιςτορικι ζρευνα. Ο Shemilt υποςτθρίηει πωσ οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ είναι 

χριςιμεσ μόνο για τθν περιγραφι κι όχι για τθν κατανόθςθ του παρελκόντοσ.  

 τθν παροφςα ζρευνα, όμωσ, ζγινε προςπάκεια το Δράμα να μθν μιμείται απλϊσ 

ζνα φανταςιακό παρελκόν –ανοιχτό ςε αναχρονιςμοφσ και αςτοχίεσ˙ όποιεσ περιγραφικοφ 

τφπου δραςτθριότθτεσ επελζγθςαν, αφοροφςαν αποκλειςτικά ςτισ ςφντομεσ 

δραςτθριότθτεσ προετοιμαςίασ/προκζρμανςθσ. Ο Shemilt (1987), κι ενδεχομζνωσ κι ο Judd, 

αναφζρονται ςτο κοινϊσ κεωροφμενο πλαίςιο Δραματοποίθςθσ, το οποίο ςτθρίηεται ςε 

δραςτθριότθτεσ του τφπου «φαντάςου πϊσ αιςκάνεται ο…», «ςκζψου πϊσ κα ιταν αν…», 

όπωσ ςυχνά προτείνονται και ςτα ςχολικά εγχειρίδια.  

 Οι διδακτικζσ παρεμβάςεισ, που ςχεδιάςτθκαν και προτείνονται ςτο παρόν 

πειραματικό πλαίςιο, είχαν χαρακτιρα ερμθνευτικό κι όχι περιγραφικό κι ενςωμάτωναν 

λιψεισ αποφάςεων, διλιμματα και ςυγκρίςεισ, τισ οποίεσ και ο Shemilt (1987, 79-81) με 
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ζμφαςθ ςυνιςτά. Εξάλλου, θ όποια αμφιςβιτθςθ τθσ «ιςτορικότθτασ» τθσ προςζγγιςθσ 

αυτισ, όπωσ ζχει προτακεί από τον Foster (2001, 176-177), είναι φανερό ότι αίρεται με τθ 

χριςθ ιςτορικϊν τεκμθρίων και πθγϊν, που οι ίδιοι οι μακθτζσ ανζδειξαν ςε κφρια πθγι τθσ 

ιςτορικισ τουσ ζκφραςθσ. 

  Η κριτικι που, επίςθσ, αςκείται ςτα παιχνίδια ρόλων ςφμφωνα με τθν ιδζα ότι 

αυτά αποτελοφν γοθτευτικζσ τεχνικζσ του ςφγχρονου καταναλωτιςμοφ, κατά τον οποίο 

μόνο ό,τι διαςκεδάηει τον άνκρωπο αξίηει να γίνει αντικείμενο μάκθςθσ (μυρναίοσ 2008˙ 

Postman 2007, 110, 189), αίρεται από τθν αποτελεςματικότθτα των εφαρμογϊν. τθν 

περίπτωςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν ςαφζσ πωσ θ παιγνιϊδθσ διάκεςθ των 

δραςτθριοτιτων ιταν ζνα μζςο κινθτοποίθςθσ, όχι αυτοςκοπόσ, για τουσ μακθτζσ, οι 

οποίοι πολφ ςυχνά επζλεξαν άλλουσ τρόπουσ ζκφραςθσ, πζρα από το  -οφτωσ ι άλλωσ 

αναμενόμενο λόγω τθσ θλικίασ τουσ- χιοφμορ. Κίνθτρο για τουσ μακθτζσ, όπωσ φάνθκε από 

τθν ποιοτικι ανάλυςθ των εργαςιϊν τουσ, δεν ιταν απλϊσ θ διαςκζδαςθ, αλλά θ 

παρουςίαςθ του τελικοφ προϊόντοσ τθσ εργαςίασ τουσ, θ οποία είχε γι’ αυτοφσ αξία, επειδι 

ιταν αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ, ςοβαρισ μελζτθσ και δθμιουργικισ ζκφραςθσ. 

 Σζλοσ, ςχετικά με τισ δυςχζρειεσ του χϊρου και του διακζςιμου διδακτικοφ χρόνου 

που αρκετοί εκπαιδευτικοί επικαλοφνται ςτθν άρνθςι τουσ να ειςαγάγουν τθ Δραματικι 

Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθν πράξθ (Βλ. παραπάνω, Αϋ Μζροσ, Κεφάλαιο 2ο, ΙΙΙ.6.ii.), θ 

εφαρμογι των διδακτικϊν παρεμβάςεων ςτθν παροφςα ζρευνα ζδειξε ότι το Δράμα δεν 

απαιτεί ειδικό χϊρο, ενϊ θ ευχερισ διευκζτθςθ του διδακτικοφ χρόνου εξαρτάται από τθν 

εμπειρία και τθν καλι ςυνεργαςία των μακθτϊν. 

 

ΙΙΙ. υμπεράςματα 

Όπωσ ζχει τονιςτεί ιδθ από τθν ειςαγωγι τθσ διατριβισ, αυτι αφορά αποκλειςτικά ςτο 

ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ςτο χϊρο του Γυμναςίου ςε τοπικό επίπεδο, γι’  αυτό 

και δεν ζχει αξιϊςεισ γενίκευςθσ. Η ςθμαςία τθσ ςχετίηεται κυρίωσ με το γεγονόσ ότι 

διερευνά μια νζα, για τα ελλθνικά δεδομζνα, παιδαγωγικι μζκοδο για τθν Ιςτορία και 

προςπακεί να αναδείξει τουσ μθχανιςμοφσ τθσ, ςτοχεφοντασ κυρίωσ ςτθν περιγραφι τθσ 

διαδικαςίασ και ςτθν ανάδειξθ ςχζςεων αιτίου-αιτιατοφ. Γι’  αυτό και τα αποτελζςματά τθσ 

ζχουν περιοριςμζνθ ιςχφ και αποτελοφν μάλλον ςθμεία εκκίνθςθσ για περαιτζρω 

προβλθματιςμό κι ζρευνα. Εξάλλου, όπωσ ςθμειϊνει ο Κόκκινοσ (2000, 13), κα ιταν 

δφςκολο να δεχτοφμε ότι ςε κοινωνίεσ, όπωσ οι ςφγχρονεσ, με τθ ρευςτότθτα και τθν 

πολυπλοκότθτα που τισ χαρακτθρίηει, κα μποροφςε να υπάρξει ςυμφωνία ωσ προσ το 

γενικό πλαίςιο διδακτικισ τθσ Ιςτορίασ, το οποίο κα αφοροφςε μεταξφ άλλων και ςτθ 
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μεκοδολογία διδακτικισ προςζγγιςθσ τθσ ςχολικισ Ιςτορίασ. 

 υνοψίηοντασ τα ςυμπεράςματα ςτα οποία οδθγικθκε θ ζρευνα ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ διατριβισ, κα μποροφςαν να τονιςτοφν τα εξισ:    

 Η Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ είναι μια δεξιότθτα γνωςτικοφ και κυμικοφ τφπου που 

μπορεί να καλλιεργθκεί με αξιοςθμείωτα αποτελζςματα μζςω τθσ διδαςκαλίασ με βάςθ τισ 

αρχζσ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ. 

 Η Δραματικι Σζχνθ είναι μια παιδαγωγικι για τθν Ιςτορία που απευκφνεται ςε 

όλουσ τουσ μακθτζσ Γυμναςίου, ανεξάρτθτα από τάξθ, θλικιακι ομάδα και ςχολικι 

επίδοςθ, κακϊσ μπορεί να ζχει κετικά αποτελζςματα ςτθν καλλιζργεια Ιςτορικισ 

Ενςυναίςκθςθσ είτε αυτι αφορά ςτθν κατανόθςθ τθσ κζςθσ των ανκρϊπων του 

παρελκόντοσ είτε ςχετίηεται με το ενδιαφζρον για αυτοφσ. 

 Η ςυμβολι τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ ζχει ςχζςθ με τθν 

αξιοποίθςθ κατάλλθλων εργαλείων για ανάπτυξθ κριτικισ ιςτορικισ ςκζψθσ˙ αυτό ςθμαίνει 

πωσ ςτο ςχεδιαςμό των ςχετικϊν μακθμάτων πρζπει να ενςωματϊνονται ιςτορικζσ πθγζσ 

που οι μακθτζσ κα τισ αξιοποιοφν, όςο είναι εφικτό για τθν θλικία τουσ, ωσ τεκμιρια τθσ 

Ιςτορίασ. 

 Η διερεφνθςθ ιςτορικϊν ερωτθμάτων μζςω του Δράματοσ βοθκά τουσ μακθτζσ να 

αναλφουν τθ ςθμαςία και τθν αξία των ιςτορικϊν πθγϊν, κρατϊντασ τουσ 

ςυγκεντρωμζνουσ ςτισ πλθροφορίεσ και τισ οπτικζσ που μελετοφν, ϊςτε να αναπτφξουν 

αιτιολογθμζνα ςυμπεράςματα κι ερμθνείεσ  

 Η δυναμικι τθσ Δραματικισ Σζχνθ, που μπορεί να ςυμβάλει κατεξοχιν ςτθν 

προςζγγιςθ του παρελκόντοσ με ενδιαφζρον και κατανόθςθ, είναι το γεγονόσ ότι παρζχει 

μια ςαφι απόδειξθ τθσ πραγματικότθτασ τθσ Ιςτορίασ, εμπλζκοντασ τουσ μακθτζσ ςε 

δράςθ, κατά το πρότυπο τθσ βιωματικισ μάκθςθσ του Dewey. 

 Η δράςθ αυτι δεν περιορίηεται αποκλειςτικά ςτο παρελκόν, αλλά ωκεί ςε πολιτικι 

ενεργοποίθςθ για το παρόν, δίνοντασ ςτθ ςχολικι Ιςτορία τθ διάςταςθ του «κτιματοσ ἐσ 

αἰεί» κατά τθ κουκυδίδεια κεϊρθςθ. 

 Η Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ είναι μια απαιτθτικι πολυαιςκθτθριακι 

μακθςιακι διαδικαςία που απαιτεί χρόνο κι επιμονι για να φανοφν τα αποτελζςματά τθσ˙ 

το ίδιο ιςχφει και για τθ διδαςκαλία ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ. 

 θμαντικι παράμετροσ του Δράματοσ που ςυμβάλλει ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ 

είναι ότι πρόκειται για ςυμμετοχικι ενεργθτικι διαδικαςία, που επιβάλλει τθ ςυνεργαςία 

και το δθμοκρατικό διάλογο ςε κλίμα εμπιςτοςφνθσ. 
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 Κίνθτρο των μακθτϊν κατά τθ διαδικαςία του Δράματοσ ςτθν Ιςτορία είναι θ 

παρακολοφκθςθ του τελικοφ αποτελζςματοσ και του ενδιαφζροντοσ που προκφπτει από 

αυτό. 

 Η Δραματικι Σζχνθ αναδεικνφοντασ τα γεγονότα ωσ προσ τισ αιτιϊδεισ ςχζςεισ τουσ 

ζχει τθ δυνατότθτα να μεταςχθματίηει το γνωςτικό πλαίςιο τθσ χρονικισ ακολουκίασ ςε 

μεταγνωςτικό πλαίςιο λογικϊν ςχζςεων ςτθν Ιςτορία και αξιοποίθςθσ τθσ τελευταίασ για 

τθν ερμθνεία και τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων του παρόντοσ. 

 Η Δραματικι Σζχνθ αναπτφςςει ζνα χϊρο αυτενζργειασ για τουσ μακθτζσ ςτθν 

Ιςτορία, εφόςον εφαρμόηεται το ςχιμα τθσ «φκίνουςασ κακοδιγθςθσ», ϊςτε να 

προχωριςουν πζρα από το κατεχόμενο επίπεδο ανάπτυξθσ τθσ ιςτορικισ τουσ ςκζψθσ και 

να ανταποκρικοφν αποτελεςματικότερα ςτθν πρόκλθςθ του Δράματοσ τόςο ωσ προσ τισ 

δραςτθριότθτεσ όςο και ωσ προσ το χρόνο. 

 Σο Δράμα παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να εκφράηονται με ποικίλουσ 

τρόπουσ, πζρα από τθ γλϊςςα˙ θ μθ λεκτικι επικοινωνία με τεχνικζσ, όπωσ θ παντομίμα, οι 

παγωμζνεσ εικόνεσ και τα ομαδικά γλυπτά, αποτελοφν μια άριςτθ δυνατότθτα ζκφραςθσ 

για τουσ μακθτζσ που δυςκολεφονται να αναπτφξουν τον ιςτορικό τουσ λόγο. 

 Η καλλιζργεια τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ, ωςτόςο, προχποκζτει τθν ανάπτυξθ 

τθσ «ιςτορικισ» τουσ γλϊςςασ. Η δεξιότθτα αυτι, μία από τισ πιο απαιτθτικζσ, μπορεί να 

καλλιεργθκεί με τθν επίμονθ και ςυςτθματικι αξιοποίθςθ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθ 

ςχολικι Ιςτορία.  

 Με αυτοφσ τουσ τρόπουσ είναι πικανό θ Δραματικι Σζχνθ να επθρεάςει τόςο 

ςθμαντικά τουσ μακθτζσ, ϊςτε να βελτιϊςουν τισ επιδόςεισ τουσ ακόμθ και ςτισ τυπικζσ 

γραπτζσ δοκιμαςίεσ εξζταςθσ ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ. 

 Η επιλογι των τεχνικϊν του Δράματοσ πρζπει να γίνεται με προςοχι κι ευελιξία˙ 

δόκιμεσ τεχνικζσ με ιδιαίτερα γόνιμα αποτελζςματα για το μάκθμα τθσ Ιςτορίασ φάνθκαν 

να είναι ο αυτοςχεδιαςμόσ, ο μανδφασ του ειδικοφ, οι ςυςκζψεισ, τα παιχνίδια ρόλων, θ 

δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ, θ ομαδικι δθμιουργία χϊρου, θ παγωμζνθ εικόνα, οι φωνζσ 

ςτο κεφάλι, ο ςυλλογικόσ χαρακτιρασ, θ τθλεφωνικι επικοινωνία, θ ςυνζντευξθ, θ 

ανακριτικι καρζκλα, ο δάςκαλοσ ςε ρόλο, ο μακθτισ ςε ειδικό ρόλο, θ παντομίμα, ο κφκλοσ 

τθσ ηωισ, θ αντιπαράκεςθ απόψεων, το φάςμα τθσ διαφοράσ, ο διάδρομοσ τθσ ςυνείδθςθσ, 

το ομαδικό γλυπτό, οι κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ, τα προςωπικά αντικείμενα του χαρακτιρα 

και θ γραφι ςε ρόλο˙ οι τεχνικζσ αυτζσ πρζπει να επιλζγονται με προςοχι και ςε ζνα 

ςυγκροτθμζνο πλαίςιο ςχεδιαςμοφ από το διδάςκοντα, ενϊ αποδίδουν εξαιρετικά, όταν 

ςυνδυάηονται με αξιοποίθςθ πιςτϊν αντιγράφων αντικειμζνων και αρχειακοφ υλικοφ ι με 
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ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν ωσ βοθκθτικϊν ςτοιχείων. 

 Η Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ είναι μια εναλλακτικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ 

για τθν Ιςτορία, που ταιριάηει ςτθν εφθβικι θλικία˙ οι μικρότεροι ζφθβοι (Αϋ τάξθσ) 

φαίνεται να εκτιμοφν τον παιγνιϊδθ χαρακτιρα και τισ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ του 

Δράματοσ, ενϊ οι λίγο μεγαλφτεροι (Γϋ τάξθσ) φαίνεται να διακρίνουν τισ διαδικαςίεσ 

κριτικισ ανάλυςθσ και να αναπτφςςουν μια μορφι πολιτικισ ενεργοποίθςθσ. 

 Με τισ επαναλαμβανόμενεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ ςτακερά ςτο ωρολόγιο 

πρόγραμμα θ ςκθνικι και δραματικι ζκφραςθ των μακθτϊν, ενταγμζνθ ςτο ςυγκεκριμζνο 

ιςτορικό πλαίςιο,  ςταδιακά εξελίςςεται ςε πιο φυςικζσ κι απαιτθτικζσ φόρμεσ που 

αποκτοφν καλλιτεχνικι διάςταςθ. 

 Η ειςαγωγι τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ δεν 

απαιτεί ιδιαίτερεσ υποδομζσ ςτο ςχολείο˙ είναι μια προςιτι μζκοδοσ που αναπτφςςεται με 

ευκολία ςε κάκε χϊρο. 

 

IV. Προτάςεισ για περαιτέρω έρευνα 

Η βιβλιογραφικι μελζτθ, κακϊσ και τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ, κζτουν μία 

ςειρά από ερωτιματα, πρόςφορα να διερευνθκοφν από μελλοντικοφσ ερευνθτζσ. Σα 

βαςικότερα από αυτά παρατίκενται εδϊ. 

 Ζνα κζμα που δεν απαςχόλθςε τθ διατριβι είναι πϊσ μποροφν οι μθ εξειδικευμζνοι 

ςτο Δράμα δάςκαλοι να προχωριςουν πζρα από τα παραδοςιακά ςχιματα, ειςάγοντασ τθ 

φανταςία, τθν αναηιτθςθ και το παιχνίδι ρόλων ςτθ ςχολικι Ιςτορία˙ ακόμθ με ποιο τρόπο 

είναι δυνατό να αναπτυχκεί ζνα πλαίςιο κατάρτιςθσ εκπαιδευτικϊν που επικυμοφν να 

διδάξουν Ιςτορία μζςω του Δράματοσ. 

 Αν και θ ζρευνα ζδειξε πωσ θ υποδοχι του Δράματοσ ςε τοπικό επίπεδο ιταν 

κερμι, περαιτζρω διερεφνθςθ απαιτείται ωσ προσ τθν οπτικι και τισ προςδοκίεσ με τισ 

οποίεσ αντιμετωπίηονται οι εναλλακτικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ τθσ Ιςτορίασ, και μάλιςτα θ 

Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ, από τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τθν 

ευρφτερθ εκπαιδευτικι κοινότθτα. 

 Πρζπει να ςθμειωκεί, επίςθσ, ότι, αν και αντικείμενο τθσ παροφςασ ζρευνασ δεν 

ιταν ο χειριςμόσ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, οι δφο περιπτϊςεισ 

ςυμμετεχόντων ςτθν πειραματικι ομάδα τθσ Αϋ τάξθσ ζδειξαν ότι ενδεχομζνωσ το 

μακθςιακό περιβάλλον που αναπτφςςεται ςτο πλαίςιο του Δράματοσ ςτθν Ιςτορία είναι 

κατάλλθλο για μακθτζσ με νοθτικι υςτζρθςθ ι άλλεσ μακθςιακζσ μειονεξίεσ. Μια ειδικι 

ζρευνα ςτο πλαίςιο αυτό κα ιταν χριςιμθ για τθ χάραξθ ςχετικισ πολιτικισ. 
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 Σζλοσ, για τθ κεςμοκζτθςθ μιασ ανάλογθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ κα ιταν 

αναγκαία θ πιλοτικι εφαρμογι και θ ερευνθτικι αξιολόγθςθ τθσ μεκόδου ςε ικανό αρικμό 

ςχολικϊν μονάδων ανά τθν επικράτεια. Θζματα τθσ αξιολόγθςθσ μιασ τζτοιασ εφαρμογισ 

κα μποροφςαν να είναι τόςο θ κατανόθςθ όςο και το ενδιαφζρον για το παρελκόν των 

μακθτϊν, ϊςτε να αναδειχκοφν κατάλλθλα μεκοδολογικά εργαλεία ειςαγωγισ ςτθν τάξθ 

τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ωσ διδακτικισ μεκόδου τθσ Ιςτορίασ.  

 Η παροφςα διατριβι ζδειξε πωσ θ Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ είναι μια 

ςθμαντικι μεκοδολογικι προςζγγιςθ τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ ςτο Γυμνάςιο. 

Δειγματολθπτικζσ ζρευνεσ για όλεσ τισ θλικιακζσ μακθτικζσ ομάδεσ ανά τθν επικράτεια κα 

μποροφςαν να δϊςουν το ςαφζσ πλαίςιο που απαιτείται για τθν ειςαγωγι τθσ Δραματικισ 

Σζχνθσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 

  

V. Επίλογοσ 

Σο παραδοςιακό ςχολείο βρίςκεται κατά γενικι ομολογία ςε κρίςθ. Νζα ηθτοφμενα 

αναδφονται μζςα από τισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ: κριτικι ςκζψθ, ενεργοποίθςθ, 

ςυλλογικότθτα, χειραφζτθςθ, ευαιςκθςία, δθμιουργικότθτα, υπευκυνότθτα είναι τα νζα 

ηθτοφμενα τθσ αγωγισ και τθσ μόρφωςθσ, τα οποία εν πολλοίσ μποροφν να καλλιεργθκοφν 

ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ. Η Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ αναδείχκθκε ςτθν παροφςα 

διατριβι ςε μια εξαιρετικι μζκοδο ανάπτυξθσ τθσ Ιςτορικισ Ενςυναίςκθςθσ των μακθτϊν, 

ζννοιασ που ςυγκεφαλαιϊνει όλα τα παραπάνω ηθτοφμενα, ενςωματϊνοντάσ τα ςε μια 

ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ.  

 Η κεςμοκζτθςθ τθσ ειςαγωγισ τθσ Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθ 

ςχολικι Ιςτορία είναι δυνατι. Δεν είναι, όμωσ, μια εφκολθ διαδικαςία, κακϊσ απαιτεί 

ανακεϊρθςθ του ςυνόλου του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ, επαναπροςδιοριςμό των 

ςτόχων τθσ μάκθςθσ και τθσ μεκόδου αξιολόγθςθσ των μακθτϊν και ζνα νζο πλαίςιο 

κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν. Γι’ αυτό επιβάλλεται μια πολιτικι βοφλθςθ, ικανι να άρει 

τισ όποιεσ προκαταλιψεισ.  

 Η αλθκινι γνϊςθ, θ υπευκυνότθτα, θ ενεργοποίθςθ δεν κατακτιοφνται απλϊσ με 

τθν πακθτικι ανάγνωςθ ιςτορικϊν βιβλίων˙ είναι πολφτιμεσ αρετζσ για το ςφγχρονο 

άνκρωπο που τισ κατακτά με το πνεφμα, τθ φανταςία και τθν κρίςθ, αλλά πάνω από όλα με 

τθ δράςθ. Σο ςχολείο είναι ο χϊροσ, όπου οι αρετζσ αυτζσ κα καλλιεργθκοφν και κα 

εδραιωκοφν˙ θ Δραματικι Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ φαίνεται να μπορεί να ςυμβάλει κετικά 

ςε αυτι τθ διαδικαςία. 
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και του Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ, Τομζασ τθσ Διδακτικισ των Θετικϊν Επιςτθμϊν και 
των Νζων Τεχνολογιϊν, όδοσ. 

Χατηθδιμου, Δ. (2011). Εναλλακτικζσ Μορφζσ, Τεχνικζσ και Μζκοδοι Διδαςκαλίασ και 
Μάκθςθσ. Στο Ρ. Αναςταςιάδθσ (Επιμ.), Μείηον Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ. Βαςικό 
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Επιμορφωτικό Τλικό. Σόμοσ Αϋ, 26-41. Ακινα: Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Γραπτή δοκιμαςία Α΄ Γυμναςίου (pre) 

Α. ΟΔΗΓΙΕ 

1. Διάβασε προσεκτικά το φυλλάδιο που σου δίνεται. 

2. Αν υπάρχουν στο κείμενο ή στις ερωτήσεις σημεία που σε δυσκολεύουν, μπορείς να 

ζητήσεις βοήθεια. 

3. Όταν απαντάς στις ερωτήσεις προσπάθησε να αιτιολογείς όσο γίνεται πληρέστερα τις 

απαντήσεις σου. 

4. Αν πιστεύεις ότι η απάντησή σου είναι ελλιπής, γράψε μαζί με αυτήν και ποια άλλη 

πληροφορία θα χρειαζόσουν, για να δώσεις μια ικανοποιητική απάντηση. Εξήγησε 

πώς η πληροφορία αυτή θα μπορούσε να σε βοηθήσει. 

5. Για οτιδήποτε χρειαστείς, μη διστάσεις να ρωτήσεις. 
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Β. ΙΣΟΡΙΚΕ ΠΗΓΕ  

για την 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 
ΟΝΟΜΑ: ................................................................................................................. 

 
Οι ερευνητές της ελληνικής αρχαιότητας ονομάζουν συμβατικά αρχαϊκή την περίοδο από 

τον 8ο αι. π.Χ. μέχρι και την πρώτη εικοσαετία του 5ου αι. π.Χ., γιατί αυτή ήταν η εποχή της 

προετοιμασίας και των απαρχών της οικονομικής και πολιτιστικής εξέλιξης του 

ελληνικού κόσμου. Ας τη γνωρίσουμε κι ας προβληματιστούμε... 

 

Στοιχείο Α: Αποικισμός 

Το πρώτο μεγάλο γεγονός που σηματοδοτεί τη μετάβαση στην Αρχαϊκή εποχή είναι ο Β΄ Αποικισμός, κατά τον 

οποίο οι Έλληνες μετανάστευσαν στις ακτές της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Ο ιστορικός της 

αρχαιότητας, Θουκυδίδης, αναφέρεται στην ίδρυση τεσσάρων αποικιών, της Νάξου, των Συρακουσών, των 

Λεοντίνων και της Κατάνης.  

«Πρώτοι από τους Έλληνες οι Ευβοείς Χαλκιδαίοι αποίκισαν τη Νάξο υπό την αρχηγία του οικιστή Θουκλή κι έχτισαν 

βωμό στον αρχηγέτη Απόλλωνα... Το επόμενο έτος ο Ηρακλείδης Αρχίας προερχόμενος από την Κόρινθο αποίκισε τις 

Συρακούσες, αφού έδιωξε από το νησί (Ορτυγία) τους Σικελούς... με τον καιρό και η πόλη αφού περιτειχίστηκε έγινε 

πολυάνθρωπη. Το 5ο έτος μετά τον αποικισμό των Συρακουσών ο Θουκλής και οι Χαλκιδαίοι ξεκίνησαν από τη Νάξο 

και αφού έδιωξαν με πόλεμο τους Σικελούς αποίκισαν τους Λεοντίνους και έπειτα την Κατάνη». 

Θουκυδίδης, ΣΤ, 3.  

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο Α, σκέψου: 

Οι Έλληνες κατά την εξάπλωσή τους στη διάρκεια του Β΄ Αποικισμού αντιμετώπισαν δυσκολίες, καθώς 

ήρθαν σε σύγκρουση με τους λαούς που έβρισκαν στις περιοχές που ήθελαν να αποικίσουν. Το γεγονός αυτό 

δεν τους εμπόδισε και τελικά κατάφεραν να εξαπλωθούν στις ακτές της Μεσογείου και του Εύξεινου 

Πόντου. 

Γιατί, κατά τη γνώμη σου, οι Έλληνες επέμειναν, παρά τις δυσκολίες, στον αποικισμό; Δώσε όσο 

περισσότερους λόγους μπορείς. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

Στοιχείο Β: Πόλη-κράτος 

Τον 8ο αι. π.Χ. παρατηρήθηκε στον ελληνικό κόσμο μια σημαντική εξέλιξη: αναπτύχθηκε ο θεσμός της πόλης-

κράτους*. Ο μεγάλος φιλόσοφος, Αριστοτέλης, γράφει για τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία του. 
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«Πόλη... είναι η ένωση συγγενικών ομάδων και κοινοτήτων με σκοπό την επίτευξη μιας τέλειας και αυτάρκους ζωής. 

Αυτό είναι... η ευτυχισμένη ζωή. Επομένως, πρέπει να δεχτούμε ότι η πόλη έχει δημιουργηθεί με σκοπό την ευτυχία 

των πολιτών κι όχι μόνο τη συμβίωσή τους». 

Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1281a 1-4. 

*Με τον όρο «πόλη-κράτος» εννοούμε ένα μικρό σε έκταση κράτος. Το κράτος αυτό αποτελείται από το άστυ και τη 

χώρα, δηλαδή την αγροτική περιοχή που βρίσκεται γύρω από το άστυ. 

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο Β, σκέψου: 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η πόλη-κράτος ιδρύθηκε με σκοπό την ευτυχία των πολιτών της.  

Τι μπορεί να σήμαινε «ευτυχία» για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής στο πλαίσιο της πόλης-

κράτους; Γράψε όσο περισσότερα στοιχεία μπορείς να σκεφτείς. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

Στοιχείο Γ: Η αγωγή των Σπαρτιατών 

Κατά την αρχαϊκή περίοδο μια δυνατή πόλη-κράτος ξεχωρίζει κι αναπτύσσεται˙ είναι η Σπάρτη, με ένα ιδιαίτερο 

παιδαγωγικό σύστημα. Ο Πλούταρχος, ιστορικός και βιογράφος της αρχαιότητας, γράφει για τη Σπαρτιατική αγωγή 

που πιστεύεται πως τη θέσπισε ο νομοθέτης Λυκούργος. 

Ο Λυκούργος δεν όρισε για τα παιδιά δασκάλους αγορασμένους ή έμμισθους, ούτε μπορούσε ο καθένας να μορφώνει το 

γιο του, όπως ήθελε, αλλά τους έπαιρνε όλους ο ίδιος αμέσως μόλις γίνονταν επτά χρονών και τους κατέτασσε σε 

«αγέλες**» και συνταιριάζοντάς τους συντροφικά, τους συνήθιζε να παίζουν και να περνούν τον καιρό τους ομαδικά. 

Γράμματα μάθαιναν όσα τους ήταν αναγκαία. Η υπόλοιπη αγωγή τους σκοπό είχε να τους μάθει να κυβερνιούνται 

καλά, να υπομένουν τους κόπους και να νικούν στις μάχες. Γι’ αυτό και όσο προχωρούσαν στην ηλικία, τόσο 

δυσκόλευαν την άσκησή τους κουρεύοντάς τους σύρριζα και μαθαίνοντάς τους να βαδίζουν συνήθως ανυπόδητοι και να 

παίζουν γυμνοί.  

Πλούταρχος, Λυκούργος, 16, 20. 

**Αγέλη=ομάδα 

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο Γ, σκέψου: 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Σπάρτη ήταν ιδιαίτερα σκληρό, προβλέποντας για τα αγόρια λίγα γράμματα 

και πολλή σκληραγωγία. 

Γιατί, κατά τη γνώμη σου, συνέβαινε αυτό; Ποιοι μπορεί να ήταν οι λόγοι για τους οποίους 

ανέτρεφαν τόσο σκληρά τα παιδιά τους οι Σπαρτιάτες; Γράψε όσο περισσότερους λόγους μπορείς. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
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Στοιχείο Δ: Η νομοθεσία του Σόλωνα 

Στην Αθήνα οι πρώτοι γραπτοί νόμοι από το Δράκοντα ικανοποίησαν μόνο ένα μέρος των πολιτών. Έτσι, το 594 π.Χ. 

οι Αθηναίοι επέλεξαν το Σόλωνα για να δώσει λύση στα προβλήματα της πόλης. Ο πιο γνωστός νόμος του Σόλωνα 

ήταν η «σεισάχθεια», ένα πολύ θετικό μέτρο, όπως θεωρείται σήμερα από τους ιστορικούς, γιατί κατάργησε τα χρέη, 

απελευθέρωσε όσους είχαν γίνει δούλοι λόγω των χρεών και απαγόρευσε να δανείζεται κάποιος με εγγύηση την 

προσωπική του ελευθερία. Ο Αριστοτέλης γράφει για τη νομοθεσία του Σόλωνα. 

Ο Σόλων, λοιπόν, οργάνωσε το πολίτευμα με τον παραπάνω τρόπο. Επειδή οι άνθρωποι συνέχιζαν να έρχονται και να 

παραπονιούνται για τους νόμους του, επικρίνοντας μερικούς και ζητώντας διευκρινίσεις για άλλους, και επειδή δεν 

ήθελε ούτε να τους αλλάξει αλλά ούτε και να είναι παρών δημιουργώντας μίση, ταξίδεψε για εμπόριο και για να δει τα 

αξιοθέατα στην Αίγυπτο, λέγοντας ότι δεν θα επέστρεφε για τα επόμενα δέκα χρόνια. Δεν το θεωρούσε δίκαιο να 

παραμείνει και να εξηγεί τους νόμους του, αλλά ο καθένας θα έπρεπε να υπακούει σε όσα είχαν θεσπιστεί. 

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 11.1. 

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο Δ, σκέψου: 

Κατά τους ιστορικούς σήμερα η νομοθεσία του Σόλωνα, και κυρίως το μέτρο της «σεισάχθειας» ήταν πολύ 

θετικό βήμα για την Αθήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι άνθρωποι συνέχιζαν να έρχονται και 

να παραπονιούνται για τους νόμους του, επικρίνοντας μερικούς και ζητώντας διευκρινίσεις για άλλους. 

Γιατί, κατά τη γνώμη σου, αν και προκάλεσε παράπονα και σύγχυση στους Αθηναίους της εποχής 

του, ο Σόλωνας σήμερα θεωρείται ένας πολύ σημαντικός νομοθέτης για την Αθήνα; Γράψε όσο πιο 

αναλυτικά μπορείς τις σκέψεις σου. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

Στοιχείο Ε: Ο Πεισίστρατος 

Τη ρευστή πολιτική κατάσταση στην Αθήνα μετά τη νομοθεσία του Σόλωνα εκμεταλλεύτηκε ένας ευγενής, ο 

Πεισίστρατος, που κατέλαβε την εξουσία κι έγινε τύραννος***. Ο ιστορικός Ηρόδοτος και ο φιλόσοφος Αριστοτέλης 

γράφουν γι’ αυτόν. 

Μάζεψε λοιπόν οπαδούς, έγινε αρχηγός των Υπερακρίων και µε τους Ορεινούς εφάρµοσε το εξής σχέδιο: 

Αυτοτραυµατίστηκε, πλήγωσε και τα µουλάρια του, και αφού µπήκε στην αγορά, µε την άµαξά του δείχνοντας ότι τάχα 

ξέφυγε από τους εχθρούς του που του επιτέθηκαν καθώς πήγαινε στα κτήµατά του, ζήτησε την προστασία του δήµου. 

Θύµισε στους Αθηναίους τα κατορθώµατά του στην εκστρατεία κατά των Μεγάρων, όπως και το ότι είχε κυριέψει τη 

Νίσαια και άλλα σηµαντικά κατορθώµατά του και ζήτησε προσωπική φρουρά. Ο δήµος τότε ξεγελάστηκε και του 

επέτρεψε να διαλέξει τριακόσιους πολίτες για φρουρά. Ο Πεισίστρατος, τότε, τους µετέτρεψε από δορυφόρους σε 

ροπαλοφόρους, δίνοντάς τους ρόπαλα αντί για δόρατα και τον ακολουθούσαν πιστά σε κάθε µετακίνησή του. Η φρουρά 

αυτή επαναστάτησε και µαζί του κατέλαβε την Ακρόπολη.  
Ηροδότου Ιστορίαι Α΄, 59. 

 

Ο Πεισίστρατος κυβερνούσε την πόλη ... µε µετριοπάθεια και µάλλον ως πολιτικός νοµοταγής παρά ως τύραννος. 

Γενικά, ήταν φιλάνθρωπος, ήπιος και επιεικής προς τους ενόχους, ιδιαίτερα δε προκατέβαλλε ως δάνειο χρήµατα τους 

πτωχούς για τους εργασίες τους, κατά τρόπον ώστε να συντηρούνται από την καλλιέργεια της γης. Ενεργούσε έτσι για 

δύο λόγους: για να βρίσκονται διασκορπισµένοι στην εξοχή, αντί να περνούν τους ώρες τους µέσα στην πόλη, και για να 

µην έχουν µήτε την όρεξη µήτε τον καιρό να καταγίνονται µε τα ζητήµατα του κράτους, εφόσον θα έχουν κάποια µέτρια 

ευπορία και θα είναι απορροφηµένοι από τους ασχολίες τους. Ταυτόχρονα, µε το να καλλιεργείται η εξοχή, αύξαναν 

και τα δικά του εισοδήµατα, διότι εισέπραττε φόρο από τα προϊόντα. Γι’  αυτό το σκοπό διόρισε και τους δικαστές των 

δήµων κι ο ίδιος έβγαινε συχνά στην εξοχή, επιθεωρώντας και συµφιλιώνοντας όσους είχαν διαφορές, για να τους 

εµποδίζει να κατεβαίνουν στην πόλη και να παραµελούν την εργασία τους. 

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, κεφ. XIV 



 

407 
 

***Τύραννος ήταν ο ηγέτης που είχε καταλάβει την εξουσία με τη βοήθεια των οπαδών του, χωρίς τη σύμφωνη 

γνώμη της πλειοψηφίας. Το πολίτευμα σ’  αυτήν την περίπτωση λεγόταν τυραννίδα. 

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο Ε, σκέψου: 

Ενώ ο Ηρόδοτος μας δίνει μια αρνητική εικόνα του Πεισιστράτου, που εκμεταλλεύτηκε τις περιστάσεις, 

για να πάρει την εξουσία, ο Αριστοτέλης λέει πως κυβέρνησε σαν καλός πολιτικός κι όχι σαν τύραννος, 

εφαρμόζοντας ευεργετικά μέτρα για τους φτωχούς αγρότες. 

Πιστεύεις πως αυτές οι δύο μαρτυρίες έρχονται σε σύγκρουση; Θα μπορούσαν να συμβαίνουν 

ταυτόχρονα; Πώς εξηγούνται τόσο αντιφατικές πληροφορίες για το ίδιο πρόσωπο; Γράψε τις σκέψεις 

σου όσο πιο αναλυτικά μπορείς. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

Στοιχείο ΣΤ: Ολυμπιακοί Αγώνες 

Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν η πιο μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων και οι σημαντικότεροι αθλητικοί αγώνες που 

γίνονταν στην Ελλάδα. Ο Επίκτητος γράφει γι’ αυτούς.  

Πολλά ενοχλητικά και κουραστικά πράγματα υπάρχουν στη ζωή. Και στους Ολυμπιακούς αγώνες δεν είναι το ίδιο 

άσχημα τα πράγματα; Δε σε ψήνει η ζέστη; Δε σε τσαλαπατάει το πλήθος; Δεν είναι δύσκολο να πλυθείς; Η βροχή δε 

σε μουσκεύει ως το κόκκαλο; Δε σε πειράζει ο θόρυβος, η φασαρία και οι άλλες ενοχλήσεις; Κι όμως, μου φαίνεται 

πως άνετα, και μάλιστα ευχαρίστως, τ’ ανέχεσαι όλα αυτά μόλις σκεφτείς το μοναδικό θέαμα που θ' αντικρίσεις.  

Επίκτητος 1.6.23-28 

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο ΣΤ, σκέψου: 

Ο Επίκτητος λέει πως η παρακολούθηση των Ολυμπιακών Αγώνων είναι μια σοβαρή ταλαιπωρία, αλλά 

αξίζει τον κόπο, για το μοναδικό θέαμα που προσφέρει. 

Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα ήταν ένα τόσο σημαντικό θέαμα; Γράψε όσο 

περισσότερα στοιχεία μπορείς να σκεφτείς. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

Στοιχείο Ζ: Περσικοί πόλεμοι 

Ο Δημάρατος, βασιλιάς της Σπάρτης, βρέθηκε κάποτε στην αυλή του πέρση βασιλιά, Ξέρξη. Ο Ηρόδοτος, που στην 

ιστορία του σώζει τα γεγονότα των περσικών πολέμων, των πολέμων δηλαδή μεταξύ Ελλήνων και Περσών που 

έγιναν κατά την Αρχαϊκή εποχή, γράφει πως ο Δημάρατος μίλησε στον πέρση βασιλιά για την ανδρεία των 

συμπολιτών του, συγκρίνοντάς τους με τους Πέρσες. 

Οι Σπαρτιάτες, όταν πολεμούν ένας προς ένα είναι ανώτεροι από όλους. Όταν, όμως, πολεμούν πολλοί μαζί, είναι οι 

πιο ανδρείοι από όλους τους ανθρώπους, γιατί αν και ελεύθεροι, δεν έχουν ελευθερία απεριόριστη, αλλά υπακούουν σε 
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έναν κύριο, το νόμο, που φοβούνται πολύ περισσότερο από όσο φοβούνται οι δικοί σου εσένα. Υπακούουν στο καθετί 

που εκείνος διατάζει, και τους προστάζει το ίδιο πάντα και δεν τους επιτρέπει να υποχωρούν στη μάχη, όσο κι αν είναι 

το πλήθος των εχθρών, αλλά (τους προστάζει) να νικούν ή να πεθαίνουν παραμένοντας στις γραμμές τους. 

Ηροδότου, Ιστορίαι Ζ΄, 104. 

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο Ζ, σκέψου: 

Οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες στον μεταξύ τους πόλεμο, αν και είχαν στρατιωτική δύναμη πολύ 

μικρότερη από τους αντιπάλους τους. Ο Δημάρατος λέει πως όταν οι συμπολίτες του πολεμούν όλοι μαζί 

είναι οι πιο ανδρείοι από όλους τους ανθρώπους, γιατί υπακούουν στο νόμο κι όχι στο βασιλιά, όπως οι 

Πέρσες. 

Μπορεί ο νόμος να κάνει τους ανθρώπους πιο ανδρείους; Κι αν ναι, γιατί; Γράψε τις σκέψεις σου όσο 

πιο αναλυτικά μπορείς. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

Στοιχείο Η: Σε ενδιαφέρει η Αρχαϊκή περίοδος; 

Τώρα που γνώρισες, έστω και πολύ συνοπτικά την Αρχαϊκή περίοδο, πιστεύεις πως αξίζει να 

διαβάσει και να μάθει κανείς περισσότερες λεπτομέρειες γι’  αυτήν; Αν ναι, γιατί; Και ποιες 

λεπτομέρειες θα σε ενδιέφεραν; 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

Στοιχείο Θ: Ταξίδι στο χρόνο... 

Αν μπορούσες να επιστρέψεις στο παρελθόν, θα ήθελες να ζήσεις στην εποχή αυτή; Αν ναι, γράψε 

γιατί. Ποιος/ποια θα ήθελες να είσαι; Τι θα ήθελες να κάνεις; 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

Στοιχείο Ι: Και σήμερα; 

Πιστεύεις από όσα διάβασες ότι η Αρχαϊκή περίοδος έχει στοιχεία που μπορούν να μας δώσουν 

λύσεις και απαντήσεις σε καταστάσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα; Αν ναι, γράψε 

ποια και πώς θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

Σε ευχαριστώ!!! 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: Γραπτή δοκιμαςία Α΄ Γυμναςίου (post) 

Α. ΟΔΗΓΙΕ 

1. Διάβασε προσεκτικά το φυλλάδιο που σου δίνεται. 

2. Αν υπάρχουν στο κείμενο ή στις ερωτήσεις σημεία που σε δυσκολεύουν, μπορείς να 

ζητήσεις βοήθεια. 

3. Όταν απαντάς στις ερωτήσεις προσπάθησε να αιτιολογείς όσο γίνεται πληρέστερα τις 

απαντήσεις σου. 

4. Αν πιστεύεις ότι η απάντησή σου είναι ελλιπής, γράψε μαζί με αυτήν και ποια άλλη 

πληροφορία θα χρειαζόσουν, για να δώσεις μια ικανοποιητική απάντηση. Εξήγησε 

πώς η πληροφορία αυτή θα μπορούσε να σε βοηθήσει. 

5. Για οτιδήποτε χρειαστείς, μη διστάσεις να ρωτήσεις. 
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Β. ΙΣΟΡΙΚΕ ΠΗΓΕ  
για την 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 
ΟΝΟΜΑ: ................................................................................................................. 

 
Τώρα που έχουμε γνωρίσει  την περίοδο αυτή, ας θυμηθούμε τα βασικά της σημεία, για 

να δούμε κατά πόσο άλλαξε η στάση και η σκέψη μας γι’  αυτά τα ιστορικά γεγονότα. 

Τις ερωτήσεις αυτές τις έχεις απαντήσει ξανά. Τώρα, όμως, μήπως μπορείς να τις 

προσεγγίσεις πιο εμπεριστατωμένα; 

 

Στοιχείο Α: Αποικισμός 

Το πρώτο μεγάλο γεγονός που σηματοδοτεί τη μετάβαση στην Αρχαϊκή εποχή είναι ο Β΄ Αποικισμός, κατά τον 

οποίο οι Έλληνες μετανάστευσαν στις ακτές της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Ο ιστορικός της 

αρχαιότητας, Θουκυδίδης, αναφέρεται στην ίδρυση τεσσάρων αποικιών, της Νάξου, των Συρακουσών, των 

Λεοντίνων και της Κατάνης.  

«Πρώτοι από τους Έλληνες οι Ευβοείς Χαλκιδαίοι αποίκισαν τη Νάξο υπό την αρχηγία του οικιστή Θουκλή κι έχτισαν 

βωμό στον αρχηγέτη Απόλλωνα... Το επόμενο έτος ο Ηρακλείδης Αρχίας προερχόμενος από την Κόρινθο αποίκισε τις 

Συρακούσες, αφού έδιωξε από το νησί (Ορτυγία) τους Σικελούς... με τον καιρό και η πόλη αφού περιτειχίστηκε έγινε 

πολυάνθρωπη. Το 5ο έτος μετά τον αποικισμό των Συρακουσών ο Θουκλής και οι Χαλκιδαίοι ξεκίνησαν από τη Νάξο 

και αφού έδιωξαν με πόλεμο τους Σικελούς αποίκισαν τους Λεοντίνους και έπειτα την Κατάνη». 

Θουκυδίδης, ΣΤ, 3.  

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο Α, σκέψου: 

Οι Έλληνες κατά την εξάπλωσή τους στη διάρκεια του Β΄ Αποικισμού αντιμετώπισαν δυσκολίες, καθώς 

ήρθαν σε σύγκρουση με τους λαούς που έβρισκαν στις περιοχές που ήθελαν να αποικίσουν. Το γεγονός αυτό 

δεν τους εμπόδισε και τελικά κατάφεραν να εξαπλωθούν στις ακτές της Μεσογείου και του Εύξεινου 

Πόντου. 

Γιατί, κατά τη γνώμη σου, οι Έλληνες επέμειναν, παρά τις δυσκολίες, στον αποικισμό; Δώσε όσο 

περισσότερους λόγους μπορείς. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

Στοιχείο Β: Πόλη-κράτος 

Τον 8ο αι. π.Χ. παρατηρήθηκε στον ελληνικό κόσμο μια σημαντική εξέλιξη: αναπτύχθηκε ο θεσμός της πόλης-

κράτους*. Ο μεγάλος φιλόσοφος, Αριστοτέλης, γράφει για τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία του. 
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«Πόλη... είναι η ένωση συγγενικών ομάδων και κοινοτήτων με σκοπό την επίτευξη μιας τέλειας και αυτάρκους ζωής. 

Αυτό είναι... η ευτυχισμένη ζωή. Επομένως, πρέπει να δεχτούμε ότι η πόλη έχει δημιουργηθεί με σκοπό την ευτυχία 

των πολιτών κι όχι μόνο τη συμβίωσή τους». 

Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1281a 1-4. 

*Με τον όρο «πόλη-κράτος» εννοούμε ένα μικρό σε έκταση κράτος. Το κράτος αυτό αποτελείται από το άστυ και τη 

χώρα, δηλαδή την αγροτική περιοχή που βρίσκεται γύρω από το άστυ. 

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο Β, σκέψου: 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η πόλη-κράτος ιδρύθηκε με σκοπό την ευτυχία των πολιτών της.  

Τι μπορεί να σήμαινε «ευτυχία» για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής στο πλαίσιο της πόλης-

κράτους; Γράψε όσο περισσότερα στοιχεία μπορείς να σκεφτείς. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

Στοιχείο Γ: Η αγωγή των Σπαρτιατών 

Κατά την αρχαϊκή περίοδο μια δυνατή πόλη-κράτος ξεχωρίζει κι αναπτύσσεται˙ είναι η Σπάρτη, με ένα ιδιαίτερο 

παιδαγωγικό σύστημα. Ο Πλούταρχος, ιστορικός και βιογράφος της αρχαιότητας, γράφει για τη Σπαρτιατική αγωγή 

που πιστεύεται πως τη θέσπισε ο νομοθέτης Λυκούργος. 

Ο Λυκούργος δεν όρισε για τα παιδιά δασκάλους αγορασμένους ή έμμισθους, ούτε μπορούσε ο καθένας να μορφώνει το 

γιο του, όπως ήθελε, αλλά τους έπαιρνε όλους ο ίδιος αμέσως μόλις γίνονταν επτά χρονών και τους κατέτασσε σε 

«αγέλες**» και συνταιριάζοντάς τους συντροφικά, τους συνήθιζε να παίζουν και να περνούν τον καιρό τους ομαδικά. 

Γράμματα μάθαιναν όσα τους ήταν αναγκαία. Η υπόλοιπη αγωγή τους σκοπό είχε να τους μάθει να κυβερνιούνται 

καλά, να υπομένουν τους κόπους και να νικούν στις μάχες. Γι’ αυτό και όσο προχωρούσαν στην ηλικία, τόσο 

δυσκόλευαν την άσκησή τους κουρεύοντάς τους σύρριζα και μαθαίνοντάς τους να βαδίζουν συνήθως ανυπόδητοι και να 

παίζουν γυμνοί.  

Πλούταρχος, Λυκούργος, 16, 20. 

**Αγέλη=ομάδα 

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο Γ, σκέψου: 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Σπάρτη ήταν ιδιαίτερα σκληρό, προβλέποντας για τα αγόρια λίγα γράμματα 

και πολλή σκληραγωγία. 

Γιατί, κατά τη γνώμη σου, συνέβαινε αυτό; Ποιοι μπορεί να ήταν οι λόγοι για τους οποίους 

ανέτρεφαν τόσο σκληρά τα παιδιά τους οι Σπαρτιάτες; Γράψε όσο περισσότερους λόγους μπορείς. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

Στοιχείο Δ: Η νομοθεσία του Σόλωνα 

Στην Αθήνα οι πρώτοι γραπτοί νόμοι από το Δράκοντα ικανοποίησαν μόνο ένα μέρος των πολιτών. Έτσι, το 594 π.Χ. 

οι Αθηναίοι επέλεξαν το Σόλωνα για να δώσει λύση στα προβλήματα της πόλης. Ο πιο γνωστός νόμος του Σόλωνα 

ήταν η «σεισάχθεια», ένα πολύ θετικό μέτρο, όπως θεωρείται σήμερα από τους ιστορικούς, γιατί κατάργησε τα χρέη, 
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απελευθέρωσε όσους είχαν γίνει δούλοι λόγω των χρεών και απαγόρευσε να δανείζεται κάποιος με εγγύηση την 

προσωπική του ελευθερία. Ο Αριστοτέλης γράφει για τη νομοθεσία του Σόλωνα. 

Ο Σόλων, λοιπόν, οργάνωσε το πολίτευμα με τον παραπάνω τρόπο. Επειδή οι άνθρωποι συνέχιζαν να έρχονται και να 

παραπονιούνται για τους νόμους του, επικρίνοντας μερικούς και ζητώντας διευκρινίσεις για άλλους, και επειδή δεν 

ήθελε ούτε να τους αλλάξει αλλά ούτε και να είναι παρών δημιουργώντας μίση, ταξίδεψε για εμπόριο και για να δει τα 

αξιοθέατα στην Αίγυπτο, λέγοντας ότι δεν θα επέστρεφε για τα επόμενα δέκα χρόνια. Δεν το θεωρούσε δίκαιο να 

παραμείνει και να εξηγεί τους νόμους του, αλλά ο καθένας θα έπρεπε να υπακούει σε όσα είχαν θεσπιστεί. 

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 11.1. 

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο Δ, σκέψου: 

Κατά τους ιστορικούς σήμερα η νομοθεσία του Σόλωνα, και κυρίως το μέτρο της «σεισάχθειας» ήταν πολύ 

θετικό βήμα για την Αθήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι άνθρωποι συνέχιζαν να έρχονται και 

να παραπονιούνται για τους νόμους του, επικρίνοντας μερικούς και ζητώντας διευκρινίσεις για άλλους. 

Γιατί, κατά τη γνώμη σου, αν και προκάλεσε παράπονα και σύγχυση στους Αθηναίους της εποχής 

του, ο Σόλωνας σήμερα θεωρείται ένας πολύ σημαντικός νομοθέτης για την Αθήνα; Γράψε όσο πιο 

αναλυτικά μπορείς τις σκέψεις σου. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

Στοιχείο Ε: Ο Πεισίστρατος 

Τη ρευστή πολιτική κατάσταση στην Αθήνα μετά τη νομοθεσία του Σόλωνα εκμεταλλεύτηκε ένας ευγενής, ο 

Πεισίστρατος, που κατέλαβε την εξουσία κι έγινε τύραννος***. Ο ιστορικός Ηρόδοτος και ο φιλόσοφος Αριστοτέλης 

γράφουν γι’ αυτόν. 

Μάζεψε λοιπόν οπαδούς, έγινε αρχηγός των Υπερακρίων και µε τους Ορεινούς εφάρµοσε το εξής σχέδιο: 

Αυτοτραυµατίστηκε, πλήγωσε και τα µουλάρια του, και αφού µπήκε στην αγορά, µε την άµαξά του δείχνοντας ότι τάχα 

ξέφυγε από τους εχθρούς του που του επιτέθηκαν καθώς πήγαινε στα κτήµατά του, ζήτησε την προστασία του δήµου. 

Θύµισε στους Αθηναίους τα κατορθώµατά του στην εκστρατεία κατά των Μεγάρων, όπως και το ότι είχε κυριέψει τη 

Νίσαια και άλλα σηµαντικά κατορθώµατά του και ζήτησε προσωπική φρουρά. Ο δήµος τότε ξεγελάστηκε και του 

επέτρεψε να διαλέξει τριακόσιους πολίτες για φρουρά. Ο Πεισίστρατος, τότε, τους µετέτρεψε από δορυφόρους σε 

ροπαλοφόρους, δίνοντάς τους ρόπαλα αντί για δόρατα και τον ακολουθούσαν πιστά σε κάθε µετακίνησή του. Η φρουρά 

αυτή επαναστάτησε και µαζί του κατέλαβε την Ακρόπολη.  
Ηροδότου Ιστορίαι Α΄, 59. 

 

Ο Πεισίστρατος κυβερνούσε την πόλη ... µε µετριοπάθεια και µάλλον ως πολιτικός νοµοταγής παρά ως τύραννος. 

Γενικά, ήταν φιλάνθρωπος, ήπιος και επιεικής προς τους ενόχους, ιδιαίτερα δε προκατέβαλλε ως δάνειο χρήµατα τους 

πτωχούς για τους εργασίες τους, κατά τρόπον ώστε να συντηρούνται από την καλλιέργεια της γης. Ενεργούσε έτσι για 

δύο λόγους: για να βρίσκονται διασκορπισµένοι στην εξοχή, αντί να περνούν τους ώρες τους µέσα στην πόλη, και για να 

µην έχουν µήτε την όρεξη µήτε τον καιρό να καταγίνονται µε τα ζητήµατα του κράτους, εφόσον θα έχουν κάποια µέτρια 

ευπορία και θα είναι απορροφηµένοι από τους ασχολίες τους. Ταυτόχρονα, µε το να καλλιεργείται η εξοχή, αύξαναν 

και τα δικά του εισοδήµατα, διότι εισέπραττε φόρο από τα προϊόντα. Γι’  αυτό το σκοπό διόρισε και τους δικαστές των 

δήµων κι ο ίδιος έβγαινε συχνά στην εξοχή, επιθεωρώντας και συµφιλιώνοντας όσους είχαν διαφορές, για να τους 

εµποδίζει να κατεβαίνουν στην πόλη και να παραµελούν την εργασία τους. 

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, κεφ. XIV 

***Τύραννος ήταν ο ηγέτης που είχε καταλάβει την εξουσία με τη βοήθεια των οπαδών του, χωρίς τη σύμφωνη 

γνώμη της πλειοψηφίας. Το πολίτευμα σ’  αυτήν την περίπτωση λεγόταν τυραννίδα. 

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο Ε, σκέψου: 

Ενώ ο Ηρόδοτος μας δίνει μια αρνητική εικόνα του Πεισιστράτου, που εκμεταλλεύτηκε τις περιστάσεις, 

για να πάρει την εξουσία, ο Αριστοτέλης λέει πως κυβέρνησε σαν καλός πολιτικός κι όχι σαν τύραννος, 

εφαρμόζοντας ευεργετικά μέτρα για τους φτωχούς αγρότες. 
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Πιστεύεις πως αυτές οι δύο μαρτυρίες έρχονται σε σύγκρουση; Θα μπορούσαν να συμβαίνουν 

ταυτόχρονα; Πώς εξηγούνται τόσο αντιφατικές πληροφορίες για το ίδιο πρόσωπο; Γράψε τις σκέψεις 

σου όσο πιο αναλυτικά μπορείς. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

Στοιχείο ΣΤ: Ολυμπιακοί Αγώνες 

Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν η πιο μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων και οι σημαντικότεροι αθλητικοί αγώνες που 

γίνονταν στην Ελλάδα. Ο Επίκτητος γράφει γι’ αυτούς.  

Πολλά ενοχλητικά και κουραστικά πράγματα υπάρχουν στη ζωή. Και στους Ολυμπιακούς αγώνες δεν είναι το ίδιο 

άσχημα τα πράγματα; Δε σε ψήνει η ζέστη; Δε σε τσαλαπατάει το πλήθος; Δεν είναι δύσκολο να πλυθείς; Η βροχή δε 

σε μουσκεύει ως το κόκκαλο; Δε σε πειράζει ο θόρυβος, η φασαρία και οι άλλες ενοχλήσεις; Κι όμως, μου φαίνεται 

πως άνετα, και μάλιστα ευχαρίστως, τ’ ανέχεσαι όλα αυτά μόλις σκεφτείς το μοναδικό θέαμα που θ' αντικρίσεις.  

Επίκτητος 1.6.23-28 

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο ΣΤ, σκέψου: 

Ο Επίκτητος λέει πως η παρακολούθηση των Ολυμπιακών Αγώνων είναι μια σοβαρή ταλαιπωρία, αλλά 

αξίζει τον κόπο, για το μοναδικό θέαμα που προσφέρει. 

Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα ήταν ένα τόσο σημαντικό θέαμα; Γράψε όσο 

περισσότερα στοιχεία μπορείς να σκεφτείς. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

Στοιχείο Ζ: Περσικοί πόλεμοι 

Ο Δημάρατος, βασιλιάς της Σπάρτης, βρέθηκε κάποτε στην αυλή του πέρση βασιλιά, Ξέρξη. Ο Ηρόδοτος, που στην 

ιστορία του σώζει τα γεγονότα των περσικών πολέμων, των πολέμων δηλαδή μεταξύ Ελλήνων και Περσών που 

έγιναν κατά την Αρχαϊκή εποχή, γράφει πως ο Δημάρατος μίλησε στον πέρση βασιλιά για την ανδρεία των 

συμπολιτών του, συγκρίνοντάς τους με τους Πέρσες. 

Οι Σπαρτιάτες, όταν πολεμούν ένας προς ένα είναι ανώτεροι από όλους. Όταν, όμως, πολεμούν πολλοί μαζί, είναι οι 

πιο ανδρείοι από όλους τους ανθρώπους, γιατί αν και ελεύθεροι, δεν έχουν ελευθερία απεριόριστη, αλλά υπακούουν σε 

έναν κύριο, το νόμο, που φοβούνται πολύ περισσότερο από όσο φοβούνται οι δικοί σου εσένα. Υπακούουν στο καθετί 

που εκείνος διατάζει, και τους προστάζει το ίδιο πάντα και δεν τους επιτρέπει να υποχωρούν στη μάχη, όσο κι αν είναι 

το πλήθος των εχθρών, αλλά (τους προστάζει) να νικούν ή να πεθαίνουν παραμένοντας στις γραμμές τους. 

Ηροδότου, Ιστορίαι Ζ΄, 104. 

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το στοιχείο Ζ, σκέψου: 

Οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες στον μεταξύ τους πόλεμο, αν και είχαν στρατιωτική δύναμη πολύ 

μικρότερη από τους αντιπάλους τους. Ο Δημάρατος λέει πως όταν οι συμπολίτες του πολεμούν όλοι μαζί 

είναι οι πιο ανδρείοι από όλους τους ανθρώπους, γιατί υπακούουν στο νόμο κι όχι στο βασιλιά, όπως οι 

Πέρσες. 

Μπορεί ο νόμος να κάνει τους ανθρώπους πιο ανδρείους; Κι αν ναι, γιατί; Γράψε τις σκέψεις σου όσο 

πιο αναλυτικά μπορείς. 
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............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

Στοιχείο Η: Σε ενδιαφέρει η Αρχαϊκή περίοδος; 

Τώρα που έχεις γνωρίσει την Αρχαϊκή περίοδο, πιστεύεις πως αξίζει να διαβάσει και να μάθει κανείς 

περισσότερες λεπτομέρειες γι’  αυτήν; Αν ναι, γιατί; Και ποιες λεπτομέρειες θα σε ενδιέφεραν; 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

Στοιχείο Θ: Ταξίδι στο χρόνο... 

Αν μπορούσες να επιστρέψεις στο παρελθόν, θα ήθελες να ζήσεις στην εποχή αυτή; Αν ναι, γράψε 

γιατί. Ποιος/ποια θα ήθελες να είσαι; Τι θα ήθελες να κάνεις; 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

Στοιχείο Ι: Και σήμερα; 

Πιστεύεις από όσα έχεις μάθει ότι η Αρχαϊκή περίοδος έχει στοιχεία που μπορούν να μας δώσουν 

λύσεις και απαντήσεις σε καταστάσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα; Αν ναι, γράψε 

ποια και πώς θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

Σε ευχαριστώ!!! 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: Γραπτή δοκιμαςία Γ΄ Γυμναςίου (pre) 

 

Α. ΟΓΖΓΗΔ 

1) Γηάβαζε πξνζεθηηθά ην θπιιάδην πνπ ζνπ δίλεηαη. 

2) Αλ ππάξρνπλ ζην θείκελν ή ζηηο εξσηήζεηο ζεκεία πνπ ζε δπζθνιεύνπλ, κπνξείο λα 

δεηήζεηο βνήζεηα. 

3) Όηαλ απαληάο ζηηο εξσηήζεηο πξνζπάζεζε λα αηηηνινγείο όζν γίλεηαη πιεξέζηεξα ηηο 

απαληήζεηο ζνπ. 

4) Αλ πηζηεύεηο όηη ε απάληεζή ζνπ είλαη ειιηπήο, γξάςε καδί κε απηήλ θαη πνηα άιιε 

πιεξνθνξία ζα ρξεηαδόζνπλ, γηα λα δώζεηο κηα ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε. Δμήγεζε πώο 

ε πιεξνθνξία απηή ζα κπνξνύζε λα ζε βνεζήζεη. 

5) Γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηείο, κε δηζηάζεηο λα ξσηήζεηο. 

 



 

416 
 

Β. ΗΣΟΡΗΚΔ ΠΖΓΔ 

ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΡΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ ΣΟΤ ΜΔΥΡΗ ΣΗ ΑΡΥΔ 

ΣΟΤ 20
νπ

 ΑΗΩΝΑ 

 
Μεηά ηελ αλαγλώξηζε ηεο Διιάδαο σο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο, 
ε άθημε ηνπ Όζσλα σο βαζηιηά ζηελ Διιάδα θαη ην θίλεκα 
ζην Γνπδί νξηνζεηνύλ ηελ πνξεία ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο από 
ηε γέλεζε ζηνλ εθζπγρξνληζκό. Αο γλσξίζνπκε ηελ πεξίνδν 
απηή θη αο πξνβιεκαηηζηνύκε... 

 
ηνηρείν Α: Αληηβαζηιεία 
Δπεηδή ν Όζσλαο, πνπ νξίζηεθε από ηηο Γπλάκεηο σο πξώηνο βαζηιηάο ηεο αλεμάξηεηεο Διιάδαο, ήηαλ αλήιηθνο, 
ζπκθσλήζεθε όηη ηελ εμνπζία ζα αζθνύζε, κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ, ε Αληηβαζηιεία, κηα επηηξνπή από Βαπαξνύο 
αμησκαηνύρνπο δηνξηζκέλνπο από ηνλ παηέξα ηνπ Όζσλα. Τα ηξία θύξηα κέιε ηεο ήηαλ ν Άξκαλζκπεξγθ, ν Μάνπξεξ 
θαη ν Χάηληεθ. Γηάβαζε ηα παξαθάησ παξαζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Αληηβαζηιεία. 

α. Η άποτη ηος μέλοςρ ηηρ Ανηιβαζιλείαρ Γκέοπγκ Λούνηβισ θον Μάοςπεπ 
Μφιηο απνβηβαζηήθακε, θπθινθνξήζακε κηα πξνθήξπμε κε ηελ νπνία δεηνχζακε λα καο ραξίζεη ν Διιεληθφο Λαφο 

πξψηα απ’ φια ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ. (...) Γηα λ’ απνθηήζεη ν ηφπνο εξεκία, δεκνζηεχζακε απζηεξφηαηνπο λφκνπο –κε 
πξνζσξηλφ θπζηθά ραξαθηήξα– ελαληίνλ εθείλσλ πνπ ζα επηρεηξνχζαλ λα δηαζαιεχζνπλ ηελ ηάμε. (...) Με ηα κέηξα 
πνπ πήξακε ζρεηηθά κε ηε Γηθαηνζχλε θαη ην ηξαηφ, απνθαηαζηάζεθε ε ηάμε θαη ε αζθάιεηα (...), ζηακάηεζαλ νη 
ιεζηείεο θαη νη πεηξαηείεο. Με ηε βαζκηαία νξγάλσζε ζηα ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο, ηαρηνπνηήζεθαλ έλα ζσξφ δεηήκαηα, 
θαη κε ηε ζηγνπξηά πνπ απιψζεθε παληνχ, άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ε γεσξγία, ην εκπφξην θαη ε βηνκεραλία. 
Γθ. Λ. θνλ Μάνπξεξ, Ο Διιεληθφο Λαφο (Χατδειβέξγε 1835), κηθξ. . Ρνκπάθε, Αθνί Σνιίδε, Αζήλα 1976, ζ. 733 θαη 
735. 

 
β. Η άποτη ηος Βαςαπού αξιυμαηούσος Ρούνησαπη 

Ο Ίγθλαηο θνλ Ρνχληραξη δηεηέιεζε γηα ιίγν, ην 1837, αξρεγφο ηνπ βαζηιηθνχ νίθνπ ηεο Διιάδαο (ζέζε παξφκνηα 
κε απηή ηνπ ζεκεξηλνχ πξσζππνπξγνχ), αιιά δηαθψλεζε κε ηνλ ζσλα θαη παξαηηήζεθε. 

Γε ζθνπεχσ λα θαηεγνξήζσ ηελ Αληηβαζηιεία, αιιά δελ κπνξψ λα θξχςσ ηελ παξαηήξεζε φηη (...) νη δεκφζηνη 
άληξεο, πνπ είραλ αλαιάβεη ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο Διιάδαο, δελ έπξεπε λα μεθηλήζνπλ απφ ηηο δηθέο 
ηνπο αληηιήςεηο θαη απφ ην δηνηθεηηθφ ηππηθφ (...) αιιά λα ζεζπίζνπλ ξπζκίζεηο πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο 
θησρήο θαη εμαληιεκέλεο ρψξαο. (...) Έπξεπε ζηελ αξρή λα πεξηνξηζηνχλ ζηε ζεκειίσζε ηνπ θξάηνπο βάζεη ησλ 
θνηλνηήησλ πνπ ήδε ππήξραλ. (...) 
Μ.Χ. Σζαπφγαο, «Σν αλέθδνην ‘’θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα’’ ηνπ Ignaz von Rudhart γηα ηελ πνιηηεηαθή θαη δηνηθεηηθή 
νξγάλσζε ηεο Διιάδαο (1836)», Σν χληαγκα, 15, ζ. 273-4, Γ. Γηαλλφπνπινο , Γνθίκηα Θεσξίαο θαη Γηδαθηηθήο ηεο 
Ηζηνξίαο, Βηβιηνγνλία, Αζήλα 1997, ζ. 144. 

 
γ. Η άποτη ηος Μακπςγιάννη, ανηιπάλος ηηρ Ανηιβαζιλείαρ 

ηη νη Μπαπαξέδνη* θαη νη νπαδνί ηνπο Έιιελεο ζέιαλ λα καο θάλε θη’ ν Θεφο καο γιχησζε απφ ηνπο θαθνχο ηνπο 
ζθνπνχο. Καη παζθίδακελ έμσ θαη κέζα κε ηξφπνλ θαη θαηερνχζακελ ηνπο αλζξψπνπο ίζσο θαη θηλεζνχκελ δηά ηα έμσ 
θαη ιεπηεξσζνχκελ θ’ εκείο εδψ κέζα θαη θάκσκελ λφκνπο ζηέξενπο θαη δηνηθεζνχκελ σο άλζξσπνη˙ φηη καο θπβεξλνχλ 
νη αλζξσπνθάγνη κε ην «έηδη ζέισ» θαη θξίκα ’ζηα αίκαηα θαη ζπζίεο νπνχ θάκακελ.  
Μαθξπγηάλλεο, Απνκλεκνλεχκαηα, επηκ. Η. Βιαρνγηάλλε (1907), Γηνβάλεο, Αζήλα 1968, ηφκ. 2, ζ. 109. 

*Μπαπαξέδνη: Βαπαξνί 
Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν Α, ζθέςνπ: 

ηα ηξία παξαζέκαηα δηαπηζηψλνπκε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο απέλαληη ζηελ Αληηβαζηιεία˙ ν Μάνπξεξ 
ππεξαζπίδεηαη ην έξγν ηεο, ζην νπνίν κεηείρε θαη ν ίδηνο, ν Ρνχληραξη δελ ηελ θαηεγνξεί, αιιά δηαηππψλεη επηθπιάμεηο 
γηα θάπνηεο επηινγέο ηεο, ελψ ν Μαθξπγηάλλεο νλνκάδεη ηα κέιε ηεο Αληηβαζηιείαο «αλζξσπνθάγνπο». 
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Πώο εμεγνύληαη ηόζν αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο θη εθηηκήζεηο γηα ην ίδην ζέκα; Γξάςε ηηο ζθέςεηο ζνπ όζν πην 
αλαιπηηθά κπνξείο. 
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

ηνηρείν Β: Οη πξώηεο εθινγέο ζηελ Διιάδα 

Αλ θαη ην πνιίηεπκα πνπ είρε νξηζηεί αξρηθά γηα ηελ αλεμάξηεηε Διιάδα ήηαλ απόιπηε κνλαξρία, ζηηο 3 Σεπηεκβξίνπ 
1843 πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε ζηα αλάθηνξα, ηε ζεκεξηλή Βνπιή, νδήγεζε ζηελ παξαρώξεζε ζπληάγκαηνο 
(ζπληαγκαηηθή κνλαξρία) θαη ηελ πξνθήξπμε ησλ πξώησλ εθινγώλ, πνπ έγηλαλ ην 1844. Γηα ηηο εθινγέο απηέο γξάθεη 
ν Νηθόιανο Γξαγνύκεο. 

   "Πξνέθεηην λα θπξσζψζη θηιηθαί εθινγαί; Δπζχο θαη αη δεηλφηαηαη παξαβηάζεηο παξεζησπψλην ή εραξαθηεξίδνλην 
επνπζηψδεηο παξαηππίαη: θαη ε κελ βία, ε ζηάζηο απηή, απεθαινχλην δηθαία άκπλα, ε δε αδηθία, αθνιαζία, ην ςεχδνο 
δηθαηνζχλε, κεηξηφηεο, αιήζεηα. Καη απηαί αη ιέμεηο ήιιαμαλ ζεκαζίαλ: ε κελ παξαβίαζηο ησλ θαιπψλ σλνκάζζε 
ζπζηνιή ησλ ζαλίδσλ, αη δε ζαπνπλνθαζέιαη θαη ηα ζαθθνχιηα θάιπαη, ε ιχκαλζηο ησλ ζθξαγίδσλ ηπραία ζχληξηςηο, 
νη ζπκβνιαηνγξάθνη επί ηεο ςεθνθνξίαο επηηξνπαί θαη νη απφβιεηνη ηνπ ιανχ εθιεθηνί απηνχ...".  
Νηθφιανο Γξαγνχκεο, Ηζηνξηθαί Αλακλήζεηο, Αζήλα 1879, η.2. 

Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν Β, ζθέςνπ: 
χκθσλα κε ην Νηθφιαν Γξαγνχκε, νη πξψηεο εθινγέο ηνπ 1844 δελ ήηαλ «θηιηθέο» θαη ζηε δηάξθεηά ηνπο 
παξνπζηάζηεθαλ πνηθίια έθηξνπα.  
Γηαηί, θαηά ηε γλώκε ζνπ, ζπλέβε απηό; Γξάςε όζν πεξηζζόηεξα ζηνηρεία κπνξείο λα ζθεθηείο. 
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 
ηνηρείν Γ: Ζ Μεγάιε Ηδέα 
Με νκηιία ηνπ ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ην 1844 ν Ησάλλεο Κσιέηηεο εηζήγαγε ηε Μεγάιε Ηδέα, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη 
Έιιελεο πνπ δνύζαλ αθόκε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, νη αιχηξσηνη Έιιελεο, έπξεπε λα εληαρζνύλ νη ίδηνη θαη 
ηα εδάθε ζηα νπνία θαηνηθνύζαλ ζην αλεμάξηεην ειιεληθό θξάηνο. Ζ ηδέα απηή έγηλε απνδεθηή από ηελ ειιεληθή 
θνηλσλία θαη απνηέιεζε ηδενινγία ηνπ Διιεληζκνύ κέρξη ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20

νπ
 αη. κε ηδηαίηεξε απήρεζε ζηελ 

θνηλή γλώκε. 

α. Ο λόγορ ηος Ι. Κυλέηηη για ηη Μεγάλη Ιδέα 
   «Φξίηησ ελζπκνχκελνο ηελ εκέξαλ εθείλελ, θαζ’ ελ σκφζακελ λα ζπλεηζθέξσκελ ηα πάληα, θαη απηήλ καο ηελ δσήλ, 
δηά ηελ ειεπζεξίαλ ηεο Διιάδνο. Εψζηλ έηη πνιινί εθ ησλ νκνζάλησλ ηνλ φξθνλ ηνχηνλ. Πφζνλ πξέπεη λα 
ζπλαηζζαλζψκελ ην βάξνο ηνπ φξθνπ ηνχηνπ εηο ηαχηελ ηελ πεξίζηαζηλ, θαζ’ ελ ζπλήιζνκελ λα ζπληάμσκελ ην 
χληαγκα, ην επαγγέιηνλ ηνχην ηεο πνιηηηθήο εκψλ ππάξμεσο, ψζηε δχν ηνπ ινηπνχ επαγγέιηα λα έρσκελ, ην ηεο 
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ζξεζθείαο, θαη ην ηεο πνιηηηθήο εκψλ ππάξμεσο. Γηά ηελ γεσγξαθηθήλ ηεο ζέζηλ ε Διιάο είλαη ην θέληξνλ ηεο 
Δπξψπεο· ηζηακέλε, θαη έρνπζα εθ κελ δεμηψλ ηελ Αλαηνιήλ, εμ αξηζηεξψλ δε ηελ Γχζηλ, πξνψξηζηαη, ψζηε δηά κελ ηεο 
πηψζεσο απηήο λα θσηίζε ηελ Γχζηλ, δηά δε ηεο αλαγελλήζεσο ηελ Αλαηνιήλ. Σν κελ πξψηνλ εμεπιήξσζαλ νη 
πξνπάηνξεο εκψλ, ην δε δεχηεξνλ είλαη εηο εκάο αλαηεζεηκέλνλ· ελ ησ πλεχκαηη ηνπ φξθνπ ηνχηνπ θαη ηεο κεγάιεο 
ηαχηεο ηδέαο είδνλ πάληνηε ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηνπ έζλνπο λα ζπλέξρσληαη δηά λα απνθαζίζσζηλ νπρί πιένλ πεξί ηεο 
ηχρεο ηεο Διιάδνο, αιιά ηεο ειιεληθήο θπιήο. Πφζνλ επεζχκνπλ λα ήην[λ] παξφληεο ζήκεξνλ Γεξκαλνί, Εαΐκαη, 
Κνινθνηξψλαη, νη άιινηε ηεο Δζληθήο πλειεχζεσο πιεξεμνχζηνη, θαη απηνί νη δξαμάκελνη ηα φπια επί ησ γεληθψ ηνχησ 
ζθνπψ δηά λα ζπλνκνινγήζσζη κεη’ εκνχ πφζνλ εκαθξχλζεκελ ηεο κεγάιεο εθείλεο ηεο παηξίδνο ηδέαο, ηελ νπνίαλ εηο 
απηφ ηνπ Ρήγα ην ηξαγνχδη είδνκελ θαηά πξψηνλ εθπεθξαζκέλελ. Δλ ελί πλεχκαηη ηφηε ελσκέλνη, φζνη είρνκελ ην 
επψλπκνλ Έιιελεο, εθεξδίζακελ κέξνο ηνπ φινπ ζθνπνχ… Καη πκείο βεβαίσο ην απηφ θξφλεκα έρεηε, ην απηφ 
επηζπκείηε, δηφηη έθαζηνο εκψλ έρεη ελ εαπηψ ηελ ηδέαλ ηεο ιακπξάο ηνπ ειιεληθήο θαηαγσγήο· παο ηηο εμ πκψλ 
αηζζάλεηαη φηη ε πλέιεπζηο αχηε εθξνηήζε εηο Αζήλαο, ηεο νπνίαο ηελ ιακπξφηεηα, ην κεγαιείνλ θαη ηα ακίκεηα 
αξηζηνπξγήκαηα αηψλαο εζαχκαζαλ, θαη ζαπκάδνπζηλ. Αη Αζήλαη, θαη ζχκπαζα ε Διιάο δηεξεκέλε ην πάιαη 
θαζέθαζηα, θαη εηο ηδηαίηεξα Κξάηε, έπεζε, θαη πεζνχζα εθψηηζε ηνλ θφζκνλ. Οπνίαο άξαγε ειπίδαο παξέρεη ζήκεξνλ 
αλαγελλεζείζα ε Διιάο, θαη ελσκέλε εηο ελ Κξάηνο, εηο έλα ζθνπφλ, θαη κίαλ δχλακηλ, εηο κίαλ ζξεζθείαλ, εηο ελ, ηέινο, 
χληαγκα, ην νπνίνλ ηψξα απεξγαδφκεζα;».  
Γεκαξάο, K.Θ. 1982, Διιεληθφο Ρσκαληηζκφο, ζζ.405-406 

β. Ο ανηιμοναπσικόρ πολιηικόρ και ζςγγπαθέαρ Γ. Φιλάπεηορ για ηη Μεγάλη Ιδέα 
Δηο πνίαλ επνρήλ θαηεγίλακελ εηιηθξηλψο θαη εηξγάζζεκελ επηκφλσο ππέξ ηεο πιηθήο πξναγσγήο εκψλ, ήηηο είλαη ν 

ζηχινο ηήο θαιψο ελλννπκέλεο εζηθήο αλαπηχμεσο; Δάλ χπαξμε ζηηγκή, θαζ’ ελ δελ καο δηαηξνχζη πάζε πνιηηηθά 
εζσηεξηθψο ή δελ ζπξφκεζα απφ ην δέιεαξ πνιηηηθνχ ηαρπδαθηπινπξγνχ εηο πςειάο, ζπληαγκαηηθάο ζεσξίαο 
εμαληινχκελνη, αλακθηζβεηήησο απαζρνινχκεζα εηο ηελ Μεγάιελ Ηδέαλ, εμαζζελνχκελνη κε ην φλεηξνλ ηνχ λα ίδσκελ 
ηελ ειιεληθή ζεκαίαλ, θπκαηίδνπζαλ εηο ηελ Αγίαλ νθίαλ. 
Γ. Φηιάξεηνο, εθεκ. Δύβνηα, 22.1.1876. Από: Δ. Σθνπεηέα, Σν «Πξφηππν Βαζίιεην» θαη ε Μεγάιε Ηδέα, Πνιύηππν, 

Αζήλα 1988, ζ. 360. 

Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν Γ, ζθέςνπ: 
Ο Η. Κσιέηηεο εηζάγνληαο ηε Μεγάιε Ηδέα ππνζηήξηδε πσο ε κφλε ζεξαπεία γηα ηηο δπζηπρίεο ηεο Διιάδαο ήηαλ ε 
εδαθηθή εμάπισζε ηνπ βαζηιείνπ, ν δξφκνο πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ε θπξηαξρία ζηελ Αλαηνιή. Ο 
αληηκνλαξρηθφο πνιηηηθφο Γ. Φηιάξεηνο δε ζπκθσλεί, θαζψο πηζηεχεη φηη ε Διιάδα έρεη πνιχ ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα 
λα αληηκεησπίζεη απφ ην λα επηδηψμεη ηελ επέθηαζή ηεο.  
Πνηα κπνξεί λα είλαη ε αιήζεηα θαηά ηε γλώκε ζνπ; Γηαηί πηζηεύεηο όηη ε ειιεληθή θνηλσλία ηόηε δέρηεθε σο επίζεκε 
θξαηηθή πνιηηηθή ηε Μεγάιε Ηδέα; Γξάςε όζν πην αλαιπηηθά κπνξείο ηε ζθέςε ζνπ. 
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ηνηρείν Γ: «Ο ζπγθεληξσηηζκόο ηνπ Όζσλα» 
Αλ θαη ν Όζσλαο παξαρώξεζε ζύληαγκα ζηνπο Έιιελεο έηεηλε ζηελ πξάμε λα ην θαηαξγήζεη ζε ζπλεξγαζία κε 
Έιιελεο πνιηηηθνύο, όπσο ν Κσιέηηεο. 

   Οη αληηπνιηηεπφκελνη θαηεδηψθνλην ακεηιίθησο θαη νη αθσζησκέλνη εηο ηνλ Βαζηιέα θαη ηελ βαζίιηζζαλ εθέξδηδνλ θαζ’  
εθάζηελ έδαθνο θαη εχλνηαλ, ππνζθάπηνληεο ελ ησ κεηαμχ ην έδαθνο επί ηνπ νπνίνπ εζαιεχεην ήδε ν ζξφλνο. Σα 
ρξνληθά ηεο επνρήο εθείλεο πιεκκπξνχλ απφ ζπιιήςεηο, ππνδείμεηο, θαηαζθνπείαο, θαηαδηψμεηο ακεηιίθηνπο. Πξέπεη 
λα δερζψκελ φηη ε αλψκαινο θαηάζηαζηο, νη δηαξθείο θίλδπλνη θαη αη αέλανη αλαθαιχςεηο ζρεδίσλ είρνλ ζθνηίζεη πιένλ 
εληειψο ηνλ λνπλ ησλ βαζηιέσλ.  

Τζνθόπνπινο, Γ. 1904, 261-262. 

Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν Γ, ζθέςνπ: 
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Ο ζσλαο πνιχ γξήγνξα έδεημε φηη δελ είρε ηε δηάζεζε λα εθαξκφζεη πηζηά ην χληαγκα. Παξά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 
ιανχ θαη ησλ αληηθξνλνχλησλ πνιηηηθψλ, ιάκβαλε κέηξα πηεζηηθά, ζε ζπλεξγαζία κε πνιηηηθνχο, φπσο ν Κσιέηηεο, 
πξνεηνηκάδνληαο έηζη ηελ πηψζε ηνπ πνπ δελ άξγεζε λα έξζεη ην 1862. 
Γηαηί, θαηά ηε γλώκε ζνπ, ν Όζσλαο έδεημε ηόζν έληνλεο απνιπηαξρηθέο ηάζεηο, ελώ ππήξραλ αληηδξάζεηο θαη ζαθήο 
θίλδπλνο λα αλαηξαπεί; Γξάςε όζν πην αλαιπηηθά κπνξείο ηηο ζθέςεηο ζνπ. 
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ηνηρείν Δ: «Σηο πηαίεη;» 
Τν 1875, θαη αθνύ ζηελ Διιάδα (ήδε από ην 1864) είρε ζεζπηζηεί ην πνιίηεπκα ηεο βαζηιεπφκελεο δεκνθξαηίαο κε 
βαζηιηά ην Γεώξγην Α΄, ν βαζηιηάο κε ιόγν γξακκέλν από ην Χαξίιαν Τξηθνύπε αλαγλώξηζε ηελ αξρή ηεο 
δεδεισκέλεο, ε νπνία νξίδεη όηη ε θπβέξλεζε νθείιεη λα έρεη ηε «δεδεισκέλε» εκπηζηνζύλε ηεο απόιπηεο 
πιεηνςεθίαο ησλ Βνπιεπηώλ. Ζ εκπηζηνζύλε δειώλεηαη κε ζρεηηθή ςεθνθνξία ηεο Βνπιήο κεηά από θάζε 
ζρεκαηηζκό λέαο θπβέξλεζεο. Με ηνλ ηξόπν απηό εμαζθαιίδεηαη ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο θπβέξλεζεο, ε 
νπνία ζπλήζσο, ζε αληίζεζε κε ην Κνηλνβνύιην, δελ εθιέγεηαη απεπζείαο από ην ιαό, αιιά δηνξίδεηαη από ηνλ 
αλώηαην άξρνληα ηεο ρώξαο. Ωζηόζν, ν Γ. Φηιάξεηνο ηελ θαηαθξίλεη. 

Σν δφγκα ηεο δεδεισκέλεο πιεηνλνςεθίαο, εμ εο εγελλήζε ελ ηε εζσηεξηθή δηνηθήζεη ε πξσζππνπξγηθή ηπξαλλία θαη 
εμ απηήο ε βνπιεπηνθξαηία. Δθ ηαχηεο απεζεξηψζε ην παξάζηηνλ πάζεο πνιηηείαο θαη ππφ δηαθφξνπο κνξθάο 
εκθαληδφκελνλ, ελ Διιάδη κελ δπζηπρσο θιεζέλ ζπλαιιαγή, ελ άπαζη δε ηνηο θνηλνβνπιεπηηθνίο θξάηεζη ζπληζηάκελνλ 
εηο ηελ αληαιιαγήλ ηεο εθινγηθήο ςήθνπ δηα θπβεξλεηηθψλ, παξνρψλ (…). Ζ πξσζππνπξγηθή ηπξαλλία, θαζ' ελ νη 
ππνπξγνί εμερψξνπλ ηα δηθαηψκαηά ησλ εηο ηνλ πξσζππνπξγφλ κεηαβαιιφκελνη εηο θσθαιάινπο γεληθνχο γξακκαηείο 
αληί ηεο ηηκήο ηνπ ππνπξγηθνχ αμηψκαηνο. Οη βνπιεπηαί αληήιιαζζνλ εηο ηελ θπβέξλεζηλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ειέγρεηλ ηαο 
πξάμεηο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη ηνπ λνκνζεηείλ, ήηνη ηνπο δηνξηζκνχο θαη ηνπο πξνβηβαζκνχο θαη ηαο κεηαζέζεηο, 
ηελ απνλνκήλ ηεο δηθαηνζχλεο, ηελ δηαλνκήλ ησλ ραξίησλ θαη ησλ παξαζήκσλ. Οη θνκκαηάξραη θαη νη δήκαξρνη 
κεηαβάιινλην εηο κεηαπξάηαο ςήθσλ, φπσο έρσζη ην δηθαίσκα λα δηαλέκσζη η' αγαζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εηο ηνπο 
θίινπο θαη ελ ηέιεη νη εθινγείο παξείρνλ ηελ ςήθνλ απηψλ αληί ησλ θπβεξλεηηθψλ παξνρψλ. 

Γεώξγηνο Φηιάξεηνο, Ξελνθξαηία θαη Βαζηιεία ελ Διιάδη, 1821-1897, Αζήλα 1897, ζ. 339-340, 341 

Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν Δ, ζθέςνπ: 
Ζ αξρή ηεο δεδεισκέλεο είλαη κηα –θαηά γεληθή νκνινγία- δεκνθξαηηθή αξρή, ε νπνία εληζρχεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 
πνιηηηθήο δσήο, θαζψο εμαζθαιίδεη ζηαζεξέο θπβεξλήζεηο πιεηνςεθίαο. Ωζηφζν, ν δηαθεθξηκέλνο λνκηθφο θαη 
πνιηηηθφο ηεο επνρήο, Γ. Φηιάξεηνο, άζθεζε θξηηηθή γηα ηελ αξρή απηή, ππνζηεξίδνληαο φηη απφ απηήλ γελλήζεθε ε 
πξσζππνπξγηθή ηπξαλλία θαη ε βνπιεπηνθξαηία.    
Γηαηί πηζηεύεηο όηη ην ππνζηεξίδεη απηό ν Φηιάξεηνο; Γξάςε ηηο ζθέςεηο ζνπ όζν πην αλαιπηηθά κπνξείο. 
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ηνηρείν Σ: Κξεηηθό Εήηεκα 
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Κξεηώλ, ε Κξήηε δελ ζπκπεξηειήθζε ζηα ζύλνξα ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ην 
1830, θαζώο ε επαλάζηαζε είρε θαηαπληγεί λσξίηεξα. Ωζηόζν, νη Κξεηηθνί ζπλέρηζαλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο κε ζεηξά 
επαλαζηαηηθώλ θηλεκάησλ γηα έλσζε κε ηελ αλεμάξηεηε Διιάδα, ζηα νπνία πεξίκελαλ θαη ηε ζπλδξνκή ησλ 
ειιεληθώλ θπβεξλήζεσλ. Τν 1866 μέζπαζε ε κεγάιε θξεηηθή επαλάζηαζε, κε ηελ νπνία ε επίζεκε ειιεληθή 
θπβέξλεζε ήηαλ αληίζεηε. Από ηελ άιιε επηθαλείο Έιιελεο ηεο αλεμάξηεηεο Διιάδαο αληέδξαζαλ κε εζληθό 
ελζνπζηαζκό, ηδξύνληαο επηηξνπέο γηα ελίζρπζε ηνπ Αγώλα ησλ Κξεηώλ, κε ρξήκαηα, εθόδηα θαη εζεινληέο πνπ 
έζπεπδαλ από παληνύ.  

Υπόμνημα ηος Υποςπγού Εξυηεπικών Σπςπ. Βαλαυπίηη ππορ ηον Έλληνα ππόξενο ζηα Χανιά Ν. 
Σακόποςλο, (16 Αππιλίος 1866): 

«Δηο ηελ παξνχζαλ ησλ πξαγκάησλ θαηάζηαζηλ ελ Δπξψπε θαη Αλαηνιή, παλ θίλεκα απεξίζθεπηνλ ελ Κξήηε 
έζεηαη αλακθηβφισο θαηαζηξεπηηθφλ. Οη Κξήηεο... πξέπεη κεγάισο λα πξνζέμσζη κε παξαζπξζψζη εηο θίλεκά ηη 
ηνηνχηνλ, είηε εθ θαθήο εθηηκήζεσο ηεο ελεζηψζεο θαηαζηάζεσο ηεο Δπξψπεο, είηε εμ αζπλέησλ ζπκβνπιψλ θαη 
πξνηξνπψλ αλζξψπσλ αλππνκφλσλ θαη εμεκκέλσλ».  

Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν ΣΤ θαη ιακβάλνληαο ππόςε θη άιιεο πεγέο πνπ δηάβαζεο εδώ, ζθέςνπ: 
Ζ επίζεκε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ θξεηηθή επαλάζηαζε ην 1866. Ζ θνηλή γλψκε, 
σζηφζν, έβιεπε ζεηηθά ηελ εμέιημε απηή, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παηξησηηθφ ελζνπζηαζκφ  κε ηνλ νπνίν 
ζπγθεληξψλνληαλ εθφδηα θαη ζηέιλνληαλ εζεινληέο ζηελ Κξήηε.  
Γηαηί ππήξμε απηή ε δηάζηαζε κεηαμύ θπβέξλεζεο θαη θνηλήο γλώκεο; Γξάςε ηηο ζθέςεηο ζνπ όζν πην αλαιπηηθά 
κπνξείο. 
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ηνηρείν Ε: Ο πόιεκνο ηνπ 1897 
Τν 1893 ν πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδαο, Χαξίιανο Τξηθνύπεο, είρε θεξύμεη ηελ Διιάδα ζε πηώρεπζε θαη ζηηο 
επόκελεο εθινγέο δελ είρε εθιεγεί νύηε βνπιεπηήο. Τν 1897, ν λένο πξσζππνπξγόο, Θεόδσξνο Γειηγηάλλεο κεηά από 
απεηιή πνιέκνπ από ηελ Τνπξθία, ιόγσ ηεο παξνπζίαο ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηελ Κξήηε, δε δίζηαζε λα πξνρσξήζεη ζε 
πόιεκν. Ο πόιεκνο μέζπαζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1897 θαη θαηέιεμε ζε ηαπεηλσηηθή ήηηα γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά, γλσζηή 
θαη σο «εζληθή ληξνπή». Ζ Διιάδα, γηα λα πιεξώζεη πνιεκηθή απνδεκίσζε ζπλήςε δάλεην θαη δέρηεθε ην Γηεζλή 
Οηθνλνκηθό Έιεγρν. 

πσο είπνκελ αλσηέξσ, ε θαηάζηαζηο ηνπ ζηξαηνχ καο ήην νηθηξά, πθ' φιαο ηαο απφςεηο. Σα ζηειέρε ηνπ πεδηθνχ, 
εθηφο νιίγσλ ππνινραγψλ θαη αλζππνινραγψλ ησλ ζρνιψλ Δπειπίδσλ θαη ππαμησκαηηθψλ, ήζαλ ηειείσο ακαζή θαη 
αλίθαλα. Ζ κεγίζηε πιεηνςεθία ησλ αλσηέξσλ αμησκαηηθψλ απεηειείην απφ ηνπο γλσζηνχο αγαζνχο ηχπνπο ηεο 
«θφθθηλεο θάιηζαο», ησλ νπνίσλ ε ζηξαηησηηθή κφξθσζηο πεξηνξίδεην εηο ηελ ηαθηηθήλ ηεο θαηαδηψμεσο ιεζηψλ, 
θπγφδηθσλ θαη δσνθιεπηψλ. Σν πεδηθφλ ε «Βαζίιηζζα ηεο Μάρεο» εζεσξείην φπινλ δεπηεξεχνλ εηο ην πεξίεξγνλ απηφ 
θξάηνο. (...) Οκνία πξνο ηελ ηνπ πεδηθνχ θαη έηη ρεηξφηεξα ήην ε θαηάζηαζηο ησλ ζηειερψλ ηνπ ηππηθνχ. Πιελ 
ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ δηέπξεπνλ ελ απηψ νη θξαζνπαηέξεο κε ηηο θπξηέο πάιεο θαη ηνχο θζελνχο παιιεθαξηζκνχο 
ησλ θαθσδείσλ. (...) Δηο ζρεηηθψο θαιπηέξαλ θαηάζηαζηλ ήζαλ νη αμησκαηηθνί ησλ δχν ηερληθψλ θαινπκέλσλ φπισλ, 
ηνπ Ππξνβνιηθνχ θαη ηνπ Μεραληθνχ. Ήζαλ πάληεο απφθνηηνη ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ, κε θαιήλ ζεσξεηηθήλ κφξθσζηλ, 
αιιά κε πνιχ νιίγελ επαγγεικαηηθήλ αμίαλ, δηα ηελ έιιεηςηλ πξαθηηθήο εθπαηδεχζεσο. Ζ εθηέιεζηο αζθήζεσλ βνιήο (ην 
θχξηνλ έξγνλ ηνπ ππξνβνιηθνχ) ήην ηειείσο παξεκειεκέλε, δηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ησλ ππξνκαρηθψλ, θαη ππήξμαλ 
πιείζηνη αμησκαηηθνί, νη νπνίνη δηα πξψηελ θνξάλ έξξηςαλ θαλνληά εηο ην πεδίνλ ηεο κάρεο ! ! Σν νιίγνλ Μεραληθφλ 
ερξεζηκνπνηείην κάιινλ σο πεδηθφλ, δηφηη εζηεξείην εηδηθήο εθπαηδεχζεσο θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ. Απηφο ήην ν 
ζηξαηφο, δηά ηνπ νπνίνπ ε αλεθδηήγεηνο εθείλε θπβέξλεζηο ελφκηδελ φηη ζα ληθήζε ηελ Σνπξθηθήλ απηνθξαηνξίαλ. 

Θ. Πάγθαινο, Σα απνκλεκνλεχκαηά κνπ, Α΄, ζει. 9. 

Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν Ε θαη ιακβάλνληαο ππόςε θη άιιεο πεγέο πνπ δηάβαζεο εδώ, ζθέςνπ: 
Με ην βάξνο κηαο νηθνλνκηθήο ρξεσθνπίαο θαη ρσξίο αμηφκαρν ζηξάηεπκα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ηνπ Γειηγηάλλε 
πξνρψξεζε ζε πφιεκν κε ηελ Σνπξθία. 
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Γηαηί πηζηεύεηο όηη ν πξσζππνπξγόο ηεο ρώξαο πξνρώξεζε ζε κηα ηόζν άζηνρε πνιηηηθή απόθαζε; Γξάςε όζν 
πεξηζζόηεξα ζηνηρεία κπνξείο λα ζθεθηείο. 
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 
ηνηρείν Ζ 
Τώξα πνπ γλώξηζεο, έζησ θαη πνιύ ζπλνπηηθά ηελ πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηεο αλεμάξηεηεο Διιάδαο ηνπ 19

νπ
 αη., 

πηζηεύεηο πσο αμίδεη λα δηαβάζεη θαη λα κάζεη θαλείο πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γη’  απηήλ; Αλ λαη, γηαηί; Καη πνηεο 
ιεπηνκέξεηεο ζα ζε ελδηέθεξαλ; 
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 
ηνηρείν Θ 
Αλ κπνξνύζεο λα επηζηξέςεηο ζην παξειζόλ, ζα ήζειεο λα δήζεηο ζηελ επνρή απηή; Αλ λαη, γξάςε γηαηί. Τη ζα ήζειεο 
λα θάλεηο/ πνηνο/-α ζα ήζειεο λα είζαη ηόηε; 
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

ηνηρείν Η 
Πηζηεύεηο από όζα δηάβαζεο όηη ε ηζηνξηθή πεξίνδνο απηή έρεη ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα καο δώζνπλ ιύζεηο θαη 
απαληήζεηο ζε θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα; Αλ λαη, γξάςε πνηα θαη πώο ζα 
κπνξνύζαλ λα καο βνεζήζνπλ. 
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

Δπραξηζηώ πνιύ! 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: Γραπτή δοκιμαςία Γ΄ Γυμναςίου (pοst) 

 

Α. ΟΓΖΓΗΔ 

1) Γηάβαζε πξνζεθηηθά ην θπιιάδην πνπ ζνπ δίλεηαη. 

2) Αλ ππάξρνπλ ζην θείκελν ή ζηηο εξσηήζεηο ζεκεία πνπ ζε δπζθνιεύνπλ, κπνξείο λα 

δεηήζεηο βνήζεηα. 

3) Όηαλ απαληάο ζηηο εξσηήζεηο πξνζπάζεζε λα αηηηνινγείο όζν γίλεηαη πιεξέζηεξα ηηο 

απαληήζεηο ζνπ. 

4) Αλ πηζηεύεηο όηη ε απάληεζή ζνπ είλαη ειιηπήο, γξάςε καδί κε απηήλ θαη πνηα άιιε 

πιεξνθνξία ζα ρξεηαδόζνπλ, γηα λα δώζεηο κηα ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε. Δμήγεζε πώο 

ε πιεξνθνξία απηή ζα κπνξνύζε λα ζε βνεζήζεη. 

5) Γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηείο, κε δηζηάζεηο λα ξσηήζεηο. 
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Β. ΗΣΟΡΗΚΔ ΠΖΓΔ 

ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΡΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ ΣΟΤ ΜΔΥΡΗ ΣΗ ΑΡΥΔ 

ΣΟΤ 20
νπ

 ΑΗΩΝΑ 

 
Σώξα πνπ έρνπκε γλσξίζεη  ηελ πεξίνδν απηή, αο ζπκεζνύκε 
ηα βαζηθά ηεο ζεκεία, γηα λα δνύκε θαηά πόζν άιιαμε ε 
ζηάζε θαη ε ζθέςε καο γη’  απηά ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα. Σηο 
εξσηήζεηο απηέο ηηο έρεηο απαληήζεη μαλά. Σώξα, όκσο, 
κήπσο κπνξείο λα ηηο πξνζεγγίζεηο πην εκπεξηζηαησκέλα; 

 
ηνηρείν Α: Αληηβαζηιεία 
Δπεηδή ν Όζσλαο, πνπ νξίζηεθε από ηηο Γπλάκεηο σο πξώηνο βαζηιηάο ηεο αλεμάξηεηεο Διιάδαο, ήηαλ αλήιηθνο, 
ζπκθσλήζεθε όηη ηελ εμνπζία ζα αζθνύζε, κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ, ε Αληηβαζηιεία, κηα επηηξνπή από Βαπαξνύο 
αμησκαηνύρνπο δηνξηζκέλνπο από ηνλ παηέξα ηνπ Όζσλα. Τα ηξία θύξηα κέιε ηεο ήηαλ ν Άξκαλζκπεξγθ, ν Μάνπξεξ 
θαη ν Χάηληεθ. Γηάβαζε ηα παξαθάησ παξαζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Αληηβαζηιεία. 

α. Η άποτη ηος μέλοςρ ηηρ Ανηιβαζιλείαρ Γκέοπγκ Λούνηβισ θον Μάοςπεπ 
Μφιηο απνβηβαζηήθακε, θπθινθνξήζακε κηα πξνθήξπμε κε ηελ νπνία δεηνχζακε λα καο ραξίζεη ν Διιεληθφο Λαφο 

πξψηα απ’ φια ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ. (...) Γηα λ’ απνθηήζεη ν ηφπνο εξεκία, δεκνζηεχζακε απζηεξφηαηνπο λφκνπο –κε 
πξνζσξηλφ θπζηθά ραξαθηήξα– ελαληίνλ εθείλσλ πνπ ζα επηρεηξνχζαλ λα δηαζαιεχζνπλ ηελ ηάμε. (...) Με ηα κέηξα 
πνπ πήξακε ζρεηηθά κε ηε Γηθαηνζχλε θαη ην ηξαηφ, απνθαηαζηάζεθε ε ηάμε θαη ε αζθάιεηα (...), ζηακάηεζαλ νη 
ιεζηείεο θαη νη πεηξαηείεο. Με ηε βαζκηαία νξγάλσζε ζηα ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο, ηαρηνπνηήζεθαλ έλα ζσξφ δεηήκαηα, 
θαη κε ηε ζηγνπξηά πνπ απιψζεθε παληνχ, άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ε γεσξγία, ην εκπφξην θαη ε βηνκεραλία. 
Γθ. Λ. θνλ Μάνπξεξ, Ο Διιεληθφο Λαφο (Χατδειβέξγε 1835), κηθξ. . Ρνκπάθε, Αθνί Σνιίδε, Αζήλα 1976, ζ. 733 θαη 
735. 

 
β. Η άποτη ηος Βαςαπού αξιυμαηούσος Ρούνησαπη 

Ο Ίγθλαηο θνλ Ρνχληραξη δηεηέιεζε γηα ιίγν, ην 1837, αξρεγφο ηνπ βαζηιηθνχ νίθνπ ηεο Διιάδαο (ζέζε παξφκνηα 
κε απηή ηνπ ζεκεξηλνχ πξσζππνπξγνχ), αιιά δηαθψλεζε κε ηνλ ζσλα θαη παξαηηήζεθε. 

Γε ζθνπεχσ λα θαηεγνξήζσ ηελ Αληηβαζηιεία, αιιά δελ κπνξψ λα θξχςσ ηελ παξαηήξεζε φηη (...) νη δεκφζηνη 
άληξεο, πνπ είραλ αλαιάβεη ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο Διιάδαο, δελ έπξεπε λα μεθηλήζνπλ απφ ηηο δηθέο 
ηνπο αληηιήςεηο θαη απφ ην δηνηθεηηθφ ηππηθφ (...) αιιά λα ζεζπίζνπλ ξπζκίζεηο πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο 
θησρήο θαη εμαληιεκέλεο ρψξαο. (...) Έπξεπε ζηελ αξρή λα πεξηνξηζηνχλ ζηε ζεκειίσζε ηνπ θξάηνπο βάζεη ησλ 
θνηλνηήησλ πνπ ήδε ππήξραλ. (...) 
Μ.Χ. Σζαπφγαο, «Σν αλέθδνην ‘’θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα’’ ηνπ Ignaz von Rudhart γηα ηελ πνιηηεηαθή θαη δηνηθεηηθή 
νξγάλσζε ηεο Διιάδαο (1836)», Σν χληαγκα, 15, ζ. 273-4, Γ. Γηαλλφπνπινο , Γνθίκηα Θεσξίαο θαη Γηδαθηηθήο ηεο 
Ηζηνξίαο, Βηβιηνγνλία, Αζήλα 1997, ζ. 144. 

 
γ. Η άποτη ηος Μακπςγιάννη, ανηιπάλος ηηρ Ανηιβαζιλείαρ 

ηη νη Μπαπαξέδνη* θαη νη νπαδνί ηνπο Έιιελεο ζέιαλ λα καο θάλε θη’ ν Θεφο καο γιχησζε απφ ηνπο θαθνχο ηνπο 
ζθνπνχο. Καη παζθίδακελ έμσ θαη κέζα κε ηξφπνλ θαη θαηερνχζακελ ηνπο αλζξψπνπο ίζσο θαη θηλεζνχκελ δηά ηα έμσ 
θαη ιεπηεξσζνχκελ θ’ εκείο εδψ κέζα θαη θάκσκελ λφκνπο ζηέξενπο θαη δηνηθεζνχκελ σο άλζξσπνη˙ φηη καο θπβεξλνχλ 
νη αλζξσπνθάγνη κε ην «έηδη ζέισ» θαη θξίκα ’ζηα αίκαηα θαη ζπζίεο νπνχ θάκακελ.  
Μαθξπγηάλλεο, Απνκλεκνλεχκαηα, επηκ. Η. Βιαρνγηάλλε (1907), Γηνβάλεο, Αζήλα 1968, ηφκ. 2, ζ. 109. 

*Μπαπαξέδνη: Βαπαξνί 
Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν Α, ζθέςνπ: 

ηα ηξία παξαζέκαηα δηαπηζηψλνπκε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο απέλαληη ζηελ Αληηβαζηιεία˙ ν Μάνπξεξ 
ππεξαζπίδεηαη ην έξγν ηεο, ζην νπνίν κεηείρε θαη ν ίδηνο, ν Ρνχληραξη δελ ηελ θαηεγνξεί, αιιά δηαηππψλεη επηθπιάμεηο 
γηα θάπνηεο επηινγέο ηεο, ελψ ν Μαθξπγηάλλεο νλνκάδεη ηα κέιε ηεο Αληηβαζηιείαο «αλζξσπνθάγνπο». 
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Πώο εμεγνύληαη ηόζν αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο θη εθηηκήζεηο γηα ην ίδην ζέκα; Γξάςε ηηο ζθέςεηο ζνπ όζν πην 
αλαιπηηθά κπνξείο. 
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

ηνηρείν Β: Οη πξώηεο εθινγέο ζηελ Διιάδα 

Αλ θαη ην πνιίηεπκα πνπ είρε νξηζηεί αξρηθά γηα ηελ αλεμάξηεηε Διιάδα ήηαλ απόιπηε κνλαξρία, ζηηο 3 Σεπηεκβξίνπ 
1843 πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε ζηα αλάθηνξα, ηε ζεκεξηλή Βνπιή, νδήγεζε ζηελ παξαρώξεζε ζπληάγκαηνο 
(ζπληαγκαηηθή κνλαξρία) θαη ηελ πξνθήξπμε ησλ πξώησλ εθινγώλ, πνπ έγηλαλ ην 1844. Γηα ηηο εθινγέο απηέο γξάθεη 
ν Νηθόιανο Γξαγνύκεο. 

   "Πξνέθεηην λα θπξσζψζη θηιηθαί εθινγαί; Δπζχο θαη αη δεηλφηαηαη παξαβηάζεηο παξεζησπψλην ή εραξαθηεξίδνλην 
επνπζηψδεηο παξαηππίαη: θαη ε κελ βία, ε ζηάζηο απηή, απεθαινχλην δηθαία άκπλα, ε δε αδηθία, αθνιαζία, ην ςεχδνο 
δηθαηνζχλε, κεηξηφηεο, αιήζεηα. Καη απηαί αη ιέμεηο ήιιαμαλ ζεκαζίαλ: ε κελ παξαβίαζηο ησλ θαιπψλ σλνκάζζε 
ζπζηνιή ησλ ζαλίδσλ, αη δε ζαπνπλνθαζέιαη θαη ηα ζαθθνχιηα θάιπαη, ε ιχκαλζηο ησλ ζθξαγίδσλ ηπραία ζχληξηςηο, 
νη ζπκβνιαηνγξάθνη επί ηεο ςεθνθνξίαο επηηξνπαί θαη νη απφβιεηνη ηνπ ιανχ εθιεθηνί απηνχ...".  
Νηθφιανο Γξαγνχκεο, Ηζηνξηθαί Αλακλήζεηο, Αζήλα 1879, η.2. 

Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν Β, ζθέςνπ: 
χκθσλα κε ην Νηθφιαν Γξαγνχκε, νη πξψηεο εθινγέο ηνπ 1844 δελ ήηαλ «θηιηθέο» θαη ζηε δηάξθεηά ηνπο 
παξνπζηάζηεθαλ πνηθίια έθηξνπα.  
Γηαηί, θαηά ηε γλώκε ζνπ, ζπλέβε απηό; Γξάςε όζν πεξηζζόηεξα ζηνηρεία κπνξείο λα ζθεθηείο. 
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 
ηνηρείν Γ: Ζ Μεγάιε Ηδέα 
Με νκηιία ηνπ ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ην 1844 ν Ησάλλεο Κσιέηηεο εηζήγαγε ηε Μεγάιε Ηδέα, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη 
Έιιελεο πνπ δνύζαλ αθόκε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, νη αιχηξσηνη Έιιελεο, έπξεπε λα εληαρζνύλ νη ίδηνη θαη 
ηα εδάθε ζηα νπνία θαηνηθνύζαλ ζην αλεμάξηεην ειιεληθό θξάηνο. Ζ ηδέα απηή έγηλε απνδεθηή από ηελ ειιεληθή 
θνηλσλία θαη απνηέιεζε ηδενινγία ηνπ Διιεληζκνύ κέρξη ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20

νπ
 αη. κε ηδηαίηεξε απήρεζε ζηελ 

θνηλή γλώκε. 

α. Ο λόγορ ηος Ι. Κυλέηηη για ηη Μεγάλη Ιδέα 
   «Φξίηησ ελζπκνχκελνο ηελ εκέξαλ εθείλελ, θαζ’ ελ σκφζακελ λα ζπλεηζθέξσκελ ηα πάληα, θαη απηήλ καο ηελ δσήλ, 
δηά ηελ ειεπζεξίαλ ηεο Διιάδνο. Εψζηλ έηη πνιινί εθ ησλ νκνζάλησλ ηνλ φξθνλ ηνχηνλ. Πφζνλ πξέπεη λα 
ζπλαηζζαλζψκελ ην βάξνο ηνπ φξθνπ ηνχηνπ εηο ηαχηελ ηελ πεξίζηαζηλ, θαζ’ ελ ζπλήιζνκελ λα ζπληάμσκελ ην 
χληαγκα, ην επαγγέιηνλ ηνχην ηεο πνιηηηθήο εκψλ ππάξμεσο, ψζηε δχν ηνπ ινηπνχ επαγγέιηα λα έρσκελ, ην ηεο 
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ζξεζθείαο, θαη ην ηεο πνιηηηθήο εκψλ ππάξμεσο. Γηά ηελ γεσγξαθηθήλ ηεο ζέζηλ ε Διιάο είλαη ην θέληξνλ ηεο 
Δπξψπεο· ηζηακέλε, θαη έρνπζα εθ κελ δεμηψλ ηελ Αλαηνιήλ, εμ αξηζηεξψλ δε ηελ Γχζηλ, πξνψξηζηαη, ψζηε δηά κελ ηεο 
πηψζεσο απηήο λα θσηίζε ηελ Γχζηλ, δηά δε ηεο αλαγελλήζεσο ηελ Αλαηνιήλ. Σν κελ πξψηνλ εμεπιήξσζαλ νη 
πξνπάηνξεο εκψλ, ην δε δεχηεξνλ είλαη εηο εκάο αλαηεζεηκέλνλ· ελ ησ πλεχκαηη ηνπ φξθνπ ηνχηνπ θαη ηεο κεγάιεο 
ηαχηεο ηδέαο είδνλ πάληνηε ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηνπ έζλνπο λα ζπλέξρσληαη δηά λα απνθαζίζσζηλ νπρί πιένλ πεξί ηεο 
ηχρεο ηεο Διιάδνο, αιιά ηεο ειιεληθήο θπιήο. Πφζνλ επεζχκνπλ λα ήην[λ] παξφληεο ζήκεξνλ Γεξκαλνί, Εαΐκαη, 
Κνινθνηξψλαη, νη άιινηε ηεο Δζληθήο πλειεχζεσο πιεξεμνχζηνη, θαη απηνί νη δξαμάκελνη ηα φπια επί ησ γεληθψ ηνχησ 
ζθνπψ δηά λα ζπλνκνινγήζσζη κεη’ εκνχ πφζνλ εκαθξχλζεκελ ηεο κεγάιεο εθείλεο ηεο παηξίδνο ηδέαο, ηελ νπνίαλ εηο 
απηφ ηνπ Ρήγα ην ηξαγνχδη είδνκελ θαηά πξψηνλ εθπεθξαζκέλελ. Δλ ελί πλεχκαηη ηφηε ελσκέλνη, φζνη είρνκελ ην 
επψλπκνλ Έιιελεο, εθεξδίζακελ κέξνο ηνπ φινπ ζθνπνχ… Καη πκείο βεβαίσο ην απηφ θξφλεκα έρεηε, ην απηφ 
επηζπκείηε, δηφηη έθαζηνο εκψλ έρεη ελ εαπηψ ηελ ηδέαλ ηεο ιακπξάο ηνπ ειιεληθήο θαηαγσγήο· παο ηηο εμ πκψλ 
αηζζάλεηαη φηη ε πλέιεπζηο αχηε εθξνηήζε εηο Αζήλαο, ηεο νπνίαο ηελ ιακπξφηεηα, ην κεγαιείνλ θαη ηα ακίκεηα 
αξηζηνπξγήκαηα αηψλαο εζαχκαζαλ, θαη ζαπκάδνπζηλ. Αη Αζήλαη, θαη ζχκπαζα ε Διιάο δηεξεκέλε ην πάιαη 
θαζέθαζηα, θαη εηο ηδηαίηεξα Κξάηε, έπεζε, θαη πεζνχζα εθψηηζε ηνλ θφζκνλ. Οπνίαο άξαγε ειπίδαο παξέρεη ζήκεξνλ 
αλαγελλεζείζα ε Διιάο, θαη ελσκέλε εηο ελ Κξάηνο, εηο έλα ζθνπφλ, θαη κίαλ δχλακηλ, εηο κίαλ ζξεζθείαλ, εηο ελ, ηέινο, 
χληαγκα, ην νπνίνλ ηψξα απεξγαδφκεζα;».  
Γεκαξάο, K.Θ. 1982, Διιεληθφο Ρσκαληηζκφο, ζζ.405-406 

β. Ο ανηιμοναπσικόρ πολιηικόρ και ζςγγπαθέαρ Γ. Φιλάπεηορ για ηη Μεγάλη Ιδέα 
Δηο πνίαλ επνρήλ θαηεγίλακελ εηιηθξηλψο θαη εηξγάζζεκελ επηκφλσο ππέξ ηεο πιηθήο πξναγσγήο εκψλ, ήηηο είλαη ν 

ζηχινο ηήο θαιψο ελλννπκέλεο εζηθήο αλαπηχμεσο; Δάλ χπαξμε ζηηγκή, θαζ’ ελ δελ καο δηαηξνχζη πάζε πνιηηηθά 
εζσηεξηθψο ή δελ ζπξφκεζα απφ ην δέιεαξ πνιηηηθνχ ηαρπδαθηπινπξγνχ εηο πςειάο, ζπληαγκαηηθάο ζεσξίαο 
εμαληινχκελνη, αλακθηζβεηήησο απαζρνινχκεζα εηο ηελ Μεγάιελ Ηδέαλ, εμαζζελνχκελνη κε ην φλεηξνλ ηνχ λα ίδσκελ 
ηελ ειιεληθή ζεκαίαλ, θπκαηίδνπζαλ εηο ηελ Αγίαλ νθίαλ. 
Γ. Φηιάξεηνο, εθεκ. Δύβνηα, 22.1.1876. Από: Δ. Σθνπεηέα, Σν «Πξφηππν Βαζίιεην» θαη ε Μεγάιε Ηδέα, Πνιύηππν, 

Αζήλα 1988, ζ. 360. 

Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν Γ, ζθέςνπ: 
Ο Η. Κσιέηηεο εηζάγνληαο ηε Μεγάιε Ηδέα ππνζηήξηδε πσο ε κφλε ζεξαπεία γηα ηηο δπζηπρίεο ηεο Διιάδαο ήηαλ ε 
εδαθηθή εμάπισζε ηνπ βαζηιείνπ, ν δξφκνο πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ε θπξηαξρία ζηελ Αλαηνιή. Ο 
αληηκνλαξρηθφο πνιηηηθφο Γ. Φηιάξεηνο δε ζπκθσλεί, θαζψο πηζηεχεη φηη ε Διιάδα έρεη πνιχ ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα 
λα αληηκεησπίζεη απφ ην λα επηδηψμεη ηελ επέθηαζή ηεο.  
Πνηα κπνξεί λα είλαη ε αιήζεηα θαηά ηε γλώκε ζνπ; Γηαηί πηζηεύεηο όηη ε ειιεληθή θνηλσλία ηόηε δέρηεθε σο επίζεκε 
θξαηηθή πνιηηηθή ηε Μεγάιε Ηδέα; Γξάςε όζν πην αλαιπηηθά κπνξείο ηε ζθέςε ζνπ. 
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 
ηνηρείν Γ: «Ο ζπγθεληξσηηζκόο ηνπ Όζσλα» 
Αλ θαη ν Όζσλαο παξαρώξεζε ζύληαγκα ζηνπο Έιιελεο έηεηλε ζηελ πξάμε λα ην θαηαξγήζεη ζε ζπλεξγαζία κε 
Έιιελεο πνιηηηθνύο, όπσο ν Κσιέηηεο. 

   Οη αληηπνιηηεπφκελνη θαηεδηψθνλην ακεηιίθησο θαη νη αθσζησκέλνη εηο ηνλ Βαζηιέα θαη ηελ βαζίιηζζαλ εθέξδηδνλ θαζ’  
εθάζηελ έδαθνο θαη εχλνηαλ, ππνζθάπηνληεο ελ ησ κεηαμχ ην έδαθνο επί ηνπ νπνίνπ εζαιεχεην ήδε ν ζξφλνο. Σα 
ρξνληθά ηεο επνρήο εθείλεο πιεκκπξνχλ απφ ζπιιήςεηο, ππνδείμεηο, θαηαζθνπείαο, θαηαδηψμεηο ακεηιίθηνπο. Πξέπεη 
λα δερζψκελ φηη ε αλψκαινο θαηάζηαζηο, νη δηαξθείο θίλδπλνη θαη αη αέλανη αλαθαιχςεηο ζρεδίσλ είρνλ ζθνηίζεη πιένλ 
εληειψο ηνλ λνπλ ησλ βαζηιέσλ.  

Τζνθόπνπινο, Γ. 1904, 261-262. 

Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν Γ, ζθέςνπ: 
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Ο ζσλαο πνιχ γξήγνξα έδεημε φηη δελ είρε ηε δηάζεζε λα εθαξκφζεη πηζηά ην χληαγκα. Παξά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 
ιανχ θαη ησλ αληηθξνλνχλησλ πνιηηηθψλ, ιάκβαλε κέηξα πηεζηηθά, ζε ζπλεξγαζία κε πνιηηηθνχο, φπσο ν Κσιέηηεο, 
πξνεηνηκάδνληαο έηζη ηελ πηψζε ηνπ πνπ δελ άξγεζε λα έξζεη ην 1862. 
Γηαηί, θαηά ηε γλώκε ζνπ, ν Όζσλαο έδεημε ηόζν έληνλεο απνιπηαξρηθέο ηάζεηο, ελώ ππήξραλ αληηδξάζεηο θαη ζαθήο 
θίλδπλνο λα αλαηξαπεί; Γξάςε όζν πην αλαιπηηθά κπνξείο ηηο ζθέςεηο ζνπ. 
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................
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ηνηρείν Δ: «Σηο πηαίεη;» 
Τν 1875, θαη αθνύ ζηελ Διιάδα (ήδε από ην 1864) είρε ζεζπηζηεί ην πνιίηεπκα ηεο βαζηιεπφκελεο δεκνθξαηίαο κε 
βαζηιηά ην Γεώξγην Α΄, ν βαζηιηάο κε ιόγν γξακκέλν από ην Χαξίιαν Τξηθνύπε αλαγλώξηζε ηελ αξρή ηεο 
δεδεισκέλεο, ε νπνία νξίδεη όηη ε θπβέξλεζε νθείιεη λα έρεη ηε «δεδεισκέλε» εκπηζηνζύλε ηεο απόιπηεο 
πιεηνςεθίαο ησλ Βνπιεπηώλ. Ζ εκπηζηνζύλε δειώλεηαη κε ζρεηηθή ςεθνθνξία ηεο Βνπιήο κεηά από θάζε 
ζρεκαηηζκό λέαο θπβέξλεζεο. Με ηνλ ηξόπν απηό εμαζθαιίδεηαη ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο θπβέξλεζεο, ε 
νπνία ζπλήζσο, ζε αληίζεζε κε ην Κνηλνβνύιην, δελ εθιέγεηαη απεπζείαο από ην ιαό, αιιά δηνξίδεηαη από ηνλ 
αλώηαην άξρνληα ηεο ρώξαο. Ωζηόζν, ν Γ. Φηιάξεηνο ηελ θαηαθξίλεη. 

Σν δφγκα ηεο δεδεισκέλεο πιεηνλνςεθίαο, εμ εο εγελλήζε ελ ηε εζσηεξηθή δηνηθήζεη ε πξσζππνπξγηθή ηπξαλλία θαη 
εμ απηήο ε βνπιεπηνθξαηία. Δθ ηαχηεο απεζεξηψζε ην παξάζηηνλ πάζεο πνιηηείαο θαη ππφ δηαθφξνπο κνξθάο 
εκθαληδφκελνλ, ελ Διιάδη κελ δπζηπρσο θιεζέλ ζπλαιιαγή, ελ άπαζη δε ηνηο θνηλνβνπιεπηηθνίο θξάηεζη ζπληζηάκελνλ 
εηο ηελ αληαιιαγήλ ηεο εθινγηθήο ςήθνπ δηα θπβεξλεηηθψλ, παξνρψλ (…). Ζ πξσζππνπξγηθή ηπξαλλία, θαζ' ελ νη 
ππνπξγνί εμερψξνπλ ηα δηθαηψκαηά ησλ εηο ηνλ πξσζππνπξγφλ κεηαβαιιφκελνη εηο θσθαιάινπο γεληθνχο γξακκαηείο 
αληί ηεο ηηκήο ηνπ ππνπξγηθνχ αμηψκαηνο. Οη βνπιεπηαί αληήιιαζζνλ εηο ηελ θπβέξλεζηλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ειέγρεηλ ηαο 
πξάμεηο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη ηνπ λνκνζεηείλ, ήηνη ηνπο δηνξηζκνχο θαη ηνπο πξνβηβαζκνχο θαη ηαο κεηαζέζεηο, 
ηελ απνλνκήλ ηεο δηθαηνζχλεο, ηελ δηαλνκήλ ησλ ραξίησλ θαη ησλ παξαζήκσλ. Οη θνκκαηάξραη θαη νη δήκαξρνη 
κεηαβάιινλην εηο κεηαπξάηαο ςήθσλ, φπσο έρσζη ην δηθαίσκα λα δηαλέκσζη η' αγαζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εηο ηνπο 
θίινπο θαη ελ ηέιεη νη εθινγείο παξείρνλ ηελ ςήθνλ απηψλ αληί ησλ θπβεξλεηηθψλ παξνρψλ. 

Γεώξγηνο Φηιάξεηνο, Ξελνθξαηία θαη Βαζηιεία ελ Διιάδη, 1821-1897, Αζήλα 1897, ζ. 339-340, 341 

Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν Δ, ζθέςνπ: 
Ζ αξρή ηεο δεδεισκέλεο είλαη κηα –θαηά γεληθή νκνινγία- δεκνθξαηηθή αξρή, ε νπνία εληζρχεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 
πνιηηηθήο δσήο, θαζψο εμαζθαιίδεη ζηαζεξέο θπβεξλήζεηο πιεηνςεθίαο. Ωζηφζν, ν δηαθεθξηκέλνο λνκηθφο θαη 
πνιηηηθφο ηεο επνρήο, Γ. Φηιάξεηνο, άζθεζε θξηηηθή γηα ηελ αξρή απηή, ππνζηεξίδνληαο φηη απφ απηήλ γελλήζεθε ε 
πξσζππνπξγηθή ηπξαλλία θαη ε βνπιεπηνθξαηία.    
Γηαηί πηζηεύεηο όηη ην ππνζηεξίδεη απηό ν Φηιάξεηνο; Γξάςε ηηο ζθέςεηο ζνπ όζν πην αλαιπηηθά κπνξείο. 
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ηνηρείν Σ: Κξεηηθό Εήηεκα 
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Κξεηώλ, ε Κξήηε δελ ζπκπεξηειήθζε ζηα ζύλνξα ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ην 
1830, θαζώο ε επαλάζηαζε είρε θαηαπληγεί λσξίηεξα. Ωζηόζν, νη Κξεηηθνί ζπλέρηζαλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο κε ζεηξά 
επαλαζηαηηθώλ θηλεκάησλ γηα έλσζε κε ηελ αλεμάξηεηε Διιάδα, ζηα νπνία πεξίκελαλ θαη ηε ζπλδξνκή ησλ 
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ειιεληθώλ θπβεξλήζεσλ. Τν 1866 μέζπαζε ε κεγάιε θξεηηθή επαλάζηαζε, κε ηελ νπνία ε επίζεκε ειιεληθή 
θπβέξλεζε ήηαλ αληίζεηε. Από ηελ άιιε επηθαλείο Έιιελεο ηεο αλεμάξηεηεο Διιάδαο αληέδξαζαλ κε εζληθό 
ελζνπζηαζκό, ηδξύνληαο επηηξνπέο γηα ελίζρπζε ηνπ Αγώλα ησλ Κξεηώλ, κε ρξήκαηα, εθόδηα θαη εζεινληέο πνπ 
έζπεπδαλ από παληνύ.  

Υπόμνημα ηος Υποςπγού Εξυηεπικών Σπςπ. Βαλαυπίηη ππορ ηον Έλληνα ππόξενο ζηα Χανιά Ν. 
Σακόποςλο, (16 Αππιλίος 1866): 

«Δηο ηελ παξνχζαλ ησλ πξαγκάησλ θαηάζηαζηλ ελ Δπξψπε θαη Αλαηνιή, παλ θίλεκα απεξίζθεπηνλ ελ Κξήηε 
έζεηαη αλακθηβφισο θαηαζηξεπηηθφλ. Οη Κξήηεο... πξέπεη κεγάισο λα πξνζέμσζη κε παξαζπξζψζη εηο θίλεκά ηη 
ηνηνχηνλ, είηε εθ θαθήο εθηηκήζεσο ηεο ελεζηψζεο θαηαζηάζεσο ηεο Δπξψπεο, είηε εμ αζπλέησλ ζπκβνπιψλ θαη 
πξνηξνπψλ αλζξψπσλ αλππνκφλσλ θαη εμεκκέλσλ».  

Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν ΣΤ θαη ιακβάλνληαο ππόςε θη άιιεο πεγέο πνπ δηάβαζεο εδώ, ζθέςνπ: 
Ζ επίζεκε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ θξεηηθή επαλάζηαζε ην 1866. Ζ θνηλή γλψκε, 
σζηφζν, έβιεπε ζεηηθά ηελ εμέιημε απηή, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παηξησηηθφ ελζνπζηαζκφ  κε ηνλ νπνίν 
ζπγθεληξψλνληαλ εθφδηα θαη ζηέιλνληαλ εζεινληέο ζηελ Κξήηε.  
Γηαηί ππήξμε απηή ε δηάζηαζε κεηαμύ θπβέξλεζεο θαη θνηλήο γλώκεο; Γξάςε ηηο ζθέςεηο ζνπ όζν πην αλαιπηηθά 
κπνξείο. 
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............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 
ηνηρείν Ε: Ο πόιεκνο ηνπ 1897 
Τν 1893 ν πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδαο, Χαξίιανο Τξηθνύπεο, είρε θεξύμεη ηελ Διιάδα ζε πηώρεπζε θαη ζηηο 
επόκελεο εθινγέο δελ είρε εθιεγεί νύηε βνπιεπηήο. Τν 1897, ν λένο πξσζππνπξγόο, Θεόδσξνο Γειηγηάλλεο κεηά από 
απεηιή πνιέκνπ από ηελ Τνπξθία, ιόγσ ηεο παξνπζίαο ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηελ Κξήηε, δε δίζηαζε λα πξνρσξήζεη ζε 
πόιεκν. Ο πόιεκνο μέζπαζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1897 θαη θαηέιεμε ζε ηαπεηλσηηθή ήηηα γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά, γλσζηή 
θαη σο «εζληθή ληξνπή». Ζ Διιάδα, γηα λα πιεξώζεη πνιεκηθή απνδεκίσζε ζπλήςε δάλεην θαη δέρηεθε ην Γηεζλή 
Οηθνλνκηθό Έιεγρν. 

πσο είπνκελ αλσηέξσ, ε θαηάζηαζηο ηνπ ζηξαηνχ καο ήην νηθηξά, πθ' φιαο ηαο απφςεηο. Σα ζηειέρε ηνπ πεδηθνχ, 
εθηφο νιίγσλ ππνινραγψλ θαη αλζππνινραγψλ ησλ ζρνιψλ Δπειπίδσλ θαη ππαμησκαηηθψλ, ήζαλ ηειείσο ακαζή θαη 
αλίθαλα. Ζ κεγίζηε πιεηνςεθία ησλ αλσηέξσλ αμησκαηηθψλ απεηειείην απφ ηνπο γλσζηνχο αγαζνχο ηχπνπο ηεο 
«θφθθηλεο θάιηζαο», ησλ νπνίσλ ε ζηξαηησηηθή κφξθσζηο πεξηνξίδεην εηο ηελ ηαθηηθήλ ηεο θαηαδηψμεσο ιεζηψλ, 
θπγφδηθσλ θαη δσνθιεπηψλ. Σν πεδηθφλ ε «Βαζίιηζζα ηεο Μάρεο» εζεσξείην φπινλ δεπηεξεχνλ εηο ην πεξίεξγνλ απηφ 
θξάηνο. (...) Οκνία πξνο ηελ ηνπ πεδηθνχ θαη έηη ρεηξφηεξα ήην ε θαηάζηαζηο ησλ ζηειερψλ ηνπ ηππηθνχ. Πιελ 
ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ δηέπξεπνλ ελ απηψ νη θξαζνπαηέξεο κε ηηο θπξηέο πάιεο θαη ηνχο θζελνχο παιιεθαξηζκνχο 
ησλ θαθσδείσλ. (...) Δηο ζρεηηθψο θαιπηέξαλ θαηάζηαζηλ ήζαλ νη αμησκαηηθνί ησλ δχν ηερληθψλ θαινπκέλσλ φπισλ, 
ηνπ Ππξνβνιηθνχ θαη ηνπ Μεραληθνχ. Ήζαλ πάληεο απφθνηηνη ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ, κε θαιήλ ζεσξεηηθήλ κφξθσζηλ, 
αιιά κε πνιχ νιίγελ επαγγεικαηηθήλ αμίαλ, δηα ηελ έιιεηςηλ πξαθηηθήο εθπαηδεχζεσο. Ζ εθηέιεζηο αζθήζεσλ βνιήο (ην 
θχξηνλ έξγνλ ηνπ ππξνβνιηθνχ) ήην ηειείσο παξεκειεκέλε, δηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ησλ ππξνκαρηθψλ, θαη ππήξμαλ 
πιείζηνη αμησκαηηθνί, νη νπνίνη δηα πξψηελ θνξάλ έξξηςαλ θαλνληά εηο ην πεδίνλ ηεο κάρεο ! ! Σν νιίγνλ Μεραληθφλ 
ερξεζηκνπνηείην κάιινλ σο πεδηθφλ, δηφηη εζηεξείην εηδηθήο εθπαηδεχζεσο θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ. Απηφο ήην ν 
ζηξαηφο, δηά ηνπ νπνίνπ ε αλεθδηήγεηνο εθείλε θπβέξλεζηο ελφκηδελ φηη ζα ληθήζε ηελ Σνπξθηθήλ απηνθξαηνξίαλ. 

Θ. Πάγθαινο, Σα απνκλεκνλεχκαηά κνπ, Α΄, ζει. 9. 

Αθνύ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην ζηνηρείν Ε θαη ιακβάλνληαο ππόςε θη άιιεο πεγέο πνπ δηάβαζεο εδώ, ζθέςνπ: 
Με ην βάξνο κηαο νηθνλνκηθήο ρξεσθνπίαο θαη ρσξίο αμηφκαρν ζηξάηεπκα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ηνπ Γειηγηάλλε 
πξνρψξεζε ζε πφιεκν κε ηελ Σνπξθία. 
Γηαηί πηζηεύεηο όηη ν πξσζππνπξγόο ηεο ρώξαο πξνρώξεζε ζε κηα ηόζν άζηνρε πνιηηηθή απόθαζε; Γξάςε όζν 
πεξηζζόηεξα ζηνηρεία κπνξείο λα ζθεθηείο. 
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............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 
ηνηρείν Ζ 
Τώξα πνπ γλώξηζεο, πην αλαιπηηθά ηελ πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηεο αλεμάξηεηεο Διιάδαο ηνπ 19

νπ
 αη., πηζηεύεηο πσο 

αμίδεη λα δηαβάζεη θαη λα κάζεη θαλείο πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γη’  απηήλ; Αλ λαη, γηαηί; Καη πνηεο ιεπηνκέξεηεο ζα 
ζε ελδηέθεξαλ; 
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 
ηνηρείν Θ 
Αλ κπνξνύζεο λα επηζηξέςεηο ζην παξειζόλ, ζα ήζειεο λα δήζεηο ζηελ επνρή απηή; Αλ λαη, γξάςε γηαηί. Τη ζα ήζειεο 
λα θάλεηο/ πνηνο/-α ζα ήζειεο λα είζαη ηόηε; 
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

ηνηρείν Η 
Πηζηεύεηο από όζα δηάβαζεο όηη ε ηζηνξηθή πεξίνδνο απηή έρεη ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα καο δώζνπλ ιύζεηο θαη 
απαληήζεηο ζε θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα; Αλ λαη, γξάςε πνηα θαη πώο ζα 
κπνξνύζαλ λα καο βνεζήζνπλ. 
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................  

 

Δπραξηζηώ πνιύ! 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: Κιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ – Καηαλόεζε θαη αληίιεςε ηνπ παξειζόληνο 

Επίπεδο επίτευξθσ 
Βακμόσ 

Κριτιριο  Παραδείγματα 

0 Μθ απαντθμζνεσ ερωτιςεισ ι 
παντελισ απουςία ιςτορικισ 
κατανόθςθσ του γεγονότοσ 

Γιατί, κατά τθ γνϊμθ μου, οι Ζλλθνεσ δεν ικελαν να φφγουν από 
τθν αποικία τουσ γιατί μπορεί να είχαν μεγαλϊςει και να 

μετακινικθκαν εκεί και να μθν είχαν ποφ να πάνε. 
Μ.23/Α-2/1/3/2/pre-1 

 

…Θ δεφτερθ […] άποψθ από το Ροφντχαρντ δεν υποςτιριξε και 
τόςο πολφ τθν αντιβαςιλεία, διότι ο Ροφντχαρντ ιταν βαςιλιάσ 

πριν ζρκει ο Όκωνασ και τον ρίξει από το προεδρείο (sic). 
Μ.9/Γ-1/1/3/1/pre-1 

1 Χαμθλό επίπεδο ιςτορικισ 
γνώςθσ, χωρίσ κατανόθςθ του 

παρελκόντοσ. Οι άνκρωποι 
κρίνονται εδώ ωσ ανόθτοι, γιατί 
δεν ιξεραν ι δεν μποροφςαν να 

κάνουν τίποτα καλφτερο. 

Επειδι τότε για τα παιδιά δάςκαλοι δεν υπιρχαν οφτε ο κακζνασ 
δεν μποροφςε (sic) να μορφϊνει το γιο του, αλλά όταν γινόταν 

επτά ετϊν τουσ ζβγαηαν ςε ομάδεσ και ςυνταίριαηαν (sic), 
ζπαιηαν και περνοφςαν τον καιρό τουσ ομαδικά. 

M.7/A-2/2/2/1/pre-3 
 

Πιςτεφω πωσ εκείνθ τθν εποχι δεν μποροφςαν να 
αντιμετωπίςουν κάτι τζτοιο όπωσ είναι οι εκλογζσ. Οι εκλογζσ 

χρειάηονται μόρφωςθ, ιδζεσ και καλι ςτρατθγικι, πράγματα τα 
οποία πιςτεφω πωσ ο λαόσ δεν είχε, γι'  αυτό και κράτθςαν τόςο 

και δεν είχαν καλό αποτζλεςμα. 
M.10/Γ-1/2/3/2/pre-2 

2 Χαμθλό επίπεδο ιςτορικισ 
γνώςθσ και ερμθνεία των 
γεγονότων ςφμφωνα με 

γενικευμζνα ςτερεότυπα για 
τθν εποχι. 

Κατά τθ γνϊμθ μου, οι παρτιάτεσ διαπαιδαγωγοφςαν ςκλθρά τα 
παιδιά τουσ ςτο να μάκουν να πολεμοφν και να νικοφν τον 

αντίπαλό τουσ, επειδι ιταν πολεμικόσ λαόσ. 
M.21/A-1/1/1/3/pre-3 

 

Οι Ζλλθνεσ ικελαν να ενωκοφν με τθν Κριτθ για να τθν πάρουν 
από τουσ Σοφρκουσ και να μεγαλϊςουν τα ςφνορα. Σο ίδιο που οι 

Κρθτικοί (sic) ικελαν να ενωκοφν με τθν ανεξάρτθτθ Ελλάδα. 
M.10/Γ-2/1/3/1/pre-6 

3 Τα γεγονότα ερμθνεφονται 
λογικά, ςφμφωνα με το πώσ κα 

μποροφςαν τα δρώντα 
πρόςωπα να αντιδροφν ςε 

ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ, 
αλλά δε γίνεται καμία 

προςπάκεια διαχωριςμοφ 
ανάμεςα ςτο πώσ βλζπουμε 

εμείσ μια ςυγκεκριμζνθ 
περίςταςθ και πώσ μπορεί να 
τθν ζβλεπαν ςτο παρελκόν.  

Κατά τθ γνϊμθ μου, οι ολυμπιακοί αγϊνεσ ςτθν αρχαιότθτα είναι 
ςθμαντικοί διότι μπορείσ να βλζπεισ τουσ ακλθτζσ, τθν πρόοδο 
τθσ πόλθσ /χϊρασ. Θα μποροφςεσ να ξεχάςεισ τα προβλιματά 

ςου, να καταλάβεισ τον κόπο των ανκρϊπων που ςυμμετζχουν 
και να βοθκιςουν (sic) χειροκροτϊντασ τουσ ακλθτζσ, 

εμψυχϊνοντάσ τουσ να ςυνεχίςουν να αγωνίηονται. 
M.5/A-1/2/1/1/pre-6 

 

Αυτό ςυνζβθ γιατί το κάκε κόμμα κοιτοφςε το ςυμφζρον του κι 
ζκανε ό,τι μποροφςε για να βγει πρϊτο ςτισ εκλογζσ. 

Εκμεταλλεφονταν το γεγονόσ ότι οι άνκρωποι δεν είχαν γνϊςεισ 
και ζβγαηαν ψεφτικα αποτελζςματα. 

M.9/Γ-2/1/2/1/pre-2 

4 Σαφισ διαχωριςμόσ του 
παρελκόντοσ από το ςιμερα με 
τθν αναγνώριςθ ότι τα κίνθτρα, 

οι αξίεσ και οι αρχζσ ςτο 
παρελκόν ιταν διαφορετικζσ 
από τισ δικζσ μασ, χωρίσ όμωσ 

διεφρυνςθ ςτο ευρφτερο 
πλαίςιο. 

Οι παρτιάτεσ ςκλθραγωγοφνταν από μικρι θλικία για να είναι 
ζτοιμοι για τθ μάχθ, να είναι ςκλθροί ανά πάςα ςτιγμι και γιατί 
οι παρτιάτεσ είχαν ζνα ακόμθ αντίπαλο, τουσ είλωτεσ που ανά 

πάςα ςτιγμι μποροφςαν να επαναςτατιςουν. 
M.24/A-1/1/2/1/post-3 

 

Πιςτεφω πωσ αυτι θ διάςταςθ (ενν.: μεταξφ κυβζρνθςθσ και 
κοινισ γνώμθσ για το Κρθτικό Ζιτθμα) υπιρξε, γιατί θ κοινι 

γνϊμθ ζλεγε ότι πρζπει θ Κριτθ να ενταχκεί ςτο Ελλθνικό κράτοσ. 
Και ζτςι ο Ελλθνικόσ λαόσ προςπάκθςε με εκελοντικά ζργα να 

βοθκιςει τθν επανάςταςθ τθσ Κριτθσ και ενεργοποιικθκε, ενϊ θ  
κυβζρνθςθ φοβόταν να ξαναςυγκρουςτεί με το αντίπαλο κράτοσ, 

διότι τα οικονομικά τθσ χϊρασ δεν ιταν διακζςιμα για ό,τι 
προκφψει. Επιπλζον, οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ δεν είχαν κετικι 
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ςτάςθ απζναντι ςτθν επικυμία τθσ Κριτθσ να ενταχκεί ςτο 
Ελλθνικό κράτοσ. 

M.1/Γ-1/2/1/2/post-6 

5 Πλιρθσ διαχωριςμόσ του 
παρελκόντοσ από το ςιμερα, 

με ςαφι κατανόθςθ του πώσ τα 
ιςτορικά δρώντα πρόςωπα 
ζβλεπαν τθν εποχι τουσ και 

λάμβαναν αποφάςεισ ςφμφωνα 
με το πολιτιςμικό πλαίςιο τθσ 

εποχισ τουσ. 

Ο όλωνασ ςτθ ςθμερινι εποχι κεωρείται ζνασ από τουσ πολφ 
ςθμαντικοφσ νομοκζτεσ για τθν Ακινα, γιατί κζςπιςε δίκαιουσ 

νόμουσ κατά τθ γνϊμθ μασ. Ενϊ ςτθν τότε εποχι ζκαναν 
παράπονα οι πλοφςιο, αλλά και οι φτωχοί. Οι πλοφςιοι γιατί με το 

νόμο τθσ ςειςάχκειασ δεν ζπαιρναν πίςω τα δάνεια που ζδιναν 
ςτουσ φτωχοφσ και οι φτωχοί παραπονιοφνταν, γιατί δεν γινόταν 

αναδαςμόσ γθσ. 
M.6/A-1/2/2/1/post-4 

 

Παρά τα οικονομικά προβλιματα τθσ χϊρασ τθν εποχι εκείνθ, θ 
Mεγάλθ Ιδζα ζγινε θ επίςθμθ κρατικι ιδεολογία τθσ Ελλάδασ. 

Αυτό ςυνζβθ, διότι οι πολιτικοί και οι Μεγάλεσ δυνάμεισ 
προζβαλλαν τα υπζρ τθσ Μεγάλθσ Ιδζασ ζτςι, ϊςτε να 

απαςχολοφν το λαό με αυτό και να ζχουν το περικϊριο να 
πάρουν άλλεσ αποφάςεισ που κα ζχουν δυςάρεςτεσ επιπτϊςεισ 

ςτο λαό. Από τθν άλλθ, θ Εκκλθςία είναι κετικι ςτθν 
πραγματοποίθςθ τθσ Μεγάλθσ Ιδζασ, επειδι ικελε να ενωκεί θ 

Ελλάδα και με άλλουσ ομόδοξουσ αλφτρωτουσ Ζλλθνεσ. Ακόμα, οι 
ιςτορικοί, όπωσ ο Κωνςταντίνοσ Παπαρρθγόπουλοσ, καλφπτουν 

το κενό που υπάρχει από το Βυηάντιο μζχρι το 1821. Σζλοσ, ο 
φτωχόσ λαόσ ςκζπτεται τθν επζκταςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ 
Ελλάδασ, ενϊ ο πλοφςιοσ ςκζπτεται τθν επζνδυςθ ςε νζεσ 

περιοχζσ. Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, θ Μεγάλθ Ιδζα ζγινε 
θ επίςθμθ επιδίωξθ τθσ τότε ελλθνικισ κοινωνίασ. 

M.7/Γ-1/1/1/1/post-3 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ: Κιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ – Δλδηαθέξνλ γηα ην παξειζόλ 

 

Επίπεδο επίτευξθσ 
Βακμόσ 

Κριτιριο  Παραδείγματα 

0 Παντελισ απουςία 
ενδιαφζροντοσ για το 
παρελκόν, γιατί δεν 

παρουςιάηει καμία ςχζςθ με το 
παρόν- είναι κάτι τελειωμζνο 

και δεν ζχει νόθμα να 
αναμοχλεφεται 

Όχι (ενν.: δεν μπορεί θ ιςτορικι γνώςθ από τθν αρχαϊκι περίοδο 
να βοθκιςει τθ ςθμερινι εποχι), γιατί αυτά τα πράγματα μιλάνε 

μόνο για τα παλιά χρόνια που υπάρχει μια διαφορετικι 
"τακτικι"[...].  

Μ.14/Α-2/1/3/1/post-10 
 

Αν υπιρχε θ δυνατότθτα να γυρίςω ςτθν τότε εποχι, ςίγουρα δε 
κα τθν επζλεγα, κακϊσ κεωρϊ ότι αυτά τα γεγονότα τελείωςαν. 

Ζςτω και να ικελα δε κα ικελα να δω (sic), να μάκω ι να 
αλλάξω τθ ροι τθσ ιςτορίασ, αφοφ ζνασ άνκρωποσ δεν μπορεί 

από μόνοσ του. 
Μ.1/Γ-2/1/2/1/post-9 

1 Ενδιαφζρον μόνο για τθν 
εκνικι ιςτορία, ωσ 

δθμιοφργθμα «των ζνδοξων 
προγόνων μασ», με ρομαντικι 

διάκεςθ εξιδανίκευςθσ του 
παρελκόντοσ με βάςθ το 
«εκνικό μασ μεγαλείο» 

 

Nαι, κζλω να πάω ςτο παρελκόν να δω το Λεωνίδα που ιταν με 
τουσ τριακόςιουσ. 

Μ.21/A-2/1/2/1/pre-9 
 

Καλό κα είναι οι Ζλλθνεσ να διαβάηουν τθν ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 
γιατί είναι μια πολφ ωραία ιςτορία και ζχει πολλά ενδιαφζροντα 
και πρζπει όλοι οι Ζλλθνεσ να ξζρουν τθν ιςτορία τθσ πατρίδασ 

τουσ. 
M.10/Γ-2/1/3/1/pre-8 

2 Ενδιαφζρον για μελζτθ κι 
ζμπνευςθ για περαιτζρω 

ζρευνα 

Ναι, με ενδιαφζρει (ενν.: θ αρχαϊκι περίοδοσ) διότι ζτςι 
μακαίνουμε τα ικθ και τα ζκιμα των προγόνων μασ, κακϊσ και 

το τι γινόταν ςτο παρελκόν. Οι λεπτομζρειεσ που κα με 
ενδιζφεραν κα ιταν το πϊσ γίνονταν οι μεταβάςεισ των 

πολιτευμάτων και οι περςικοί πόλεμοι. 
M.10/A-2/2/1/1/post-8 

 
Πιςτεφω πωσ αξίηει να διαβάςει και να μάκει κανείσ 

περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τον πόλεμο του 1897, γιατί κρφβει 
πολλά παραςκινια και κα με ενδιάφερε να μάκω τον πραγματικό 
λόγο που ο Δελθγιάννθσ αποφάςιςε να ζρκει αντιμζτωποσ με τθν 
Σουρκία, ενϊ οι ςυνκικεσ δεν ιταν κατάλλθλεσ και τι πζτυχε με 

αυτό. 
Μ.1/Γ-1/2/1/2/pre-8 

3 Διατφπωςθ θκικών κρίςεων για 
το παρελκόν 

Αν ζκανα μια αναδρομι ςτο παρελκόν κι όταν εννοοφμε (sic) 
παρελκόν εννοοφμε τθν αρχαϊκι περίοδο, κα ικελα να είμαι 

παρτιάτιςςα, διότι αν και ιταν γυναίκεσ, γυμνάηονταν και ιταν 
περιφανεσ για τουσ άνδρεσ τουσ και τα παιδιά τουσ. 

M.4/A-1/2/2/1/post-9 
 

Αν μποροφςα να επιςτρζψω ς'  εκείνθ τθν εποχι κα ικελα να 
είμαι ζνασ από τουσ εκελοντζσ που πιγαν να πολεμιςουν ςτθν 

Κριτθ, γιατί τουσ κεωρϊ ιρωεσ, αφοφ δζχτθκαν να παρατιςουν 
τθν όποια ςτακερι κακθμερινότθτά τουσ και να κινδυνζψουν 

(sic) τθ ηωι τουσ για να λυτρωκοφν τα αλφτρωτα αδζλφια τουσ. 
Άρα, κα ικελα να γυρίςω πίςω και να είμαι ζνασ απ'  αυτοφσ 

γιατί περιςςότερο μ'  ενδιαφζρουν τα ςυναιςκιματα και το πόςο 
πολφ πίςτευαν ςτθ Μεγάλθ Ιδζα, αντικζτωσ από το ςιμερα που 

δεν πιςτεφουμε ςε κάτι τόςο πολφ και τόςο βακιά. 
M.20/Γ-2/2/1/1/post-9 

 

4 Διάκεςθ να «βοθκθκοφν» 
κφματα να ανατραποφν 

Θα ικελα να ταξιδζψω ςτθν Αρχαϊκι εποχι και μάλιςτα κα 
ικελα να ιμουν ο Κλειςκζνθσ, ο άνκρωποσ ο οποίοσ ζδωςε τα 

κεμζλια τθσ Δθμοκρατίασ και να ιςοτιμιςω (sic) όλουσ τουσ 
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δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ ςτο 
παρελκόν 

ανκρϊπουσ μεταξφ τουσ, να είναι ικανοποιθμζνοι και να 
χαίρονται γι’  αυτό. 

M.5/A-1/2/1/1/post-9 
Αν μποροφςα να επιςτρζψω ςτο παρελκόν, κα ικελα να ηιςω 

ςτθν εποχι του Κρθτικοφ Ηθτιματοσ [...]. Αυτόσ ο οποίοσ κα 
ικελα να είμαι κα ιταν ο Δθλιγιάννθσ ζτςι ϊςτε να πάρω μια πιο 

εφςτοχθ απόφαςθ για το κρθτικό ηιτθμα. 
M.16/Γ-1/1/2/1/post-9 

 

5 Ενδιαφζρον και προκυμία να 
εφαρμοςτοφν τα διδάγματα τθσ 
ιςτορίασ ςτα προβλιματα του 

ςιμερα 

Σθν τωρινι εποχι αντιμετωπίηουμε πολλά προβλιματα, ζνα από 
τα οποία είναι και θ οικονομικι κρίςθ. Κατά τθ γνϊμθ μου 

πιςτεφω πωσ αν όλοι οι Ζλλθνεσ ενωκοφμε, όπωσ ςτθν Αρχαϊκι 
περίοδο, ςαν μια γροκιά κα νικιςουμε τισ μεγάλεσ δυνάμεισ ι 

ζςτω αυτοφσ οι οποίοι ζπραξαν με λάκοσ τρόπουσ και μασ 
ζφκαςαν ςε αυτό το ςθμείο. 

M.14/Α-1/2/1/1/post-10  
 

Πιςτεφω πωσ θ τότε εποχι μπορεί να μασ λφςει διάφορα 
προβλιματα ςιμερα, γιατί ακριβϊσ αν όχι όλα, τα περιςςότερα 

επικρατοφν ζωσ και ςιμερα ςε αυτιν τθν εποχι. Σζτοια 
παραδείγματα είναι θ πτϊχευςθ, τα δάνεια, θ πίεςθ από ξζνθ 

δφναμθ κ. ά. πολλά. 
Μ.13/Γ-1/2/1/1/post-10 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Η: Δοκιμαςίεσ τυχαιότητασ 

 
1. «Πειραματική ομάδα» Α-1 

α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

  Test Value
a
 1,57 

Cases < Test Value 8 
Cases >= Test Value 16 
Total Cases 24 
Number of Runs 13 
Z ,394 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,694 

a. Median 

 
2. «Ομάδα ελζγχου» Α-2 

α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 
 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 1,43 

Cases < Test Value 10 
Cases >= Test Value 14 
Total Cases 24 
Number of Runs 12 
Z -,072 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,943 

a. Median 

 
3. «Πειραματική ομάδα» Γ-1 

α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 
 

 Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 1,43 

Cases < Test Value 10 
Cases >= Test Value 11 
Total Cases 21 
Number of Runs 12 
Z ,011 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,991 

a. Median 

 
4. «Ομάδα ελζγχου» Γ-2 

α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον  
 

 
 

 

 

 

 

 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 1,83 

Cases < Test Value 12 
Cases >= Test Value 12 
Total Cases 24 
Number of Runs 12 
Z -,209 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,835 

a. Median 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
καηανόηζη ως 
ενδιαθέρον» 

(pre) 

Test Value
a
 2,17 

Cases < Test Value 12 
Cases >= Test Value 12 
Total Cases 24 
Number of Runs 10 
Z -1,044 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,297 

a. Median 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
καηανόηζη ως 
ενδιαθέρον» 

(pre) 

Test Value
a
 2,00 

Cases < Test Value 8 
Cases >= Test Value 13 
Total Cases 21 
Number of Runs 8 
Z -1,145 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,252 

a. Median 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 2,33 

Cases < Test Value 9 
Cases >= Test Value 12 
Total Cases 21 
Number of Runs 7 
Z -1,732 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,083 

a. Median 

 
Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 1,43 

Cases < Test Value 10 
Cases >= Test Value 11 
Total Cases 21 
Number of Runs 10 
Z -,438 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,661 

a. Median 
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5. «Πειραματική  ομάδα» Α-1: Τψηλή επίδοςη 
α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη    β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 
 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 2,14 

Cases < Test Value 3 
Cases >= Test Value 4 
Total Cases 7 
Number of Runs 4 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Median 

 

6. «Πειραματική Ομάδα» Α-1: Μεςαία επίδοςη 

α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

7. «Πειραματική Ομάδα» Α-1: Χαμηλή επίδοςη 
α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη    β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 ,86 

Cases < Test Value 3 
Cases >= Test Value 5 
Total Cases 8 
Number of Runs 3 
Z -1,030 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,303 

a. Median 

 

8. «Ομάδα Ελζγχου» Α-2: Τψηλή επίδοςη 
α.  Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 

 
Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 1,71 

Cases < Test Value 2 
Cases >= Test Value 5 
Total Cases 7 
Number of Runs 4 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Median 

 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 3,00 

Cases < Test Value 3 
Cases >= Test Value 4 
Total Cases 7 
Number of Runs 6 
Z ,910 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,363 

a. Median 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 1,57 

Cases < Test Value 1 
Cases >= Test Value 8 
Total Cases 9 
Number of Runs 3 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Median 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 1,67 

Cases < Test Value 3 
Cases >= Test Value 6 
Total Cases 9 
Number of Runs 4 
Z -,408 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,683 

a. Median 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 1,17 

Cases < Test Value 4 
Cases >= Test Value 4 
Total Cases 8 
Number of Runs 4 
Z -,382 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,703 

a. Median 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 2,67 

Cases < Test Value 2 
Cases >= Test Value 5 
Total Cases 7 
Number of Runs 4 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Median 
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9. «Ομάδα Ελζγχου» Α-2: Μεςαία επίδοςη 

α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 
Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 1,71 

Cases < Test Value 4 
Cases >= Test Value 5 
Total Cases 9 
Number of Runs 6 
Z ,040 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,968 

a. Median 

 

10. «Ομάδα Ελζγχου» Α-2: Χαμηλή επίδοςη 

α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 
 Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 1,21 

Cases < Test Value 4 
Cases >= Test Value 4 
Total Cases 8 
Number of Runs 5 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Median 

 

11. «Πειραματική Ομάδα» Γ-1: Τψηλή επίδοςη 

α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική  ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 
Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 2,29 

Cases < Test Value 2 
Cases >= Test Value 4 
Total Cases 6 
Number of Runs 3 
Z -,177 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,860 

a. Median 

 

12. «Πειραματική ομάδα» Γ-1: Μεςαία επίδοςη 

α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 
Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 1,71 

Cases < Test Value 2 
Cases >= Test Value 3 
Total Cases 5 
Number of Runs 4 
Z ,109 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,913 

a. Median 
 
 

 

 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 2,00 

Cases < Test Value 2 
Cases >= Test Value 3 
Total Cases 5 
Number of Runs 3 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Median 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 2,33 

Cases < Test Value 4 
Cases >= Test Value 5 
Total Cases 9 
Number of Runs 4 
Z -,683 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,495 

a. Median 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 1,00 

Cases < Test Value 3 
Cases >= Test Value 5 
Total Cases 8 
Number of Runs 4 
Z -,206 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,837 

a. Median 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 3,00 

Cases < Test Value 3 
Cases >= Test Value 3 
Total Cases 6 
Number of Runs 5 
Z ,456 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,648 

a. Median 
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13. «Πειραματική Ομάδα» Γ-1: Χαμηλή επίδοςη 

α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 
Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 1,00 

Cases < Test Value 4 
Cases >= Test Value 6 
Total Cases 10 
Number of Runs 6 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Median 

 
14. «Ομάδα ελζγχου» Γ-2: Τψηλή επίδοςη 

α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 
 Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 1,71 

Cases < Test Value 1 
Cases >= Test Value 5 
Total Cases 6 
Number of Runs 3 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Median 

 
15. «Ομάδα ελζγχου» Γ-2: Μεςαία επίδοςη 

α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον  
Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 1,43 

Cases < Test Value 2 
Cases >= Test Value 3 
Total Cases 5 
Number of Runs 4 
Z ,109 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,913 

a. Median 

 

16. «Ομάδα ελζγχου» Γ-2: Χαμηλή επίδοςη 

α. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη   β. Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον 
Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη» 
(pre) 

Test Value
a
 1,07 

Cases < Test Value 5 
Cases >= Test Value 5 
Total Cases 10 
Number of Runs 5 
Z -,335 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,737 

a. Median 
 

 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 1,67 

Cases < Test Value 4 
Cases >= Test Value 6 
Total Cases 10 
Number of Runs 8 
Z 1,194 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,232 

a. Median 

 

 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 1,67 

Cases < Test Value 4 
Cases >= Test Value 6 
Total Cases 10 
Number of Runs 4 
Z -,913 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,361 

a. Median 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 3,67 

Cases < Test Value 2 
Cases >= Test Value 4 
Total Cases 6 
Number of Runs 4 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Median 

Runs Test 

 «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον» 
(pre) 

Test Value
a
 3,33 

Cases < Test Value 2 
Cases >= Test Value 3 
Total Cases 5 
Number of Runs 2 
Z -,982 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,326 

a. Median 



437 
 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Θ: Δοκιμαςίεσ κανονικότητασ κατανομήσ 

 
1. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Α (Α-1 & Α-2) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική ενςυναίςθηςη 

ωσ κατανόηςη» (pre) 
Tests of Normality 

 Σμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη 
ωσ 
κατανόηςη» 
(pre) 

Α-1: Πειραματική Ομάδα ,194 24 ,020 ,933 24 ,111 

Α-2: Ομάδα ελζγχου ,141 24 ,200
*
 ,950 24 ,272 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

2. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Α (Α-1 και Α-2) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» (pre) 

Tests of Normality 

 Σμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη 
ωσ 
ενδιαφζρον» 
(pre) 

Α-1: Πειραματική Ομάδα ,092 24 ,200
*
 ,963 24 ,505 

Α-2: Ομάδα ελζγχου ,158 24 ,123 ,930 24 ,099 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
3. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Γ (Γ-1 και Γ-2) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική ενςυναίςθηςη 

ωσ κατανόηςη» (pre) 

Tests of Normality 

 Σμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη 
ωσ 
κατανόηςη» 
(pre) 

Γ-1: Πειραματική Ομάδα ,092 21 ,200
*
 ,965 21 ,628 

Γ-2: Ομάδα ελζγχου ,157 21 ,189 ,961 21 ,546 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
4. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Γ (Γ-1 και Γ-2) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική ενςυναίςθηςη 

ωσ ενδιαφζρον» (pre) 
Tests of Normality 

 Σμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη 
ωσ 
ενδιαφζρον» 
(pre) 

Γ-1: Πειραματική Ομάδα ,168 21 ,127 ,911 21 ,056 

Γ-2: Ομάδα ελζγχου ,190 21 ,046 ,915 21 ,069 

a. Lilliefors Significance Correction 
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5. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Α (Α-1 & Α-2) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική ενςυναίςθηςη 
ωσ κατανόηςη» μετά το χειριςμό (post) 

Tests of Normality 

 Σμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη 
ωσ 
κατανόηςη» 
(post) 

Α-1: Πειραματική Ομάδα ,150 24 ,175 ,954 24 ,337 

Α-2: Ομάδα ελζγχου ,181 24 ,041 ,964 24 ,522 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

6. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Α (Α-1 και Α-2) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» μετά το χειριςμό (post) 

Tests of Normality 

 Σμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη 
ωσ 
ενδιαφζρον» 
(post) 

Α-1: Πειραματική Ομάδα ,148 24 ,188 ,955 24 ,353 

Α-2: Ομάδα ελζγχου ,163 24 ,100 ,954 24 ,325 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
7. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Γ (Γ-1 και Γ-2) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική ενςυναίςθηςη 

ωσ κατανόηςη» μετά το χειριςμό (post) 
Tests of Normality 

 Σμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη 
ωσ 
κατανόηςη» 
(post) 

Γ-1: Πειραματική Ομάδα ,155 21 ,200
*
 ,948 21 ,311 

Γ-2: Ομάδα ελζγχου ,129 21 ,200
*
 ,974 21 ,813 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
8. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Γ (Γ-1 και Γ-2) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική 

ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» μετά το χειριςμό (post) 
Tests of Normality 

 Σμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη 
ωσ ενδιαφζρον 
μετά το 
χειριςμό» 
(post) 

Γ-1: Πειραματική Ομάδα ,149 21 ,200
*
 ,949 21 ,331 

Γ-2: Ομάδα ελζγχου ,164 21 ,146 ,942 21 ,244 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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9. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Α (Α-1 και Α-2) ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των μζςων 
όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη 

ωσ κατανόηςη (post)» 
Tests of Normality 

 Σμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ 
ωσ κατανόηςησ» 
pre και post 

Α-1: Πειραματική 
Ομάδα 

,101 24 ,200
*
 ,986 24 ,973 

Α-2: Ομάδα ελζγχου ,109 24 ,200
*
 ,982 24 ,933 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
10. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Α (Α-1 και Α-2) ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των μζςων 

όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον (pre)» και «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη 
ωσ ενδιαφζρον (post)» 

Tests of Normality 

 Σμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ 
ωσ 
ενδιαφζροντοσ» 
pre και post 

Α-1: Πειραματική 
Ομάδα 

,119 24 ,200
*
 ,937 24 ,137 

Α-2: Ομάδα ελζγχου ,150 24 ,175 ,975 24 ,793 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

11. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Γ (Γ-1 και Γ-2) ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των μζςων 
όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη 

ωσ κατανόηςη (post)» 
Tests of Normality 

 Σμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ 
ωσ κατανόηςησ» 
pre και post 

Γ-1: Πειραματική 
Ομάδα 

,144 21 ,200
*
 ,921 21 ,092 

Γ-2: Ομάδα ελζγχου ,210 21 ,016 ,935 21 ,173 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

12. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Γ (Γ-1 και Γ-2) ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των μζςων 
όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον (pre)» και «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη 

ωσ ενδιαφζρον (post)» 
Tests of Normality 

 Σμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ μ.ο. 
«Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ ωσ 
ενδιαφζροντοσ» pre 
και post 

Γ-1: Πειραματική Ομάδα ,159 21 ,180 ,841 21 ,003 

Γ-2: Ομάδα ελζγχου ,122 21 ,200
*
 ,960 21 ,520 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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13. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδασ Α-1: Τψηλή επίδοςη ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των 
μζςων όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική 

Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (post)» 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ ωσ 
κατανόηςησ» pre 
και post 

,195 7 ,200
*
 ,922 7 ,489 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

14. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδασ Α-1: Μεςαία επίδοςη ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των 
μζςων όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική 

Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (post)» 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ ωσ 
κατανόηςησ» pre 
και post 

,211 9 ,200
*
 ,955 9 ,745 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
15. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδασ Α-1: Χαμηλή επίδοςη ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των 

μζςων όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική 
Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (post)» 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ ωσ 
κατανόηςησ» pre 
και post 

,221 8 ,200
*
 ,887 8 ,218 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

16. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδασ Α-2: Τψηλή επίδοςη ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των 
μζςων όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική 

Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (post)» 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ ωσ 
κατανόηςησ» pre 
και post 

,185 7 ,200
*
 ,897 7 ,316 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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17. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδασ Α-2: Μεςαία επίδοςη ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των μζςων 
όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

κατανόηςη (post)» 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ ωσ 
κατανόηςησ» pre 
και post 

,265 9 ,069 ,890 9 ,199 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
18. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδασ Α-2: Χαμηλή επίδοςη ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των μζςων 

όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη (post)» 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ 
ωσ κατανόηςησ» 
pre και post 

,169 8 ,200
*
 ,918 8 ,410 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
19. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδασ Γ-1: Τψηλή επίδοςη ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των μζςων 

όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη (post)» 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ ωσ 
κατανόηςησ» pre 
και post 

,230 6 ,200
*
 ,912 6 ,446 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

20. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδασ Γ-1: Μεςαία επίδοςη ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των μζςων 
όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

κατανόηςη (post)» 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ ωσ 
κατανόηςησ» pre 
και post 

,324 5 ,094 ,751 5 ,030 

a. Lilliefors Significance Correction 
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21. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδασ Γ-1: Χαμηλή επίδοςη ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των μζςων 
όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

κατανόηςη (post)» 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ 
ωσ κατανόηςησ» 
pre και post 

,119 10 ,200
*
 ,962 10 ,804 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

22. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδασ Γ-2: Τψηλή επίδοςη ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των μζςων 
όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

κατανόηςη (post)» 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ 
ωσ κατανόηςησ» 
pre και post 

,366 6 ,012 ,758 6 ,024 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

23. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδασ Γ-2: Μεςαία επίδοςη ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των μζςων 
όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

κατανόηςη (post)» 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ 
ωσ κατανόηςησ» 
pre και post 

,300 5 ,161 ,908 5 ,453 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

24. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδασ Γ-2: Χαμηλή επίδοςη ωσ προσ τη διαφορά ςτην τιμή των μζςων 
όρων των μεταβλητϊν «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη (pre)» και «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

κατανόηςη (post)» 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά μεταξφ 
μ.ο. «Ιςτορικήσ 
ενςυναίςθηςησ 
ωσ κατανόηςησ» 
pre και post 

,319 10 ,005 ,893 10 ,185 

a. Lilliefors Significance Correction 
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25.  Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Α-1 & Α-2: Τψηλή επίδοςη ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» (pre) 

Tests of Normality 

 Τμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον-pre» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα ,160 7 ,200
*
 ,970 7 ,897 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ ,219 7 ,200
*
 ,915 7 ,432 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
26.  Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Α-1 & Α-2: Τψηλή επίδοςη ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική 

ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» (post) 
Tests of Normality 

 Τμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον-post» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα ,214 7 ,200
*
 ,932 7 ,565 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ ,187 7 ,200
*
 ,965 7 ,863 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

27. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Α-1 και Α-2: Μεςαία επίδοςη ωσ προσ τη μεταβλητή «ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» (pre) 

Tests of Normality 

 Τμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον-pre» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα ,188 9 ,200
*
 ,853 9 ,081 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ ,192 9 ,200
*
 ,895 9 ,223 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

28. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Α-1 και Α-2: Μεςαία επίδοςη ωσ προσ τη μεταβλητή «ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» (post) 

Tests of Normality 

 Τμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον-post» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα ,184 9 ,200
*
 ,974 9 ,929 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ ,260 9 ,080 ,872 9 ,129 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

29. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Α-1 και Α-2: Χαμηλή επίδοςη ωσ προσ τη μεταβλητή «ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» (pre) 

Tests of Normality 

 Τμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον –pre» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα ,219 8 ,200
*
 ,883 8 ,201 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ ,185 8 ,200
*
 ,959 8 ,801 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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30. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Α-1 και Α-2: Χαμηλή επίδοςη ωσ προσ τη μεταβλητή «ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» (post) 

Tests of Normality 

 Τμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα ,202 8 ,200
*
 ,939 8 ,603 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ ,295 8 ,038 ,866 8 ,139 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

31. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Γ-1 και Γ-2: Τψηλή επίδοςη ωσ προσ τη μεταβλητή «ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» (pre) 

Tests of Normality 

 Τμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον –pre» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα ,302 6 ,094 ,775 6 ,035 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ ,315 6 ,064 ,797 6 ,055 

a. Lilliefors Significance Correction 

32. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Γ-1 και Γ-2: Τψηλή επίδοςη ωσ προσ τη μεταβλητή «ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» (post) 

Tests of Normality 

 Τμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον –post» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα ,122 6 ,200
*
 ,982 6 ,961 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ ,180 6 ,200
*
 ,952 6 ,757 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

33. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Γ-1 και Γ-2: Μεςαία επίδοςη ωσ προσ τη μεταβλητή «ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» (pre) 

Tests of Normality 

 Τμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον –pre» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα ,231 5 ,200
*
 ,905 5 ,437 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ ,273 5 ,200
*
 ,871 5 ,271 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

34. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Γ-1 και Γ-2: Μεςαία επίδοςη ωσ προσ τη μεταβλητή «ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» (post) 

Tests of Normality 

 Τμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον –post» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα ,300 5 ,161 ,921 5 ,537 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ ,279 5 ,200
*
 ,766 5 ,041 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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35. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Γ-1 και Γ-2: Χαμηλή επίδοςη ωσ προσ τη μεταβλητή «ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» (pre) 

Tests of Normality 

 Τμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον –pre» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα ,156 10 ,200
*
 ,962 10 ,809 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ ,142 10 ,200
*
 ,942 10 ,573 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

36. Ζλεγχοσ κανονικότητασ κατανομήσ ομάδων Γ-1 και Γ-2: Χαμηλή επίδοςη ωσ προσ τη μεταβλητή «ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» (post) 

Tests of Normality 

 Τμήμα Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον –post» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα ,125 10 ,200
*
 ,977 10 ,949 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ ,216 10 ,200
*
 ,928 10 ,431 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Θ: Ιςοδυναμία των ομάδων 

 
1. (α) φγκριςη ομάδων Α-1 και Α-2 (pre) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

κατανόηςη» - Πίνακασ περιγραφικϊν ςτοιχείων 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη» (pre) 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 24 1,5298 ,60386 ,12326 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 24 1,4881 ,40167 ,08199 

 
1. (β) φγκριςη ομάδων Α-1 και Α-2 (pre) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

κατανόηςη» - Αποτελζςματα ανάλυςησ 
Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως 
καηανόηζη» 
(pre) 

Equal variances 
assumed 

2,222 ,143 ,281 46 ,780 ,04167 ,14804 -,25633 ,33966 

Equal variances not 
assumed 

  
,281 40,021 ,780 ,04167 ,14804 -,25753 ,34086 

 

2. (α) φγκριςη ομάδων Α-1 και Α-2 (pre) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 
ενδιαφζρον» - Πίνακασ περιγραφικϊν ςτοιχείων 

Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον» (pre) 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 24 1,9722 1,31111 ,26763 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 24 1,9444 1,01041 ,20625 

 
2. (β) φγκριςη ομάδων Α-1 και Α-2 (pre) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

ενδιαφζρον» - Αποτελζςματα ανάλυςησ 
Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως 
ενδιαθέρον» 
(pre) 

Equal variances 
assumed 

,847 ,362 ,082 46 ,935 ,02778 ,33788 -,65234 ,70790 

Equal variances not 
assumed 

  
,082 43,196 ,935 ,02778 ,33788 -,65354 ,70909 

 
3. (α) φγκριςη ομάδων Γ-1 και Γ-2 (pre) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

κατανόηςη» - Πίνακασ περιγραφικϊν ςτοιχείων 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη» (pre) 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 21 1,4286 ,77196 ,16845 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 21 1,3810 ,63621 ,13883 
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3. (β) φγκριςη ομάδων Γ-1 και Γ-2 (pre) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη» - Αποτελζςματα ανάλυςησ 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως 
καηανόηζη» 
(pre) 

Equal variances 
assumed 

1,751 ,193 ,218 40 ,828 ,04762 ,21829 -,39357 ,48880 

Equal variances not 
assumed 

  
,218 38,592 ,828 ,04762 ,21829 -,39407 ,48931 

 
4. (α) φγκριςη ομάδων Γ-1 και Γ-2 (pre) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

ενδιαφζρον» - Πίνακασ περιγραφικϊν ςτοιχείων 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον» (pre) 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 21 2,0794 1,05885 ,23106 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 21 2,4444 1,24870 ,27249 

 
4. (β) φγκριςη ομάδων Γ-1 και Γ-2 (pre) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

ενδιαφζρον» - Αποτελζςματα ανάλυςησ 
Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως 
ενδιαθέρον» 
(pre) 

Equal variances 
assumed 

1,438 ,238 -1,022 40 ,313 -,36508 ,35727 -1,08714 ,35698 

Equal variances not 
assumed 

  
-1,022 38,959 ,313 -,36508 ,35727 -1,08774 ,35758 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι: Ζλεγχοσ μετά το χειριςμό (post) 

 
1. (α) φγκριςη ομάδων Α-1 και Α-2 (post) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

κατανόηςη» - Πίνακασ περιγραφικϊν ςτοιχείων 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη» (post) 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 24 3,4107 ,96184 ,19633 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 24 1,8274 ,69983 ,14285 

 
1. (β) φγκριςη ομάδων Α-1 και Α-2 (post) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη» - 

Αποτελζςματα ανάλυςησ 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως 
καηανόηζη» 
(post) 

Equal variances 
assumed 

1,302 ,260 6,521 46 ,000 1,58333 ,24280 1,09459 2,07207 

Equal variances 
not assumed 

  
6,521 42,021 ,000 1,58333 ,24280 1,09334 2,07332 

 
2. (α) φγκριςη ομάδων Α-1 και Α-2 (post) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

ενδιαφζρον» - Πίνακασ περιγραφικϊν ςτοιχείων 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον» (post) 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 24 2,5000 1,02623 ,20948 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 24 1,4861 ,90077 ,18387 

 
2. (β) φγκριςη ομάδων Α-1 και Α-2 (post) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» 

- Αποτελζςματα ανάλυςησ 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως 
ενδιαθέρον» 
(post) 

Equal variances 
assumed 

,056 ,814 3,638 46 ,001 1,01389 ,27873 ,45284 1,57494 

Equal variances 
not assumed 

  
3,638 45,239 ,001 1,01389 ,27873 ,45259 1,57519 

 
3. (α) φγκριςη ομάδων Γ-1 και Γ-2 (post) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη» - 

Πίνακασ περιγραφικϊν ςτοιχείων 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Iζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη» (post) 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 21 3,0068 1,25639 ,27417 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 21 1,4830 ,58811 ,12834 
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3. (β) φγκριςη ομάδων Γ-1 και Γ-2 (post) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη» - Αποτελζςματα ανάλυςησ 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

«Iζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως 
καηανόηζη» 
(post) 

Equal variances 
assumed 

9,688 ,003 5,034 40 ,000 1,52381 ,30272 ,91200 2,13562 

Equal variances 
not assumed 

  
5,034 28,363 ,000 1,52381 ,30272 ,90408 2,14354 

 
4. (α) φγκριςη ομάδων Γ-1 και Γ-2 (post) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

ενδιαφζρον» - Πίνακασ περιγραφικϊν ςτοιχείων 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον» (post) 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 21 2,6190 1,22150 ,26655 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 21 1,7302 ,93464 ,20395 

 
4. (β) φγκριςη ομάδων Γ-1 και Γ-2 (post) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική Ενςυναίςθηςη ωσ 

ενδιαφζρον» - Αποτελζςματα ανάλυςησ 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως 
ενδιαθέρον» 
(post) 

Equal variances 
assumed 

1,548 ,221 2,648 40 ,012 ,88889 ,33563 ,21055 1,56722 

Equal variances 
not assumed 

  
2,648 37,440 ,012 ,88889 ,33563 ,20911 1,56867 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΑ: φγκριςη διαδοχικϊν μετρήςεων πριν και μετά το χειριςμό (pre-test & post-test) ωσ προσ τη 
μεταβλητή «Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη»  

Εξαρτημζνα δείγματα 

 
1. (α) «Πειραματική» ομάδα Α-1 (εξαρτημζνα δείγματα): Περιγραφικοί δείκτεσ 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-pre 

1,5298 24 ,60386 ,12326 

«Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-post 

3,4107 24 ,96184 ,19633 

1. (β) «Πειραματική» ομάδα Α-1 (εξαρτημζνα δείγματα): υνάφειεσ 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-pre & «Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-post 
 

24 ,785 ,000 

1. (γ) «Πειραματική» ομάδα Α-1 (εξαρτημζνα δείγματα): t-test 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-pre -
«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-post 

-1,88095 ,61433 ,12540 -2,14036 -1,62154 -15,000 23 ,000 

 

2. (α) Ομάδα «ελζγχου» Α-2 (εξαρτημζνα δείγματα): Περιγραφικοί δείκτεσ 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-pre 

1,4881 24 ,40167 ,08199 

«Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-post 

1,8274 24 ,69983 ,14285 

2. (β) Ομάδα «ελζγχου» Α-2 (εξαρτημζνα δείγματα): υνάφειεσ  
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-pre & «Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-post 

24 ,632 ,001 

2. (γ) Ομάδα «ελζγχου» Α-2 (εξαρτημζνα δείγματα): t-test 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-pre -
«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-post 

-,33929 ,54409 ,11106 -,56903 -,10954 -3,055 23 ,006 
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3. (α) «Πειραματική» ομάδα Γ-1 (εξαρτημζνα δείγματα): Περιγραφικοί δείκτεσ 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-pre 1,4286 21 ,77196 ,16845 

«Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-post 3,0068 21 1,25639 ,27417 

3. (β) «Πειραματική» ομάδα Γ-1 (εξαρτημζνα δείγματα): υνάφειεσ 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-pre & «Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-post 

21 ,748 ,000 

3. (γ) «Πειραματική» ομάδα Γ-1 (εξαρτημζνα δείγματα): t-test 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-pre -
«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-post 

-1,57823 ,85054 ,18560 -1,96539 -1,19107 -8,503 20 ,000 

 

4. (α) Ομάδα «ελζγχου» Γ-2 (εξαρτημζνα δείγματα): Περιγραφικοί δείκτεσ 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-pre 

1,3810 21 ,63621 ,13883 

«Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-post 

1,4830 21 ,58811 ,12834 

4. (β) Ομάδα «ελζγχου» Γ-2 (εξαρτημζνα δείγματα): υνάφειεσ 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-pre &«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-post 

21 ,798 ,000 

 

4. (γ) Ομάδα «ελζγχου» Γ-2 (εξαρτημζνα δείγματα): t-test 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-pre -
«Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ 
κατανόηςη»-post 

-,10204 ,39160 ,08545 -,28030 ,07621 -1,194 20 ,246 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΒ: Παραμετρικόσ (t-test) και μη παραμετρικόσ ζλεγχοσ (Wilcoxon Signed Rank test) 
διαδοχικϊν μετρήςεων πριν και μετά το χειριςμό (pre-test & post-test) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική 
ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη» επιμζρουσ ομάδων ωσ προσ τη ςχολική επίδοςη – Εξαρτημζνα δείγματα 

 
1. i.  (α)  «Πειραματική» ομάδα Α-1: Τψηλή επίδοςη – Σ-test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

1,9786 7 ,35564 ,13442 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

4,2243 7 ,57749 ,21827 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –
post» 

7 ,842 ,017 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» - 
«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

-2,24571 ,33763 ,12761 -2,55797 -1,93346 -17,598 6 ,000 

1. i. (β) «Πειραματική» ομάδα Α-1: Τψηλή επίδοςη – Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη - post»- «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη 
–pre»  

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 7
b
 4,00 28,00 

Ties 0
c
   

Total 7   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη - post»< «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη - post»> «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη - post»= «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη - post»- 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –pre» 

Z -2,371
b
 

,018 Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 

1. ii. (α) «Πειραματική» ομάδα Α-1: Μεςαία επίδοςη – Σ-test 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

1,7444 9 ,37061 ,12354 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

3,6500 9 ,49487 ,16496 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –
post» 

9 ,583 ,100 

 

 

 



453 
 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» - 
«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

-1,90556 ,41055 ,13685 -2,22113 -1,58998 -13,924 8 ,000 

1. ii. (β) «Πειραματική» ομάδα Α-1: Μεςαία επίδοςη – Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post»- «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη 
– pre» 

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 9
b
 5,00 45,00 

Ties 0
c
   

Total 9   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»< «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»> «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»= «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

Z -2,670
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 

1. iii. (α)  «Πειραματική» ομάδα Α-1: Χαμηλή επίδοςη – Σ-test 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

,8950 8 ,45638 ,16136 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

2,4288 8 ,79664 ,28166 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –
post» 

8 ,226 ,591 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» - 
«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

-1,53375 ,82386 ,29128 -2,22251 -,84499 -5,266 7 ,001 

1. iii. (β) «Πειραματική» ομάδα Α-1: Χαμηλή επίδοςη – Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» - «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη 
– pre» 

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 8
b
 4,50 36,00 

Ties 0
c
   

Total 8   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»< «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»> «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»= «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
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Test Statistics
a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

Z -2,524
b
 

,012 Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 

2. i. (α) Ομάδα «ελζγχου» Α-2: Τψηλή επίδοςη – Σ-test 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

1,6943 7 ,19260 ,07280 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

2,4471 7 ,44769 ,16921 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post» 

7 ,131 ,780 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη – pre» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη –post» 

-,75286 ,46363 ,17524 -1,18165 -,32407 -4,296 6 ,005 

2. i. (β) Ομάδα «ελζγχου» Α-2: Τψηλή επίδοςη – Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre»  

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 7
b
 4,00 28,00 

Ties 0
c
   

Total 7   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post» < «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»> «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post» = «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

Z -2,366
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,018 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 

2. ii. (α) Ομάδα «ελζγχου» Α-2: Μεςαία επίδοςη – Σ-test 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

1,6989 9 ,32119 ,10706 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

1,9833 9 ,39345 ,13115 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –
post» 

9 ,196 ,613 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη – pre» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη –post» 

-,28444 ,45643 ,15214 -,63529 ,06640 -1,870 8 ,098 

 

2. ii. (β) Ομάδα «ελζγχου» Α-2: Μεςαία επίδοςη – Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post»- «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη 
– pre» 

Negative Ranks 1
a
 8,00 8,00 

Positive Ranks 8
b
 4,63 37,00 

Ties 0
c
   

Total 9   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»< «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»> «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»= «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»- 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

Z -1,722
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,085 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 

2. iii. (α) Ομάδα «ελζγχου» Α-2: Χαμηλή επίδοςη – Σ-test 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

1,0725 8 ,28858 ,10203 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

1,1075 8 ,49931 ,17653 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –
post» 

8 ,230 ,584 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» - 
«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

-,03500 ,51606 ,18245 -,46643 ,39643 -,192 7 ,853 
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2. iii. (β) Ομάδα «ελζγχου» Α-2: Χαμηλή επίδοςη – Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post»- «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη 
– pre» 

Negative Ranks 4
a
 3,50 14,00 

Positive Ranks 3
b
 4,67 14,00 

Ties 1
c
   

Total 8   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»< «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»> «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»= «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»- 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

Z ,000
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

 
3. i. (α)  «Πειραματική» ομάδα Γ-1: Τψηλή επίδοςη – Σ-test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

2,3095 6 ,35475 ,14483 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

4,2381 6 ,48375 ,19749 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –
post» 

6 ,460 ,359 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» - 
«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

-1,92857 ,44949 ,18350 -2,40028 -1,45686 -10,510 5 ,000 

3. i. (β) «Πειραματική» ομάδα Γ-1: Τψηλή επίδοςη – Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post»- «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη 
– pre» 

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 6
b
 3,50 21,00 

Ties 0
c
   

Total 6   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»< «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»> «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post» = «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post»- «Ιζηορική 

ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – 
pre» 

Z -2,207
b
 

,027 Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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3. ii. (α)  «Πειραματική» ομάδα Γ-1: Μεςαία επίδοςη – Σ-test : Περιγραφικά ςτοιχεία και ςυνάφειεσ 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

1,4000 5 ,75187 ,33625 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

3,1429 5 ,30305 ,13553 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –
post» 

5 ,940 ,017 

 
Paired Samples Test  

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη – pre» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη –post» 

-1,74286 ,47809 ,21381 -2,33649 -1,14923 

-8,151 4 ,001 

Ακαηάλληλο για τρήζη λόγω μη 
κανονικής καηανομής ηης ηιμής 

ηης μεηαβληηής ως προς ηο 
δείγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ.20) 

 

3. ii. (β) «Πειραματική» ομάδα Γ-1: Μεςαία επίδοςη – Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post»- «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη 
– pre» 

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 5
b
 3,00 15,00 

Ties 0
c
   

Total 5   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»< «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»> «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»= «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post»- «Ιζηορική 

ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – 
pre» 

Z -2,032
b
 

,042 Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 

3. iii. (α)  «Πειραματική» ομάδα Γ-1: Χαμηλή επίδοςη – Σ-test 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

,9143 10 ,43747 ,13834 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

2,2000 10 1,26204 ,39909 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –
post» 

10 ,527 ,117 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη – pre» & 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη –post» 

-1,28571 1,09627 ,34667 -2,06994 -,50149 -3,709 9 ,005 

 

3. iii. (β) «Πειραματική» ομάδα Γ-1: Χαμηλή επίδοςη – Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post»- «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη 
– pre» 

Negative Ranks 1
a
 3,50 3,50 

Positive Ranks 9
b
 5,72 51,50 

Ties 0
c
   

Total 10   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»< «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»> «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»= «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»- 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

Z -2,448
b
 

,014 Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 

4. i. (α) Ομάδα «ελζγχου» Γ-2: Τψηλή επίδοςη – Σ-test: Περιγραφικά ςτοιχεία και ςυνάφειεσ 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

2,0000 6 ,57143 ,23328 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

2,1190 6 ,26212 ,10701 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –
post» 

6 ,981 ,001 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη – pre» & 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη –post» 

-,11905 ,31837 ,12997 -,45316 ,21506 

-,916 5 ,402 

Ακαηάλληλο για τρήζη λόγω μη 
κανονικής καηανομής ηης ηιμής 

ηης μεηαβληηής ως προς ηο 
δείγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ.22) 
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4. i. (β) Ομάδα «ελζγχου» Γ-2: Τψηλή επίδοςη – Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post»- «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη 
– pre» 

Negative Ranks 2
a
 3,00 6,00 

Positive Ranks 4
b
 3,75 15,00 

Ties 0
c
   

Total 6   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»< «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»> «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»= «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη - post»- «Ιζηορική 

ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –pre» 

Z -1,000
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

4. ii. (α) Ομάδα «ελζγχου» Γ-2: Μεςαία επίδοςη – Σ-test 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

1,2000 5 ,52099 ,23299 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

1,4857 5 ,38598 ,17261 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –
post» 

5 ,868 ,057 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη – pre» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη –post» 

-,28571 ,26726 ,11952 -,61756 ,04613 -2,390 4 ,075 

 

4. ii. (β) Ομάδα «ελζγχου» Γ-2: Μεςαία επίδοςη – Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post»- «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη 
– pre» 

Negative Ranks 1
a
 1,00 1,00 

Positive Ranks 4
b
 3,50 14,00 

Ties 0
c
   

Total 5   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»< «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post» > «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»= «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη - post»- «Ιζηορική 

ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –pre» 

Z -1,761
b
 

,078 Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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4. iii. (α) Ομάδα «ελζγχου» Γ-2: Χαμηλή επίδοςη – Σ-test 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

1,1000 10 ,48585 ,15364 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» 

1,1000 10 ,48116 ,15216 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –
post» 

10 ,525 ,119 

 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη – pre» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως καηανόηζη –post» 

,00000 ,47140 ,14907 -,33722 ,33722 ,000 9 1,000 

 

4. iii. (β) Ομάδα «ελζγχου» Γ-2: Χαμηλή επίδοςη – Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post»- «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη 
– pre» 

Negative Ranks 7
a
 4,29 30,00 

Positive Ranks 3
b
 8,33 25,00 

Ties 0
c
   

Total 10   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»< «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post» > «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη –post»= «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη –post» - «Ιζηορική 

ενζσναίζθηζη ως καηανόηζη – pre 

Z -,257
b
 

,797 Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΓ: Παραμετρικόσ (t-test) και μη παραμετρικόσ ζλεγχοσ (Wilcoxon Signed Rank test) διαδοχικϊν 
μετρήςεων πριν και μετά το χειριςμό (pre-test & post-test) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ 

ενδιαφζρον» όλων των ομάδων – Εξαρτημζνα δείγματα 

 
1.  (α)  «Πειραματική» ομάδα Α-1: Σ-test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

1,9722 24 1,31111 ,26763 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

2,5000 24 1,02623 ,20948 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – 
post» 

24 ,467 ,021 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – pre» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – post» 

-,52778 1,23130 ,25134 -1,04771 -,00784 -2,100 23 ,047 

 

1. (β) «Πειραματική» ομάδα Α-1: Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» - «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον 
– pre» 

Negative Ranks 6
a
 9,75 58,50 

Positive Ranks 15
b
 11,50 172,50 

Ties 3
c
   

Total 24   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» < «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» > «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» = «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -1,988
b
 

,047 Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 
2.  (α)  Ομάδα «ελζγχου» Α-2: Σ-test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

1,9444 24 1,01041 ,20625 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

1,4861 24 ,90077 ,18387 
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Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – 
post» 

24 ,700 ,000 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – pre» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – post» 

,45833 ,74738 ,15256 ,14274 ,77392 3,004 23 ,006 

2. (β) Ομάδα «ελζγχου» Α-2: Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post»- 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 16
a
 10,81 173,00 

Positive Ranks 4
b
 9,25 37,00 

Ties 4
c
   

Total 24   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post»< «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post»> «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post»= «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -2,558
c
 

,011 Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 

3. (α)  «Πειραματική» ομάδα Γ-1: Σ-test 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

2,0794 21 1,05885 ,23106 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

2,6190 21 1,22150 ,26655 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – 
post» 

21 ,510 ,018 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – pre» & 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – post» 

-,53968 1,13762 ,24825 -1,05752 -,02184 

-2,174 20 ,042 

Ακαηάλληλο για τρήζη λόγω μη 
κανονικής καηανομής ηης ηιμής 

ηης μεηαβληηής ως προς ηο 
δείγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ.12) 
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3. (β) «Πειραματική» ομάδα Γ-1: Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post»- 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 6
a
 5,00 30,00 

Positive Ranks 11
b
 11,18 123,00 

Ties 4
c
   

Total 21   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post»< «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post»> «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post»= «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post»- 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -2,215
b
 

,027 Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 

4. (α)  Ομάδα «ελζγχου» Γ-2: Σ-test 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

2,4444 21 1,24870 ,27249 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

1,7302 21 ,93464 ,20395 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» & «Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – 
post» 

21 ,403 ,070 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – pre»- 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – post» 

,71429 1,22150 ,26655 ,15827 1,27031 2,680 20 ,014 

4. (β) Ομάδα «ελζγχου» Γ-2: Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post»- 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 13
a
 9,81 127,50 

Positive Ranks 4
b
 6,38 25,50 

Ties 4
c
   

Total 21   

a. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post»- < «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 
b. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post»- > «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 
c. «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post»- = «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Test Statistics
a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» - «Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -2,419
b
 

,016 Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΔ: Παραμετρικόσ (t-test) και μη παραμετρικόσ ζλεγχοσ (Mann-Whitney U) πριν και μετά το 
χειριςμό (pre-test & post-test) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» 

επιμζρουσ ομάδων ωσ προσ τη ςχολική επίδοςη – Ανεξάρτητα δείγματα 

 
1. i.  (α)  φγκριςη ομάδων «Α-1: Τψηλή επίδοςη» και «Α-2: Τψηλή επίδοςη» (pre) – Σ-test 

Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 7 2,8571 ,92009 ,34776 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 7 2,8571 ,50395 ,19048 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differenc
e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – 
pre» 

Equal variances 
assumed 

,873 ,369 ,000 12 1,000 ,00000 ,39651 -,86392 ,86392 

Equal variances 
not assumed 

  
,000 9,303 1,000 ,00000 ,39651 -,89253 ,89253 

 
1. i.  (β)  φγκριςη ομάδων «Α-1: Τψηλή επίδοςη» και «Α-2: Τψηλή επίδοςη» (post) – Σ-test 

Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 7 3,0000 1,15470 ,43644 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 7 2,2857 ,70523 ,26655 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differenc
e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – 
post» 

Equal variances 
assumed 

1,157 ,303 1,397 12 ,188 ,71429 ,51140 -,39995 1,82852 

Equal variances 
not assumed 

  
1,397 9,929 ,193 ,71429 ,51140 -,42628 1,85485 

 
1. ii.  (α)  φγκριςη ομάδων «Α-1: Τψηλή επίδοςη» και «Α-2: Τψηλή επίδοςη» (pre) – Mann_Whitney_U 

test 
Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 7 7,64 53,50 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 7 7,36 51,50 

Total 14   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Mann-Whitney U 23,500 
Wilcoxon W 51,500 
Z -,130 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,897 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,902

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 
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1. ii. (β) φγκριςη ομάδων «Α-1: Τψηλή επίδοςη» και «Α-2: Τψηλή επίδοςη» (post) – Mann_Whitney_U 
Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 7 8,86 62,00 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 7 6,14 43,00 

Total 14   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Mann-Whitney U 15,000 
Wilcoxon W 43,000 
Z -1,223 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,221 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,259

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
c. Not corrected for ties. 

 

2. i.  (α)  φγκριςη ομάδων «Α-1: Μεςαία επίδοςη» και «Α-2: Μεςαία επίδοςη» (pre) – Σ-test 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 9 1,9630 1,33795 ,44598 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 9 2,0000 1,00000 ,33333 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – 
pre» 

Equal variances 
assumed 

,010 ,920 -,067 16 ,948 -,03704 ,55679 -1,21738 1,14330 

Equal variances 
not assumed 

  
-,067 14,812 ,948 -,03704 ,55679 -1,22512 1,15104 

2. i.  (β)  φγκριςη ομάδων «Α-1: Μεςαία επίδοςη» και «Α-2: Μεςαία επίδοςη» (post) – Σ-test 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 9 2,6667 1,01379 ,33793 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 9 1,5185 ,62608 ,20869 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – 
post» 

Equal variances 
assumed 

2,327 ,147 2,891 16 ,011 1,14815 ,39718 ,30617 1,99013 

Equal variances 
not assumed 

  
2,891 13,327 ,012 1,14815 ,39718 ,29223 2,00406 

 

2. ii.  (α)  φγκριςη ομάδων «Α-1: Μεςαία επίδοςη» και «Α-2: Μεςαία επίδοςη» (pre) – Mann_Whitney_U 
Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 9 8,83 79,50 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 9 10,17 91,50 

Total 18   
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Test Statistics
a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – pre» 

Mann-Whitney U 34,500 
Wilcoxon W 79,500 
Z -,534 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,594 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,605

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 

2. ii.  (β)  φγκριςη ομάδων «Α-1: Μεςαία επίδοςη» και «Α-2: Μεςαία επίδοςη» (post) – Mann_Whitney_U 
Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 9 12,61 113,50 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 9 6,39 57,50 

Total 18   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Mann-Whitney U 12,500 
Wilcoxon W 57,500 
Z -2,502 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,012 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,011

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 
3. i.  (α)  φγκριςη ομάδων «Α-1: Χαμηλή επίδοςη» και «Α-2: Χαμηλή επίδοςη» (pre) – Σ-test 

Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 8 1,2083 1,19440 ,42228 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 8 1,0833 ,55635 ,19670 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – 
pre» 

Equal variances 
assumed 

4,639 ,049 ,268 14 ,792 ,12500 ,46585 -,87414 1,12414 

Equal variances 
not assumed 

  
,268 9,901 ,794 ,12500 ,46585 -,91438 1,16438 

3. i. (β)  φγκριςη ομάδων «Α-1: Χαμηλή επίδοςη» και «Α-2: Χαμηλή επίδοςη» (post) – Σ-test 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 8 1,8750 ,64087 ,22658 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 8 ,7500 ,72921 ,25781 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – 
post» 

Equal variances 
assumed 

,065 ,802 3,278 14 ,006 1,12500 ,34323 ,38884 1,86116 

Equal variances 
not assumed 

  
3,278 13,773 ,006 1,12500 ,34323 ,38770 1,86230 
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3. ii.  (α)  φγκριςη ομάδων «Α-1: Χαμηλή επίδοςη» και «Α-2: Χαμηλή επίδοςη» (pre) – Mann_Whitney_U 
Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον –pre» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 8 8,50 68,00 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 8 8,50 68,00 

Total 16   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον –pre» 

Mann-Whitney U 32,000 
Wilcoxon W 68,000 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 1,000

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 
3. ii.  (α)  φγκριςη ομάδων «Α-1: Χαμηλή επίδοςη» και «Α-2: Χαμηλή επίδοςη» (post) – Mann_Whitney_U 

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 8 11,50 92,00 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 8 5,50 44,00 

Total 16   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Mann-Whitney U 8,000 
Wilcoxon W 44,000 
Z -2,553 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,011 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,010

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
d. Not corrected for ties. 

 

4. i. (α)  φγκριςη ομάδων «Γ-1: Τψηλή επίδοςη» και «Γ-2: Τψηλή επίδοςη» (pre) – Σ-test: Περιγραφικοί 
πίνακεσ 

Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 6 2,7778 ,65546 ,26759 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 6 3,4444 ,58373 ,23831 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 

ως ενδιαθέρον – 
pre» 

Equal variances 
assumed 

,656 ,437 -1,861 10 ,092 -,66667 ,35832 -1,46506 ,13173 

 
Equal variances 
not assumed 

   
-1,861 

 
9,869 

 
,093 

-,66667 ,35832 -1,46650 ,13317 

Ακαηάλληλο για τρήζη 
λόγω μη κανονικής 

καηανομής ηης ηιμής ηης 
μεηαβληηής ως προς ηο 

δείγμα Γ-1 (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ.31) 

4. i. (β)  φγκριςη ομάδων «Γ-1: Τψηλή επίδοςη» και «Γ-2: Τψηλή επίδοςη» (post) – Σ-test 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 6 3,5000 ,62361 ,25459 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 6 2,3333 ,84327 ,34427 
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Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – 
post» 

Equal variances 
assumed 

,625 ,448 2,725 10 ,021 1,16667 ,42817 ,21263 2,12070 

Equal variances 
not assumed 

  
2,725 9,210 ,023 1,16667 ,42817 ,20142 2,13191 

 
4. ii. (α) φγκριςη ομάδων «Γ-1: Τψηλή επίδοςη» και «Γ-2: Τψηλή επίδοςη» (pre) – Mann_Whitney_U 

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 6 4,42 26,50 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 6 8,58 51,50 

Total 12   

 
Test Statistics

a
 

  «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Mann-Whitney U 5,500 
Wilcoxon W 26,500 
Z -2,056 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,040 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,041

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 

4. ii. (β) φγκριςη ομάδων «Γ-1: Τψηλή επίδοςη» και «Γ-2: Τψηλή επίδοςη» (post) – Mann_Whitney_U 
Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 6 8,75 52,50 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 6 4,25 25,50 

Total 12   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Mann-Whitney U 4,500 
Wilcoxon W 25,500 
Z -2,181 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,029 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,026

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
c. Not corrected for ties. 

 

5. i. (α)  φγκριςη ομάδων «Γ-1: Μεςαία επίδοςη» και «Γ-2: Μεςαία επίδοςη» (pre) – Σ-test 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 5 1,9333 1,46059 ,65320 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 5 2,6000 1,63978 ,73333 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – 
pre» 

Equal variances 
assumed 

,079 ,786 -,679 8 ,516 -,66667 ,98206 -2,93130 1,59797 

Equal variances 
not assumed 

  
-,679 7,895 ,517 -,66667 ,98206 -2,93655 1,60321 
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5. i. (β)  φγκριςη ομάδων «Γ-1: Μεςαία επίδοςη» και «Γ-2: Μεςαία επίδοςη» (post) – Σ-test: Περιγραφικοί 
πίνακεσ 

Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 5 3,3333 ,84984 ,38006 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 5 1,4000 ,86281 ,38586 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differenc
e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη 
ως ενδιαθέρον – 
post» 

Equal variances 
assumed 

,549 ,480 3,570 8 ,007 1,93333 ,54160 ,68440 3,18227 

Equal variances 
not assumed 

  3,570 7,998 ,007 

1,93333 ,54160 ,68435 3,18232 

Ακαηάλληλο για τρήζη 
λόγω μη κανονικής 

καηανομής ηης ηιμής ηης 
μεηαβληηής ως προς ηο 

δείγμα Γ-2 (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ.34) 

 
5. ii. (α) φγκριςη ομάδων «Γ-1: Μεςαία επίδοςη» και «Γ-2: Μεςαία επίδοςη» (pre) – Mann_Whitney_U 

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 5 4,60 23,00 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 5 6,40 32,00 

Total 10   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Mann-Whitney U 8,000 
Wilcoxon W 23,000 
Z -,958 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,338 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,421

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 
5. ii. (β) φγκριςη ομάδων «Γ-1: Μεςαία επίδοςη» και «Γ-2: Μεςαία επίδοςη» (post) – 

Mann_Whitney_U 
Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 5 7,60 38,00 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 5 3,40 17,00 

Total 10   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Mann-Whitney U 2,000 
Wilcoxon W 17,000 
Z -2,214 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,027 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,032

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

6. i. (α) φγκριςη ομάδων «Γ-1: Χαμηλή επίδοςη» και «Γ-2: Χαμηλή επίδοςη» (pre) – Σ-test 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 10 1,7333 ,91355 ,28889 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 10 1,7667 ,94346 ,29835 



470 
 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – 
pre» 

Equal variances 
assumed 

,025 ,876 -,080 18 ,937 -,03333 ,41529 -,90583 ,83917 

Equal variances 
not assumed 

  
-,080 17,981 ,937 -,03333 ,41529 -,90590 ,83923 

 

6. i. (β) φγκριςη ομάδων «Γ-1: Χαμηλή επίδοςη» και «Γ-2: Χαμηλή επίδοςη» (post) – Σ-test 
Group Statistics 

 Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 10 1,7333 1,05175 ,33259 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 10 1,5333 ,93227 ,29481 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

«Ιζηορική 
ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – 
post» 

Equal variances 
assumed 

,003 ,954 ,450 18 ,658 ,20000 ,44444 -,73374 1,13374 

Equal variances 
not assumed 

  
,450 17,744 ,658 ,20000 ,44444 -,73471 1,13471 

 
6. ii. (α) φγκριςη ομάδων «Γ-1: Χαμηλή επίδοςη» και «Γ-2: Χαμηλή επίδοςη» (pre) – Mann_Whitney U 

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 10 10,60 106,00 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 10 10,40 104,00 

Total 20   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Mann-Whitney U 49,000 
Wilcoxon W 104,000 
Z -,076 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,939 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,971

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 
6. ii. (β) φγκριςη ομάδων «Γ-1: Χαμηλή επίδοςη» και «Γ-2: Χαμηλή επίδοςη» (post) – Mann_Whitney U 

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 10 11,15 111,50 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 10 9,85 98,50 

Total 20   
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Test Statistics
a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» 

Mann-Whitney U 43,500 
Wilcoxon W 98,500 
Z -,494 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,621 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,631

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΕ: Μη παραμετρικόσ ζλεγχοσ (Mann-Whitney U) πριν και μετά το χειριςμό (pre-test & post-test) ωσ 
προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ κατανόηςη» επιμζρουσ ομάδων ωσ προσ τη ςχολική επίδοςη –

Ανεξάρτητα δείγματα 

 
1.i. φγκριςη ομάδων «Α-1:Τψηλή επίδοςη» και «Α-2: Τψηλή επίδοςη» (pre) – Mann-Whitney U 

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική Ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 7 9,00 63,00 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 7 6,00 42,00 

Total 14   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική 
Ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη – 
pre» 

Mann-Whitney U 14,000 
Wilcoxon W 42,000 
Z -1,358 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,174 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,209

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 
1.ii. φγκριςη ομάδων «Α-1:Τψηλή επίδοςη» και «Α-2: Τψηλή επίδοςη» (post) – Mann-Whitney U  

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική Ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – post» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 7 11,00 77,00 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 7 4,00 28,00 

Total 14   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική 
Ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη – 
post» 

Mann-Whitney U ,000 
Wilcoxon W 28,000 
Z -3,144 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,001

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 
2.i. φγκριςη ομάδων «Α-1: Μεςαία επίδοςη» και «Α-2: Μεςαία επίδοςη» (pre) – Mann-Whitney U 

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική Ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 9 9,94 89,50 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 9 9,06 81,50 

Total 18   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική 
Ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη – 
pre» 

Mann-Whitney U 36,500 
Wilcoxon W 81,500 
Z -,358 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,720 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,730

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 
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2.ii. φγκριςη ομάδων «Α-1: Μεςαία επίδοςη» και «Α-2: Μεςαία επίδοςη» (post) – Mann-Whitney U 
Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική Ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – post» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 9 14,00 126,00 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 9 5,00 45,00 

Total 18   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική 
Ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη – 
post» 

Mann-Whitney U ,000 
Wilcoxon W 45,000 
Z -3,585 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,000

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 
3.i. φγκριςη ομάδων «Α-1: Χαμηλή επίδοςη» και «Α-2: Χαμηλή επίδοςη» (pre) –Mann-Whitney-U 

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική Ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 8 7,56 60,50 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 8 9,44 75,50 

Total 16   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική 
Ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη – 
pre» 

Mann-Whitney U 24,500 
Wilcoxon W 60,500 
Z -,810 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,418 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,442

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 
3.ii. φγκριςη ομάδων «Α-1: Χαμηλή επίδοςη» και «Α-2: Χαμηλή επίδοςη» (post) –Mann-Whitney-U 

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική Ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – post» 

Α-1: Πειραμαηική Ομάδα 8 12,13 97,00 

Α-2: Ομάδα ελέγτοσ 8 4,88 39,00 

Total 16   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική 
Ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη – 
post» 

Mann-Whitney U 3,000 
Wilcoxon W 39,000 
Z -3,059 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,001

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 
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4.i. φγκριςη ομάδων «Γ-1:Τψηλή επίδοςη» και «Γ-2: Τψηλή επίδοςη» (pre) – Mann-Whitney U 
Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική Ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 6 7,83 47,00 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 6 5,17 31,00 

Total 12   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική 
Ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη – 
pre» 

Mann-Whitney U 10,000 
Wilcoxon W 31,000 
Z -1,295 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,195 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,240

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 
4.ii. φγκριςη ομάδων «Γ-1:Τψηλή επίδοςη» και «Γ-2: Τψηλή επίδοςη» (post) – Mann-Whitney U  

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική Ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – post» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 6 9,50 57,00 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 6 3,50 21,00 

Total 12   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική 
Ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη – 
post» 

Mann-Whitney U ,000 
Wilcoxon W 21,000 
Z -2,908 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,004 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,002

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 
5.i. φγκριςη ομάδων «Γ-1: Μεςαία επίδοςη» και «Γ-2: Μεςαία επίδοςη» (pre) – Mann-Whitney U 

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική Ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 5 6,30 31,50 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 5 4,70 23,50 

Total 10   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική 
Ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη – 
pre» 

Mann-Whitney U 8,500 
Wilcoxon W 23,500 
Z -,841 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,401 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,421

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 
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5.ii. φγκριςη ομάδων «Γ-1: Μεςαία επίδοςη» και «Γ-2: Μεςαία επίδοςη» (post) – Mann-Whitney U 
Ranks 

 Σμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική Ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – post» 

Γ-1: Πειραματική Ομάδα 5 8,00 40,00 

Γ-2: Ομάδα ελζγχου 5 3,00 15,00 

Total 10   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική 
Ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη – 
post» 

Mann-Whitney U ,000 
Wilcoxon W 15,000 
Z -2,619 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,009 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,008

b
 

a. Grouping Variable: Σμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 
6.i. φγκριςη ομάδων «Γ-1: Χαμηλή επίδοςη» και «Γ-2: Χαμηλή επίδοςη» (pre) –Mann-Whitney-U 

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική Ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – pre» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 10 9,40 94,00 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 10 11,60 116,00 

Total 20   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική 
Ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη – 
pre» 

Mann-Whitney U 39,000 
Wilcoxon W 94,000 
Z -,840 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,401 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,436

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 

 
6.ii. φγκριςη ομάδων «Γ-1: Χαμηλή επίδοςη» και «Γ-2: Χαμηλή επίδοςη» (post) –Mann-Whitney-U 

Ranks 

 Τμήμα N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική Ενζσναίζθηζη ως 
καηανόηζη – post» 

Γ-1: Πειραμαηική Ομάδα 10 13,25 132,50 

Γ-2: Ομάδα ελέγτοσ 10 7,75 77,50 

Total 20   

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική 
Ενζσναίζθηζη 

ως καηανόηζη – 
post» 

Mann-Whitney U 22,500 
Wilcoxon W 77,500 
Z -2,084 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,037 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,035

b
 

a. Grouping Variable: Τμήμα 
b. Not corrected for ties. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΣ: Μη παραμετρικόσ ζλεγχοσ (Wilcoxon Signed Rank Test) διαδοχικϊν μετρήςεων πριν και μετά 
το χειριςμό (pre-test & post-test) ωσ προσ τη μεταβλητή «Ιςτορική ενςυναίςθηςη ωσ ενδιαφζρον» επιμζρουσ 

ομάδων ωσ προσ τη ςχολική επίδοςη –Εξαρτημζνα δείγματα 

 
1.i.«Πειραματική» ομάδα Α-1: Τψηλή επίδοςη (Wilcoxon Signed Rank Test) 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 3
a
 4,00 12,00 

Positive Ranks 4
b
 4,00 16,00 

Ties 0
c
   

Total 7   
a. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post < Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

b. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post > Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

c. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post = Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -,339
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,734 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 
1.ii.«Πειραματική» ομάδα Α-1: Μεςαία επίδοςη (Wilcoxon Signed Rank Test) 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 1
a
 4,00 4,00 

Positive Ranks 6
b
 4,00 24,00 

Ties 2
c
   

Total 9   

a. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post < Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
b. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post > Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
c. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post = Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -1,693
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,090 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 
1.iii.«Πειραματική» ομάδα Α-1: Χαμηλή επίδοςη (Wilcoxon Signed Rank Test) 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 2
a
 3,00 6,00 

Positive Ranks 5
b
 4,40 22,00 

Ties 1
c
   

Total 8   

a. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post < Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
b. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post > Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
c. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post = Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -1,360
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,174 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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2.i. Oμάδα «ελζγχου» Α-2: Τψηλή επίδοςη (Wilcoxon Signed Rank Test)  
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 5
a
 3,00 15,00 

Positive Ranks 0
b
 ,00 ,00 

Ties 2
c
   

Total 7   

a. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post < Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
b. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post > Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
c. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post = Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -2,023
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,043 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 

 
2.ii. Oμάδα «ελζγχου» Α-2: Μεςαία επίδοςη (Wilcoxon Signed Rank Test) 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 5
a
 4,40 22,00 

Positive Ranks 2
b
 3,00 6,00 

Ties 2
c
   

Total 9   

a. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post < Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
b. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post > Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
c. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post = Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -1,362
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,173 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 

 
2.iii. Oμάδα «ελζγχου» Α-2: Χαμηλή επίδοςη (Wilcoxon Signed Rank Test) 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 6
g
 4,33 26,00 

Positive Ranks 2
h
 5,00 10,00 

Ties 0
i
   

Total 8   

a. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post < Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
b. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post > Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
c. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post = Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -1,127
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,260 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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3.i.«Πειραματική» ομάδα Γ-1: Τψηλή επίδοςη (Wilcoxon Signed Rank Test) 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 1
a
 1,00 1,00 

Positive Ranks 5
b
 4,00 20,00 

Ties 0
c
   

Total 6   

a. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post < Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
b. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post > Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
c. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post = Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» 
- «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -2,003
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,045 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 
3.ii.«Πειραματική» ομάδα Γ-1: Μεςαία επίδοςη (Wilcoxon Signed Rank Test) 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 0
d
 ,00 ,00 

Positive Ranks 4
e
 2,50 10,00 

Ties 1
f
   

Total 5   

a. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post < Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
b. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post > Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
c. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post = Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» 
- «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -1,826
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,068 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 
3.iii.«Πειραματική» ομάδα Γ-1: Χαμηλή επίδοςη (Wilcoxon Signed Rank Test) 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 5
d
 3,10 15,50 

Positive Ranks 2
e
 6,25 12,50 

Ties 3
f
   

Total 10   

a. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post < Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
b. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post > Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
c. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post = Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» 
- «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -,256
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,798 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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4.i. Oμάδα «ελζγχου» Γ-2: Τψηλή επίδοςη (Wilcoxon Signed Rank Test)  
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 4
d
 3,50 14,00 

Positive Ranks 1
e
 1,00 1,00 

Ties 1
f
   

Total 6   

a. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post < Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
b. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post > Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
c. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post = Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -1,753
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,080 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 

 
4.ii. Oμάδα «ελζγχου» Γ-2: Μεςαία επίδοςη (Wilcoxon Signed Rank Test) 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 4
d
 3,50 14,00 

Positive Ranks 1
e
 1,00 1,00 

Ties 0
f
   

Total 5   

a. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post < Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
b. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post > Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
c. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post = Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -1,761
c
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,078 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 

 
4.iii. Oμάδα «ελζγχου» Α-Γ: Χαμηλή επίδοςη (Wilcoxon Signed Rank Test) 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως 
ενδιαθέρον – pre» 

Negative Ranks 5
d
 3,90 19,50 

Positive Ranks 2
e
 4,25 8,50 

Ties 3
f
   

Total 10   

a. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post < Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
b. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post > Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 
c. Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post = Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre 

 
Test Statistics

a
 

 «Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – post» - 
«Ιζηορική ενζσναίζθηζη ως ενδιαθέρον – pre» 

Z -,931
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,352 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΖ:  χζδια μακθμάτων πειραματικισ ομάδασ Α-1 

 
1 θ  δ ι δ α κ τ ι κ ι  π α ρ ζ μ β α ς θ :  Β ϋ  α π ο ι κ ι ς μ ό σ  

 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Ο Βϋ ελλθνικόσ αποικιςμόσ: Αίτια και ςυνζπειεσ 

Βαςικό ερϊτθμα Σι μπορεί να ϊκθςε τουσ ανκρϊπουσ τθσ Αρχαϊκισ εποχισ να 
αναηθτιςουν νζεσ πατρίδεσ; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α) Ποια ιταν θ διαδικαςία οργάνωςθσ του αποικιςμοφ και πόςο 
ςυμφωνοφςε με τα ικθ και τισ ςυνικειεσ τθσ εποχισ; 
(β) Πϊσ μπορεί να εξελιςςόταν θ ηωι των αποίκων; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ το φαινόμενο του αποικιςμοφ 
μζςα ςτο ςυγκεκριμζνο ιςτορικό πλαίςιο: 
(α) Να αναγνωρίςουν πωσ τα αίτια που ϊκθςαν ςτο φαινόμενο 
ιταν ςυναρτθμζνα με τθν εποχι, αλλά μπορεί να ποίκιλλαν από 
άτομο ςε άτομο. 
(β) Να προβλθματιςτοφν για τισ ποικίλεσ ςυνζπειεσ που μπορεί 
να είχε ςε επίπεδο ομάδων και ατόμων ο αποικιςμόσ κατά τθν 
εποχι εκείνθ. 
2.Να αντιλθφκοφν ότι οι πλθροφορίεσ που παρατίκενται ςε ζνα 
βιβλίο ιςτορίασ ζχουν πραγματικι διάςταςθ, κακϊσ βιϊκθκαν 
ςτο παρελκόν από ανκρϊπουσ. 
3.Να εξοικειωκοφν με τισ τεχνικζσ τθσ δραματικισ τζχνθσ ςτθν 
εκπαίδευςθ μζςα από απλζσ διαδικαςίεσ. 

Προκείμενο Μια ομάδα πολιτϊν τον 8ο αι. π.Χ. ξεκινοφν από τθν πατρίδα 
τουσ, μια ελλθνικι πόλθ – κράτοσ, για να ιδρφςουν μια αποικία 
κάπου ςτθ Μεςόγειο ι τον Εφξεινο Πόντο. Πρζπει να βρουν τον 
τόπο, να αναλογιςτοφν τι τουσ ωκεί να φφγουν, να ςκεφτοφν πϊσ 
μπορεί να επιδράςει θ απόφαςθ αυτι ςτθ ηωι τουσ με βάςθ τα 
δεδομζνα τθσ εποχισ τουσ. 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Πολίτεσ και άποικοι 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Παρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 

Αξιολόγθςθ Γραφι ςε ρόλο μετά από είκοςι χρόνια... 
Μια ςκζψθ για το ςθμερινό μάκθμα... 

Πθγζσ  Natural Resources in the Colonial Areas of Mediterranean 

World: http://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU05-

02.html 

 Μζλοσ Αρχαίον. Αρχαία Ελλθνικι Μουςικι ςε CD. 

 Αρχαία Λςτορία. χολικό Εγχειρίδιο Αϋ Γυμναςίου 

(Κατςουλάκοσ et al.) 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα 
Δθμιουργία ςκθνικοφ 
Μουςικι: Αρχαϊκό μζλοσ 
Συμπαραςτάτθσ ςτο μάκθμα - Αφθγθτισ: Ζνασ Κοφροσ – προβάλλεται ςτο διαδραςτικό 
πίνακα και μιλά, δίνοντασ πλθροφορίεσ και οδθγίεσ... 
Αφιγθςθ: Γφρω ςτον 8ο αι. π.Χ. οι Ζλλθνεσ ξεπερνοφν τα όρια τθσ Ελλάδασ και αποικίηουν 

http://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU05-02.html
http://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU05-02.html
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τα παράλια τθσ Μεςογείου και του Εφξεινου Ρόντου. Το εμπόριο, θ βιοτεχνία και θ ευρεία 
χριςθ του νομίςματοσ δθμιουργοφν τισ προΰποκζςεισ για ςθμαντικι οικονομικι πρόοδο. 
Οι μακθτζσ καλοφνται να περπατιςουν ελεφκερα ςτο χϊρο, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του 
Κοφρου... 
Κινθτικι δραςτθριότθτα-κατευκυνόμενοσ αυτοςχεδιαςμόσ: Θ ηωι ςτθν πόλθ... Δθμιουργία 
χϊρου... Χωριςμόσ ςε ομάδεσ... 
Βρίςκεςτε ςτθν αγορά, τόπο ςυγκζντρωςθσ, μιασ πόλθσ, τθσ πόλθσ ςασ... Ζχετε κάτι πολφ 
ςθμαντικό  να αποφαςίςετε ςιμερα... Ρερπατϊντασ κοιτάξτε ςτα μάτια όποιον ςυναντάτε. 
Διαλζξτε όποιον ο κακζνασ εμπιςτεφεται και κζλει να περάςει μαηί του μια περιπζτεια. 
Ρλθςιάςτε τον/τθν... Στακείτε μαηί... Ψάξτε να βρείτε κι άλλουσ ςυντρόφουσ... Ρρζπει όλοι 
να ςυμφωνείτε... Ρροςπακιςτε μζχρι να χωριςτείτε ςε τζςςερισ ομάδεσ... Πταν είςτε 
ζτοιμοι, κακίςτε ςτο χϊρο που ςασ αναλογεί κι επιλζξτε τον αρχθγό ςασ, τον οικιςτι...  
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Σφςκεψθ (ανά ομάδα): Μζρεσ τϊρα το ςκζφτεςτε κι ετοιμάηεςτε να  ςυμμετάςχετε ςτθν 
ίδρυςθ μιασ αποικίασ. Ρρζπει να διαλζξετε προοριςμό. Απεςταλμζνοι τθσ πόλθσ ζχουν πάει 
ςτο μαντείο των Δελφϊν, για να ηθτιςουν τθ ςυμβουλι του κεοφ. Πμωσ, ςτθν 
πραγματικότθτα εςείσ πρζπει να αποφαςίςετε. Ο χρθςμόσ είναι μόνο για να επικυρϊςει τθ 
δικι ςασ απόφαςθ. Ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ ζνα χάρτθ με πλθροφορίεσ για τισ πικανζσ 
περιοχζσ. Ραρατθριςτε το χάρτθ και ςθμειϊςτε τθν περιοχι που προτιμάτε. Με ποια 
κριτιρια τθν επιλζξατε;  Ετοιμάςτε ζνα λόγο που κα εκφωνιςετε μπροςτά ςτο ςυμβοφλιο 
τθσ πόλθσ... Ροια περιοχι διαλζξατε και γιατί; 
Παρουςίαςθ – Αγόρευςθ (ανά ομάδα) 
Σφςκεψθ (ανά ομάδα): Αφοφ επιλζξατε τόπο, είςτε ζτοιμοι να ςαλπάρετε... Ρριν φφγετε, 
όμωσ, ξαναςκζφτεςτε τουσ λόγουσ που ςασ οδιγθςαν ςτθν απόφαςθ να ανοίξετε πανιά για 
μια μακρινι και άγνωςτθ γθ. Συηθτιςτε μεταξφ ςασ τουσ λόγουσ και ςκεφτείτε... Αξίηει να 
φφγετε; Τελευταία ςτιγμι το ξαναςυηθτάτε... Αναπτφξτε μια ςκθνι αποδίδοντασ τισ ςκζψεισ 
και τουσ προβλθματιςμοφσ ςασ... 
Παρουςίαςθ ςκθνισ (ανά ομάδα) 
 
Γ. Κλείςιμο  
i. Γραφι ςε ρόλο: Ϊριμοι πια άνκρωποι, ιδθ είκοςι χρόνια εγκατεςτθμζνοι ςτθν αποικία, τθ 
δεφτερθ πατρίδα ςασ, και κάνοντασ ζναν απολογιςμό τθσ ηωισ ςασ, ςκζφτεςτε... Άξιηε 
τελικά θ μετοίκθςθ; Βελτιϊκθκε θ ηωι ςασ; Γράψτε τισ ςκζψεισ ςασ, για να τισ κυμάςτε και 
να τισ δϊςετε ςτα παιδιά ςασ... 
ii. Αναςτοχαςμόσ: Γράψτε ο κακζνασ ςτο χαρτάκι του μια ςκζψθ για το ςθμερινό μάκθμα... 
«Αυτό που κράτθςα από το ςθμερινό μάκθμα είναι...» 
 Κακζνασ, όταν είναι ζτοιμοσ, ασ το εκμυςτθρευτεί ςτο φίλο μασ, τον Κοφρο, κολλϊντασ το 
χαρτάκι κοντά του... 
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2 θ  δ ι δ α κ τ ι κ ι  π α ρ ζ μ β α ς θ :  Ο  ς κ ο π ό σ  τ θ σ  π ό λ ε ω σ  -  κ ρ ά τ ο υ σ  
 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Θ ευτυχία ςτθν πόλθ-κράτοσ 

Βαςικό ερϊτθμα Σι μπορεί να ςιμαινε «ευτυχία», ωσ υπζρτατο αγακό, μζςα ςτθν 
πόλθ-κράτοσ; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α) Είναι θ ευτυχία, θ καλι ηωι, ζννοια που ορίηεται με τον ίδιο 
τρόπο ςε κάκε εποχι; 
(β) Πϊσ το ιςτορικό πλαίςιο επθρεάηει τθν ιδζα για τθν ευτυχία; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθν ζννοια τθσ ευτυχίασ ωσ 
ολοκλιρωςθσ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ πόλεωσ κράτουσ και τισ 
ςυνκικεσ που αυτι διαμορφϊνει για τουσ πολίτεσ.  
2.Να εξοικειωκοφν με τθ μελζτθ γραπτϊν ιςτορικϊν πθγϊν μζςα 
από τισ τεχνικζσ τθσ δραματικισ τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ. 

Προκείμενο Μια ομάδα πολιτϊν τον 5ο αι. π.Χ. ςυηθτοφν με αφορμι το 
απόςπαςμα του Θροδότου για τθν ευτυχία και προβλθματίηονται 
για τουσ παράγοντεσ που τουσ κάνουν να αιςκάνονται αςφαλείσ 
κι ευτυχιςμζνοι, ολοκλθρωμζνοι θκικά, μζςα ςτθν πόλθ-κράτοσ, 
όπου ηουν. 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Πολίτεσ  

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Παρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
Γζροντασ, φίλοσ του Θροδότου 

Αξιολόγθςθ Γραφι ςε ρόλο... ςτο θμερολόγιο... 
Σι ζνιωςα ςιμερα;  

Πθγζσ  Ἡρόδοτοσ, Ἱςτορίθ, 1.30-31 

 Μζλοσ Αρχαίον. Αρχαία Ελλθνικι Μουςικι ςε CD. 

 Αρχαία Λςτορία. χολικό Εγχειρίδιο Αϋ Γυμναςίου 

(Κατςουλάκοσ et al.) 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ  

Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα 
Δθμιουργία ςκθνικοφ 
Μουςικι: Αρχαϊκό μζλοσ 
Συμπαραςτάτθσ ςτο μάκθμα - Αφθγθτισ: Ο γνωςτόσ Κοφροσ – προβάλλεται ςτο 
διαδραςτικό πίνακα και μιλά... 
Αφιγθςθ: Γφρω ςτον 8ο αι. π.Χ. παρατθρικθκε ςτον ελλθνικό κόςμο μια ςθμαντικι εξζλιξθ. 
Το παλιό φυλετικό κράτοσ διαςπάςτθκε και τθ κζςθ του πιρε θ πόλισ-κράτοσ. Ο 
Αριςτοτζλθσ είδε, αργότερα, τθ δθμιουργία τθσ πόλεωσ – κράτουσ ωσ επικυμία των 
ανκρϊπων για ηωι και τθν επιβίωςι τθσ ωσ επικυμία για καλι ηωι. 
Κατευκυνόμενοσ αυτοςχεδιαςμόσ – Κινθτικι Δραςτθριότθτα: Ενϊ ακοφγεται μουςικι από 
αυλό, οι μακθτζσ περπατοφν ελεφκερα ςτο χϊρο αποδίδοντασ όςο μποροφν όςα ακοφν 
από τον Κοφρο. χετικζσ εικόνεσ προβάλλονται ςτο διαδραςτικό πίνακα: Θ ηωι ςτθν πόλθ... 
Δθμιουργία χϊρου... 
Είςαι πολίτθσ που ηει ςε μια πόλθ κράτοσ του 5ου αι.  π.Χ. Ηεισ αςφαλισ κι ελεφκεροσ μζςα 
ςτα τείχθ του άςτεωσ και, κακϊσ θ γνϊμθ ςου ζχει ςθμαςία, γιατί ςυμμετζχεισ ςτισ 
δθμόςιεσ αποφάςεισ, αιςκάνεςαι πλζον ότι ανικεισ ςε μια κοινότθτα ανκρϊπων και 
ςυμμετζχεισ ενεργά ςτα κοινά. Νιϊκεισ ίςοσ με τουσ ςυμπολίτεσ ςου και κεωρείσ χρζοσ ςου 
να πολεμάσ για τθν πατρίδα ςου, αυτι που ςου προςφζρει τόςα καλά... 
Ρθγαίνεισ ςτθν Αγορά, εκεί όπου οι πολίτεσ ςυγκεντρϊνονται για να ςυηθτιςουν... Και 
ςκζφτεςαι... Είςαι ευτυχιςμζνοσ;  



483 

 

Διάλεξε τθν παρζα ςου ςτθν Αγορά και πάρε τθ κζςθ ςου ς’  αυτιν. 
Εκεί, ςτθν Αγορά, κάκεται ζνασ ςοφόσ γζροντασ, που ζχει διαβάςει πολφ ςτθ ηωι του. 
Διάβαςε πρόςφατα και μια ιςτορία από τον Θρόδοτο, το μεγάλο ιςτορικό, για το Σόλωνα, 
τον Ακθναίο νομοκζτθ... Και ςασ τθν αφθγείται... 
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο γζροντα πολίτθ: Ακοφςτε, πολίτεσ, τι διάβαςα απ’  το ςοφό και 
πολυταξιδεμζνο Θρόδοτο, που μου εμπιςτεφτθκε το χειρόγραφό του. Κάποτε ο Σόλων, ο 
γνωςτόσ ςασ νομοκζτθσ, πιγε ςτο παλάτι του Κροίςου κι αυτόσ τον φιλοξζνθςε. Τθν τρίτθ ι 
τθν τζταρτθ θμζρα με διαταγι του Κροίςου οι υπθρζτεσ γφριςαν το Σόλωνα ςτουσ 
κθςαυροφσ και του τα ζδειχναν όλα, που ιταν μεγαλόπρεπα και ακριβά. Αφοφ τα κοίταξε 
όλα και τα παρατιρθςε με τθν θςυχία του, τον ρϊτθςε ο Κροίςοσ:  «Ξζνε Ακθναίε, ζφταςε 
ς' εμάσ μεγάλθ φιμθ για τθ ςοφία ςου και τα ταξίδια ςου, ότι από φιλομάκεια ζχεισ 
επιςκεφτεί πολλζσ χϊρεσ, για να γνωρίςεισ τον κόςμο. Τϊρα, λοιπόν, μου γεννικθκε θ 
επικυμία να ςε ρωτιςω αν είδεσ κανζνα που να είναι ο πιο ευτυχιςμζνοσ άνκρωποσ». 
Αυτόσ ρϊτθςε ελπίηοντασ πωσ κα είναι ο ίδιοσ ο πιο ευτυχιςμζνοσ ςτον κόςμο˙  ο Σόλων 
όμωσ χωρίσ να τον κολακζψει, αλλά μιλϊντασ τθ γλϊςςα τθσ αλικειασ του λζει «Ναι, 
βαςιλιά τον Τζλλο τον Ακθναίο». Απόρθςε ο Κροίςοσ με τθν απάντθςθ και ρϊτθςε ηωθρά 
«Ρϊσ κρίνεισ ότι ο πιο ευτυχιςμζνοσ είναι ο Τζλλοσ;». Κι ο Σόλων είπε: «ο Τζλλοσ από τθ μια 
είχε πατρίδα που ευτυχοφςε και μζςα ς' αυτιν απόχτθςε γιουσ καλοφσ κι ενάρετουσ και 
είδε να κάνουν όλοι παιδιά και να ηουν όλα κι από τθν άλλθ, ενϊ θ ηωι του ιταν 
ευτυχιςμζνθ, με τα ανκρϊπινα μζτρα, τθ ςφράγιςε ζνασ ζνδοξοσ κάνατοσ˙  ςε μια μάχθ 
δθλαδι των Ακθναίων ςτθν Ελευςίνα με τουσ γείτονζσ τουσ πιρε μζροσ κι εκείνοσ κι αφοφ 
ζτρεψε ςε φυγι τουσ εχκροφσ, ςκοτϊκθκε θρωικά˙  οι Ακθναίοι τον ζκαψαν με δθμόςια 
δαπάνθ ςτον τόπο που ζπεςε και του ζκαναν μεγάλεσ τιμζσ» . 
Ο Σόλων εκκζτοντασ τθ διπλι και τριπλι ευτυχία του Τζλλου προκάλεςε το ενδιαφζρον του 
Κροίςου, που ρϊτθςε ποιον γνωρίηει δεφτερο ζπειτ' από εκείνον˙ ιταν βζβαιοσ ότι 
οπωςδιποτε κα ζπαιρνε το δεφτερο βραβείο. Μα ο Σόλων του είπε «Τον Κλζοβθ και το 
Βίτωνα. Θ καταγωγι τουσ ιταν από το Αργοσ. Είχαν περιουςία όςθ τουσ χρειαηόταν και για 
τθ ςωματικι τουσ δφναμθ λάβε υπόψθ ότι κι οι δφο ιταν πρωτακλθτζσ ςτουσ αγϊνεσ. Γι' 
αυτοφσ διθγοφνται το εξισ ςε μια εορτι τθσ Ιρασ ςτο Άργοσ ζπρεπε οπωςδιποτε να 
μεταφερκεί θ μθτζρα τουσ με άμαξα ςτο ναό και τα βόδια δεν ζφταναν ςτθν ϊρα τουσ από 
το χωράφι. Κακϊσ θ ϊρα δεν τουσ άφθνε περικϊρια, μπαίνουν τα παλικάρια τα ίδια ςτο 
ηυγό και ςζρνουν τθν άμαξα κι επάνω ςτθν άμαξα πιγαινε θ μθτζρα τουσ. Κι αφοφ τθν 
πιγαν ζτςι ςαράντα πζντε ολόκλθρα ςτάδια, ζφταςαν ςτο ναό. Ζπειτα από αυτό που 
ζκαναν κι αφοφ τουσ είδε όλο το ςυγκεντρωμζνο πλικοσ, τουσ βρίςκει ζνασ εξαίρετοσ 
κάνατοσ και μ' αυτοφσ ζδειξε ο κεόσ ςτουσ ανκρϊπουσ ότι είναι καλφτερο να πεκάνει 
κανζνασ παρά να ηει. Τουσ είχαν περιςτοιχίςει οι Αργείοι και καφμαηαν τθ δφναμθ των νζων 
κι οι Αργείοι καλοτφχιηαν τθ μάνα τουσ για τα παιδιά που είχε κάνει. Τριςευτυχιςμζνθ θ 
μθτζρα τουσ για τθν πράξθ των παιδιϊν τουσ και για τουσ επαίνουσ, ςτάκθκε μπροςτά ςτο 
άγαλμα και προςευχικθκε για τον Κλζοβθ και το Βίτωνα, τουσ γιουσ τθσ, που τθσ είχαν 
κάνει τζτοια τιμι, να τουσ δϊςει θ κεά ό,τι καλφτερο είναι για τον άνκρωπο. Ζπειτα από τθν 
προςευχι αυτι κυςίαςαν και κάκιςαν ςτο τραπζηι. Τζλοσ ζπεςαν και κοιμικθκαν μζςα ςτον 
ίδιο το ναό χωρίσ όμωσ να ςθκωκοφν πια, αλλά αυτό ιταν το τζλοσ τουσ. Οι Αργείοι 
καταςκεφαςαν τα αγάλματά τουσ και τ' αφιζρωςαν ςτουσ Δελφοφσ, επειδι αποδείχτθκαν 
άντρεσ εξαιρετικοί». 
Δραματοποίθςθ (ανά ομάδα): Θ αφιγθςθ ςε βάηει ςε ςκζψεισ... Συηιτθςε με τουσ 
ςυμπολίτεσ τθσ παρζασ ςου για το κζμα τθσ ευτυχίασ... Είςτε πραγματικά ευτυχιςμζνοι; 
Αναπαραςτιςτε μια ςκθνι ευτυχίασ, όπωσ μπορείτε να τθν αναςυνκζςετε... λάβετε υπόψθ 
ςασ τθν αφιγθςθ... ειςάγετε όςο περιςςότερα ςτοιχεία ευτυχίασ μπορείτε και παρουςιάςτε 
τθ ςκθνι ςτουσ ςυμμακθτζσ ςασ. Δϊςτε ςτθ ςκθνι ςασ ζνα τίτλο... Ξεκινιςτε με παγωμζνθ 
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εικόνα και  καταλιξτε ςε μια παγωμζνθ εικόνα... Στο ενδιάμεςο αναπτφξτε το διάλογό ςασ... 
Παρουςίαςθ ςκθνϊν (ανά ομάδα) 
υηιτθςθ: Τι είναι ευτυχία ςτθν πόλθ κράτοσ; Γιατί ο πολίτθσ μζςα ς’  αυτιν μπορεί να 
αιςκανκεί ευτυχιςμζνοσ; 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο γζροντα πολίτθ: Αυτό κα πει ευτυχία, πολίτεσ. Να είναι κανείσ... και 
να... (ςυγκεφαλαιϊνει τθ ςυηιτθςθ). 
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Γραφι ςε ρόλο: Μετά από τθ ςθμερινι θμζρα, ςτο ςπίτι, τθν εςτία ςου, ςκζφτεςαι. Τι 
είναι άραγε ευτυχία μζςα ςτθν πόλθ που ςε ανζκρεψε, ςε ςτιριξε και ςε ζκανε πολίτθ 
ιςότιμο με όλουσ τουσ άλλουσ; Σθμειϊνεισ τισ ςκζψεισ ςου ςτο θμερολόγιό ςου…  
ii. Αναςτοχαςμόσ: Ρϊσ ζνιωςα ςιμερα, κακϊσ ςκεφτόμουν τι ιταν θ ευτυχία για τουσ 
ανκρϊπουσ εκείνθσ τθσ εποχισ; 
«Αυτό που ζνιωςα ςιμερα, αναλογιηόμενοσ/-θ τι ιταν θ ευτυχία ςτθν αρχαϊκι εποχι, 
είναι...» 
 Κακζνασ, όταν είναι ζτοιμοσ, ασ το εκμυςτθρευτεί ςτο φίλο μασ, τον Κοφρο, κολλϊντασ το 
χαρτάκι κοντά του... 
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3 θ  δ ι δ α κ τ ι κ ι  π α ρ ζ μ β α ς θ :  Σ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  ς φ ς τ θ μ α  κ α ι  θ  κ ο ι ν ω ν ι κ ι  
δ ο μ ι  τ θ σ   π ά ρ τ θ σ  

 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Θ κοινωνικι δομι και θ εκπαίδευςθ ςτθ πάρτθ 

Βαςικό ερϊτθμα Γιατί θ οργάνωςθ ςτθν αρχαία πάρτθ ιταν τόςο αυςτθρι; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α) Πϊσ θ κοινωνικι δομι επθρεάηει τθ ηωι των ανκρϊπων; 
(β) Αυτό που ςιμερα κεωρείται παράξενο, ςτθν εποχι του ιταν 
τζτοιο; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τουσ λόγουσ διαμόρφωςθσ τθσ 
ηωισ ςτθ πάρτθ ςαν ςτρατόπεδο. 
2.Να εξοικειωκοφν με τθ μελζτθ γραπτϊν ιςτορικϊν πθγϊν. 

Προκείμενο Μια ομάδα μακθτϊν, ωσ ειδικοί «ιςτορικοί» μελετοφν τθ ηωι ςτθ 
πάρτθ μζςα από ιςτορικζσ πθγζσ, ϊςτε να ετοιμάςουν μια 
μουςειακι ζκκεςθ για παιδιά Δθμοτικοφ. 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Ειδικοί ιςτορικοί , παρτιάτεσ και παρτιάτιςςεσ τθσ αρχαϊκισ 
εποχισ 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Παρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
Επιμελθτισ τθσ ζκκεςθσ 

Αξιολόγθςθ Γράφω για τθν ζκκεςθ του μουςείου... 
Πϊσ αιςκάνκθκα ωσ ειδικόσ; 

Πθγζσ  Ξενοφῶν, Λακεδαιμονίων Ρολιτεία, 1.3-1.4., 2.1-2.10. 

 Πλοφταρχοσ, Λουκοῦργοσ, 28. 

 ΛΜΕ –Αρχαϊκι Περίοδοσ: http://www.ime.gr/chronos/04/ 

 Μπιργάλιασ Ν. (2000), Ο αρχαίοσ Δθμόςιοσ βίοσ, πολιτικι 

ηωι και τάξεισ: δικαςτικι, ςτρατιωτικι και κρθςκευτικι ηωι, ςτο 

Μιλιοσ Α. et al. (επιμ.), Δθμόςιοσ και ιδιωτικόσ βίοσ ςτθν Αρχαία 

Ελλάδα,  Πάτρα: Ε.Α.Π. 

 Μζλοσ Αρχαίον. Αρχαία Ελλθνικι Μουςικι ςε CD. 

 Αρχαία Λςτορία. χολικό Εγχειρίδιο Αϋ Γυμναςίου 

(Κατςουλάκοσ et al.) 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

 
Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα 
Ακοφγεται μουςικι, όπωσ ςυνικωσ, και ο Κοφροσ δίνει οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ... Ξαφνικά 
χτυπά θ πόρτα... Μπαίνει ο διευκυντισ, ο οποίοσ δίνει το αςφρματο τθλζφωνο ςτθ 
διδάςκουςα για ζνα επείγον τθλεφϊνθμα.  
Αααα... ναι... βεβαίωσ... αλίμονο... μεγάλθ μασ χαρά και τιμι... Αλλαγι ςχεδίων, παιδιά. 
Μόλισ μου τθλεφϊνθςαν από το αρχαιολογικό μουςείο Σπάρτθσ. Ζχουμε επιλεγεί μεταξφ 
πολλϊν άλλων ςχολείων για ζνα ςπουδαίο ζργο... Να παρουςιάςουμε πτυχζσ τθσ ηωισ των 
ανκρϊπων ςτθν αρχαϊκι Σπάρτθ... Κζλουν, λζει, τθν εργαςία μακθτϊν τθσ θλικίασ ςασ, 
ϊςτε να είναι το υλικό απλό και κατανοθτό ςε μακθτζσ τθσ Δϋ  Δθμοτικοφ. Το υλικό που κα 
ετοιμάςετε κα αναρτθκεί με τθ μορφι ταμπλό ςτο μουςείο ςε ειδικι αίκουςα για τα παιδιά 
του Δθμοτικοφ. Ζκριναν, λζει, πωσ εςείσ είςτε οι κατεξοχιν κατάλλθλοι γι’  αυτι τθ δουλειά.  
Για δζςτε ςφμπτωςθ!!!  Ζχω τα κατάλλθλα υλικά μαηί μου. 
i. Παρουςιάηονται ςτουσ μακθτζσ τζςςερα μεγάλα χαρτόνια χωριςμζνα ςε τζςςερισ τομείσ 
με ζναν κφκλο ςτο κζντρο όπου γράφεται το όνομα και θ θλικία του χαρακτιρα, κακϊσ και 
θ εποχι ςτθν οποία ηει. Κάκε τομζασ από τουσ τζςςερισ αναφζρεται ςε περιοχζσ τθσ ηωισ 
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αυτοφ του χαρακτιρα και των ανκρϊπων με τουσ οποίουσ ζρχεται ςε επαφι: (α) Εςτία, (β) 
Οικογζνεια, (γ) Δραςτθριότθτεσ/Αςχολίεσ, (δ) Κακθμερινι ρουτίνα (κφκλοσ τθσ ηωισ). 
 ii. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε τζςςερισ ομάδεσ:  
Αφιγθςθ: … Σασ μεταφζρω ακριβϊσ τα λόγια του επιμελθτι του μουςείου, ο οποίοσ ηιτθςε 
τθ βοικειά ςασ. Κάκε πολιτιςμόσ ζχει χαρακτθριςτικά που μαρτυροφν τισ ςυνικειεσ, τισ 
αρχζσ και τισ ανάγκεσ τθσ εποχισ. Γι’  αυτό, όπωσ ιδθ ξζρετε, υπάρχουν ειδικοί επιςτιμονεσ 
που μελετοφν διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ.  
Είςτε, λοιπόν, κι εςείσ ειδικοί ςτθν Αρχαία Ελλθνικι Λςτορία για μικρά παιδιά και καλείςτε 
να βοθκιςετε ζνα μουςείο που κζλει να ετοιμάςει εποπτικό υλικό για μια ζκκεςθ ειδικά για 
το Δθμοτικό ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ ςτθν Αρχαϊκι Σπάρτθ. Χτίςτε, λοιπόν, με τισ γνϊςεισ 
και τισ δεξιότθτζσ ςασ τον κφκλο τθσ ηωισ ενόσ νεαροφ Σπαρτιάτθ ι μιασ Σπαρτιάτιςςασ, 
ενόσ είλωτα ι ενόσ περιοίκου (μανδφασ του ειδικοφ). 
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Κάκε ομάδα παίρνει από ζνα χαρτόνι και καλείται να αναπτφξει τον χαρακτιρα που ζχει 
αναλάβει...    
Μανδφασ του ειδικοφ: Φορζςτε το μανδφα του ειδικοφ για το ρόλο που διαλζξατε και 
ξεκινιςτε ςτθριγμζνοι ςτισ γνϊςεισ που ζχετε μζχρι τϊρα αποκτιςει και ςτθ μελζτθ άμεςων 
κι ζμμεςων πθγϊν, όπωσ κάνει κάκε ιςτορικόσ…  
1ο Βιμα (Μελζτθ άμεςων κι ζμμεςων ιςτορικϊν πθγϊν): Διαβάςτε, λοιπόν, πρϊτα τα 
ιςτορικά παρακζματα - πθγζσ που ςασ αφοροφν.  
 

Ομάδα Α: Η εκπαίδευςθ των αγοριϊν ςτθ πάρτθ 
 Ο Λυκοφργοσ, αντί να ορίηει ιδιωτικά ο κακζνασ δοφλουσ παιδαγωγοφσ, όριςε να 
ζχει τθν ευκφνθ γι’ αυτοφσ ζνασ άνδρασ από εκείνουσ που εκλζγονται ςτα ανϊτατα 
αξιϊματα –είναι αυτόσ που ονομάηεται και παιδονόμοσ· ςτο ςυγκεκριμζνο άνδρα ζδωςε 
εξουςία να ςυγκεντρϊνει τα αγόρια και να επιβάλλει ςκλθρι τιμωρία, αν διαπίςτωνε ότι 
κάποιοσ φυγοπονεί. Ζκεςε ακόμθ ςτθ διάκεςι του νζουσ που ζφεραν μαςτίγια, για να 
επιβάλλουν τιμωρία, εάν χρειαηόταν. Ζτςι, υπάρχει εκεί και μεγάλοσ ςεβαςμόσ και μεγάλθ 
πεικαρχία.  
 Αντί εξάλλου να κάνουν απαλά τα πόδια με παποφτςια, όριςε να ςκλθραγωγοφνται 
περπατϊντασ ξυπόλυτοι, επειδι πίςτευε ότι, αν ακολουκιςουν αυτι τθν τακτικι, και πολφ 
πιο εφκολα κα ανεβαίνουν τισ ανθφόρεσ και πολφ αςφαλζςτερα κα κατεβαίνουν τισ πλαγιζσ 
και ταχφτερα κα πθδιςουν και κα αναπθδιςουν και κα τρζξουν ξυπόλυτοι, αν ζχουν 
αςκθμζνα πόδια, παρά φορϊντασ παποφτςια. Και αντί να εκκθλφνονται αλλάηοντασ ιμάτια, 
ζκρινε ορκό να ςυνθκίηουν να φοροφν ζνα ιμάτιο όλο το χρόνο, επειδι πίςτευε ότι ζτςι κα 
είναι προετοιμαςμζνοι καλφτερα και για τα κρφα και για τισ ηζςτεσ.  
 Πςο για τροφι, όριςε να ςυμμετζχει ο νζοσ άντρασ ςτα ςυςςίτια ζχοντασ τόςθ ϊςτε 
να μθν αιςκάνεται ποτζ βάροσ γιατί παράφαγε, να μθν του είναι όμωσ άγνωςτο τι κα πει να 
μθν ζχεισ χορτάςει. Το ςκεπτικό του ιταν ότι εκείνοι που εκπαιδεφονται ζτςι μπορζςουν 
ευκολότερα, αν χρειαςτεί, να μοχκιςουν επιπλζον χωρίσ τροφι, και ευκολότερα, αν τουσ 
δοκεί διαταγι, κα περάςουν περιςςότερο χρόνο με τθν ίδια τροφι, ενϊ κα χρειαςτοφν 
λιγότερο άλλθ τροφι (εκτόσ από ψωμί), δεν κα ζχουν πρόβλθμα με κανζνα φαγθτό και κα 
ηουν ζχοντασ καλφτερθ υγεία. Και για τθν απόκτθςθ φψουσ πίςτευε ότι βοθκάει 
περιςςότερο θ δίαιτα που κάνει τα ςϊματα ψθλόλιγνα παρά αυτι που τουσ δίνει πλάτοσ με 
το φαγθτό.  
 Από τθν άλλθ, για να μθν υποφζρουν υπερβολικά από τθν πείνα, δεν τουσ άφθςε 
ελεφκερουσ να παίρνουν ό,τι χρειάηονταν, χωρίσ να ταλαιπωρθκοφν, επζτρεψε ωςτόςο να 
κλζβουν κάποια πράγματα για να αντιμετωπίςουν τθν πείνα. *...+ Κάποιοσ ίςωσ κα πει: Γιατί 
τότε, αν κεωροφςε πράγματι καλό το να κλζβουν, όριςε ωσ ποινι πολλά χτυπιματα για 
όποιον ςυλλαμβάνεται; Επειδι, λζω εγϊ, και ςε οτιδιποτε άλλο διδάςκουν οι άνκρωποι, 
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τιμωροφν αυτόν που δεν το εκτελεί ςωςτά. Και εκείνοι λοιπόν τιμωροφν όςουσ 
ςυλλαμβάνονται, επειδι δεν τα καταφζρνουν με το κλζψιμο. *...+ Και ς’ αυτι τθν περίπτωςθ 
αποδεικνφεται ότι, όπου απαιτείται ταχφτθτα, ο νωκρόσ ωφελείται ελάχιςτα, ενϊ ζχει 
πάμπολλα προβλιματα.  
 Για να μθν υπάρξει εξάλλου περίπτωςθ, ακόμα και αν φφγει ο παιδονόμοσ, να 
βρεκοφν τα αγόρια χωρίσ κάποιο αξιωματοφχο, ζδωςε ςτον πολίτθ που κα τφχει να είναι 
κάκε φορά παρϊν τθν εξουςία να διατάςςει τα αγόρια να κάνουν ό,τι κεωρεί καλό και να 
τα τιμωρεί, αν κάπου παρεκτρζπονταν. Με αυτι τθ ρφκμιςθ πζτυχε να δείχνουν τα αγόρια 
και μεγαλφτερο ςεβαςμό· γιατί τίποτα δεν ςζβονται τόςο οφτε τα αγόρια οφτε οι άντρεσ όςο 
τουσ αξιωματοφχουσ.  

Ξενοφῶν, Λακεδαιμονίων Ρολιτεία, 2.1-2.10. 
 

Ομάδα Β: Σα κορίτςια ςτθ πάρτθ 
 Πςον αφορά αίφνθσ τθν τεκνοποιία, για να αρχίςω από τθν αρχι, οι άλλοι Ζλλθνεσ 
τισ κόρεσ τουσ που προορίηονται να γίνουν μθτζρεσ και που κεωρείται ότι ζχουν τθ ςωςτι 
ανατροφι τισ διατρζφουν με το απολφτωσ απαραίτθτο ψωμί και με τθν κατά το δυνατόν 
λιγότερθ άλλθ τροφι· όςο για κραςί, τουσ επιβάλλουν ι να απζχουν παντελϊσ από τθν 
κατανάλωςι του ι να το πίνουν υπερβολικά νερωμζνο. Και όπωσ ακριβϊσ όςοι αςκοφν 
τζχνεσ είναι κατά κανόνα κακθλωμζνοι ςε ζνα μζροσ, ζτςι απαιτοφν και από 
τισ κόρεσ τουσ οι άλλοι Ζλλθνεσ να δουλεφουν αςάλευτεσ το μαλλί. 
  Από γυναίκεσ όμωσ που ανατρζφονται με τζτοιο τρόπο πϊσ κα μποροφςε να 
περιμζνει κάποιοσ ότι κα γεννιςουν κάτι το εξαιρετικό; Αντίκετα, ο Λυκοφργοσ ζκρινε ότι τα 
ροφχα ιταν ςε κζςθ να τα εξαςφαλίςουν και οι δοφλεσ, ενϊ για τισ ελεφκερεσ κεϊρθςε ότι 
το μζγιςτο ιταν θ τεκνοποιία· γι’ αυτό όριςε να αςκοφν το ςϊμα τουσ εξίςου οι γυναίκεσ με 
τουσ άντρεσ. Ραράλλθλα, κακιζρωςε και για τισ γυναίκεσ, όπωσ και για τουσ άντρεσ, αγϊνεσ 
δρόμου και δφναμθσ, επειδι πίςτευε ότι από δυο δυνατοφσ γονείσ γεννιοφνται και παιδιά. 

Ξενοφῶν, Λακεδαιμονίων Ρολιτεία, 1.3-1.4. 
 

Ομάδα Γ: Οι είλωτεσ 
 Υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των ειλϊτων και των δοφλων ςτισ 
περιςςότερεσ ελλθνικζσ πόλεισ. Γενικά ζνασ δοφλοσ ιταν ιδιοκτθςία του κυρίου του, ενϊ 
αντίκετα ο είλωτασ ανικε ςτο κράτοσ των Σπαρτιατϊν. Είχε δθλαδι παραχωρθκεί από το 
κράτοσ ςε κάποιον πολίτθ, ο οποίοσ όμωσ δεν είχε το δικαίωμα να τον διακζςει, όπωσ ο 
ίδιοσ επικυμοφςε. Επίςθσ, ςε άλλεσ περιοχζσ οι δοφλοι ςυχνά μποροφςαν να αποκτιςουν 
τθν ελευκερία τουσ. Αντίκετα, ςτθ Σπάρτθ ζνασ είλωτασ δεν ιταν δυνατό να 
απελευκερωκεί, παρά μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Με αυτόν τον τρόπο ιταν πιο 
ελεφκεροσ, αλλά ταυτόχρονα και πιο περιοριςμζνοσ από τουσ δοφλουσ τθσ υπόλοιπθσ 
Ελλάδασ (Κουκυδίδθσ, Λςτοριϊν 1.101.7-9).  
 Στισ μθ ςπαρτιατικζσ πθγζσ, οι είλωτεσ αναφζρονται είτε ωσ δοφλοι, είτε ωσ οικζτεσ 
(ςτθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνταν για εργαςίεσ του οίκου), είτε ωσ ανδράποδα. 
Ρικανότατα, είχαν εξαναγκαςτεί να εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τουσ μζρθ και είχαν 
υποχρεωκεί να ηοφνε διαςκορπιςμζνοι ςτθ γθ των κυρίων τουσ. Ενδεχομζνωσ, πάλι, να τουσ 
είχε επιτραπεί θ κατοχι κάποιου είδουσ προςωπικισ περιουςίασ, ίςωσ και ο γάμοσ. 
Συνόδευαν τουσ Σπαρτιάτεσ ςτουσ πολζμουσ μεταφζροντασ τον εξοπλιςμό τουσ, ενϊ για τθ 
ςυντιρθςι τουσ υπεφκυνοι ιταν οι κφριοί τουσ.  

 

   

Οι είλωτεσ δοφλευαν ςτα χωράφια, τα οποία διανζμονταν ςτουσ πολίτεσ από το 
κράτοσ των Σπαρτιατϊν φςτερα από τθ νίκθ τουσ ενάντια ςε γειτονικοφσ λαοφσ και τθν 
προςάρτθςθ τθσ γθσ τουσ. Ουςιαςτικά, δθλαδι, οι είλωτεσ καλλιεργοφςαν τθ δικι τουσ γθ 
για λογαριαςμό άλλων. Οι Σπαρτιάτεσ μθν ζχοντασ καμιά μζριμνα για τθ γεωργικι 
παραγωγι μποροφςαν να αφοςιωκοφν ςτθν τζχνθ του πολζμου, θ οποία ςυντελοφςε ςτθν 
κοινωνικι τουσ καταξίωςθ. Ο ρόλοσ επομζνωσ των ειλϊτων ιταν κακοριςτικόσ για τθ 
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διατιρθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτθν κοινωνία των Σπαρτιατϊν.  
Σφμφωνα με μαρτυρίεσ, ο αρικμόσ των ειλϊτων ζφτανε τισ 200000, ξεπερνϊντασ 

τον αρικμό του ελεφκερου πλθκυςμοφ ςε κλίμακα τζτοια, που δεν ζχει αντίςτοιχό τθσ ςε 
άλλθ πόλθ. Απόγονοι των κατοίκων τθσ προδωρικισ εποχισ, είχαν κατακτθκεί από ζνα 
μικρό ςχετικά ςϊμα Σπαρτιατϊν και αποτελοφςαν ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα αςφάλειασ τθσ 
Σπαρτιατικισ κοινωνίασ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ εξεγζρςεωσ.  

Οι είλωτεσ ςτεροφνταν πολιτικϊν και αςτικϊν δικαιωμάτων και αποτελοφςαν 
ιδιοκτθςία τθσ πόλθσ, απελευκερϊνονταν μόνο μετά από απόφαςθ των αρχϊν και οι 
υπόλοιποι Ζλλθνεσ τουσ αντιμετϊπιηαν ωσ ελεφκερουσ. Οι αρχζσ τθσ πόλθσ είχαν απόλυτθ 
δικαιοδοςία επάνω τουσ. Σε αντίκεςθ με τουσ δοφλουσ τθσ Αττικισ, δεν πωλοφνταν ςαν 
εμπορεφματα, δθμιουργοφςαν οικογζνειεσ και ιταν εξαιρετικά δεμζνοι μεταξφ τουσ λόγω 
του ότι είχαν τθν ίδια εκνικι ταυτότθτα.  Θ βιαιότθτα τθσ καταπίεςισ τουσ είναι περιβόθτθ. 
Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι, μια φορά το χρόνο οι Σπαρτιάτεσ κιρυςςαν πόλεμο ςτουσ 
είλωτεσ, «ϊςτε να μθν βαραίνουν τθ ςυνείδθςι τουσ οι φόνοι ειλϊτων που γίνονταν ςτθ 
διάρκεια του ζτουσ». Θ περίφθμθ «κρυπτεία», ςφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ, αποτελοφςε 
ζνα κεςμό εκπαίδευςθσ των νζων πολιτϊν, που κρφβονταν τθν θμζρα και ζβγαιναν τθ νφχτα 
με ςκοπό να ςκοτϊςουν είλωτεσ.  

ΛΜΕ & Μπιργάλιασ (2000) (διαςκευι) 
 

«Πςο για τθ λεγομζνθ «κρυπτεία» *...+ ιταν αυτι περίπου: οι επικεφαλισ των νζων 
ζςτελναν κάκε τόςο τουσ πιο ζξυπνουσ ςτθν φπαικρο, κάκε φορά ςε άλλο μζροσ, 
οπλιςμζνουσ με εγχειρίδια και εφοδιαςμζνουσ με τθν απαραίτθτθ τροφι και τίποτε άλλο. Κι 
αυτοί τθν θμζρα ςκορπίηονταν ςε κρυφοφσ τόπουσ, όπου κρφβονταν και αναπαφονταν, τθ 
νφχτα, όμωσ, κατζβαιναν ςτουσ δρόμουσ κι όποιον από τουσ είλωτεσ τον ζπιαναν, τον 
ζςφαηαν. Συχνά πθγαίνοντασ ςτουσ αγροφσ τουσ πιο δυνατοφσ και τουσ ικανότερουσ από 
αυτοφσ τουσ ςκότωναν».  

Πλοφταρχοσ, Λουκοῦργοσ, 28. 
 

Ομάδα Δ: Οι περίοικοι 
Θ αυτάρκθσ, κλειςτι Σπαρτιατικι κοινωνία δφςκολα κα δεχόταν ςτουσ κόλπουσ τθσ 

ξζνουσ πολίτεσ, που κα μποροφςαν να ηουν ελεφκεροι δίπλα ςτουσ Σπαρτιάτεσ. Οι περίοικοι 
είναι Λακεδαιμόνιοι, που ηουν ςτισ περιοικίδεσ πόλεισ, οι οποίεσ βρίςκονται γφρω από τθ 
Σπάρτθ. Ρικανολογοφμε ότι θ τάξθ τουσ προζρχεται από τουσ κατοίκουσ τθσ Λακωνίασ, που 
νικικθκαν και υποτάχκθκαν από τουσ Σπαρτιάτεσ. Ο αρικμόσ τουσ υπολογίηεται ςε 40.000 – 
60.000 και φαίνεται ότι ιταν οργανωμζνοι ςε αυτόνομουσ διμουσ, θ οργάνωςθ των οποίων 
ςτθριηόταν ςε ζνα ανεξάρτθτο οικονομικό και κοινωνικό δίκαιο.  

Οι περίοικοι ιταν μια κοινωνικι ομάδα τθν οποία αποτελοφςαν οι οικογζνειεσ που 
ηοφςαν με ςχετικι αυτονομία ςε πόλεισ ι κϊμεσ τθσ ευρφτερθσ περιφζρειασ τθσ πόλθσ, 
χωρίσ ωςτόςο να διακζτουν λόγο ςτο χειριςμό των κρατικϊν υποκζςεων. Αςχολοφνταν με 
τισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ δεν καταπιάνονταν οι πολίτεσ, δθλαδι 
αςκοφςαν τα επαγγζλματα του τεχνίτθ, του ξυλουργοφ, του γεωργοφ, του κτθνοτρόφου και 
του εμπόρου. Ιταν δε οι μόνοι που είχαν τθν άδεια να ταξιδεφουν ςε άλλεσ πόλεισ, αν και θ 
οικονομικι τουσ δραςτθριότθτα περιοριηόταν εξαιτίασ τθσ αυςτθρισ ςπαρτιατικισ 
κθδεμονίασ. Είχαν το δικαίωμα να κεςπίηουν δικοφσ τουσ νόμουσ και να μθν ακολουκοφν τθ 
ςπαρτιατικι νομοκεςία, θ οποία όμωσ ςε κάκε περίπτωςθ υπερίςχυε. Δεν είχαν πολιτικά 
δικαιϊματα οφτε ςυμμετείχαν ςτισ ςυνελεφςεισ. Κατζβαλλαν όμωσ φόρουσ και είχαν τθν 
υποχρζωςθ να υπθρετοφν ςτο ςπαρτιατικό ςτρατό ωσ οπλίτεσ με βαρφ οπλιςμό. 

Πλεσ οι παραγωγικζσ εργαςίεσ εκτελοφνταν από αυτοφσ και τουσ είλωτεσ, αφοφ το 
ιδιότυπο κακεςτϊσ τθσ Σπάρτθσ δεν επζτρεπε ςτουσ ομοίουσ να αςκοφν καμία 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα. Εξαςφαλίςτθκε ζτςι θ αναγκαία οικονομικι αςφάλεια και ο 
απαιτοφμενοσ χρόνοσ ςτουσ πολίτεσ τθσ Σπάρτθσ, προκειμζνου να αςχολθκοφν 
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αποκλειςτικά με τισ πολεμικζσ τζχνεσ, πράγμα που αποτζλεςε το ςθμαντικότερο από «τα 
ςυνεκτικά ςτοιχεία του ςπαρτιατικοφ οικοδομιματοσ τθσ κλαςικισ περιόδου».  

ΛΜΕ & Μπιργάλιασ (2000) (Διαςκευι) 
 

2ο Βιμα (Χτίςιμο ρόλου: Ο κφκλοσ τθσ ηωισ): Σϊρα που διαβάςατε το παράκεμα που ςασ 
αφορά ωσ ειδικοφσ, ςυμπλθρϊςτε τουσ τζςςερισ τομείσ τθσ ηωισ, όπωσ είναι ςθμειωμζνοι 
ςτο χαρτόνι που ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ. Πϊσ μπορεί να περνοφςε τον καιρό του αυτόσ ο 
άνκρωποσ; Σι να ζκανε άραγε ςτθ ηωι του; Ποιεσ ιταν οι χαρζσ, οι λφπεσ και οι φόβοι του; 
 
3ο Βιμα (Παγωμζνθ εικόνα): Δϊςτε, παράλλθλα, μια ςκθνι τθσ ηωισ του προςϊπου που 
μελετιςατε ςε παγωμζνθ εικόνα, θ οποία κα ςυνοδεφει ςτθν ζκκεςθ το ταμπλό που 
ετοιμάςατε. 
 
4ο  Βιμα (υηιτθςθ): Ο δάςκαλοσ ςε ρόλο επιμελθτι τθσ ζκκεςθσ ςυηθτά με τουσ μακθτζσ 
ςε ρόλο ιςτορικϊν για ποιουσ λόγουσ τόςο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ πάρτθσ όςο και θ 
κοινωνικι δομι τθσ ιταν τόςο αυςτθρά και ςκλθρά δομθμζνα. 
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Γραφι ςε ρόλο: Θ ζκκεςθ πρζπει να κλείςει με ζνα κείμενο ςτο οποίο να ερμθνεφεται 
ςυνολικά θ κοινωνικι κατάςταςθ ςτθ Σπάρτθ, όπωσ και το εκπαιδευτικό τθσ ςφςτθμα. Ωσ 
ιςτορικόσ και ςυνεργάτθσ του μουςείου γράφεισ ζνα κείμενο που δε κα ξεπερνά τισ 75-100 
λζξεισ και κα αναφζρεται ακριβϊσ ςε αυτό. 
ii. Αναςτοχαςμόσ: Σιμερα βγικαμε λίγο από το πρόγραμμά μασ. Γίναμε «ειδικοί» ςτθν 
αρχαϊκι ιςτορία για παιδιά κι ετοιμάςαμε υλικό για μακθτζσ δθμοτικοφ ςχολείου... Ρϊσ 
ιταν θ εμπειρία; Γράψτε τθν εντφπωςι ςασ ςτο χαρτάκι και κολλιςτε το ςτο ταμπλό που 
ετοιμάςατε: «Σιμερα ωσ ειδικόσ ιςτορικόσ ςτθν αρχαϊκι εποχι για παιδιά, αιςκάνκθκα...» 
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4 θ  δ ι δ α κ τ ι κ ι  π α ρ ζ μ β α ς θ :  Η  ν ο μ ο κ ε ς ί α  τ ο υ   ό λ ω ν α  
 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Οι ςυνζπειεσ τθσ νομοκεςίασ του Δράκοντα –οι νόμοι του 
όλωνα 

Βαςικό ερϊτθμα Ποιοι παράγοντεσ οδιγθςαν ςτθ νομοκεςία του όλωνα; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α) Είχαν όλοι οι άνκρωποι ςτο παρελκόν τθν ίδια ςτάςθ 
απζναντι ςε κεςμοφσ ςιμερα καταξιωμζνουσ; 
(β) Πϊσ μποροφν να ερμθνευκοφν οι πολλαπλζσ οπτικζσ ςτθν 
ιςτορία; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθν ζννοια τθσ ανάγκθσ που 
οδθγεί ςτθν κοινωνικι αλλαγι ςε μια ςυγκεκριμζνθ ιςτορικι 
ςυγκυρία. 
2. Να προβλθματιςτοφν ςτο κζμα τθσ ιςτορικισ αλλαγισ και του 
ορίηοντα υποδοχισ τθσ ςτθ δεδομζνθ κοινωνία. 

Προκείμενο Οι φτωχοί Ακθναίοι μεταξφ 594 και 592 π.Χ. ηθτοφν και 
πετυχαίνουν νομοκετικι διευκζτθςθ των κοινωνικϊν και 
οικονομικϊν αδιεξόδων που είχε προκαλζςει θ νομοκεςία του 
Δράκοντα. Ο όλων αναλαμβάνει το ρόλο του μεταρρυκμιςτι. 
Κα μείνουν, όμωσ, όλοι ευχαριςτθμζνοι με τισ ςθμαντικζσ 
αλλαγζσ που κα φζρει; 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Ακθναίοι διαφόρων τάξεων – Ζνασ κιρυκασ 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Παρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
Γραμματζασ όλωνα 

Αξιολόγθςθ Γραφι ςε ρόλο... Σι κα ζλεγεσ ςτο όλωνα, αν ιςουν... 
«υννεφάκια» 

Πθγζσ  Ἀριςτοτζλθσ, Ἀκθναίων Πολιτεία, 4 – 5.  

  ΛΜΕ –Αρχαϊκι Περίοδοσ: http://www.ime.gr/chronos/04/ 

 Μζλοσ Αρχαίον. Αρχαία Ελλθνικι Μουςικι ςε CD. 

 Αρχαία Λςτορία. χολικό Εγχειρίδιο Αϋ Γυμναςίου 

(Κατςουλάκοσ et al.) 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

 
Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα 
Δθμιουργία ςκθνικοφ 
i.Ακοφγεται μουςικι, όπωσ ςυνικωσ, και ο Κοφροσ δίνει οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ...  
 ii. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε τζςςερισ ομάδεσ με κακοδθγοφμενο αυτοςχεδιαςμό... 
Αφιγθςθ: Είςαι Ακθναίοσ που ηει ςτθν αρχαία Ακινα το 594 π.Χ. Ζχουν περάςει τριάντα 
χρόνια από τότε που ο Δράκων κατζγραψε τουσ νόμουσ τθσ πόλθσ. 
Ριγεσ, λοιπόν, για ψάρεμα –φτωχόσ άνκρωποσ, πϊσ να κρζψεισ τθν οικογζνειά ςου; Κάτω 
ςτο Φάλθρο, ςτθν παραλία, πολφσ κόςμοσ κάνει το ίδιο: όλοι ψαρεφουν ςμαρίδασ, 
ακερίνασ κι αν είναι τυχεροί κανζνα λάβρακα… Φτϊχεια, πολλι φτϊχεια… Και τα ψάρια 
είναι θ τροφι των φτωχϊν... 
Γυρίηοντασ ςτο «άςτυ» ςυναντάσ ςτο δρόμο ςυμπολίτεσ ςου. Φτωχοί εςφ κι αυτοί –οφτε 
όπλα δεν μπορείτε να ζχετε- και καταχρεωμζνοι πιάνετε κουβεντοφλα για τα μζτρα του 
Δράκοντα.  
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 

http://www.ime.gr/chronos/04/
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Παιχνίδι ρόλων: Σι κα μποροφςατε να ςυηθτιςετε; Δουλεφοντασ με τθν ομάδα ςασ, 
ςχεδιάςτε και παρουςιάςτε μία ςκθνι χρθςιμοποιϊντασ κίνθςθ και λόγο.  
Παρουςίαςθ ςκθνϊν 
Συμβοφλιο ολομζλειασ: Σι πρζπει να γίνει; 
Αφιγθςθ: Και ςυηιτθςαν με τουσ άρχοντεσ το πρόβλθμα και πρότειναν θ λφςθ να δοκεί 
από ζνα νζο νομοκζτθ. Και επζλεξαν το Σόλωνα με κοινι απόφαςθ: «ἰςχυρᾶσ δζ τῆσ 
ςτάςεωσ οὔςθσ καί πολφν χρόνον ἀντικακθμζνων ἀλλιλοισ, εἵλοντο κοινῇ διαλλακτιν καί 
ἄρχοντα Σόλωνα, και τιν πολιτείαν ἐπζτρεψαν αὐτῷ. *...+». Και δφο χρόνια αργότερα… 
Μακθτισ ςε ρόλο κιρυκα διαβάηει από ζνα πάπυρο που ςτθ ςυνζχεια αναρτάται ςτον 
πίνακα:  

Ακθναίοι, Ακθναίοι, Ακθναίοι 
όλων ο Ακθναίοσ επελζγθ από κοινοφ νομοκζτθσ, για να δϊςει λφςθ ςτα δφςκολα 

προβλιματα τθσ πόλθσ. Και οι νόμοι αυτοφ: 
ΕΛΑΧΚΕΛΑ: ΚΑΣΑΡΓΘΘ ΧΡΕΩΝ ΚΑΛ ΔΑΝΕΛΜΟΤ ΜΕ ΕΓΓΤΘΘ ΣΘΝ ΠΡΟΩΠΛΚΘ ΕΛΕΤΚΕΡΛΑ 

ΣΕΕΡΛ ΣΑΞΕΛ ΜΕ ΚΡΛΣΘΡΛΟ ΣΟ ΕΛΟΔΘΜΑ 
ΕΝΛΧΤΘ ΣΘ ΕΚΚΛΘΛΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΚΕΠΛΘ ΘΛΛΑΛΑ – ΛΑΪΚΟΤ ΔΛΚΑΣΘΡΛΟΤ 
ΠΟΛΝΕ ΓΛΑ ΛΔΛΩΣΕ 

Καρζκλα των αποκαλφψεων: Ο Δάςκαλοσ ςε ρόλο γραμματζα του όλωνα δζχεται 
ερωτιςεισ από τουσ μακθτζσ ςε ρόλο Ακθναίου πολίτθ για τουσ Νόμουσ που κζςπιςε: 
Κατ’  αρχιν να ςασ μιλιςω για τον κφριό μου. Τον λζνε Σόλωνα και είναι από τθν Ακινα. 
Ρατζρασ του ιταν ο Εξεκεςτίδθσ από το γζνοσ των Μεντιδϊν, τθ γενιά δθλαδι του 
τελευταίου βαςιλιά τθσ πόλθσ μασ, του Κόδρου. Μολονότι θ γενιά του είναι αρχοντικι, θ 
οικογζνειά του δεν είναι πλοφςια. Ζτςι αναγκάςτθκε να ακολουκιςει τον πατζρα του ςτο 
επάγγελμα του εμπόρου, που του ζδωςε τθν ευκαιρία να ταξιδζψω ςε πολλά μζρθ και να 
αποκομίςει γνϊςεισ και ςοφία εκτόσ από πλοφτο. Θ αγαπθμζνθ του αςχολία, όμωσ, είναι θ 
ποίθςθ. Ακοφω, Ακθναίοι πολίτεσ… 
 
Γ. Κλείςιμο 
i.  Γραφι ςε ρόλο: Είςαι Ακθναίοσ που ηει ςτθν Ακινα του 592 π.Χ. Μόλισ άκουςεσ τουσ 
νζουσ νόμουσ του Σόλωνα…  
Κλείςε για λίγο τα μάτια και ςκζψου… 
Τι κα του ζλεγεσ  
-αν ιςουν ζνα φτωχόσ αγρότθσ που μόλισ απαλλάχτθκε από τα χρζθ και το φόβο να γίνει 
δοφλοσ; 
-αν ιςουν ζνασ φτωχόσ αγρότθσ που δε χρωςτά χριματα, αλλά ζχει μόνο ζνα μικρό 
χωραφάκι που του αποδίδει ελάχιςτα; 
-αν ιςουν ο αριςτοκράτθσ που είχε προθγουμζνωσ δανείςει τον παραπάνω φτωχό αγρότθ;  
-αν ιςουν ζνασ άνκρωποσ που δε κζλει να «μπλζκεται με τθν πολιτικι», αλλά κοιτάηει μόνο 
«τα του οίκου του», είναι δθλαδι «ιδιϊτθσ»;  
ii.  Αναςτοχαςμόσ ςε «ςυννεφάκια»: Σιμερα μπικεσ για λίγο ςτθ κζςθ των πολιτϊν τθσ 
Ακινασ του 592 π.Χ. Σθμείωςε τισ παρατθριςεισ και τα ςυναιςκιματά ςου ςτα ςυννεφάκια 
που ζχεισ ςτο φφλλο ςυμπλιρωςθσ. 
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5 θ  δ ι δ α κ τ ι κ ι  π α ρ ζ μ β α ς θ :  Α π ό  τ ο ν  Π ε ι ς ί ς τ ρ α τ ο  ς τ ο ν  Κ λ ε ι ς κ ζ ν θ  
 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Θ τυραννία του Πειςιςτράτου και θ μεταρρφκμιςθ του Κλειςκζνθ 

Βαςικό ερϊτθμα Ποιοι παράγοντεσ κακορίηουν τθν κοινωνικι αλλαγι; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α) Γιατί ο Πειςίςτρατοσ, αν και τφραννοσ, δεν ανετράπθ; 
(β) Ποιοι παράγοντεσ ευνόθςαν τουσ δθμοκρατικοφσ μετά τθν 
πτϊςθ του Πειςιςτράτου; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθν ζννοια των πολλαπλϊν 
οπτικϊν ςτθν ιςτορία, «βιϊνοντασ» τα διλιμματα τθσ εποχισ. 
2. Να προβλθματιςτοφν ςτο κζμα τθσ ιςτορικισ αλλαγισ ςε 
ςυγκεκριμζνθ ςυγκυρία. 

Προκείμενο Σο 520 π.Χ. ςυνωμοτικζσ οργανϊςεισ ςτθν Ακινα ςυηθτοφν για 
πικανι ανατροπι του Πειςιςτράτου λαμβάνοντασ υπόψθ τα 
κετικά και τα αρνθτικά τθσ διακυβζρνθςισ του. Μετά το κάνατό 
του και τθν ανατροπι τθσ τυραννίδασ, ο Κλειςκζνθσ «ζδωςε τθν 
πολιτεία ςτο λαό». 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Ακθναίοι διαφόρων τάξεων – ςυνωμότεσ, ζνασ κιρυκασ 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Παρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
Γραμματζασ Κλειςκζνθ 

Αξιολόγθςθ Γράψε ζνα γράμμα ςτον Κλειςκζνθ... 
Πϊσ ςου φάνθκε που «μπικεσ» ςτθ ηωι των αρχαίων Ελλινων;  

Πθγζσ  Ἀριςτοτζλθσ, Ἀκθναίων Ρολιτεία, 4 – 5.  

  ΛΜΕ –Αρχαϊκι Περίοδοσ: http://www.ime.gr/chronos/04/ 

 Μζλοσ Αρχαίον. Αρχαία Ελλθνικι Μουςικι ςε CD. 

 Αρχαία Λςτορία. χολικό Εγχειρίδιο Αϋ Γυμναςίου 

(Κατςουλάκοσ et al.) 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα  
Δθμιουργία ςκθνικοφ 
Κινθτικι δραςτθριότθτα: Ακοφγεται μουςικι... Ο Κοφροσ βοθκόσ... Οι μακθτζσ περπατοφν 
ελεφκερα ςτο χϊρο αποδίδοντασ όςο μποροφν όςα τουσ αφθγείται ο δάςκαλοσ. ιγά-ςιγά, 
χωρίσ να μιλοφν, κοιτάηονται ςτα μάτια και  παίρνουν κζςθ ςτθν ομάδα όπου αιςκάνονται 
περιςςότερο οικεία, ςχθματίηοντασ τζςςερισ ομάδεσ. χετικζσ εικόνεσ προβάλλονται ςτο 
διαδραςτικό πίνακα. το χϊρο είναι ζτοιμα τζςςερα τραπζηια εργαςίασ, όπου οι μακθτζσ 
κα εργαςτοφν ςε ομάδεσ. Οι κουρτίνεσ είναι κλειςτζσ και ςε κάκε τραπζηι είναι 
τοποκετθμζνο ζνα κερί που κα εντείνει τθν ατμόςφαιρα ςυνωμοςίασ και θ γραπτι πθγι 
που κα χρθςιμοποιθκεί για επεξεργαςία. 
Κακοδθγοφμενοσ αυτοςχεδιαςμόσ για τθ δθμιουργία ςκθνικοφ: Είςτε Ακθναίοι του 520 
π.Χ. Ο Ρειςίςτρατοσ ζχει χρόνια καταλάβει τθν εξουςία, αςκϊντασ τθν τυραννία. Σε μια 
μυςτικι ςυνάντθςθ, ςυηθτάτε για το τι πρζπει να γίνει. Άλλοι από εςάσ ανικουν ςτουσ πιο 
προοδευτικοφσ Ακθναίουσ, που δε καμπϊνονται από τα ζργα και τθ μετριοπακι πολιτικι, 
κι άλλοι κεωροφν πωσ ο λαόσ ωφελικθκε από τθν πολιτικι του Ρειςιςτράτου και κα πρζπει 
γι’ αυτό να φανείτε επιεικείσ μαηί του. Πλοι, πάντωσ, είςτε πολζμιοι τθσ τυραννίασ, γι’  αυτό 
και βρίςκεςτε εδϊ. Ρριν αποφαςίςετε οριςτικά για τι πρζπει να κάνετε, ςυηθτάτε ξανά τα 
χαρακτθριςτικά τθσ πολιτικισ του Ρειςιςτράτου. Ροια είναι τα κετικά και ποια τα αρνθτικά 
τθσ διακυβζρνθςισ του;  
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Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Σφςκεψθ/ Ο κφκλοσ τθσ ςυνομωςίασ: Αφοφ διαβάςετε τα πρακτικά που είχε κρατιςει ο 
γραμματζασ τθσ ςυνωμοτικισ ςασ ομάδασ κατά τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςι ςασ, 
ςκεφτείτε τα κετικά και τα αρνθτικά τθσ διακυβζρνθςθσ του Πειςιςτράτου και παρουςιάςτε 
τα ςτθν ολομζλεια κατά το πρότυπο του αγϊνα λόγων, παρουςιάηοντασ και τθν απόφαςι 
ςασ για τθν οργάνωςθ ι όχι μιασ επιχείρθςθσ αποτίναξθσ του κακεςτϊτοσ του 
Πειςιςτράτου. 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 
 Θ μεταρρφκμιςθ του όλωνα δεν πζτυχε να επιλφςει τισ διαφορζσ και να 
ςυμβιβάςει τα ςυμφζροντα των κοινωνικϊν ομάδων τθσ πόλθσ μασ. Λίγο μετά το όλωνα, 
τα ακθναϊκά γζνθ χωρίηονταν ςε τρεισ πολιτικζσ παρατάξεισ ανάλογα με τον τόπο 
καταγωγισ τουσ: τουσ Πεδιαίουσ, τουσ Παραλίουσ και τουσ Διακρίουσ με επικεφαλισ τουσ 
αντίςτοιχα τον Ετεοβουτάδθ Λυκοφργο, τον Αλκμαιωνίδθ Μεγακλι και τον Πειςίςτρατο. Ο 
τελευταίοσ ωσ πολζμαρχοσ θγικθκε του πολζμου κατά των Μεγαρζων. Κατθγορϊντασ 
όμωσ τουσ πολιτικοφσ αντιπάλουσ του για επίκεςθ, κατάφερε να πάρει τθν άδεια να 
ςυγκροτιςει ζνα ςϊμα τριακοςίων ροπαλοφόρων, με τουσ οποίουσ κατζλαβε τθν 
Ακρόπολθ. Θ πρϊτθ περίοδοσ τθσ τυραννίδασ του διιρκεςε ζξι χρόνια. Ανακατζλαβε, 
ωςτόςο, τθν εξουςία ζντεκα χρόνια αργότερα με τθν υποςτιριξθ των Αλκμαιωνιδϊν. Αφοφ 
κυβζρνθςε για αρκετά χρόνια, εξορίςτθκε για δεφτερθ φορά, επειδι ιρκε ςε ςφγκρουςθ 
με τουσ Αλκμαιωνίδεσ. Σελικά, αφοφ ςυγκρότθςε ζνα ςϊμα ξζνων μιςκοφόρων, 
αποβιβάςτθκε ςτο Μαρακϊνα το 546 περίπου π.Χ. και νίκθςε τουσ Ακθναίουσ αντιπάλουσ 
του ςτθ μάχθ τθσ Παλλινθσ.  
 Eξόριςε προςωρινά τουσ πολιτικοφσ του αντιπάλουσ, μεταξφ των οποίων και τουσ 
Αλκμαιωνίδεσ, που τον είχαν βοθκιςει, αλλά δεν κατζςχεςε τα κτιματά τουσ. Προχϊρθςε 
και ςτον αναδαςμό τθσ γθσ και χοριγθςε άτοκα δάνεια ςτουσ μικροφσ καλλιεργθτζσ. 
Επιπλζον, ςυγκρότθςε τα δικαςτιρια των διμων, για να διευκολφνει τουσ κατοίκουσ τθσ 
υπαίκρου και να περιορίςει τθν δφναμθ των ευπατριδϊν ι γιατί θ ςυγκζντρωςθ των 
πολιτϊν ςτθν Ακινα κα μποροφςε να αποτελζςει απειλι για τθν εξουςία του.  
 Ζκοψε τα πρϊτα ακθναϊκά νομίςματα και υποςτιριξε τθν ανάπτυξθ του εμπορίου 
και τθσ βιοτεχνίασ. Οι διπλωματικζσ ικανότθτζσ του διαφάνθκαν ςτθν επιτυχία του να 
αποκτιςει τον ζλεγχο τθσ Xερςονιςου ςτον Eλλιςποντο, θ οποία ζλεγχε τθν οδό προσ τισ -
ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν πόλθ μασ- ςιτοπαραγωγοφσ περιοχζσ τθσ κυκίασ. υγχρόνωσ 
ςτο ςυμβολικό επίπεδο, με τθν ειςαγωγι τθσ λατρείασ του Διονφςου, τθν ανοικοδόμθςθ 
του Παρκενϊνα και τθ λαμπρότθτα του εορταςμοφ των Μεγάλων Πανακθναίων, ςυνζβαλε 
ςτθ ταφτιςθ των κατοίκων τθσ υπαίκρου με τθν ακθναϊκι πολιτεία και τθ μείωςθ τθσ 
ςθμαςίασ των τοπικϊν λατρειϊν, οι οποίεσ ιταν υπό τθν εποπτεία των αριςτοκρατικϊν 
γενϊν.  
Παρουςίαςθ ςκθνϊν ςφςκεψθσ: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν τα αποτελζςματα τθσ 
ςφςκεψισ τουσ, αναπτφςςοντασ τα επιχειριματά τουσ. 
 Αφιγθςθ: Οι Ακθναίοι δεν αντζδραςαν αν και τουσ πονοφςε το αυκαίρετο κακεςτϊσ που 
είχε επιβάλει ο Ρειςίςτρατοσ… Μόνο όταν πζκανε και τον διαδζχκθκαν οι δφο γιοι του, ο 
Λππίασ και ο Μππαρχοσ, οι Ακθναίοι αντζδραςαν δολοφονϊντασ τον Μππαρχο. Αλλά θ 
δολοφονία αυτι, τθσ οποίασ τα κίνθτρα παραμζνουν αμφιλεγόμενα, δεν είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν άμεςθ πτϊςθ τθσ τυραννίδασ, θ οποία τελικά επιτεφχκθκε με τθν 
παρζμβαςθ τθσ Σπάρτθσ, όταν ο βαςιλιάσ τθσ Σπάρτθσ Κλεομζνθσ επιτζκθκε ςτθν Ακινα, 
μετά από προτροπι των Αλκμαιωνιδϊν, ςτο γζνοσ των οποίων ανικε και ο Κλειςκζνθσ. Α… 
ναι ο Κλειςκζνθσ… ιταν αυτόσ που… 
4. Μακθτισ ςε ρόλο κιρυκα διαβάηει από ζνα πάπυρο που ςτθ ςυνζχεια αναρτάται ςτον 
πίνακα: 

Ακθναίοι, Ακθναίοι, Ακθναίοι 
Κλειςκζνθσ ο Ακθναίοσ τθν πολιτεία ςτο λαό παραδίδει. Ιτοι: 
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ΔΛΑΛΡΕΛ ΣΟΤ  ΠΟΛΛΣΕ ΑΔΛΑΚΡΛΣΩ Ε ΔΕΚΑ ΦΤΛΕ ΑΠΟ ΔΛΑΦΟΡΕΣΛΚΕ ΠΕΡΛΟΧΕ ΣΘ 
ΑΣΣΛΚΘ 

ΑΤΞΑΝΕΛ ΣΘ ΒΟΤΛΘ ΚΑΣΑ ΕΚΑΣΟ ΜΕΛΘ 
ΟΡΛΗΕΛ ΔΕΚΑ ΣΡΑΣΘΓΟΤ ΑΝΣΛ ΕΝΟ 

ΔΤΝΑΜΘ ΔΛΝΕΛ ΣΘΝ ΕΚΚΛΘΛΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ & ΛΘΓΟΡΛΑ 
ΟΛ ΠΟΛΛΣΕ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΕΧΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΑΞΛΩΜΑΣΑ 

 Καρζκλα των αποκαλφψεων: Ο Δάςκαλοσ ςε ρόλο γραμματζα του Κλειςκζνθ λζει ςτουσ 
μακθτζσ:  
Άνδρεσ Ακθναίοι, είμαι ο γραμματεφσ του Κλειςκζνουσ, γιου τθσ Μεγακλζουσ και τθσ 
Αγαρίςτθσ, που άλλαξε τουσ νόμουσ μασ κι ζδωςε τθν εξουςία ςτο λαό, αν και κρατάει κι 
αυτόσ από τυράννουσ. Είμαι εδϊ ςταλμζνοσ από αυτόν, για να ςασ εξθγιςω... 
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Γραφι ςε ρόλο: Ωσ Ακθναίοσ τθσ εποχισ του Κλειςκζνθ, ηεισ τισ αλλαγζσ που φζρνουν οι 
μεταρρυκμίςεισ του κι αποφαςίηεισ να του γράψεισ μια επιςτολι, για να του εκφράςεισ τισ 
κετικζσ ςου εντυπϊςεισ ι τα αρνθτικά ςου ςχόλια για τισ μεταρρυκμίςεισ του. Αφοφ κάνεισ 
μια αναφορά ςτα ςτοιχεία τθσ καταγωγισ του Κλειςκζνθ, μπορείσ να αναφερκείσ ςτο νζο 
που φζρνουν τα μζτρα του. Μποροφν αυτά να κεραπεφςουν τισ πλθγζσ του πολιτεφματοσ 
και τθν αδικία;  Αφοροφν αυτζσ οι μεταρρυκμίςεισ το λαό; Πιςτεφεισ ότι οι εξελίξεισ αυτζσ 
κα επθρεάςουν το μζλλον;  
ii. Αναςτοχαςμόσ: Σϊρα μόλισ τζλειωςε κι άλλθ μία δραςτθριότθτα... Κλείςε τα μάτια και 
ςκζψου... Πϊσ νιϊκεισ που τόςεσ φορζσ «μπικεσ» ςτθ ηωι των αρχαίων Ελλινων κι ζγινεσ 
ζνα με αυτοφσ; Πϊσ ςου ζχει φανεί ωσ τϊρα θ διαδικαςία; Γράψε τισ ςκζψεισ ςου ςτο 
χαρτάκι κι εμπιςτεφςου τισ ςτον Κοφρο... 
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6 θ  δ ι δ α κ τ ι κ ι  π α ρ ζ μ β α ς θ :  Α κ λ θ τ ι ς μ ό σ  &  Ο λ υ μ π ι α κ ο ί  Α γ ϊ ν ε σ  
 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ ςτθν αρχαιότθτα 

Βαςικό ερϊτθμα Γιατί ιταν τόςο ςθμαντικοί οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ ςτθν 
αρχαιότθτα; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθν ζννοια του ακλθτιςμοφ κατά 
τθν εποχι ςτθν οποία γεννικθκε ο κεςμόσ. 
2. Να αξιολογιςουν τθ ςθμαςία τθσ νίκθσ ςτον αγϊνα κατά τθν 
αρχαιότθτα. 

Προκείμενο Ο διαςθμότεροσ ςαλπιγκτισ τθσ αρχαιότθτασ, ο Θρόδωροσ ο 
Μεγαρεφσ, επιςτρζφει νικθτισ από τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ 
και οι ςυμπολίτεσ του γκρεμίηουν μζροσ του τείχουσ για να 
περάςει. Θ πράξθ αυτι προκαλεί κατάπλθξθ ςε ζναν περαςτικό 
κφκθ που τουσ ρωτά ςχετικά. Εκείνοι του απαντοφν για τθν 
πραγματικι αξία τθσ νίκθσ ςτουσ Αγϊνεσ.  

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Μεγαρείσ πολίτεσ- ζνασ μακθτισ ςε ρόλο γζροντα Μεγαρζωσ 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Παρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
Ξζνοσ κφκθσ 

Αξιολόγθςθ Γραφι ςε ρόλο... Δϊςε τθ ςυμβουλι ςου... 
κζψου τθν περιπζτειά μασ και πεσ τθν, όταν ζρκει θ ςειρά ςου... 

Πθγζσ  Λουκιανόσ, Ἀνάχαρςισ ἤ Ρερὶ γυμναςίων, 15.  

  ΛΜΕ –Από τθν αρχαία Ολυμπία ςτθν Ακινα του 1896. 

«Θρόδωροσ από τα Μζγαρα»: 

http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/206f.html  

 Μζλοσ Αρχαίον. Αρχαία Ελλθνικι Μουςικι ςε CD. 

 Αρχαία Λςτορία. χολικό Εγχειρίδιο Αϋ Γυμναςίου 

(Κατςουλάκοσ et al.) 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα  
Δθμιουργία ςκθνικοφ 
Κακοδθγοφμενοσ αυτοςχεδιαςμόσ: Οι μακθτζσ κινοφνται ελεφκερα ςτο χϊρο ακοφγοντασ 
τον Κοφρο. χετικζσ εικόνεσ προβάλλονται ςτο διαδραςτικό πίνακα. Ακοφγεται μουςικι... 
Αφιγθςθ: Είςτε Μεγαρείσ που ηουν ςτα Μζγαρα του 3ου αι. π.Χ., αμζςωσ μετά τθν 
Ολυμπιάδα του 292 π.Χ., όπου επικρατεί μεγάλθ αναςτάτωςθ... Κάτι ετοιμάηεται... Ο 
διαςθμότεροσ ςαλπιγκτισ τθσ αρχαιότθτασ, ο Θρόδωροσ ο Μεγαρεφσ, επιςτρζφει ςτθν πόλθ 
του μετά τθν τελευταία κριαμβευτικι του νίκθ ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ... Ετοιμάηεςτε να 
γκρεμίςετε ζνα τμιμα του τείχουσ τθσ πόλθσ, για να περάςει ο μζγασ νικθτισ. Δεν είναι δα 
και μικρό το κατόρκωμά του˙ ζχει κερδίςει ςε δζκα ςυνεχείσ Ολυμπιάδεσ, καλφπτοντασ 
διάςτθμα ςχεδόν 40 χρόνων. Λίγα χρόνια πριν, μάλιςτα, βοικθςε το Δθμιτριο Α' τον 
Ρολιορκθτι να κυριεφςει το Άργοσ, ςαλπίηοντασ με δφο ςάλπιγγεσ ταυτόχρονα και 
εμψυχϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο τουσ ςτρατιϊτεσ να πολεμιςουν με περιςςότερθ ορμι. 
Οι μακθτζσ διαμορφϊνουν ςχετικι ςκθνι...  
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο ξζνου: Ζνασ ξζνοσ από τθ κυκία, μια χϊρα μακρινι, που ζχει ζρκει για 
επίςκεψθ ςτθν πόλθ, παρακολουκεί τα τεκταινόμενα:  
Μα είναι δυνατόν; ρωτά. Γκρεμίηετε τα τείχθ τθσ πόλθσ ςασ για ζναν τάχα μου ακλθτι, που 
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όλθ μζρα αςκείται και κοπιάηει με το ςϊμα του και δουλειά άλλθ δεν κάνει; Και αφοφ 
νίκθςε ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ,  κατά πϊσ λζνε πιρε για ζπακλο ζνα ςτεφάνι αγριελιάσ; 
Τι αλλόκοτο πράγμα και τοφτο... Να κυςιάηετε τθν αςφάλεια τθσ πόλθσ για ζναν ςαλπιγκτι; 
 
Ο δάςκαλοσ ακουμπά ςτον ϊμο ζνα μακθτι που ζτςι παίρνει το ρόλο του ςοφοφ γζροντα 
Μεγαρζωσ. 
Μακθτισ ςε ρόλο γζροντα Μεγαρζωσ (διαβάηει ι εκφωνεί το απόςπαςμα, που ζχει δοκεί 
από πριν ςε όλθ τθν τάξθ, ενϊ οι υπόλοιποι μακθτζσ ακοφν και ςυνεχίηουν να 
αναπαριςτοφν τθ δράςθ): Υπιρξε κάποτε, ω ξζνε, ζνασ Ακθναίοσ νομοκζτθσ, ο Σόλων, που 
ς’  ζνα ςυμπατριϊτθ ςου είπε για τουσ αγϊνεσ και τουσ ακλθτζσ: «υπάρχει ζνασ άλλοσ 
αγϊνασ, κοινόσ για όλουσ τουσ καλοφσ πολίτεσ και ζνα ςτεφάνι όχι από πεφκο οφτε από 
αγριελιά ι ςζλινο, αλλά ζνα που κλείνει μζςα του όλθ τθν ανκρϊπινθ ευδαιμονία, εννοϊ 
τθν ελευκερία, και του κακενόσ ατομικά και τθσ πατρίδασ γενικά, και τον πλοφτο και τθ 
δόξα και τθν απόλαυςθ των πατροπαράδοτων γιορτϊν και τθ ςωτθρία των δικϊν μασ, και 
με μια λζξθ ό,τι ωραιότερο κα μποροφςε να ηθτιςει κανείσ να του χαρίςουν οι κεοί. Πλα 
αυτά είναι ςυνυφαςμζνα με το ςτεφάνι *...+ και απορρζουν από τον αγϊνα εκείνο, ςτον 
οποίο οδθγοφν οι αςκιςεισ και οι κόποι». 
 
Ερωτιςεισ από το δάςκαλο ςε ρόλο ξζνου: Ο δάςκαλοσ ακουμπά ςτον ϊμο ζναν ζναν τουσ 
μακθτζσ και τουσ ρωτά αν ςυμφωνοφν... Εκείνοι απαντοφν με μια φράςθ που να ςχολιάηει 
το λόγο του μακθτι ςε ρόλο γζροντα και κυρίωσ τα λόγια του όλωνα. Κάκε φορά ρωτά: 
Εςφ ςυμφωνείσ; Αφοφ απαντιςει, κάκε μακθτισ φεφγει από τθ «ςκθνι» του γκρεμίςματοσ 
του τείχουσ και κάκεται ςτθ κζςθ του. 
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Γραφι ςε ρόλο: Ωσ Μεγαρεφσ του 3ου αι. π.Χ. και αφοφ άκουςεσ όςα ςυνζβθςαν το πρωί 
κατά τθν υποδοχι του Θροδϊρου του Μεγαρζωσ ςτθν πόλθ, γυρίηεισ αργά το βράδυ ςτο 
ςπίτι και βρίςκεισ τθ γυναίκα ςου ζξαλλθ. Ο γιοσ ςασ δε κζλει να πάει, λζει, ςτο 
Γυμναςτιριο, γιατί βαριζται να πυγμαχεί πια με τουσ φίλουσ του και ο γυμναςτισ από πάνω 
να τον τιμωρεί με τθ διχαλωτι ράβδο για κάκε λάκοσ που κάνει. Τι κα του πεισ;  
ii. Αναςτοχαςμόσ: Κλείςε τα μάτια... Σκζψου μια φράςθ για τθν περιπζτεια που ζηθςεσ 
ςιμερα και κράτθςζ τθ για τον εαυτό ςου, μζχρι να νιϊςεισ ζνα άγγιγμα ςτον ϊμο. Τότε, κα 
τθ μοιραςτείσ μαηί μασ. 
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7 θ  δ ι δ α κ τ ι κ ι  π α ρ ζ μ β α ς θ :  Α κ θ ν α ί ο ι  κ α ι   π α ρ τ ι ά τ ε σ  μ α η ί . . .  Η  ε ν ό τ θ τ α  
τ ω ν  Ε λ λ ι ν ω ν  

 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Θ ενότθτα των Ελλινων μπροςτά ςτον κοινό κίνδυνο 

Βαςικό ερϊτθμα Ποιοι παράγοντεσ ζκαναν τουσ Ζλλθνεσ κατά τθν Αρχαϊκι εποχι 
να αιςκανκοφν τθν κοινι τουσ ταυτότθτα; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι θ ζννοια τθσ «εκνικισ 
ενότθτασ» δεν ιταν αυτονόθτθ ςτθν αρχαιότθτα. 
2. Να προβλθματιςτοφν για τα κίνθτρα που ϊκθςαν ςτθν ενότθτα 
των Ελλινων. 

Προκείμενο Σο 481 π.Χ. οι Ζλλθνεσ ςυνζρχονται ςτον Λςκμό τθσ Κορίνκου με 
ςκοπό να αποφαςίςουν από κοινοφ τθν αντιμετϊπιςθ μιασ 
επερχόμενθσ ειςβολισ των Περςϊν. το υνζδριο αυτό 
αποφαςίηουν να αμυνκοφν ενωμζνοι. 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Ακθναίοι, παρτιάτεσ, Μεγαρείσ 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Παρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
Ζλλθνασ  

Αξιολόγθςθ Γραφι ςε ρόλο... Βγάλε το λόγο ςου... 
Ομαδικό γλυπτό... 

Πθγζσ  Ἡρόδοτοσ, Ἱςτορίθ, 8.144.  

 ΛΜΕ –Αρχαϊκι Περίοδοσ: http://www.ime.gr/chronos/04/ 

 Μζλοσ Αρχαίον. Αρχαία Ελλθνικι Μουςικι ςε CD. 

 Αρχαία Λςτορία. χολικό Εγχειρίδιο Αϋ Γυμναςίου 

(Κατςουλάκοσ et al.) 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα  
Δθμιουργία ςκθνικοφ 
Μουςικι... Ο Κοφροσ κακοδθγεί... 
Τον 5ο αι. π.Χ. οι Ρερςικοί πόλεμοι αναςτάτωςαν τθν Ελλάδα.  
Στο ςυνζδριο του Λςκμοφ, το 481 π.Χ., οι Ζλλθνεσ υποψιαηόμενοι τισ περςικζσ προκζςεισ για 
εκςτρατεία εναντίον τθσ Ελλάδασ, αποφαςίηουν να αμυνκοφν ενωμζνοι. 
Είςτε άλλοι Ακθναίοι κι άλλοι Σπαρτιάτεσ και βρίςκεςτε ςτο ςυνζδριο αυτό... 
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ... Κακεμία περιζχει 2-3 Ακθναίουσ και 2-3 παρτιάτεσ. 
Σφςκεψθ: Σε ζνα διάλειμμα των επίςθμων ςυνομιλιϊν, βρίςκεςτε ςε μια παρζα Ακθναίων 
και Σπαρτιατϊν  και ςυηθτάτε για τον επερχόμενο κίνδυνο... Οι Σπαρτιάτεσ αναφζρουν όςα 
οι ίδιοι μποροφν να προςφζρουν ςτον αγϊνα εναντίον των Ρερςϊν, ενϊ οι Ακθναίοι 
αντίςτοιχα τεκμθριϊνουν τθ δικι τουσ πικανι προςφορά ςτον πόλεμο. Τι μπορεί να λζνε 
μεταξφ τουσ; 
Παρουςίαςθ ςφςκεψθσ και επιχειρθμάτων κάκε πλευράσ 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο Ζλλθνα: Κι αφοφ είναι τόςο πολλά αυτά που διακρίνουν τουσ Ακθναίουσ 
από τουσ Σπαρτιάτεσ, μπορείτε να πολεμιςετε μαηί, τελικά; 
Συηιτθςθ εντόσ ρόλων 
Αφιγθςθ: Τελικά, Σπαρτιάτεσ και Ακθναίοι ςυμφωνοφν να αντιμετωπίςουν ενωμζνοι τον 
περςικό κίνδυνο. Ειδικότερα, απαντϊντασ οι Ακθναίοι ςτουσ απεςταλμζνουσ τθσ Σπάρτθσ 
δθλϊνουν: «Οι Ζλλθνεσ είναι από το ίδιο αίμα, ζχουν τθν ίδια γλϊςςα, ζχουν ναοφσ και 
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αγάλματα κεϊν και κυςίεσ όλα κοινά και ςυνικειεσ ίδιεσ». 
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Γραφι ςε ρόλο: Γυρίηοντασ ςτθν πόλθ ςου, τα Μζγαρα, πρζπει ωσ εκπρόςωπόσ τθσ ςτο 
ςυνζδριο του Λςκμοφ, να ανακοινϊςεισ ςτουσ ςυμπολίτεσ ςου τθν κοινι απόφαςθ όλων των 
Ελλινων να πολεμιςουν ενωμζνοι. Ετοιμάηεισ, λοιπόν, ζνα λόγο που κα εκφωνιςεισ 
μπροςτά ςτθ ςυγκζντρωςθ των ςυμπολιτϊν ςου, ςτον οποίο κα τουσ ενθμερϊνεισ και κα 
αιτιολογείσ τθν απόφαςθ που λάβατε από κοινοφ οι αντιπρόςωποι. Ο λόγοσ μπορεί να 
ξεκινά κάπωσ ζτςι... 

Άνδρεσ Μεγαρείσ,  
ζρχομαι από το ςυνζδριο του Λςκμοφ, όπου όλοι οι Ζλλθνεσ αποφαςίςαμε να ενωκοφμε για 
να αντιμετωπίςουμε τον Ρζρςθ βαςιλιά που ζρχεται εναντίον μασ. Θ απόφαςι μασ αυτι 
δεν είναι τυχαία οφτε αλόγιςτθ.  
(ςυνζχιςε...) 

 
ii. Αναςτοχαςμόσ: Κάκε μακθτισ ασ πάρει τθ κζςθ που του ταιριάηει ςχθματίηοντασ μια 
παράςταςθ, που να ζχει ςχζςθ με το μάκθμά μασ. Αυκόρμθτα, όταν ζρκει θ κατάλλθλθ 
ςτιγμι για τον κακζνα, ελάτε να ςυμπλθρϊςετε τθ ςτάςθ των προθγοφμενων... Ασ ξεκινιςει 
ο/θ... (Ομαδικό γλυπτό) 
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8 θ  δ ι δ α κ τ ι κ ι  π α ρ ζ μ β α ς θ :  Π ε ρ ς ι κ ο ί  Π ό λ ε μ ο ι  -  Ν ό μ ο σ  &  υ π α κ ο ι  
 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Οι Περςικοί πόλεμοι 

Βαςικό ερϊτθμα Ποιοι παράγοντεσ επθρεάηουν τθ νίκθ ςτον πόλεμο; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α) Μπορεί ο νόμοσ να επθρεάςει τθν ανδρεία ςτθ μάχθ; 
(β) Γιατί νίκθςαν οι Ζλλθνεσ ςτουσ περςικοφσ πολζμουσ; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ πϊσ οι ιδζεσ και οι αξίεσ 
επθρεάηουν τισ πράξεισ των ανκρϊπων ςε ςυγκεκριμζνο ιςτορικό 
πλαίςιο. 
2. Να προβλθματιςτοφν για τθ ςθμαςία τθσ νίκθσ ςε ζνα 
κοινωνικό πλαίςιο, όπου ο πολίτθσ ζχει ιδιαίτερθ αξία. 

Προκείμενο Ο ιςτορικόσ Θρόδοτοσ προςπακεί να εξθγιςει πϊσ ςυνζβθ να 
νικιςουν οι λίγοι και φτωχοί Ζλλθνεσ τον υπεράρικμο ςτρατό των 
Περςϊν. Ακοφει μαρτυρίεσ και μζςα από μία κφελλα ςκζψεων, 
καταλιγει ςτο ςυμπζραςμά του.  

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ υλλογικόσ ρόλοσ ο Θρόδοτοσ, οι ςκζψεισ του Θροδότου 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Παρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
Τδάρνθσ & γζροντασ παρτιάτθσ 

Αξιολόγθςθ Γραφι ςε ρόλο... Γράψε τον επίλογο τθσ Λςτορίασ... 
Γράψε το ςχόλιό ςου για το μάκθμα και κφκλωςε το προςωπάκι 
που ςε αντιπροςωπεφει... 

Πθγζσ  Ἡρόδοτοσ, Ἱςτορίθ, 7.135-136 

  ΛΜΕ –Αρχαϊκι Περίοδοσ: http://www.ime.gr/chronos/04/ 

 Μζλοσ Αρχαίον. Αρχαία Ελλθνικι Μουςικι. CD (Π. 

Σαμποφρθσ & GEO). 

 Αρχαία Λςτορία. χολικό Εγχειρίδιο Αϋ Γυμναςίου 

(Κατςουλάκοσ et al.) 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

 
Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα  
Μουςικι... Ο Κοφροσ βοθκόσ...  
Αφιγθςθ: Ο Θρόδοτοσ, ο πρϊτοσ ιςτορικόσ τθσ αρχαιότθτασ, ςτο ζργο του Ἱςτορίθ, μασ μιλά 
για τουσ Ρερςικοφσ πολζμουσ που αναςτάτωςαν τθν Ελλάδα κατά τον 5ο αι. π.Χ.˙ για το ζργο 
του, μάλιςτα, ζχει ονομαςτεί από τον Κικζρωνα «πατζρασ τθσ ιςτορίασ». Θ μζκοδοσ του 
Θρόδοτου είναι κριτικι (παρατιρθςθ-κρίςθ-ζρευνα). Ραρακζτει ό,τι ακοφει από μάρτυρεσ, 
χωρίσ βζβαια αυτό να ςθμαίνει ότι τα πιςτεφει όλα· καταβάλλει, όμωσ, αξιόλογθ 
προςπάκεια για αμερόλθπτθ, αντικειμενικι και νθφάλια ζκκεςθ των γεγονότων. Στθν 
προςπάκειά του να αναηθτιςει τθν αλικεια, ακοφει ςυχνά αντικρουόμενεσ πλθροφορίεσ, 
τισ οποίεσ ςυνκζτει κριτικά.  
Κατευκυνόμενοσ αυτοςχεδιαςμόσ – Συλλογικόσ ρόλοσ: Κακζνασ από εςάσ είναι ο 
Θρόδοτοσ. Ρροςπακιςτε να μπείτε για λίγο ςτθ κζςθ του... Αναηθτϊντασ τθν αλικεια, 
βρίςκετε δφο μάρτυρεσ, ζναν Ρζρςθ κι ζναν Ζλλθνα, που κα ςασ δϊςουν πλθροφορίεσ... 
Κζλετε να απαντιςετε ςε ζνα βαςικό ερϊτθμα... Γιατί νίκθςαν οι Ζλλθνεσ τουσ Ρζρςεσ, αν 
και ιταν πολφ λιγότεροι και είχαν περιοριςμζνουσ πόρουσ;  
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Στθν Ρερςία ςυναντάτε τον Υδάρνθ, εγγονό του Υδάρνθ, διοικθτι των ςτρατιωτικϊν 

http://www.ime.gr/chronos/04/
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δυνάμεων ςτα παρακαλάςςια τθσ Μικράσ Αςίασ 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο Υδάρνθ: Ιρκαν δυο άνδρεσ από τθ Σπάρτθ κάποτε εδϊ, μου είπε ο 
παπποφσ μου... Ο Σπερκίασ, ο γιοσ του Ανθρίςτου, κι ο Βοφλισ, ο γιοσ του Νικολάου, κι από 
τθν φφςθ τουσ προικιςμζνοι με χαρίςματα κι από τθν πλουςιότερθ τάξθ τθσ πόλθσ τουσ, 
κατά πϊσ μου ‘πε. Είχαν αναλάβει εκελοντικά να τιμωρθκοφν από τον Ξζρξθ ςαν 
αντάλλαγμα για τθ κανάτωςθ των κθρφκων των Ρερςϊν ςτθ Σπάρτθ. Ζτςι οι Σπαρτιάτεσ 
τουσ ζςτειλαν ςτουσ Ρζρςεσ για να κανατωκοφν. Στθν πορεία τουσ προσ τα Σοφςα φκάνουν 
ςτθν αυλι του Υδάρνθ. Κι αυτόσ, αφοφ τουσ φιλοξζνθςε κάνοντάσ τουσ το τραπζηι, τουσ 
ρϊτθςε: «Άνδρεσ Λακεδαιμόνιοι, γιατί δεν δζχεςκε να γίνετε φίλοι του βαςιλιά; Να, 
βλζπετε πϊσ ξζρει ο βαςιλιάσ να τιμά τουσ άνδρεσ που ζχουν αρετι, ρίχνοντασ μία ματιά ςε 
μζνα και τθ κζςθ που κατζχω. Ζτςι λοιπόν κι εςείσ, αν γίνετε άνκρωποι του βαςιλιά (γιατί 
ζχει ςχθματίςει τθν γνϊμθ πωσ είςκε άνδρεσ με αρετι), ο κακζνασ ςασ κα μποροφςε να 
εξουςιάηει μία περιοχι τθσ Ελλάδοσ που κα του παραχωροφςε ο βαςιλιάσ». Η απόκριςι 
τουσ ιταν αρνθτικι, γιατί, του είπαν με κράςοσ, αυτόσ που τουσ το πρότεινε ιταν δοφλοσ 
του βαςιλιά, ενϊ εκείνοι ελεφκεροι, γιατί υπακοφουν μόνο ςτο νόμο που είναι ίδιοσ για 
όλουσ και είναι ελεφκεροι να τον τθροφν. 
Παγωμζνθ εικόνα: Σι να εννοοφςαν άραγε οι Βοφλισ και περκίασ; Αποδϊςτε το νόθμα τθσ 
φράςθσ τουσ, όπωσ το καταλαβαίνετε ςε μια παγωμζνθ εικόνα, μια ςκζψθ, που περνά από 
το μυαλό του Θροδότου. Δϊςτε ςτθν εικόνα ςασ ζναν τίτλο. 
 
Στθν Ελλάδα, ςτθ Σπάρτθ, ςυναντάτε ζνα γζροντα Σπαρτιάτθ, που γνϊριςε τουσ Βοφλι και 
Σπερκία  
Δάςκαλοσ ςε ρόλο γζροντα Σπαρτιάτθ: Πταν, ςτθν πρϊτθ εκςτρατεία των Ρερςϊν, ο 
Δαρείοσ ζςτειλε κιρυκεσ ςτθν πόλθ μασ, όπωσ ζκανε και ςε όλεσ τισ πόλεισ τθσ Ελλάδοσ, για 
να ηθτιςουν «γθν και φδωρ», εμείσ οι Λακεδαιμόνιοι τουσ πετάξαμε ςε ζνα πθγάδι και τουσ 
καλοφςαμε να πάρουν από κει «γθν και φδωρ» και να τα πάνε ςτον βαςιλιά τουσ. Εξαιτίασ 
όμωσ αυτοφ του γεγονότοσ, οι Σπαρτιάτεσ κάναμε κυςίεσ αλλά άδικα περιμζναμε αίςια 
προμθνφματα. Κι αυτό κράτθςε πολφ καιρό ςτθν πόλθ μασ. Και κακϊσ αγανακτοφςαμε και 
το κεωροφςαμε μεγάλθ ςυμφορά, ςυγκαλζςαμε πολλζσ φορζσ ςυνζλευςθ των πολιτϊν 
τουσ κι ο κιρυκασ φϊναηε: Ροιοσ Σπαρτιάτθσ δζχεται με τθν κζλθςι του να δϊςει τθν ηωι 
του για τθν Σπάρτθ; Τότε λοιπόν παρουςιάςκθκαν ο Σπερκίασ, ο γιοσ του Ανθρίςτου, κι ο 
Βοφλισ, ο γιοσ του Νικολάου, Σπαρτιάτεσ που κι από τθν φφςθ τουσ ιςαν προικιςμζνοι με 
χαρίςματα κι από τθν πλουςιότερθ τάξθ τθσ πόλθσ, ανζλαβαν εκελοντικά να τιμωρθκοφν 
από τον Ξζρξθ για τθν κανάτωςθ των κθρφκων του Δαρείου. Ζτςι οι Σπαρτιάτεσ τουσ 
ζςτειλαν ςτουσ Ρζρςεσ για να κανατωκοφν.  
 Πταν παρουςιάςκθκαν ςτο βαςιλιά πρϊτα πρϊτα, ενϊ οι ςωματοφφλακζσ του τουσ 
πρόςταηαν, αςκϊντασ βία, να πζςουν και να προςκυνιςουν το βαςιλιά, δεν δζχκθκαν με 
κανζναν τρόπο να το κάνουν, όςο κι αν εκείνοι τουσ ζςπρωχναν το κεφάλι προσ τα κάτω· 
γιατί, επζμεναν πωσ οφτε ςτον νόμο τουσ είναι γραμμζνο να προςκυνοφν άνκρωπο οφτε γι’ 
αυτό ιλκαν. Κι αφοφ με αγϊνα απζφυγαν τθν προςκφνθςθ, κατόπιν λζνε τα εξισ και με το 
ακόλουκο περίπου περιεχόμενο: «Βαςιλιά των Μιδων, εμάσ μασ ζςτειλαν οι Λακεδαιμόνιοι 
ωσ αντιςτάκμιςμα για τουσ κιρυκζσ ςασ που κανατϊκθκαν ςτθν Σπάρτθ, για να 
πλθρϊςουμε εμείσ για τον κάνατό τουσ». Τότε ο Ξζρξθσ καυμάηοντασ τθν ανδρεία τουσ, 
τουσ είπε πωσ δεν ικελε να γίνει όμοιοσ μϋ εκείνουσ που ςκότωςαν πρζςβεισ και 
παρζβθςαν κεϊκοφσ νόμουσ που ςζβονται όλοι οι άνκρωποι, οπότε και τουσ άφθςε 
ελεφκερουσ. Ζτςι μου τα ‘παν τα παλικάρια, Θρόδοτε, ζτςι ς’ τα λζω. Κι όταν επζςτρεψαν ο 
Σπερκίασ και ο Βοφλισ ςτθ Σπάρτθ ςταμάτθςαν και οι κακοί οιωνοί.  
Απόδοςθ ςκθνισ: Βρείτε μία φράςθ από το κείμενο και με τίτλο αυτιν αποδϊςτε μια 
ςκθνι από αυτό, με διάλογο και κίνθςθ ι παντομίμα ι παγωμζνθ εικόνα ι όπωσ αλλιϊσ 
κζλετε. Μθν ξεχάςετε να δϊςετε τον τίτλο τθσ ςκθνισ ςασ. 
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Συλλογικόσ ρόλοσ –Φωνζσ ςτο κεφάλι: Ζχοντασ υπόψθ του ο Θρόδοτοσ τισ μαρτυρίεσ αυτζσ 
και προςπακϊντασ να εξθγιςει λογικά γιατί οι Ζλλθνεσ, αν και λιγότεροι και με πενιχρά 
μζςα νίκθςαν τουσ Ρζρςεσ, ςκζφτεται... Κάκε μακθτισ ωσ Θρόδοτοσ προςκζτει και μια 
ςχετικι ςκζψθ, ζνα επιχείρθμα για το ςτοιχείο που ζκανε τουσ Ζλλθνεσ να ορκϊςουν 
αποτελεςματικά το ανάςτθμά τουσ ςτουσ Ρζρςεσ... Κάκε φωνι που ακοφγεται είναι και μια 
ςκζψθ του ιςτορικοφ... 
 
Τα μονοπάτια τθσ ςκζψθσ (εξζλιξθ του παιχνιδιοφ «ςπαςμζνο τθλζφωνο»): Οι μακθτζσ ωσ 
Θρόδοτοσ μπαίνουν ςε δφο γραμμζσ. Ο πρϊτοσ λζει το επιχείρθμά του ςτον δεφτερο, ο 
δεφτεροσ ςτον τρίτο κοκ. Πταν ολοκλθρωκεί θ γραμμι ο πρϊτοσ και ο τελευταίοσ 
ανακοινϊνουν τα επιχειριματά τουσ.  
 
Συηιτθςθ: Γιατί νίκθςαν, λοιπόν, οι Ζλλθνεσ; 
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Γραφι ςε ρόλο: Κλείνοντασ τισ ςκζψεισ του, ο ιςτορικόσ πρζπει να καταγράψει τα 
ςυμπεράςματά του... Είςαι ο Θρόδοτοσ και καταλιγεισ... Μετά από αυτι τθ κφελλα 
ςκζψεων, μετά από τα τόςα επιχειριματα και αντεπιχειριματα, γράψε ςτο τζλοσ τθσ 
Λςτορίασ των Ρερςικϊν Ρολζμων το ςυμπζραςμά ςου... Γιατί τελικά νίκθςαν οι Ζλλθνεσ; 
ii. Αναςτοχαςμόσ: Πϊσ ςου φάνθκε ςιμερα το παιχνίδι; ε βοικθςε να καταλάβεισ 
καλφτερα τθ διαφορά Ελλινων και Περςϊν, θ οποία οδιγθςε ςτθ νίκθ των Ελλινων; Αφοφ 
γράψεισ το ςχόλιό ςου, απόδωςε τθν αίςκθςθ που ςου άφθςε θ δραςτθριότθτα 
κυκλϊνοντασ το προςωπάκι που ςε αντιπροςωπεφει περιςςότερο. 
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9θ διδακτικι παρζμβαςθ: Ο Κοφροσ και θ Κόρθ  
 

Διάρκεια Δφο (2) διδακτικζσ ϊρεσ 

Θζμα Θ αρχαϊκι τζχνθ –θ γλυπτικι 

Βαςικό ερϊτθμα Πϊσ οι κοινωνικζσ ςυνκικεσ επθρεάηουν τθν τζχνθ; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α) Πϊσ αποδίδεται ςτθ μορφι του Κοφρου το ιδανικό του άνδρα 
τθσ εποχισ; 
(β) Πϊσ αποδίδεται ςτθ μορφι τθσ Κόρθσ το ιδανικό τθσ γυναίκασ 
τθσ εποχισ; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ πϊσ θ τζχνθ επθρεάηεται από τισ 
ςυνκικεσ τθσ κοινωνίασ. 
2. Να προβλθματιςτοφν για τθ ςχζςθ τθσ μορφισ των αγαλμάτων 
τθσ εποχισ με το ιςτορικό τουσ πλαίςιο. 

Προκείμενο Σο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο εγκαινιάηει μια νζα πτζρυγα 
για τθν Αρχαϊκι τζχνθ και καλεί τουσ μακθτζσ, ωσ ειδικοφσ, να 
επιλζξουν τα εκκζματα και να τα παρουςιάςουν. 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Ειδικοί ιςτορικοί /αρχαιολόγοι , κοφροι και κόρεσ τθσ εποχισ 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Παρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
 

Αξιολόγθςθ Ομαδικό γλυπτό και 
Αποχαιρζτθςε τουσ φίλουσ ςου που κα εκτεκοφν ςτο μουςείο... 

Πθγζσ  Λςτορία Σζχνθσ, Γϋ ΓΕΛ. 

  ΛΜΕ –Αρχαϊκι Περίοδοσ: http://www.ime.gr/chronos/04/ 

 wikipedia 

 Μζλοσ Αρχαίον. Αρχαία Ελλθνικι Μουςικι ςε CD. 

 Αρχαία Λςτορία. χολικό Εγχειρίδιο Αϋ Γυμναςίου 

(Κατςουλάκοσ et al.) 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα  
Θ κακθγιτρια μπαίνει μζςα ςτθν τάξθ και ξαφνικά χτυπά το τθλζφωνό τθσ: «Ναι, βεβαίωσ, 
μεγάλθ μασ χαρά. Κα τουσ ενθμερϊςω αμζςωσ». 
τθ ςυνζχεια ενθμερϊνει τουσ μακθτζσ:  
«Στο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο εγκαινιάηεται μια νζα πτζρυγα με κζμα «Αρχαϊκι τζχνθ 
και κακθμερινι ηωι». Θ αίκουςα κα ζχει τισ δφο πλευρζσ τθσ αφιερωμζνεσ ςτα 
χαρακτθριςτικά αγάλματα τθσ εποχισ, τουσ Κοφρουσ και τισ Κόρεσ, και τθ ηωι αντίςτοιχα 
των νεαρϊν ανδρϊν και γυναικϊν που απεικονίηονται ςε αυτά. 
Το μουςείο ηθτά τθ βοικειά μασ. Κζλει να αναλάβετε ωσ επιμελθτζσ τθσ ζκκεςθσ να 
αξιοποιιςετε αρχαιολογικά ευριματα, που βρίςκονται ςτθν αποκικθ του μουςείου, για να 
αποδϊςετε όςο γίνεται με περιςςότερθ ακρίβεια και πιςτότθτα τθν ιςτορικι πλθροφορία... 
Τι λζτε; Μποροφμε να φζρουμε ςε πζρασ αυτιν τθν αποςτολι;» 
Οι μακθτζσ απαντοφν και ςτθ ςυνζχεια μεταφζρονται ςτθν αίκουςα των υπολογιςτϊν, 
όπου υπάρχει ιδθ ςτθν επιφάνεια εργαςίασ τεςςάρων υπολογιςτϊν ζνασ φάκελοσ με το 
προσ επεξεργαςία υλικό (φωτογραφίεσ και πλθροφοριακό υλικό) κι ζνα ενεργό φφλλο 
εργαςίασ, για να γράψουν ςε αυτό. Μπροςτά ςε κάκε υπολογιςτι (ςτακμό) βρίςκεται ζνα 
κουτί με αντίγραφα αντικειμζνων αρχαϊκισ εποχισ (αγγεία, όςτρακα, παιχνίδια).  
Χωριςμζνοι ςε τζςςερισ ομάδεσ, οι μακθτζσ αναλαμβάνουν δράςθ. 
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 

http://www.ime.gr/chronos/04/
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Προςομοίωςθ εργαςίασ ιςτορικοφ - Μανδφασ του ειδικοφ:  Ξεκινιςτε τθ δουλειά 
προςεκτικά και βιμα-βιμα... 
α) Ο υπεφκυνοσ αρχείου του μουςείου μασ ζςτειλε τθν κάρτα τεκμθρίωςθσ του αγάλματοσ 
που ςασ ενδιαφζρει. Ωςτόςο, από αυτιν λείπουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ που πρζπει να 
ςυμπλθρϊςετε. Ξεκινιςτε με αυτι τθ δουλειά... 

 
Τίτλοσ: ............................................................................................. 

Τφποσ Αγάλματοσ:............................................................................... 

Ροφ βρζκθκε: ...................................................................................... 

Ροφ φυλάςςεται: ................................................................................... 

Υλικά καταςκευισ: ............................................................................... 

Ρεριγραφι: ................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 
β) Παράλλθλα, ο υπεφκυνοσ αποκικθσ μασ ζςτειλε ζνα κουτί με αντικείμενα που κα 
μποροφςαν να ανικουν ςτο πρόςωπο που απεικονίηεται ςτο άγαλμα, το οποίο 
επεξεργάηεςτε, και άλλα τα οποία αποκλείεται να ανικουν. Επιλζξτε αυτά που ταιριάηουν 
ςε κάκε περίπτωςθ, ϊςτε να εκτεκοφν μαηί με το άγαλμα. Γράψτε λίγα λόγια και γι’ αυτά... 
 
γ) Προςωπικά αντικείμενα ρόλου: Σϊρα γράψτε ζνα κείμενο που κα τυπωκεί ςε πινακίδα 
για τουσ επιςκζπτεσ του μουςείου... Πρζπει να είναι απλό, κατανοθτό και ςφντομο και να 
δίνει τισ εξισ βαςικζσ πλθροφορίεσ: 
α) Σίτλοσ 
β) Σφποσ –Προζλευςθ 
γ) Περιγραφι κι Αιτιολόγθςθ μορφισ 
δ) Πικανά προςωπικά αντικείμενα και ςφνδεςθ με το πρόςωπο που απεικονίηεται ςτο 
άγαλμα. 
 
δ) Ετοιμάςτε για να αξιοποιθκεί ςτθν ζκκεςθ με μορφι βίντεο ι εικόνασ ι εγκατάςταςθσ, 
μια ςκθνι από τθν κακθμερινι ηωι του ατόμου που εικονίηεται ςτο άγαλμα και αποδϊςτε 
τθν με όποιο τρόπο κζλετε (παγωμζνθ εικόνα, ςκθνι, παντομίμα). Δϊςτε ζναν τίτλο ςτθ 
ςκθνι...  
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Ομαδικό γλυπτό: Τϊρα που οι εργαςίεσ ςασ τελείωςαν, φτιάξτε τθν ζκκεςθ με τα ςϊματά 
ςασ. Εκκζςτε ό,τι ζχετε ετοιμάςει και πάρετε τθ κζςθ που κζλετε μζςα ςτο περιβάλλον 
παρουςίαςθσ του αγάλματοσ που κα παρουςιάςετε. 
Καλζςτε το κοινό να ςασ επιςκεφκεί... 
ii. Αναςτοχαςμόσ: Αποχαιρετιςτε με μια φράςθ τουσ νεαροφσ φίλουσ που κα εκτεκοφν ςτο 
μουςείο, χάρθ ςτθ δικι ςασ μελζτθ. 

Φωτογραφία 
αγάλματοσ 
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1 0 θ  δ ι δ α κ τ ι κ ι  π α ρ ζ μ β α ς θ :  Α π ό  τ θ ν  Α ρ χ α ϊ κ ι  ε π ο χ ι . . .  μ ζ χ ρ ι  ς ι μ ε ρ α  
 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Θ επίδραςθ τθσ Αρχαϊκισ εποχισ ςτο ςιμερα 

Βαςικό ερϊτθμα Αξίηει να αςχολοφμαςτε με το παρελκόν; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α) Ιταν ςθμαντικά όςα ζγιναν ςτθν Αρχαϊκι εποχι; 
(β) Μποροφν οι κατακτιςεισ τθσ Αρχαϊκισ εποχισ να επθρεάςουν 
το ςιμερα; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ πϊσ πολλζσ από τισ κατακτιςεισ 
του παρελκόντοσ ζχουν ςθμαςία και για τθ ςφγχρονθ εποχι. 
2. Να εμπνευςτοφν από τα επιτεφγματα του παρελκόντοσ για 
δράςθ ςτο παρόν. 

Προκείμενο Ζνασ μακθτισ άλλθσ τάξθσ εκφράηει απαξίωςθ για το μάκθμα τθσ 
ιςτορίασ. Καλείται, λοιπόν, ςτθν τάξθ, για να τον πείςουν για τθ 
ςθμαςία τθσ ιςτορίασ οι ίδιοι οι μακθτζσ. 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Μακθτζσ , άνκρωποι τθσ αρχαϊκισ περιόδου, ςφγχρονοι 
άνκρωποι 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Παρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
 

Αξιολόγθςθ υνζντευξθ 
υηιτθςθ 

Πθγζσ  Μζλοσ Αρχαίον. Αρχαία Ελλθνικι Μουςικι ςε CD. 

 Αρχαϊκι εποχι: 

http://www.youtube.com/watch?v=UnGTE9vhaqo  

 Αρχαία Λςτορία. χολικό Εγχειρίδιο Αϋ Γυμναςίου 

(Κατςουλάκοσ et al.) 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα 
Θ κακθγιτρια μπαίνει ςτθν τάξθ μαηί με ζναν μακθτι άλλθσ τάξθσ, με τον οποίο ζχει γίνει 
προςυνεννόθςθ. Ανακοινϊνει ςτουσ μακθτζσ τι ςυμβαίνει: «Ραιδιά μου, τθν προθγοφμενθ 
ϊρα είχα μια διαφωνία με τον Χ., ο οποίοσ λζει πωσ δεν του αρζςει θ ιςτορία και πωσ είναι 
περιττό να τθ διαβάηουμε. Του πρότεινα, λοιπόν, να ζρκει ςτο τμιμα ςασ, μιπωσ και 
καταφζρετε να του αλλάξετε γνϊμθ. Κα μασ βοθκιςετε;». 
Οι μακθτζσ απαντοφν προφανϊσ καταφατικά και θ κακθγιτρια τουσ εξθγεί: 
«Κινθκείτε ςτουσ ιχουσ τθσ μουςικισ και ςχθματίςτε ομάδεσ, όπωσ εςείσ κζλετε... Σιμερα, 
λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν, δε κα γράφετε, τισ ςθμειϊςεισ κα τισ κρατιςει ο φιλοξενοφμενόσ 
μασ».  
Αφιγθςθ: «Λοιπόν, ζχουμε τθν Αρχαϊκι εποχι... τθν εποχι κατά τθν οποία ο ελλθνιςμόσ 
απλϊκθκε ςτον Εφξεινο Ρόντο και τθ Μεςόγειο, τθν εποχι που γζννθςε τθν πόλθ-κράτοσ, 
που ζδωςε ςτον πολίτθ το δικαίωμα να ςυμμετζχει ςτα κοινά, που ζνωςε, ακόμθ, τουσ 
Ζλλθνεσ απζναντι ςτον περςικό κίνδυνο. Τι ζχετε να πείτε γι’  αυτιν τθν εποχι;» 
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Δραματοποίθςθ: Φανταςτείτε μια ςκθνι ςοβαρι ι αςτεία που διαδραματίηεται ςε αυτιν 
τθν ιςτορικι περίοδο και  αποδίδει ζνα ι περιςςότερα από τα χαρακτθριςτικά τθσ... 
Συμβουλευτείτε το βιβλίο, το φάκελό ςασ ι ό,τι άλλο ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ. 
Δϊςτε ζναν τίτλο ςτθ ςκθνι ςασ... 
Παρουςίαςθ ςκθνϊν 

http://www.youtube.com/watch?v=UnGTE9vhaqo
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Αφιγθςθ: «Και καλά όλα αυτά... Σθμαντικά είναι... Ζχουν, όμωσ, αξία για τθ ςθμερινι 
εποχι; Γιατί τα μακαίνουμε;» 
Δραματοποίθςθ: Φανταςτείτε μια ςκθνι ςοβαρι ι αςτεία που διαδραματίηεται ςτθν εποχι 
μασ  και  δείχνει τθ ςθμαςία που ζχουν τα επιτεφγματα τθσ αρχαϊκισ εποχισ ςτο ςιμερα...  
Δϊςτε ζναν τίτλο ςτθ ςκθνι ςασ... 
Παρουςίαςθ ςκθνϊν 
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Συνζντευξθ: Αξίηει τελικά να διαβάςει κανείσ γι’  αυτιν τθν εποχι; Γιατί άραγε; Ρεσ τθ 
γνϊμθ ςου ςτο φιλοξενοφμενό μασ, ϊςτε να τθ ςθμειϊςει. Μπορεί να βοθκιςεισ ζτςι ζνα 
μακθτι Γυμναςίου  να καταλάβει γιατί διαβάηει ιςτορία. 

ii. Αξιολόγθςθ του ςυνόλου τθσ δράςθσ. Κλείςε τα μάτια και ςκζψου ... Ασ ςυηθτιςουμε 
για λίγο και μετά προςπάκθςε να απαντιςεισ όςο πιο ειλικρινά μπορείσ ςτο 
ερωτθματολόγιο που ζχεισ ςτα χζρια ςου.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΗ:  Φφλλα εργαςίασ πειραματικισ ομάδασ Α-1 

1ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ   

Αποικιακι εξάπλωςθ 
 
 Γφρω ςτον 8ο αι. π.Χ. οι Ζλλθνεσ ξεπερνοφν τα όρια τθσ Ελλάδασ και 
αποικίηουν τα παράλια τθσ Μεςογείου και του Εφξεινου Ρόντου. Το 
εμπόριο, θ βιοτεχνία και θ ευρεία χριςθ του νομίςματοσ 
δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για ςθμαντικι οικονομικι πρόοδο. 
 
Φανταςτείτε πωσ... 

 
Δράςθ 1θ: Ομάδεσ και οικιςτισ 

Είςτε Ζλλθνεσ εκείνθσ τθσ εποχισ... Βρίςκεςτε ςτθν αγορά, τόπο 
ςυγκζντρωςθσ, μιασ πόλθσ, τθσ πόλθσ ςασ... Ζχετε κάτι πολφ 
ςθμαντικό να αποφαςίςετε ςιμερα... Σκζφτεςτε από καιρό να 

δοκιμάςετε τθν τφχθ ςασ κάπου αλλοφ... Σε μια άλλθ πόλθ... Μςωσ να ιδρφςετε μια αποικία 
μαηί με μερικοφσ ζμπιςτουσ ςυμπολίτεσ ςασ... 

 
Χωριςτείτε ςε τζςςερισ ομάδεσ και επιλζξτε τον αρχθγό ςασ, τον οικιςτι...  
 

Δράςθ 2θ: Επιλογι αποικίασ 
Μζρεσ τϊρα το ςκζφτεςτε κι ετοιμάηεςτε να  ςυμμετάςχετε ςτθν ίδρυςθ μιασ αποικίασ. 
Ρρζπει να διαλζξετε προοριςμό. Απεςταλμζνοι τθσ πόλθσ ζχουν πάει ςτο μαντείο των 
Δελφϊν, για να ηθτιςουν τθ ςυμβουλι του κεοφ. Πμωσ, ςτθν πραγματικότθτα εςείσ πρζπει 
να αποφαςίςετε. Ο χρθςμόσ είναι μόνο για να επικυρϊςει τθ δικι ςασ απόφαςθ. Ζχετε ςτθ 
διάκεςι ςασ ζνα χάρτθ με πλθροφορίεσ για τισ πικανζσ περιοχζσ. Ραρατθριςτε το χάρτθ 
και ςθμειϊςτε τθν περιοχι που προτιμάτε.  
Με ποια κριτιρια τθν επιλζξατε;   
Ετοιμάςτε ζνα λόγο που κα εκφωνιςετε μπροςτά ςτο ςυμβοφλιο τθσ πόλθσ... Ροια περιοχι 
διαλζξατε και γιατί; 
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Δράςθ 3θ: Γιατί άραγε; 
Αφοφ επιλζξατε τόπο, είςτε ζτοιμοι να ςαλπάρετε... Ρριν φφγετε, όμωσ, ξαναςκζφτεςτε 
τουσ λόγουσ που ςασ οδιγθςαν ςτθν απόφαςθ αυτι.  
Συηθτιςτε μεταξφ ςασ τουσ λόγουσ και ςκεφτείτε... Αξίηει να φφγετε; Αναπτφξτε μια ςκθνι 
αποδίδοντασ τισ ςκζψεισ και τουσ προβλθματιςμοφσ ςασ... 
 

Δράςθ 4θ: Μετά από είκοςι χρόνια... 
Ώριμοι πια άνκρωποι, ιδθ είκοςι χρόνια εγκατεςτθμζνοι ςτθν αποικία, τθ δεφτερθ πατρίδα 
ςασ, και κάνοντασ ζναν απολογιςμό τθσ ηωισ ςασ, ςκζφτεςτε... Άξιηε τελικά θ μετοίκθςθ; 
Βελτιϊκθκε θ ηωι ςασ; Γράψτε τισ ςκζψεισ ςασ, για να τισ κυμάςτε και να τισ μεταφζρετε 
ςτα παιδιά ςασ... 
 

Δράςθ 5θ: Μυςτικό ςτο φίλο μου τον Κοφρο... 
Γράψτε ο κακζνασ ςτο χαρτάκι του μια ςκζψθ για το ςθμερινό μάκθμα... «Αυτό που 
κράτθςα από το ςθμερινό μάκθμα είναι...» 
 Κακζνασ, όταν είναι ζτοιμοσ, ασ το εκμυςτθρευτεί ςτο φίλο μασ, τον Κοφρο, κολλϊντασ το 
χαρτάκι κοντά του... 
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2ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ   

Ο ςκοπόσ τθσ πόλεωσ-κράτουσ 
 
 Γφρω ςτον 8ο αι. π.Χ. παρατθρικθκε ςτθν ελλθνικό κόςμο μια 
ςθμαντικι εξζλιξθ. Το παλιό φυλετικό κράτοσ διαςπάςτθκε και τθ 
κζςθ του πιρε θ πόλισ-κράτοσ. Ο Αριςτοτζλθσ είδε, αργότερα, τθ 
δθμιουργία τθσ πόλεωσ – κράτουσ ωσ επικυμία των ανκρϊπων για 
ηωι και τθν επιβίωςι τθσ ωσ επικυμία για καλι ηωι. 
Φαντάςου πωσ... 

 
Δράςθ 1θ: Ομάδεσ και οικιςτισ 

Είςαι πολίτθσ που ηει ςε μια πόλθ κράτοσ του 5ου αι.  π.Χ. Ηεισ 
αςφαλισ κι ελεφκεροσ μζςα ςτα τείχθ του άςτεωσ και, κακϊσ θ 
γνϊμθ ςου ζχει ςθμαςία, γιατί ςυμμετζχεισ ςτισ δθμόςιεσ 

αποφάςεισ, αιςκάνεςαι πλζον ότι ανικεισ ςε μια κοινότθτα ανκρϊπων και ςυμμετζχεισ 
ενεργά ςτα κοινά. Νιϊκεισ ίςοσ με τουσ ςυμπολίτεσ ςου και κεωρείσ χρζοσ ςου να πολεμάσ 
για τθν πατρίδα ςου, αυτι που ςου προςφζρει τόςα καλά... 
Ρθγαίνεισ ςτθν Αγορά, εκεί όπου οι πολίτεσ ςυγκεντρϊνονται για να ςυηθτιςουν... Και 
ςκζφτεςαι... Είςαι ευτυχιςμζνοσ;  

 
Χωριςτείτε ςε τζςςερισ ομάδεσ και ςυηθτιςτε για λίγο το κζμα...  
 

Δράςθ 2θ: Ο γζροντασ... 
Ξαφνικά, ςαν να το ιξερε, ζνασ γζροντασ παίρνει το λόγο. Είναι φίλοσ του ςοφοφ 
Θροδότου... Μςωσ ζχει κάτι ςθμαντικό να ςασ πει... 

Ακοφςτε, πολίτεσ, τι διάβαςα απ’  το ςοφό και πολυταξιδεμζνο Θρόδοτο, που μου εμπιςτεφτθκε το 
χειρόγραφό του. Κάποτε ο Σόλων, ο γνωςτόσ ςασ νομοκζτθσ, πιγε ςτο παλάτι του Κροίςου κι αυτόσ 
τον φιλοξζνθςε. Τθν τρίτθ ι τθν τζταρτθ θμζρα με διαταγι του Κροίςου οι υπθρζτεσ γφριςαν το 
Σόλωνα ςτουσ κθςαυροφσ και του τα ζδειχναν όλα, που ιταν μεγαλόπρεπα και ακριβά. Αφοφ τα 
κοίταξε όλα και τα παρατιρθςε με τθν θςυχία του, τον ρϊτθςε ο Κροίςοσ

1
:  «Ξζνε Ακθναίε, ζφταςε ς' 

εμάσ μεγάλθ φιμθ για τθ ςοφία ςου και τα ταξίδια ςου, ότι από φιλομάκεια ζχεισ επιςκεφτεί πολλζσ 
χϊρεσ, για να γνωρίςεισ τον κόςμο. Τϊρα, λοιπόν, μου γεννικθκε θ επικυμία να ςε ρωτιςω αν είδεσ 
κανζνα που να είναι ο πιο ευτυχιςμζνοσ άνκρωποσ». 

Αυτόσ ρϊτθςε ελπίηοντασ πωσ κα είναι ο ίδιοσ ο πιο ευτυχιςμζνοσ ςτον κόςμο˙  ο Σόλων όμωσ χωρίσ 
να τον κολακζψει, αλλά μιλϊντασ τθ γλϊςςα τθσ αλικειασ του λζει «Ναι, βαςιλιά τον Τζλλο τον 
Ακθναίο». Απόρθςε ο Κροίςοσ με τθν απάντθςθ και ρϊτθςε ηωθρά «Πϊσ κρίνεισ ότι ο πιο 
ευτυχιςμζνοσ είναι ο Τζλλοσ;». Κι ο Σόλων είπε: «ο Τζλλοσ από τθ μια είχε πατρίδα που ευτυχοφςε 
και μζςα ς' αυτιν απόχτθςε γιουσ καλοφσ κι ενάρετουσ και είδε να κάνουν όλοι παιδιά και να ηουν 
όλα κι από τθν άλλθ, ενϊ θ ηωι του ιταν ευτυχιςμζνθ, με τα ανκρϊπινα μζτρα, τθ ςφράγιςε ζνασ 

                                                           
1
 Σο παράκεμα που ακολουκεί προζρχεται από τον Θρόδοτο (Θρόδοτοσ, Ἱςτορίθ, 1.30-31). 
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ζνδοξοσ κάνατοσ˙  ςε μια μάχθ δθλαδι των Ακθναίων ςτθν Ελευςίνα με τουσ γείτονζσ τουσ πιρε 

μζροσ κι εκείνοσ κι αφοφ ζτρεψε ςε φυγι τουσ εχκροφσ, ςκοτϊκθκε θρωικά˙  οι Ακθναίοι τον 
ζκαψαν με δθμόςια δαπάνθ ςτον τόπο που ζπεςε και του ζκαναν μεγάλεσ τιμζσ» . 
Ο Σόλων εκκζτοντασ τθ διπλι και τριπλι ευτυχία του Τζλλου προκάλεςε το ενδιαφζρον του Κροίςου, 

που ρϊτθςε ποιον γνωρίηει δεφτερο ζπειτ' από εκείνον˙ ιταν βζβαιοσ ότι οπωςδιποτε κα ζπαιρνε το 
δεφτερο βραβείο. Μα ο Σόλων του είπε «Τον Κλζοβθ και το Βίτωνα. Η καταγωγι τουσ ιταν από το 
Αργοσ. Είχαν περιουςία όςθ τουσ χρειαηόταν και για τθ ςωματικι τουσ δφναμθ λάβε υπόψθ ότι κι 
οι δφο ιταν πρωτακλθτζσ ςτουσ αγϊνεσ. Γι' αυτοφσ διθγοφνται το εξισ ςε μια εορτι τθσ Ήρασ ςτο 
Άργοσ ζπρεπε οπωςδιποτε να μεταφερκεί θ μθτζρα τουσ με άμαξα ςτο ναό και τα βόδια δεν 
ζφταναν ςτθν ϊρα τουσ από το χωράφι. Κακϊσ θ ϊρα δεν τουσ άφθνε περικϊρια, μπαίνουν τα 
παλικάρια τα ίδια ςτο ηυγό και ςζρνουν τθν άμαξα κι επάνω ςτθν άμαξα πιγαινε θ μθτζρα τουσ. Κι 
αφοφ τθν πιγαν ζτςι ςαράντα πζντε ολόκλθρα ςτάδια, ζφταςαν ςτο ναό. Ζπειτα από αυτό που 
ζκαναν κι αφοφ τουσ είδε όλο το ςυγκεντρωμζνο πλικοσ, τουσ βρίςκει ζνασ εξαίρετοσ κάνατοσ και 
μ' αυτοφσ ζδειξε ο κεόσ ςτουσ ανκρϊπουσ ότι είναι καλφτερο να πεκάνει κανζνασ παρά να ηει. 
Τουσ είχαν περιςτοιχίςει οι Αργείοι και καφμαηαν τθ δφναμθ των νζων κι οι Αργείοι καλοτφχιηαν τθ 
μάνα τουσ για τα παιδιά που είχε κάνει. Τριςευτυχιςμζνθ θ μθτζρα τουσ για τθν πράξθ των 
παιδιϊν τουσ και για τουσ επαίνουσ, ςτάκθκε μπροςτά ςτο άγαλμα και προςευχικθκε για τον 
Κλζοβθ και το Βίτωνα, τουσ γιουσ τθσ, που τθσ είχαν κάνει τζτοια τιμι, να τουσ δϊςει θ κεά ό,τι 
καλφτερο είναι για τον άνκρωπο. Ζπειτα από τθν προςευχι αυτι κυςίαςαν και κάκιςαν ςτο 
τραπζηι. Τζλοσ ζπεςαν και κοιμικθκαν μζςα ςτον ίδιο το ναό χωρίσ όμωσ να ςθκωκοφν πια, αλλά 
αυτό ιταν το τζλοσ τουσ. Οι Αργείοι καταςκεφαςαν τα αγάλματά τουσ και τ' αφιζρωςαν ςτουσ 
Δελφοφσ, επειδι αποδείχτθκαν άντρεσ εξαιρετικοί». 

 
Δράςθ 3θ: Μια ςκθνι ευτυχίασ 

Θ αφιγθςθ ςε βάηει ςε ςκζψεισ... Συηιτθςε με τουσ ςυμπολίτεσ τθσ παρζασ ςου για το κζμα 
τθσ ευτυχίασ... Είςτε πραγματικά ευτυχιςμζνοι; Αναπαραςτιςτε μια ςκθνι ευτυχίασ, όπωσ 
μπορείτε να τθν αναςυνκζςετε... λάβετε υπόψθ ςασ τθν αφιγθςθ... ειςάγετε όςο 
περιςςότερα ςτοιχεία ευτυχίασ μπορείτε και παρουςιάςτε τθ ςκθνι ςτουσ ςυμμακθτζσ ςασ. 
Δϊςτε ςτθ ςκθνι ςασ ζνα τίτλο... Ξεκινιςτε με παγωμζνθ εικόνα και  καταλιξτε ςε μια 
παγωμζνθ εικόνα... Στο ενδιάμεςο αναπτφξτε το διάλογό ςασ... 
Ραρουςιάςτε τθ ςκθνι ςασ... 
 

Δράςθ 4θ: Σι είναι ευτυχία μζςα ςτθν πόλθ-κράτοσ; 
Τι είναι ευτυχία ςτθν πόλθ κράτοσ; Γιατί ο πολίτθσ μζςα ς’  αυτιν μπορεί να αιςκανκεί 
ευτυχιςμζνοσ; Συηθτιςτε το κζμα όλοι μαηί ςτθν Αγορά. Πποιοσ κζλει, παίρνει το λόγο, 
ςθκϊνοντασ το χζρι... 
 

Δράςθ 5θ: Σο ξαναςκζφτομαι το βράδυ... 
Μετά από τθ ςθμερινι θμζρα, ςτο ςπίτι, τθν εςτία ςου, ςκζφτεςαι. Τι είναι άραγε ευτυχία 
μζςα ςτθν πόλθ που ςε ανζκρεψε, ςε ςτιριξε και ςε ζκανε πολίτθ ιςότιμο με όλουσ τουσ 
άλλουσ; Σθμειϊνεισ τισ ςκζψεισ ςου ςτο θμερολόγιό ςου…  
 

Δράςθ 6θ: Μυςτικό ςτο φίλο μου τον Κοφρο... 
Ρϊσ ζνιωςα ςιμερα, κακϊσ ςκεφτόμουν τι ιταν θ ευτυχία για τουσ ανκρϊπουσ εκείνθσ τθσ 
εποχισ; Γράψτε ο κακζνασ ςτο χαρτάκι του μια ςκζψθ για το ςθμερινό μάκθμα... «Αυτό που 
ζνιωςα ςιμερα, αναλογιηόμενοσ/-θ τι ιταν θ ευτυχία ςτθν αρχαϊκι εποχι, είναι...» 
 Κακζνασ, όταν είναι ζτοιμοσ, ασ το εκμυςτθρευτεί ςτο φίλο μασ, τον Κοφρο, κολλϊντασ το 
χαρτάκι κοντά του... 
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3ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ   

Σο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και θ κοινωνικι δομι τθσ πάρτθσ  
 

 … Κάκε πολιτιςμόσ ζχει χαρακτθριςτικά που μαρτυροφν τισ ςυνικειεσ, 
τισ αρχζσ και τισ ανάγκεσ τθσ εποχισ. Γι’  αυτό, όπωσ ιδθ ξζρετε, 
υπάρχουν ειδικοί επιςτιμονεσ που μελετοφν διαφορετικοφσ 
πολιτιςμοφσ.  
Είςτε, λοιπόν, κι εςείσ ειδικοί ςτθν Αρχαία Ελλθνικι Λςτορία για μικρά 
παιδιά και καλείςτε να βοθκιςετε ζνα μουςείο που κζλει να ετοιμάςει 
εποπτικό υλικό για μια ζκκεςθ ειδικά για το Δθμοτικό ςχετικά με τθν 
εκπαίδευςθ ςτθν Αρχαϊκι Σπάρτθ. Χτίςτε, λοιπόν, με τισ γνϊςεισ και τισ 
δεξιότθτζσ ςασ τον κφκλο τθσ ηωισ ενόσ νεαροφ Σπαρτιάτθ ι μιασ 

Σπαρτιάτιςςασ, ενόσ είλωτα ι ενόσ περιοίκου. 
 

Δράςθ 1θ 
 
Φορζςτε το μανδφα του ειδικοφ για το ρόλο που διαλζξατε και ξεκινιςτε ςτθριγμζνοι ςτισ 
γνϊςεισ που ζχετε μζχρι τϊρα αποκτιςει και ςτθ μελζτθ άμεςων κι ζμμεςων πθγϊν, όπωσ 
κάνει κάκε ιςτορικόσ…  
Διαβάςτε, λοιπόν, πρϊτα τα ιςτορικά παρακζματα - πθγζσ που ςασ αφοροφν.  
 

Ομάδα Α: Η εκπαίδευςθ των αγοριϊν ςτθ πάρτθ 
 Ο Λυκοφργοσ, αντί να ορίηει ιδιωτικά ο κακζνασ δοφλουσ παιδαγωγοφσ, όριςε να 
ζχει τθν ευκφνθ γι’ αυτοφσ ζνασ άνδρασ από εκείνουσ που εκλζγονται ςτα ανϊτατα 
αξιϊματα –είναι αυτόσ που ονομάηεται και παιδονόμοσ· ςτο ςυγκεκριμζνο άνδρα ζδωςε 
εξουςία να ςυγκεντρϊνει τα αγόρια και να επιβάλλει ςκλθρι τιμωρία, αν διαπίςτωνε ότι 
κάποιοσ φυγοπονεί. Ζκεςε ακόμθ ςτθ διάκεςι του νζουσ που ζφεραν μαςτίγια, για να 
επιβάλλουν τιμωρία, εάν χρειαηόταν. Ζτςι, υπάρχει εκεί και μεγάλοσ ςεβαςμόσ και μεγάλθ 
πεικαρχία.  
 Αντί εξάλλου να κάνουν απαλά τα πόδια με παποφτςια, όριςε να ςκλθραγωγοφνται 
περπατϊντασ ξυπόλυτοι, επειδι πίςτευε ότι, αν ακολουκιςουν αυτι τθν τακτικι, και πολφ 
πιο εφκολα κα ανεβαίνουν τισ ανθφόρεσ και πολφ αςφαλζςτερα κα κατεβαίνουν τισ πλαγιζσ 
και ταχφτερα κα πθδιςουν και κα αναπθδιςουν και κα τρζξουν ξυπόλυτοι, αν ζχουν 
αςκθμζνα πόδια, παρά φορϊντασ παποφτςια. Και αντί να εκκθλφνονται αλλάηοντασ ιμάτια, 
ζκρινε ορκό να ςυνθκίηουν να φοροφν ζνα ιμάτιο όλο το χρόνο, επειδι πίςτευε ότι ζτςι κα 
είναι προετοιμαςμζνοι καλφτερα και για τα κρφα και για τισ ηζςτεσ.  
 Πςο για τροφι, όριςε να ςυμμετζχει ο νζοσ άντρασ ςτα ςυςςίτια ζχοντασ τόςθ ϊςτε 
να μθν αιςκάνεται ποτζ βάροσ γιατί παράφαγε, να μθν του είναι όμωσ άγνωςτο τι κα πει να 
μθν ζχεισ χορτάςει. Το ςκεπτικό του ιταν ότι εκείνοι που εκπαιδεφονται ζτςι μπορζςουν 
ευκολότερα, αν χρειαςτεί, να μοχκιςουν επιπλζον χωρίσ τροφι, και ευκολότερα, αν τουσ 
δοκεί διαταγι, κα περάςουν περιςςότερο χρόνο με τθν ίδια τροφι, ενϊ κα χρειαςτοφν 
λιγότερο άλλθ τροφι (εκτόσ από ψωμί), δεν κα ζχουν πρόβλθμα με κανζνα φαγθτό και κα 
ηουν ζχοντασ καλφτερθ υγεία. Και για τθν απόκτθςθ φψουσ πίςτευε ότι βοθκάει 
περιςςότερο θ δίαιτα που κάνει τα ςϊματα ψθλόλιγνα παρά αυτι που τουσ δίνει πλάτοσ με 
το φαγθτό.  
 Από τθν άλλθ, για να μθν υποφζρουν υπερβολικά από τθν πείνα, δεν τουσ άφθςε 
ελεφκερουσ να παίρνουν ό,τι χρειάηονταν, χωρίσ να ταλαιπωρθκοφν, επζτρεψε ωςτόςο να 
κλζβουν κάποια πράγματα για να αντιμετωπίςουν τθν πείνα. *...+ Κάποιοσ ίςωσ κα πει: Γιατί 
τότε, αν κεωροφςε πράγματι καλό το να κλζβουν, όριςε ωσ ποινι πολλά χτυπιματα για 
όποιον ςυλλαμβάνεται; Επειδι, λζω εγϊ, και ςε οτιδιποτε άλλο διδάςκουν οι άνκρωποι, 
τιμωροφν αυτόν που δεν το εκτελεί ςωςτά. Και εκείνοι λοιπόν τιμωροφν όςουσ 
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ςυλλαμβάνονται, επειδι δεν τα καταφζρνουν με το κλζψιμο. *...+ Και ς’ αυτι τθν περίπτωςθ 
αποδεικνφεται ότι, όπου απαιτείται ταχφτθτα, ο νωκρόσ ωφελείται ελάχιςτα, ενϊ ζχει 
πάμπολλα προβλιματα.  
 Για να μθν υπάρξει εξάλλου περίπτωςθ, ακόμα και αν φφγει ο παιδονόμοσ, να 
βρεκοφν τα αγόρια χωρίσ κάποιο αξιωματοφχο, ζδωςε ςτον πολίτθ που κα τφχει να είναι 
κάκε φορά παρϊν τθν εξουςία να διατάςςει τα αγόρια να κάνουν ό,τι κεωρεί καλό και να 
τα τιμωρεί, αν κάπου παρεκτρζπονταν. Με αυτι τθ ρφκμιςθ πζτυχε να δείχνουν τα αγόρια 
και μεγαλφτερο ςεβαςμό· γιατί τίποτα δεν ςζβονται τόςο οφτε τα αγόρια οφτε οι άντρεσ όςο 
τουσ αξιωματοφχουσ.  

Ξενοφϊν, Λακεδαιμονίων Ρολιτεία, 2.1-2.10. 
 

Ομάδα Β: Σα κορίτςια ςτθ πάρτθ 
 Πςον αφορά αίφνθσ τθν τεκνοποιία, για να αρχίςω από τθν αρχι, οι άλλοι Ζλλθνεσ 
τισ κόρεσ τουσ που προορίηονται να γίνουν μθτζρεσ και που κεωρείται ότι ζχουν τθ ςωςτι 
ανατροφι τισ διατρζφουν με το απολφτωσ απαραίτθτο ψωμί και με τθν κατά το δυνατόν 
λιγότερθ άλλθ τροφι· όςο για κραςί, τουσ επιβάλλουν ι να απζχουν παντελϊσ από τθν 
κατανάλωςι του ι να το πίνουν υπερβολικά νερωμζνο. Και όπωσ ακριβϊσ όςοι αςκοφν 
τζχνεσ είναι κατά κανόνα κακθλωμζνοι ςε ζνα μζροσ, ζτςι απαιτοφν και από 
τισ κόρεσ τουσ οι άλλοι Ζλλθνεσ να δουλεφουν αςάλευτεσ το μαλλί. 
  Από γυναίκεσ όμωσ που ανατρζφονται με τζτοιο τρόπο πϊσ κα μποροφςε να 
περιμζνει κάποιοσ ότι κα γεννιςουν κάτι το εξαιρετικό; Αντίκετα, ο Λυκοφργοσ ζκρινε ότι τα 
ροφχα ιταν ςε κζςθ να τα εξαςφαλίςουν και οι δοφλεσ, ενϊ για τισ ελεφκερεσ κεϊρθςε ότι 
το μζγιςτο ιταν θ τεκνοποιία· γι’ αυτό όριςε να αςκοφν το ςϊμα τουσ εξίςου οι γυναίκεσ με 
τουσ άντρεσ. Ραράλλθλα, κακιζρωςε και για τισ γυναίκεσ, όπωσ και για τουσ άντρεσ, αγϊνεσ 
δρόμου και δφναμθσ, επειδι πίςτευε ότι από δυο δυνατοφσ γονείσ γεννιοφνται και παιδιά. 

Ξενοφϊν, Λακεδαιμονίων Ρολιτεία, 1.3-1.4. 
 

Ομάδα Γ: Οι είλωτεσ 
 Υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των ειλϊτων και των δοφλων ςτισ 
περιςςότερεσ ελλθνικζσ πόλεισ. Γενικά ζνασ δοφλοσ ιταν ιδιοκτθςία του κυρίου του, ενϊ 
αντίκετα ο είλωτασ ανικε ςτο κράτοσ των Σπαρτιατϊν. Είχε δθλαδι παραχωρθκεί από το 
κράτοσ ςε κάποιον πολίτθ, ο οποίοσ όμωσ δεν είχε το δικαίωμα να τον διακζςει, όπωσ ο 
ίδιοσ επικυμοφςε. Επίςθσ, ςε άλλεσ περιοχζσ οι δοφλοι ςυχνά μποροφςαν να αποκτιςουν 
τθν ελευκερία τουσ. Αντίκετα, ςτθ Σπάρτθ ζνασ είλωτασ δεν ιταν δυνατό να 
απελευκερωκεί, παρά μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Με αυτόν τον τρόπο ιταν πιο 
ελεφκεροσ, αλλά ταυτόχρονα και πιο περιοριςμζνοσ από τουσ δοφλουσ τθσ υπόλοιπθσ 
Ελλάδασ (Κουκυδίδθσ, Λςτοριϊν 1.101.7-9).  
 Στισ μθ ςπαρτιατικζσ πθγζσ, οι είλωτεσ αναφζρονται είτε ωσ δοφλοι, είτε ωσ οικζτεσ 
(ςτθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνταν για εργαςίεσ του οίκου), είτε ωσ ανδράποδα. 
Ρικανότατα, είχαν εξαναγκαςτεί να εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τουσ μζρθ και είχαν 
υποχρεωκεί να ηοφνε διαςκορπιςμζνοι ςτθ γθ των κυρίων τουσ. Ενδεχομζνωσ, πάλι, να τουσ 
είχε επιτραπεί θ κατοχι κάποιου είδουσ προςωπικισ περιουςίασ, ίςωσ και ο γάμοσ. 
Συνόδευαν τουσ Σπαρτιάτεσ ςτουσ πολζμουσ μεταφζροντασ τον εξοπλιςμό τουσ, ενϊ για τθ 
ςυντιρθςι τουσ υπεφκυνοι ιταν οι κφριοί τουσ.  

 

   

Οι είλωτεσ δοφλευαν ςτα χωράφια, τα οποία διανζμονταν ςτουσ πολίτεσ από το 
κράτοσ των Σπαρτιατϊν φςτερα από τθ νίκθ τουσ ενάντια ςε γειτονικοφσ λαοφσ και τθν 
προςάρτθςθ τθσ γθσ τουσ. Ουςιαςτικά, δθλαδι, οι είλωτεσ καλλιεργοφςαν τθ δικι τουσ γθ 
για λογαριαςμό άλλων. Οι Σπαρτιάτεσ μθν ζχοντασ καμιά μζριμνα για τθ γεωργικι 
παραγωγι μποροφςαν να αφοςιωκοφν ςτθν τζχνθ του πολζμου, θ οποία ςυντελοφςε ςτθν 
κοινωνικι τουσ καταξίωςθ. Ο ρόλοσ επομζνωσ των ειλϊτων ιταν κακοριςτικόσ για τθ 
διατιρθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτθν κοινωνία των Σπαρτιατϊν.  
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Σφμφωνα με μαρτυρίεσ, ο αρικμόσ των ειλϊτων ζφτανε τισ 200000, ξεπερνϊντασ 
τον αρικμό του ελεφκερου πλθκυςμοφ ςε κλίμακα τζτοια, που δεν ζχει αντίςτοιχό τθσ ςε 
άλλθ πόλθ. Απόγονοι των κατοίκων τθσ προδωρικισ εποχισ, είχαν κατακτθκεί από ζνα 
μικρό ςχετικά ςϊμα Σπαρτιατϊν και αποτελοφςαν ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα αςφάλειασ τθσ 
Σπαρτιατικισ κοινωνίασ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ εξεγζρςεωσ.  

Οι είλωτεσ ςτεροφνταν πολιτικϊν και αςτικϊν δικαιωμάτων και αποτελοφςαν 
ιδιοκτθςία τθσ πόλθσ, απελευκερϊνονταν μόνο μετά από απόφαςθ των αρχϊν και οι 
υπόλοιποι Ζλλθνεσ τουσ αντιμετϊπιηαν ωσ ελεφκερουσ. Οι αρχζσ τθσ πόλθσ είχαν απόλυτθ 
δικαιοδοςία επάνω τουσ. Σε αντίκεςθ με τουσ δοφλουσ τθσ Αττικισ, δεν πωλοφνταν ςαν 
εμπορεφματα, δθμιουργοφςαν οικογζνειεσ και ιταν εξαιρετικά δεμζνοι μεταξφ τουσ λόγω 
του ότι είχαν τθν ίδια εκνικι ταυτότθτα.  Θ βιαιότθτα τθσ καταπίεςισ τουσ είναι περιβόθτθ. 
Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι, μια φορά το χρόνο οι Σπαρτιάτεσ κιρυςςαν πόλεμο ςτουσ 
είλωτεσ, «ϊςτε να μθν βαραίνουν τθ ςυνείδθςι τουσ οι φόνοι ειλϊτων που γίνονταν ςτθ 
διάρκεια του ζτουσ». Θ περίφθμθ «κρυπτεία», ςφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ, αποτελοφςε 
ζνα κεςμό εκπαίδευςθσ των νζων πολιτϊν, που κρφβονταν τθν θμζρα και ζβγαιναν τθ νφχτα 
με ςκοπό να ςκοτϊςουν είλωτεσ.  

ΛΜΕ & Μπιργιάλασ (2000) (διαςκευι) 
 

«Πςο για τθ λεγομζνθ «κρυπτεία» *...+ ιταν αυτι περίπου: οι επικεφαλισ των νζων 
ζςτελναν κάκε τόςο τουσ πιο ζξυπνουσ ςτθν φπαικρο, κάκε φορά ςε άλλο μζροσ, 
οπλιςμζνουσ με εγχειρίδια και εφοδιαςμζνουσ με τθν απαραίτθτθ τροφι και τίποτε άλλο. Κι 
αυτοί τθν θμζρα ςκορπίηονταν ςε κρυφοφσ τόπουσ, όπου κρφβονταν και αναπαφονταν, τθ 
νφχτα, όμωσ, κατζβαιναν ςτουσ δρόμουσ κι όποιον από τουσ είλωτεσ τον ζπιαναν, τον 
ζςφαηαν. Συχνά πθγαίνοντασ ςτουσ αγροφσ τουσ πιο δυνατοφσ και τουσ ικανότερουσ από 
αυτοφσ τουσ ςκότωναν».  

Πλοφταρχοσ, Λουκοφργοσ, 28. 
 

Ομάδα Δ: Οι περίοικοι 
Θ αυτάρκθσ, κλειςτι Σπαρτιατικι κοινωνία δφςκολα κα δεχόταν ςτουσ κόλπουσ τθσ 

ξζνουσ πολίτεσ, που κα μποροφςαν να ηουν ελεφκεροι δίπλα ςτουσ Σπαρτιάτεσ. Οι περίοικοι 
είναι Λακεδαιμόνιοι, που ηουν ςτισ περιοικίδεσ πόλεισ, οι οποίεσ βρίςκονται γφρω από τθ 
Σπάρτθ. Ρικανολογοφμε ότι θ τάξθ τουσ προζρχεται από τουσ κατοίκουσ τθσ Λακωνίασ, που 
νικικθκαν και υποτάχκθκαν από τουσ Σπαρτιάτεσ. Ο αρικμόσ τουσ υπολογίηεται ςε 40.000 – 
60.000 και φαίνεται ότι ιταν οργανωμζνοι ςε αυτόνομουσ διμουσ, θ οργάνωςθ των οποίων 
ςτθριηόταν ςε ζνα ανεξάρτθτο οικονομικό και κοινωνικό δίκαιο.  

Οι περίοικοι ιταν μια κοινωνικι ομάδα τθν οποία αποτελοφςαν οι οικογζνειεσ που 
ηοφςαν με ςχετικι αυτονομία ςε πόλεισ ι κϊμεσ τθσ ευρφτερθσ περιφζρειασ τθσ πόλθσ, 
χωρίσ ωςτόςο να διακζτουν λόγο ςτο χειριςμό των κρατικϊν υποκζςεων. Αςχολοφνταν με 
τισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ δεν καταπιάνονταν οι πολίτεσ, δθλαδι 
αςκοφςαν τα επαγγζλματα του τεχνίτθ, του ξυλουργοφ, του γεωργοφ, του κτθνοτρόφου και 
του εμπόρου. Ιταν δε οι μόνοι που είχαν τθν άδεια να ταξιδεφουν ςε άλλεσ πόλεισ, αν και θ 
οικονομικι τουσ δραςτθριότθτα περιοριηόταν εξαιτίασ τθσ αυςτθρισ ςπαρτιατικισ 
κθδεμονίασ. Είχαν το δικαίωμα να κεςπίηουν δικοφσ τουσ νόμουσ και να μθν ακολουκοφν τθ 
ςπαρτιατικι νομοκεςία, θ οποία όμωσ ςε κάκε περίπτωςθ υπερίςχυε. Δεν είχαν πολιτικά 
δικαιϊματα οφτε ςυμμετείχαν ςτισ ςυνελεφςεισ. Κατζβαλλαν όμωσ φόρουσ και είχαν τθν 
υποχρζωςθ να υπθρετοφν ςτο ςπαρτιατικό ςτρατό ωσ οπλίτεσ με βαρφ οπλιςμό. 

Πλεσ οι παραγωγικζσ εργαςίεσ εκτελοφνταν από αυτοφσ και τουσ είλωτεσ, αφοφ το 
ιδιότυπο κακεςτϊσ τθσ Σπάρτθσ δεν επζτρεπε ςτουσ ομοίουσ να αςκοφν καμία 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα. Εξαςφαλίςτθκε ζτςι θ αναγκαία οικονομικι αςφάλεια και ο 
απαιτοφμενοσ χρόνοσ ςτουσ πολίτεσ τθσ Σπάρτθσ, προκειμζνου να αςχολθκοφν 
αποκλειςτικά με τισ πολεμικζσ τζχνεσ, πράγμα που αποτζλεςε το ςθμαντικότερο από «τα 
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ςυνεκτικά ςτοιχεία του ςπαρτιατικοφ οικοδομιματοσ τθσ κλαςικισ περιόδου».  
ΛΜΕ & Μπιργιάλασ (2000) (Διαςκευι) 

 
Δράςθ 2θ: 

(α)Σϊρα που διαβάςατε το παράκεμα που ςασ αφορά ωσ ειδικοφσ, ςυμπλθρϊςτε τουσ 
τζςςερισ τομείσ τθσ ηωισ, όπωσ είναι ςθμειωμζνοι ςτο χαρτόνι που ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ. 
Πϊσ μπορεί να περνοφςε τον καιρό του αυτόσ ο άνκρωποσ; Σι να ζκανε άραγε ςτθ ηωι του; 
Ποιεσ ιταν οι χαρζσ, οι λφπεσ και οι φόβοι του; Παρουςιάςτε τον ςτθν τάξθ.  
(β)Δϊςτε, παράλλθλα, μια ςκθνι τθσ ηωισ του με μια παγωμζνθ εικόνα, που κα ςυνοδεφει 
το ταμπλό που ετοιμάςατε. 
 

Δράςθ 3θ: 
υηθτιςτε το κζμα με τον επιμελθτι τθσ ζκκεςθσ. 
 

Δράςθ 4θ: 
Θ ζκκεςθ πρζπει να κλείςει με ζνα κείμενο ςτο οποίο να ερμθνεφεται ςυνολικά θ κοινωνικι 
κατάςταςθ ςτθ Σπάρτθ, όπωσ και το εκπαιδευτικό τθσ ςφςτθμα. Ωσ ιςτορικόσ και 
ςυνεργάτθσ του μουςείου γράφεισ ζνα κείμενο που δε κα ξεπερνά τισ 75-100 λζξεισ και κα 
αναφζρεται ακριβϊσ ςε αυτό. 
 

Δράςθ 5θ:  
 ιμερα βγικαμε λίγο από το πρόγραμμά μασ. Γίναμε «ειδικοί» ςτθν αρχαϊκι ιςτορία για 

παιδιά κι ετοιμάςαμε υλικό για μακθτζσ δθμοτικοφ ςχολείου... Πϊσ ιταν θ εμπειρία; 

Γράψτε τθν εντφπωςι ςασ ςτο χαρτάκι και κολλιςτε το ςτο ταμπλό που ετοιμάςατε: 

«Σιμερα ωσ ειδικόσ ιςτορικόσ ςτθν αρχαϊκι εποχι για παιδιά, αιςκάνκθκα...» 
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4ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ   

Η νομοκεςία του όλωνα 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δράςθ 1θ: Οι φτωχοί και θ μοίρα τουσ... Παρουςίαςθ ςκθνϊν 
Σι κα μποροφςατε να ςυηθτιςετε; Δουλεφοντασ με τθν ομάδα ςασ, ςχεδιάςτε και 
παρουςιάςτε μία ςκθνι χρθςιμοποιϊντασ κίνθςθ και λόγο.  
Κυμθκείτε πωσ ιςχφει ακόμθ θ νομοκεςία του Δράκοντα... 
 

Δράςθ 2θ: υμβοφλιο 
Τι πρζπει να γίνει; 

 
Δράςθ 3θ: Κιρυκασ 

Και ςυηιτθςαν με τουσ άρχοντεσ το πρόβλθμα και πρότειναν θ λφςθ να δοκεί από ζνα νζο 
νομοκζτθ. Και επζλεξαν το Σόλωνα με κοινι απόφαςθ, όπωσ μασ λζει ο Αριςτοτζλθσ ςτθν 

Ακθναίων Ρολιτεία: «ἰσχυρᾶς δέ τῆς στάσεως οὔσης καί πολύν χρόνον 

ἀντικαθημένων ἀλλήλοις, εἵλοντο κοινῇ διαλλακτήν καί ἄρχοντα Σόλωνα, και 

τήν πολιτείαν ἐπέτρεψαν αὐτῷ. *...+». Και δφο χρόνια αργότερα… 
Ακοφςτε τον κιρυκα:  

Ακθναίοι, Ακθναίοι, Ακθναίοι 
όλων ο Ακθναίοσ επελζγθ από κοινοφ νομοκζτθσ, για να δϊςει λφςθ ςτα δφςκολα 

προβλιματα τθσ πόλθσ. Και οι νόμοι αυτοφ: 
ΕΛΑΧΚΕΛΑ: ΚΑΣΑΡΓΘΘ ΧΡΕΩΝ ΚΑΛ ΔΑΝΕΛΜΟΤ ΜΕ ΕΓΓΤΘΘ ΣΘΝ ΠΡΟΩΠΛΚΘ ΕΛΕΤΚΕΡΛΑ 

ΣΕΕΡΛ ΣΑΞΕΛ ΜΕ ΚΡΛΣΘΡΛΟ ΣΟ ΕΛΟΔΘΜΑ 
ΕΝΛΧΤΘ ΣΘ ΕΚΚΛΘΛΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΚΕΠΛΘ ΘΛΛΑΛΑ – ΛΑΪΚΟΤ ΔΛΚΑΣΘΡΛΟΤ 
ΠΟΛΝΕ ΓΛΑ ΛΔΛΩΣΕ 

 
Δράςθ 4θ: Ρωτιςτε να μάκετε... 

Αν ζχετε απορίεσ, Άνδρεσ Ακθναίοι, ρωτιςτε το Γραμματζα του Σόλωνα... 
 

Δράςθ 4θ: Οι εντυπϊςεισ... 
Είςτε Ακθναίοι του 592 π.Χ. Μόλισ ακοφςατε τουσ νζουσ νόμουσ του Σόλωνα…  
Κλείςτε για λίγο τα μάτια και ςκεφκείτε… γράψτε ςε ομάδεσ... 
Τι κα του λζγατε 
-αν ιςαςταν φτωχοί αγρότεσ που μόλισ απαλλάχτθκαν από τα χρζθ και το φόβο να γίνουν 
δοφλοι; 
-αν ιςαςταν φτωχοί αγρότεσ που δε χρωςτοφν χριματα, αλλά ζχουν μόνο ζνα μικρό 
χωραφάκι που τουσ αποδίδει ελάχιςτα; 

Είςαι Ακθναίοσ που ηει ςτθν αρχαία Ακινα το 594 π.Χ. Ζχουν 
περάςει τριάντα χρόνια από τότε που ο Δράκων κατζγραψε 
τουσ νόμουσ τθσ πόλθσ. 
Ριγεσ, λοιπόν, για ψάρεμα –φτωχόσ άνκρωποσ, πϊσ να 
κρζψεισ τθν οικογζνειά ςου; Κάτω ςτο Φάλθρο, ςτθν παραλία, 
πολφσ κόςμοσ κάνει το ίδιο: όλοι ψαρεφουν ςμαρίδασ, ακερίνασ 
κι αν είναι τυχεροί κανζνα λάβρακα… Φτϊχεια, πολλι 
φτϊχεια… Και τα ψάρια είναι θ τροφι των φτωχϊν... 
Γυρίηοντασ ςτο «άςτυ» ςυναντάσ ςτο δρόμο ςυμπολίτεσ ςου. 
Φτωχοί εςφ κι αυτοί –οφτε όπλα δεν μπορείτε να ζχετε- και 
καταχρεωμζνοι πιάνετε κουβεντοφλα για τα μζτρα του 
Δράκοντα.  
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-αν ιςαςταν οι αριςτοκράτεσ που είχαν προθγουμζνωσ δανείςει φτωχοφσ ακτιμονεσ;  
-αν ιςαςταν άνκρωποι που δε κζλουν να «μπλζκονται με τθν πολιτικι», αλλά κοιτάηουν 
μόνο «τα του οίκου τουσ», είναι δθλαδι «ιδιϊτεσ»; 
 

Δράςθ 5θ: Πϊσ ζνιωςεσ... 
Σιμερα μπικεσ για λίγο ςτθ κζςθ των πολιτϊν τθσ Ακινασ του 592 π.Χ. Σθμείωςε τισ 
παρατθριςεισ και τα ςυναιςκιματά ςου ςτα ςυννεφάκια που ζχεισ ςτο φφλλο 
ςυμπλιρωςθσ. 
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5ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ   

Από τον Πειςίςτρατο ςτον Κλειςκζνθ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Δράςθ 1θ: Οι ςυνωμότεσ... 

Γράψτε τα ονόματα των μελϊν τθσ ςυνωμοτικισ ομάδασ ςασ. 
 

Δράςθ 2θ: Η ςυνωμοςία... 
Αφοφ διαβάςετε τα πρακτικά που είχε κρατιςει ο γραμματζασ τθσ ςυνωμοτικισ ςασ 
ομάδασ κατά τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςι ςασ, ςκεφτείτε τα κετικά και τα αρνθτικά τθσ 
διακυβζρνθςθσ του Πειςιςτράτου και παρουςιάςτε τα ςτθν ολομζλεια, εκκζτοντασ και τθν 
απόφαςι ςασ για τθν οργάνωςθ ι όχι μιασ επιχείρθςθσ αποτίναξθσ του κακεςτϊτοσ του 
Πειςιςτράτου. 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 
 Θ μεταρρφκμιςθ του όλωνα δεν πζτυχε να επιλφςει τισ διαφορζσ και να 
ςυμβιβάςει τα ςυμφζροντα των κοινωνικϊν ομάδων τθσ πόλθσ μασ. Λίγο μετά το όλωνα, 
τα ακθναϊκά γζνθ χωρίηονταν ςε τρεισ πολιτικζσ παρατάξεισ ανάλογα με τον τόπο 
καταγωγισ τουσ: τουσ Πεδιαίουσ, τουσ Παραλίουσ και τουσ Διακρίουσ με επικεφαλισ τουσ 
αντίςτοιχα τον Ετεοβουτάδθ Λυκοφργο, τον Αλκμαιωνίδθ Μεγακλι και τον Πειςίςτρατο. Ο 
τελευταίοσ ωσ πολζμαρχοσ θγικθκε του πολζμου κατά των Μεγαρζων. Κατθγορϊντασ 
όμωσ τουσ πολιτικοφσ αντιπάλουσ του για επίκεςθ, κατάφερε να πάρει τθν άδεια να 
ςυγκροτιςει ζνα ςϊμα τριακοςίων ροπαλοφόρων, με τουσ οποίουσ κατζλαβε τθν 
Ακρόπολθ. Θ πρϊτθ περίοδοσ τθσ τυραννίδασ του διιρκεςε ζξι χρόνια. Ανακατζλαβε, 
ωςτόςο, τθν εξουςία ζντεκα χρόνια αργότερα με τθν υποςτιριξθ των Αλκμαιωνιδϊν. Αφοφ 
κυβζρνθςε για αρκετά χρόνια, εξορίςτθκε για δεφτερθ φορά, επειδι ιρκε ςε ςφγκρουςθ 
με τουσ Αλκμαιωνίδεσ. Σελικά, αφοφ ςυγκρότθςε ζνα ςϊμα ξζνων μιςκοφόρων, 
αποβιβάςτθκε ςτο Μαρακϊνα το 546 περίπου π.Χ. και νίκθςε τουσ Ακθναίουσ αντιπάλουσ 
του ςτθ μάχθ τθσ Παλλινθσ.  
 Eξόριςε προςωρινά τουσ πολιτικοφσ του αντιπάλουσ, μεταξφ των οποίων και τουσ 
Αλκμαιωνίδεσ, που τον είχαν βοθκιςει, αλλά δεν κατζςχεςε τα κτιματά τουσ. Προχϊρθςε 
και ςτον αναδαςμό τθσ γθσ και χοριγθςε άτοκα δάνεια ςτουσ μικροφσ καλλιεργθτζσ. 
Επιπλζον, ςυγκρότθςε τα δικαςτιρια των διμων, για να διευκολφνει τουσ κατοίκουσ τθσ 
υπαίκρου και να περιορίςει τθν δφναμθ των ευπατριδϊν ι γιατί θ ςυγκζντρωςθ των 
πολιτϊν ςτθν Ακινα κα μποροφςε να αποτελζςει απειλι για τθν εξουςία του.  
 Ζκοψε τα πρϊτα ακθναϊκά νομίςματα και υποςτιριξε τθν ανάπτυξθ του εμπορίου 
και τθσ βιοτεχνίασ. Οι διπλωματικζσ ικανότθτζσ του διαφάνθκαν ςτθν επιτυχία του να 
αποκτιςει τον ζλεγχο τθσ Xερςονιςου ςτον Eλλιςποντο, θ οποία ζλεγχε τθν οδό προσ τισ -

Είςτε Ακθναίοι του 520 π.Χ. Ο Ρειςίςτρατοσ ζχει χρόνια 
καταλάβει τθν εξουςία, αςκϊντασ τθν τυραννία. Σε μια μυςτικι 
ςυνάντθςθ, ςυηθτάτε για το τι πρζπει να γίνει. Άλλοι από εςάσ 
ανικουν ςτουσ πιο προοδευτικοφσ Ακθναίουσ, που δε 
καμπϊνονται από τα ζργα και τθ μετριοπακι πολιτικι, κι άλλοι 
κεωροφν πωσ ο λαόσ ωφελικθκε από τθν πολιτικι του 
Ρειςιςτράτου και κα πρζπει γι’ αυτό να φανείτε επιεικείσ μαηί 
του. Πλοι, πάντωσ, είςτε πολζμιοι τθσ τυραννίασ, γι’  αυτό και 
βρίςκεςτε εδϊ. Ρριν αποφαςίςετε οριςτικά για τι πρζπει να 
κάνετε, ςυηθτάτε ξανά τα χαρακτθριςτικά τθσ πολιτικισ του 
Ρειςιςτράτου. Ροια είναι τα κετικά και ποια τα αρνθτικά τθσ 
διακυβζρνθςισ του;  
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ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν πόλθ μασ- ςιτοπαραγωγοφσ περιοχζσ τθσ κυκίασ. υγχρόνωσ 
ςτο ςυμβολικό επίπεδο, με τθν ειςαγωγι τθσ λατρείασ του Διονφςου, τθν ανοικοδόμθςθ 
του Παρκενϊνα και τθ λαμπρότθτα του εορταςμοφ των Μεγάλων Πανακθναίων, ςυνζβαλε 
ςτθ ταφτιςθ των κατοίκων τθσ υπαίκρου με τθν ακθναϊκι πολιτεία και τθ μείωςθ τθσ 
ςθμαςίασ των τοπικϊν λατρειϊν, οι οποίεσ ιταν υπό τθν εποπτεία των αριςτοκρατικϊν 
γενϊν.  

Παρουςιάςτε τισ ςκθνζσ ςασ... 
 

Δράςθ 3θ: Αφιγθςθ 
 Οι Ακθναίοι δεν αντζδραςαν αν και τουσ πονοφςε το αυκαίρετο κακεςτϊσ που είχε 
επιβάλει ο Ρειςίςτρατοσ… Μόνο όταν πζκανε και τον διαδζχκθκαν οι δφο γιοι του, ο Λππίασ 
και ο Μππαρχοσ, οι Ακθναίοι αντζδραςαν δολοφονϊντασ τον Μππαρχο. Αλλά θ δολοφονία 
αυτι, τθσ οποίασ τα κίνθτρα παραμζνουν αμφιλεγόμενα, δεν είχε ωσ αποτζλεςμα τθν άμεςθ 
πτϊςθ τθσ τυραννίδασ, θ οποία τελικά επιτεφχκθκε με τθν παρζμβαςθ τθσ Σπάρτθσ, όταν ο 
βαςιλιάσ τθσ Σπάρτθσ Κλεομζνθσ επιτζκθκε ςτθν Ακινα, μετά από προτροπι των 
Αλκμαιωνιδϊν, ςτο γζνοσ των οποίων ανικε και ο Κλειςκζνθσ. Α… ναι ο Κλειςκζνθσ… ιταν 
αυτόσ που… 
 

Δράςθ 4θ: Ο κιρυκασ 

Ακθναίοι, Ακθναίοι, Ακθναίοι 
Κλειςκζνθσ ο Ακθναίοσ τθν πολιτεία ςτο λαό παραδίδει. Ιτοι: 

ΔΛΑΛΡΕΛ ΣΟΤ  ΠΟΛΛΣΕ ΑΔΛΑΚΡΛΣΩ Ε ΔΕΚΑ ΦΤΛΕ ΑΠΟ ΔΛΑΦΟΡΕΣΛΚΕ ΠΕΡΛΟΧΕ ΣΘ 
ΑΣΣΛΚΘ 

ΑΤΞΑΝΕΛ ΣΘ ΒΟΤΛΘ ΚΑΣΑ ΕΚΑΣΟ ΜΕΛΘ 
ΟΡΛΗΕΛ ΔΕΚΑ ΣΡΑΣΘΓΟΤ ΑΝΣΛ ΕΝΟ 

ΔΤΝΑΜΘ ΔΛΝΕΛ ΣΘΝ ΕΚΚΛΘΛΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ & ΛΘΓΟΡΛΑ 
ΟΛ ΠΟΛΛΣΕ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΕΧΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΑΞΛΩΜΑΣΑ 

ΚΑΚΛΕΡΩΝΕΛ ΣΟΝ ΕΞΟΣΡΑΚΛΜΟ 

 
Δράςθ 5θ: Ο γραμματζασ του Κλειςκζνθ 

 Άνδρεσ Ακθναίοι, είμαι ο γραμματεφσ του Κλειςκζνουσ, γιου τθσ Μεγακλζουσ και τθσ 
Αγαρίςτθσ, που άλλαξε τουσ νόμουσ μασ κι ζδωςε τθν εξουςία ςτο λαό, αν και κρατάει κι 
αυτόσ από τυράννουσ. Είμαι εδϊ ςταλμζνοσ από αυτόν, για να ςασ εξθγιςω... 
 

Δράςθ 6θ: Γράμμα ςτον... Κλειςκζνθ; 
Ωσ Ακθναίοσ τθσ εποχισ του Κλειςκζνθ, ηεισ τισ αλλαγζσ που φζρνουν οι μεταρρυκμίςεισ 
του κι αποφαςίηεισ να του γράψεισ μια επιςτολι, για να του εκφράςεισ τισ κετικζσ ςου 
εντυπϊςεισ ι τα αρνθτικά ςου ςχόλια για τισ μεταρρυκμίςεισ του. Μποροφν αυτζσ να 
κεραπεφςουν τισ πλθγζσ του πολιτεφματοσ και τθν αδικία;  Αφοροφν οι μεταρρυκμίςεισ το 
λαό; Πιςτεφεισ ότι οι εξελίξεισ αυτζσ κα επθρεάςουν το μζλλον; 
 

Δράςθ 7θ: Πϊσ νιϊκω; 

Σϊρα μόλισ τζλειωςε κι άλλθ μία δραςτθριότθτα... Κλείςε τα μάτια και ςκζψου... Πϊσ 

νιϊκεισ που τόςεσ φορζσ «μπικεσ» ςτθ ηωι των αρχαίων Ελλινων κι ζγινεσ ζνα με αυτοφσ; 

Πϊσ ςου ζχει φανεί ωσ τϊρα θ διαδικαςία; Γράψε τισ ςκζψεισ ςου ςτο χαρτάκι κι 

εμπιςτεφςου τισ ςτον Κοφρο... 
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6ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ   

Ολυμπιακοί αγϊνεσ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δράςθ 1θ: Ο κφκθσ... 

Ζνασ ξζνοσ από τθ κυκία, μια χϊρα μακρινι, που ζχει ζρκει για επίςκεψθ ςτθν πόλθ, 
παρακολουκεί τα τεκταινόμενα:  
Μα είναι δυνατόν; ρωτά. Γκρεμίηετε τα τείχθ τθσ πόλθσ ςασ για ζναν τάχα μου ακλθτι, που 
όλθ μζρα αςκείται και κοπιάηει με το ςϊμα του και δουλειά άλλθ δεν κάνει; Και αφοφ 
νίκθςε ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ,  κατά πϊσ λζνε πιρε για ζπακλο ζνα ςτεφάνι αγριελιάσ; 
Τι αλλόκοτο πράγμα και τοφτο... Να κυςιάηετε τθν αςφάλεια τθσ πόλθσ για ζναν ςαλπιγκτι; 
 

Δράςθ 2θ: Ο γζροντασ Μεγαρεφσ... 
Ζνασ γζροντασ Μεγαρεφσ παίρνει το λόγο και του απαντά: 
Υπιρξε κάποτε, ω ξζνε, ζνασ Ακθναίοσ νομοκζτθσ, ο Σόλων, που ς’  ζνα ςυμπατριϊτθ ςου 
είπε για τουσ αγϊνεσ και τουσ ακλθτζσ2: «υπάρχει ζνασ άλλοσ αγϊνασ, κοινόσ για όλουσ 
τουσ καλοφσ πολίτεσ και ζνα ςτεφάνι όχι από πεφκο οφτε από αγριελιά ι ςζλινο, αλλά ζνα 
που κλείνει μζςα του όλθ τθν ανκρϊπινθ ευδαιμονία, εννοϊ τθν ελευκερία, και του 
κακενόσ ατομικά και τθσ πατρίδασ γενικά, και τον πλοφτο και τθ δόξα και τθν απόλαυςθ 
των πατροπαράδοτων γιορτϊν και τθ ςωτθρία των δικϊν μασ, και με μια λζξθ ό,τι 
ωραιότερο κα μποροφςε να ηθτιςει κανείσ να του χαρίςουν οι κεοί. Πλα αυτά είναι 
ςυνυφαςμζνα με το ςτεφάνι *...+ και απορρζουν από τον αγϊνα εκείνο, ςτον οποίο οδθγοφν 
οι αςκιςεισ και οι κόποι». 
 

Δράςθ 3θ: υμφωνείσ; 
υμφωνείσ; Απάντθςε με μια φράςθ που να ςχολιάηει τα λόγια του όλωνα, που μόλισ 
άκουςεσ.  
 

Δράςθ 4θ: Ο γιοσ ςου... 
Ωσ Μεγαρεφσ του 3ου αι. π.Χ. και αφοφ άκουςεσ όςα ςυνζβθςαν το πρωί κατά τθν υποδοχι 
του Θροδϊρου του Μεγαρζωσ ςτθν πόλθ, γυρίηεισ αργά το βράδυ ςτο ςπίτι και βρίςκεισ τθ 
γυναίκα ςου ζξαλλθ. Ο γιοσ ςασ δε κζλει να πάει, λζει, ςτο Γυμναςτιριο, γιατί βαριζται να 
πυγμαχεί πια με τουσ φίλουσ του και ο γυμναςτισ από πάνω να τον τιμωρεί με τθ διχαλωτι 
ράβδο για κάκε λάκοσ που κάνει. Τι κα του πεισ;  
 

Δράςθ 5θ: κζψου... 

Κλείςε τα μάτια... Σκζψου μια φράςθ για τθν περιπζτεια που ζηθςεσ ςιμερα και κράτθςζ τθ 

για τον εαυτό ςου, μζχρι να νιϊςεισ ζνα άγγιγμα ςτον ϊμο. Τότε, κα τθ μοιραςτείσ μαηί μασ. 

                                                           
2
 Σο παράκεμα προζρχεται από το Λουκιανό (Λουκιανόσ, Ἀνάχαρςισ ἤ Ρερὶ γυμναςίων, 15. 

Είςτε Μεγαρείσ που ηουν ςτα Μζγαρα του 3
ου

 αι. π.Χ., αμζςωσ μετά 
τθν Ολυμπιάδα του 292 π.Χ., όπου επικρατεί μεγάλθ αναςτάτωςθ... 
Κάτι ετοιμάηεται... Ο διαςθμότεροσ ςαλπιγκτισ τθσ αρχαιότθτασ, ο 
Θρόδωροσ ο Μεγαρεφσ, επιςτρζφει ςτθν πόλθ του μετά τθν τελευταία 
κριαμβευτικι του νίκθ ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ... Ετοιμάηεςτε να 
γκρεμίςετε ζνα τμιμα του τείχουσ τθσ πόλθσ, για να περάςει ο μζγασ 
νικθτισ. Δεν είναι δα και μικρό το κατόρκωμά του˙ ζχει κερδίςει ςε 
δζκα ςυνεχείσ Ολυμπιάδεσ, καλφπτοντασ διάςτθμα ςχεδόν 40 χρόνων. 
Λίγα χρόνια πριν, μάλιςτα, βοικθςε το Δθμιτριο Α' τον Ρολιορκθτι να 
κυριεφςει το Άργοσ, ςαλπίηοντασ με δφο ςάλπιγγεσ ταυτόχρονα και 
εμψυχϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο τουσ ςτρατιϊτεσ να πολεμιςουν 
με περιςςότερθ ορμι. 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B120/203/1369,4766/
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Φφλλο 7ο
 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ   

Η ενότθτα των Ελλινων 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Δράςθ 1θ: Οι παρζεσ... 
Χωριςτείτε ςε ομάδεσ. Κακεμία περιζχει 2-3 Ακθναίουσ και 2-3 παρτιάτεσ. 
 

Δράςθ 2θ: Οι ςυνομιλίεσ 
Σε ζνα διάλειμμα των επίςθμων ςυνομιλιϊν, βρίςκεςτε ςε μια παρζα Ακθναίων και 
Σπαρτιατϊν  και ςυηθτάτε για τον επερχόμενο κίνδυνο... Οι Σπαρτιάτεσ αναφζρουν όςα οι 
ίδιοι μποροφν να προςφζρουν ςτον αγϊνα εναντίον των Ρερςϊν, ενϊ οι Ακθναίοι 
αντίςτοιχα τεκμθριϊνουν τθ δικι τουσ πικανι προςφορά ςτον πόλεμο. Τι μπορεί να λζνε 
μεταξφ τουσ; 
 

Δράςθ 3θ: υηιτθςθ 
Κι αφοφ είναι τόςο πολλά αυτά που διακρίνουν τουσ Ακθναίουσ από τουσ Σπαρτιάτεσ, 
μπορείτε να πολεμιςετε μαηί, τελικά;  

 
Δράςθ 4θ: Κοινι απόφαςθ... 

Τελικά, Σπαρτιάτεσ και Ακθναίοι ςυμφωνοφν να αντιμετωπίςουν ενωμζνοι τον περςικό 
κίνδυνο. Ειδικότερα, απαντϊντασ οι Ακθναίοι ςτουσ απεςταλμζνουσ τθσ Σπάρτθσ δθλϊνουν: 
«Οι Ζλλθνεσ είναι από το ίδιο αίμα, ζχουν τθν ίδια γλϊςςα, ζχουν ναοφσ και αγάλματα κεϊν 
και κυςίεσ όλα κοινά και ςυνικειεσ ίδιεσ»3. 
 

Δράςθ 5θ: Σι κα τουσ πεισ; 
Γυρίηοντασ ςτθν πόλθ ςου, τα Μζγαρα, πρζπει ωσ εκπρόςωπόσ τθσ ςτο ςυνζδριο του 
Λςκμοφ, να ανακοινϊςεισ ςτουσ ςυμπολίτεσ ςου τθν κοινι απόφαςθ όλων των Ελλινων να 
πολεμιςουν ενωμζνοι. Ετοιμάηεισ, λοιπόν, ζνα λόγο που κα εκφωνιςεισ μπροςτά ςτθ 
ςυγκζντρωςθ των ςυμπολιτϊν ςου, ςτον οποίο κα τουσ ενθμερϊνεισ και κα αιτιολογείσ τθν 
απόφαςθ που λάβατε από κοινοφ οι αντιπρόςωποι. Ο λόγοσ μπορεί να ξεκινά κάπωσ ζτςι... 

 

Δράςθ 6θ:  

Κάκε μακθτισ ασ πάρει τθ κζςθ που του ταιριάηει ςχθματίηοντασ μια παράςταςθ, που να 

ζχει ςχζςθ με το μάκθμά μασ. Αυκόρμθτα, όταν ζρκει θ κατάλλθλθ ςτιγμι για τον κακζνα, 

ελάτε να ςυμπλθρϊςετε τθ ςτάςθ των προθγοφμενων... Ασ ξεκινιςει ο/θ... 

 

 
 

 

                                                           
3
 Θρόδοτοσ, Ἱςτορίθ, 8.144. 

Σον 5ο αι. π.Χ. οι Περςικοί πόλεμοι αναςτάτωςαν τθν Ελλάδα.  
Στο ςυνζδριο του Λςκμοφ, το 481 π.Χ., οι Ζλλθνεσ 
υποψιαηόμενοι τισ περςικζσ προκζςεισ για εκςτρατεία εναντίον 
τθσ Ελλάδασ, αποφαςίηουν να αμυνκοφν ενωμζνοι. 
Είςτε άλλοι Ακθναίοι κι άλλοι Σπαρτιάτεσ και βρίςκεςτε ςτο 
ςυνζδριο αυτό... 
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8ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ   

Οι Περςικοί πόλεμοι 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δράςθ 1θ: Όλοι μαηί κι ο κακζνασ ξεχωριςτά... 
Πλοι μαηί κι ο κακζνασ ξεχωριςτά είςτε ο Θρόδοτοσ. Κάκε ατομικι ςκζψθ είναι μια ςκζψθ 
του μεγάλου ιςτορικοφ. Ρροςπακιςτε, λοιπόν, να μπείτε για λίγο ςτθ κζςθ του... γράψτε τα 
ονόματα των μελϊν τθσ ομάδασ ςασ.  
Αναηθτϊντασ τθν αλικεια, βρίςκετε δφο μάρτυρεσ, ζναν Ρζρςθ κι ζναν Ζλλθνα, που κα ςασ 
δϊςουν πλθροφορίεσ... Κζλετε να απαντιςετε ςε ζνα βαςικό ερϊτθμα... Γιατί νίκθςαν οι 
Ζλλθνεσ τουσ Ρζρςεσ, αν και ιταν πολφ λιγότεροι και είχαν περιοριςμζνουσ πόρουσ;  
 

Δράςθ 2θ: Ο μάρτυρασ από τθν Περςία 
Στθν Ρερςία ςυναντάτε τον Υδάρνθ, εγγονό του Υδάρνθ, διοικθτι των ςτρατιωτικϊν 
δυνάμεων ςτα παρακαλάςςια τθσ Μικράσ Αςίασ :  
 Ιρκαν δυο άνδρεσ από τθ Σπάρτθ κάποτε εδϊ, μου είπε ο παπποφσ μου... Ο Σπερκίασ, ο 
γιοσ του Ανθρίςτου, κι ο Βοφλισ, ο γιοσ του Νικολάου, κι από τθν φφςθ τουσ προικιςμζνοι με 
χαρίςματα κι από τθν πλουςιότερθ τάξθ τθσ πόλθσ τουσ, κατά πϊσ μου ‘πε. Είχαν αναλάβει 
εκελοντικά να τιμωρθκοφν από τον Ξζρξθ ςαν αντάλλαγμα για τθ κανάτωςθ των κθρφκων 
των Ρερςϊν ςτθ Σπάρτθ. Ζτςι οι Σπαρτιάτεσ τουσ ζςτειλαν ςτουσ Ρζρςεσ για να 
κανατωκοφν. Στθν πορεία τουσ προσ τα Σοφςα φκάνουν ςτθν αυλι του Υδάρνθ. Κι αυτόσ, 
αφοφ τουσ φιλοξζνθςε κάνοντάσ τουσ το τραπζηι, τουσ ρϊτθςε: «Άνδρεσ Λακεδαιμόνιοι, 
γιατί δεν δζχεςκε να γίνετε φίλοι του βαςιλιά; Να, βλζπετε πϊσ ξζρει ο βαςιλιάσ να τιμά 
τουσ άνδρεσ που ζχουν αρετι, ρίχνοντασ μία ματιά ςε μζνα και τθ κζςθ που κατζχω. Ζτςι 
λοιπόν κι εςείσ, αν γίνετε άνκρωποι του βαςιλιά (γιατί ζχει ςχθματίςει τθν γνϊμθ πωσ είςκε 
άνδρεσ με αρετι), ο κακζνασ ςασ κα μποροφςε να εξουςιάηει μία περιοχι τθσ Ελλάδοσ που 
κα του παραχωροφςε ο βαςιλιάσ». Η απόκριςι τουσ ιταν αρνθτικι, γιατί, του είπαν με 
κράςοσ, αυτόσ που τουσ το πρότεινε ιταν δοφλοσ του βαςιλιά, ενϊ εκείνοι ελεφκεροι, 
γιατί υπακοφουν μόνο ςτο νόμο που είναι ίδιοσ για όλουσ και είναι ελεφκεροι να τον 
τθροφν. 
Θρόδοτοσ, Ἱςτορίθ, 7.135-136 (διαςκευι) 

Τι να εννοοφςαν άραγε οι Βοφλισ και Σπερκίασ; Αποδϊςτε το νόθμα τθσ φράςθσ τουσ, 
όπωσ το καταλαβαίνετε ςε μια παγωμζνθ εικόνα, μια ςκζψθ, που περνά από το μυαλό 
του Ηροδότου. Δϊςτε ςτθν εικόνα ςασ ζναν τίτλο. 

 
Δράςθ 3θ: ο μάρτυρασ από τθ πάρτθ 

Στθν Ελλάδα,ςτθ Σπάρτθ, ςυναντάτε ζνα γζροντα Σπαρτιάτθ, που γνϊριςε τουσ Βοφλι και 
Σπερκία:   
Πταν, ςτθν πρϊτθ εκςτρατεία των Ρερςϊν, ο Δαρείοσ ζςτειλε κιρυκεσ ςτθν πόλθ μασ, όπωσ 
ζκανε και ςε όλεσ τισ πόλεισ τθσ Ελλάδοσ, για να ηθτιςουν «γθν και φδωρ», εμείσ οι 
Λακεδαιμόνιοι τουσ πετάξαμε ςε ζνα πθγάδι και τουσ καλοφςαμε να πάρουν από κει «γθν 

Ο Θρόδοτοσ, ο πρϊτοσ ιςτορικόσ τθσ αρχαιότθτασ, ςτο ζργο του 
Ἱςτορίθ, μασ μιλά για τουσ Ρερςικοφσ πολζμουσ που αναςτάτωςαν τθν 

Ελλάδα κατά τον 5
ο
 αι. π.Χ.˙ για το ζργο του, μάλιςτα, ζχει ονομαςτεί 

από τον Κικζρωνα «πατζρασ τθσ ιςτορίασ». Θ μζκοδοσ του Θρόδοτου 
είναι κριτικι (παρατιρθςθ-κρίςθ-ζρευνα). Ραρακζτει ό,τι ακοφει από 
μάρτυρεσ, χωρίσ βζβαια αυτό να ςθμαίνει ότι τα πιςτεφει όλα· 
καταβάλλει, όμωσ, αξιόλογθ προςπάκεια για αμερόλθπτθ, 
αντικειμενικι και νθφάλια ζκκεςθ των γεγονότων. Στθν προςπάκειά 
του να αναηθτιςει τθν αλικεια, ακοφει ςυχνά αντικρουόμενεσ 
πλθροφορίεσ, τισ οποίεσ ςυνκζτει κριτικά.  
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και φδωρ» και να τα πάνε ςτον βαςιλιά τουσ. Εξαιτίασ όμωσ αυτοφ του γεγονότοσ, οι 
Σπαρτιάτεσ κάναμε κυςίεσ αλλά άδικα περιμζναμε αίςια προμθνφματα. Κι αυτό κράτθςε 
πολφ καιρό ςτθν πόλθ μασ. Και κακϊσ αγανακτοφςαμε και το κεωροφςαμε μεγάλθ 
ςυμφορά, ςυγκαλζςαμε πολλζσ φορζσ ςυνζλευςθ των πολιτϊν τουσ κι ο κιρυκασ φϊναηε: 
Ροιοσ Σπαρτιάτθσ δζχεται με τθν κζλθςι του να δϊςει τθν ηωι του για τθν Σπάρτθ; Τότε 
λοιπόν παρουςιάςκθκαν ο Σπερκίασ, ο γιοσ του Ανθρίςτου, κι ο Βοφλισ, ο γιοσ του 
Νικολάου, Σπαρτιάτεσ που κι από τθν φφςθ τουσ ιςαν προικιςμζνοι με χαρίςματα κι από 
τθν πλουςιότερθ τάξθ τθσ πόλθσ, ανζλαβαν εκελοντικά να τιμωρθκοφν από τον Ξζρξθ για 
τθν κανάτωςθ των κθρφκων του Δαρείου. Ζτςι οι Σπαρτιάτεσ τουσ ζςτειλαν ςτουσ Ρζρςεσ 
για να κανατωκοφν.  
 Πταν παρουςιάςκθκαν ςτο βαςιλιά πρϊτα πρϊτα, ενϊ οι ςωματοφφλακζσ του τουσ 
πρόςταηαν, αςκϊντασ βία, να πζςουν και να προςκυνιςουν το βαςιλιά, δεν δζχκθκαν με 
κανζναν τρόπο να το κάνουν, όςο κι αν εκείνοι τουσ ζςπρωχναν το κεφάλι προσ τα κάτω· 
γιατί, επζμεναν πωσ οφτε ςτον νόμο τουσ είναι γραμμζνο να προςκυνοφν άνκρωπο οφτε γι’ 
αυτό ιλκαν. Κι αφοφ με αγϊνα απζφυγαν τθν προςκφνθςθ, κατόπιν λζνε τα εξισ και με το 
ακόλουκο περίπου περιεχόμενο: «Βαςιλιά των Μιδων, εμάσ μασ ζςτειλαν οι Λακεδαιμόνιοι 
ωσ αντιςτάκμιςμα για τουσ κιρυκζσ ςασ που κανατϊκθκαν ςτθν Σπάρτθ, για να 
πλθρϊςουμε εμείσ για τον κάνατό τουσ». Τότε ο Ξζρξθσ καυμάηοντασ τθν ανδρεία τουσ, 
τουσ είπε πωσ δεν ικελε να γίνει όμοιοσ μϋ εκείνουσ που ςκότωςαν πρζςβεισ και 
παρζβθςαν κεϊκοφσ νόμουσ που ςζβονται όλοι οι άνκρωποι, οπότε και τουσ άφθςε 
ελεφκερουσ. Ζτςι μου τα ‘παν τα παλικάρια, Θρόδοτε, ζτςι ς’ τα λζω. Κι όταν επζςτρεψαν ο 
Σπερκίασ και ο Βοφλισ ςτθ Σπάρτθ ςταμάτθςαν και οι κακοί οιωνοί.  
Θρόδοτοσ, Ἱςτορίθ, 7.135-136 (διαςκευι) 

Βρείτε μία φράςθ από το κείμενο και με τίτλο αυτιν αποδϊςτε μια ςκθνι από αυτό, με 
διάλογο και κίνθςθ ι παντομίμα ι παγωμζνθ εικόνα ι όπωσ αλλιϊσ κζλετε. Μθν 
ξεχάςετε να δϊςετε τον τίτλο τθσ ςκθνισ ςασ. 
 

Δράςθ 4θ: Οι ςκζψεισ... 
Ζχοντασ υπόψθ ςασ ωσ Θρόδοτοσ ο κακζνασ ξεχωριςτά τισ μαρτυρίεσ αυτζσ και 
προςπακϊντασ να εξθγιςετε λογικά γιατί οι Ζλλθνεσ, αν και λιγότεροι και με πενιχρά μζςα 
νίκθςαν τουσ Ρζρςεσ, ςκζφτεςτε... Γιατί οι Ζλλθνεσ τελικά νίκθςαν; Γράψτε το επιχείρθμά 
ςασ... 

 
Δράςθ 5θ: Σα μονοπάτια τθσ ςκζψθσ 

Οι μακθτζσ ωσ Θρόδοτοσ μπαίνουν ςε δφο γραμμζσ. Ο πρϊτοσ λζει το επιχείρθμά του ςτον 
δεφτερο, ο δεφτεροσ ςτον τρίτο κοκ. Πταν ολοκλθρωκεί θ γραμμι ο πρϊτοσ και ο τελευταίοσ 
ανακοινϊνουν τα επιχειριματά τουσ.  
 

Δράςθ 6θ: υηιτθςθ 
Γιατί νίκθςαν, λοιπόν, οι Ζλλθνεσ; 
 

Δράςθ 7θ: Ηρόδοτοσ ο Αλικαρναςςεφσ... 
Κλείνοντασ τισ ςκζψεισ ςου ωσ ιςτορικόσ, πρζπει να καταγράψεισ τα ςυμπεράςματά ςου... 
Είςαι ο Θρόδοτοσ και καταλιγεισ... Μετά από αυτι τθ κφελλα ςκζψεων, μετά από τα τόςα 
επιχειριματα, γράψε ςτο τζλοσ τθσ Λςτορίασ των Ρερςικϊν Ρολζμων το ςυμπζραςμά ςου... 
Γιατί τελικά νίκθςαν οι Ζλλθνεσ; 

 
Δράςθ 8θ: Πϊσ ιταν; 

Ρϊσ ςου φάνθκε ςιμερα το παιχνίδι; Σε βοικθςε να καταλάβεισ καλφτερα τθ διαφορά 
Ελλινων και Ρερςϊν, θ οποία οδιγθςε ςτθ νίκθ των Ελλινων; Αφοφ γράψεισ το ςχόλιό ςου, 
απόδωςε τθν αίςκθςθ που ςου άφθςε θ δραςτθριότθτα κυκλϊνοντασ το προςωπάκι που ςε 
αντιπροςωπεφει περιςςότερο. 
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Σιμερα το παιχνίδι μου φάνθκε 

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Γι’ αυτό κι εγϊ αιςκάνομαι... 

Κφκλωςε το προςωπάκι που ςε αντιπροςωπεφει:  

 Σζλεια        Ωραία  Μζτρια  Άςχθμα Χάλια 
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9ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ   

Κόρεσ και Κοφροι 
 

Δράςθ 1θ:  
 «Στο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο εγκαινιάηεται μια νζα πτζρυγα με 
κζμα «Αρχαϊκι τζχνθ και κακθμερινι ηωι». Θ αίκουςα κα ζχει τισ δφο 
πλευρζσ τθσ αφιερωμζνεσ ςτα χαρακτθριςτικά αγάλματα τθσ εποχισ, 
τουσ Κοφρουσ και τισ Κόρεσ, και τθ ηωι αντίςτοιχα των νεαρϊν ανδρϊν 
και γυναικϊν που απεικονίηονται ςε αυτά.Το μουςείο ηθτά τθ βοικειά 
μασ. Κζλει να αναλάβετε ωσ επιμελθτζσ τθσ ζκκεςθσ να αξιοποιιςετε 
αρχαιολογικά ευριματα, που βρίςκονται ςτθν αποκικθ του μουςείου, 
για να αποδϊςετε όςο γίνεται με περιςςότερθ ακρίβεια και πιςτότθτα 

τθν ιςτορικι πλθροφορία... Τι λζτε; Μποροφμε να φζρουμε ςε πζρασ αυτιν τθν αποςτολι;» 
Αν ςυμφωνείτε, πρζπει να πάμε ςτθν αίκουςα των υπολογιςτϊν και να αρχίςουμε τθ 
δουλειά μασ, χωριςμζνοι ςε τζςςερισ ομάδεσ. 
 

Δράςθ 2θ:  
Ξεκινιςτε τθ δουλειά προςεκτικά και βιμα-βιμα... Ο υπεφκυνοσ αρχείου του μουςείου μασ 
ζςτειλε τθν κάρτα τεκμθρίωςθσ του αγάλματοσ που ςασ ενδιαφζρει. Ωςτόςο, από αυτιν 
λείπουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ που πρζπει να ςυμπλθρϊςετε. Ξεκινιςτε με αυτι τθ 
δουλειά... 
 

Δράςθ 3θ: 
Παράλλθλα, ο υπεφκυνοσ αποκικθσ μασ ζςτειλε ζνα κουτί με αντικείμενα που κα 
μποροφςαν να ανικουν ςτο πρόςωπο που απεικονίηεται ςτο άγαλμα, το οποίο 
επεξεργάηεςτε, και άλλα τα οποία αποκλείεται να ανικουν. Επιλζξτε αυτά που ταιριάηουν 
ςε κάκε περίπτωςθ, ϊςτε να εκτεκοφν μαηί με το άγαλμα. Γράψτε λίγα λόγια και γι’ αυτά... 
 

Δράςθ 4θ: 
Σϊρα γράψτε ζνα κείμενο που κα τυπωκεί ςε πινακίδα για τουσ επιςκζπτεσ του μουςείου... 
Πρζπει να είναι απλό, κατανοθτό και ςφντομο και να δίνει τισ εξισ βαςικζσ πλθροφορίεσ: 
α) Σίτλοσ 
β) Σφποσ –Προζλευςθ 
γ) Περιγραφι κι Αιτιολόγθςθ μορφισ 
δ) Πικανά προςωπικά αντικείμενα και ςφνδεςθ με το πρόςωπο που απεικονίηεται ςτο 
άγαλμα. 
 

Δράςθ 5θ: 
Ετοιμάςτε για να αξιοποιθκεί ςτθν ζκκεςθ με μορφι βίντεο ι εικόνασ ι εγκατάςταςθσ, μια 
ςκθνι από τθν κακθμερινι ηωι του ατόμου που εικονίηεται ςτο άγαλμα και αποδϊςτε τθν 
με όποιο τρόπο κζλετε (παγωμζνθ εικόνα, διάλογο με κίνθςθ, παντομίμα). Δϊςτε ζναν 
τίτλο ςτθ ςκθνι...  
 

Δράςθ 6θ: 
Τϊρα που οι εργαςίεσ ςασ τελείωςαν, φτιάξτε τθν ζκκεςθ με τα ςϊματά ςασ. Εκκζςτε ό,τι 
ζχετε ετοιμάςει και πάρετε τθ κζςθ που κζλετε μζςα ςτο περιβάλλον παρουςίαςθσ του 
αγάλματοσ που κα παρουςιάςετε. Δϊςτε ζναν τίτλο ςτθ δικι ςασ ενότθτα... 
Καλζςτε το κοινό να ςασ επιςκεφκεί... 
 

Δράςθ 7θ: 
Αποχαιρετιςτε με μια φράςθ τουσ νεαροφσ φίλουσ που κα εκτεκοφν ςτο μουςείο, χάρθ ςτθ 
δικι ςασ μελζτθ. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=88dYQHSp5OU6yM&tbnid=YS0cYky1yPz4BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dir.coolclips.com/Creative_Arts/Art_Dealers_and_Auction_Houses/art_museum_curator_vc009670.html&ei=n_QYUbzADcfcsgamsIHoBg&psig=AFQjCNH78oDM2S__40XAHIr6VCPG0XOGow&ust=1360676377983630
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10ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

Από τθν Αρχαϊκι εποχι μζχρι . . .ςιμερα  
 

Δράςθ 1θ:  
  «Τθν προθγοφμενθ ϊρα είχα μια διαφωνία με τον Χ., ο 
οποίοσ λζει πωσ δεν του αρζςει θ ιςτορία και πωσ είναι 
περιττό να τθ διαβάηουμε. Του πρότεινα, λοιπόν, να ζρκει 
ςτο τμιμα ςασ, μιπωσ και καταφζρετε να του αλλάξετε 
γνϊμθ. Κα μασ βοθκιςετε;». 
 «Κινθκείτε ςτουσ ιχουσ τθσ μουςικισ και ςχθματίςτε 
ομάδεσ, όπωσ εςείσ κζλετε... Σιμερα, λόγω ειδικϊν 
ςυνκθκϊν, δε κα γράφετε, τισ ςθμειϊςεισ κα τισ κρατιςει 
ο φιλοξενοφμενόσ μασ».  
 

Δράςθ 2θ: 
 «Λοιπόν, ζχουμε τθν Αρχαϊκι εποχι... τθν εποχι κατά τθν οποία ο ελλθνιςμόσ απλϊκθκε 
ςτον Εφξεινο Ρόντο και τθ Μεςόγειο, τθν εποχι που γζννθςε τθν πόλθ-κράτοσ, που ζδωςε 
ςτον πολίτθ το δικαίωμα να ςυμμετζχει ςτα κοινά, που ζνωςε, ακόμθ, τουσ Ζλλθνεσ 
απζναντι ςτον περςικό κίνδυνο. Τι ζχετε να πείτε γι’  αυτιν τθν εποχι;» 
Φανταςτείτε μια ςκθνι ςοβαρι ι αςτεία που διαδραματίηεται ςε αυτιν τθν ιςτορικι 
περίοδο και  αποδίδει ζνα ι περιςςότερα από τα χαρακτθριςτικά τθσ... υμβουλευτείτε το 
βιβλίο, το φάκελό ςασ ι ό,τι άλλο ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ. 
Δϊςτε ζναν τίτλο ςτθ ςκθνι ςασ... 
 

Δράςθ 3θ: 
 «Και καλά όλα αυτά... Σθμαντικά είναι... Ζχουν, όμωσ, αξία για τθ ςθμερινι εποχι; Γιατί τα 
μακαίνουμε;» 
Φανταςτείτε μια ςκθνι ςοβαρι ι αςτεία που διαδραματίηεται ςτθν εποχι μασ  και  δείχνει 
τθ ςθμαςία που ζχουν τα επιτεφγματα τθσ αρχαϊκισ εποχισ ςτο ςιμερα...  
Δϊςτε ζναν τίτλο ςτθ ςκθνι ςασ... 
 

Δράςθ 4θ: 
Αξίηει τελικά να διαβάςει κανείσ γι’  αυτιν τθν εποχι; Γιατί άραγε; Ρεσ τθ γνϊμθ ςου ςτο 
φιλοξενοφμενό μασ, ϊςτε να τθ ςθμειϊςει. Μπορεί να βοθκιςεισ ζτςι ζνα μακθτι 
Γυμναςίου  να καταλάβει γιατί διαβάηει ιςτορία. 
 

Δράςθ 5θ:  
Ασ ςυηθτιςουμε για λίγο και μετά προςπάκθςε να απαντιςεισ όςο πιο ειλικρινά μπορείσ 
ςτο ερωτθματολόγιο που ζχεισ ςτα χζρια ςου.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΘ:  χζδια μακθμάτων πειραματικισ ομάδασ Γ-1 

 
1 θ  δ ι δ α κ τ ι κ ι  π α ρ ζ μ β α ς θ :  Α ν τ ι β α ς ι λ ε ί α  

 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Αντιβαςιλεία 

Βαςικό ερϊτθμα Ρϊσ είναι δυνατό να διατυπϊνονται διαφορετικζσ απόψεισ για 
τον ίδιο ιςτορικό φορζα; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α) Ροιεσ ιταν οι επιδιϊξεισ τθσ Αντιβαςιλείασ; 
(β) Τι κα ζπρεπε να ζχει κάνει; 
(γ) Ροια ιταν θ ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςε αυτιν; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ το φαινόμενο τθσ Αντιβαςιλείασ 
μζςα ςτο ςυγκεκριμζνο ιςτορικό πλαίςιο: 
(α) Να αναγνωρίςουν τθν κατάςταςθ που είχε να αντιμετωπίςει 
θ Αντιβαςιλεία ςτο νεοςφςτατο ελλθνικό κράτοσ. 
(β) Να διακρίνουν τα κίνθτρα από τισ αποφάςεισ και να 
αξιολογιςουν τθ ςτάςθ κάκε πλευράσ. 
2.Να αντιλθφκοφν ότι θ ιςτορία δεν περιορίηεται ςε μία οπτικι 
και πωσ θ μελζτθ των πθγϊν τθσ είναι δυνατό να φωτίςει 
διάφορεσ πτυχζσ των γεγονότων. 
3.Να εξοικειωκοφν με τισ τεχνικζσ τθσ δραματικισ τζχνθσ ςτθν 
εκπαίδευςθ μζςα από απλζσ διαδικαςίεσ. 
4. Να προςεγγίςουν τθν αντιβαςιλεία με μία δθμιουργικι 
διαδικαςία που κα μποροφςε να τουσ προκαλζςει το ενδιαφζρον 
είτε για τα ιςτορικά γεγονότα τθσ εποχισ είτε για τθ ςχζςθ τουσ 
με το ςιμερα. 

Προκείμενο Οι μακθτζσ ωσ ειδικοί ιςτορικοί μελετοφν τθν αντιβαςιλεία μζςα 
από τρεισ φορείσ που ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με αυτιν, τον 
Μάουρερ, τον οφντχαρτ και τον Μακρυγιάννθ, με ςκοπό να 
ετοιμάςουν μια ζκκεςθ που να απαντά ςτα μεγάλα ερωτιματα 
για τθν ιςτορία. 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Λςτορικοί τθσ ςφγχρονθσ εποχισ,  πρόςωπα τθσ εποχισ του 
νεοςφςτατου ελλθνικοφ κράτουσ 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Ραρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
Επιμελθτισ ζκκεςθσ 

Αξιολόγθςθ Φτιάξτε το φυλλάδιο τθσ ζκκεςθσ... 
Σθμείωςε ςτο χαρτάκι ςου τθ γνϊμθ ςου και κόλλθςζ τθ... 

Πθγζσ  Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία. Σχολικό Εγχειρίδιο Αϋ 
Γυμναςίου (Λοφβθ et al.) 

 Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ΛΓ. 

 ΕΚΕΒΛ, Στρατθγόσ Μακρυγιάννθσ 
(http://www.ekebi.gr/Fakeloi/makrygiannis/default.htm) 

 Γκ. Λ. φον Μάουρερ, Ο Ελλθνικόσ Λαόσ (Χαϊδελβζργθ 
1835), μτφρ. Π. ομπάκθ, Αφοί Τολίδθ, Ακινα 1976, ς. 733 και 
735. 

 Μ.Χ. Τςαπόγασ, «Το ανζκδοτο ‘’κυβερνθτικό πρόγραμμα’’ 
του Ignaz von Rudhart για τθν πολιτειακι και διοικθτικι 
οργάνωςθ τθσ Ελλάδασ (1836)», Το Σφνταγμα 15, 273-4, Στο Γ. 
Γιαννόπουλοσ , Δοκίμια Κεωρίασ και Διδακτικισ τθσ Λςτορίασ, 
Βιβλιογονία, Ακινα 1997, ς. 144. 

 Μακρυγιάννθσ, Απομνθμονεφματα, επιμ. Λ. Βλαχογιάννθ 

http://www.ekebi.gr/Fakeloi/makrygiannis/default.htm
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(1907), Γιοβάνθσ, Ακινα 1968, τόμ. 2, ς. 109. 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

 
Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα 
Ακοφγεται ςφγχρονθ μουςικι, ςαν από ραδιόφωνο... 
Κινθτικι δραςτθριότθτα για δθμιουργία ομάδων: Ακολουκϊντασ τον ιχο τθσ μουςικισ, 
κινθκείτε ελεφκερα ςτθν τάξθ και κακίςτε εκεί όπου κζλετε με τουσ ςυνεργάτεσ που 
κζλετε... Σχθματίςτε ζξι ομάδεσ... 
Είςτε ιςτορικοί ειδικοί ςτθ νεότερθ ιςτορία του Ελλθνιςμοφ κι ανικετε ςε τρεισ 
διαφορετικζσ ομάδεσ εργαςίασ για τθ διαμόρφωςθ μιασ ζκκεςθσ για τθν Αντιβαςιλεία ςτο 
Εκνικό Λςτορικό Μουςείο... 
Ο επιμελθτισ τθσ ζκκεςθσ, κζλοντασ να δϊςει ζμφαςθ ςτισ διαφορετικζσ-ςυχνά 
αντικρουόμενεσ-  απόψεισ που διατυπϊκθκαν για τθν αμφιλεγόμενθ αυτι περίοδο τθσ 
ελλθνικισ ιςτορίασ, αποφάςιςε να αφιερϊςει μια ενότθτα ςε αυτζσ. Κάκε ομάδα εργαςίασ 
αναλαμβάνει να φωτίςει μία διαφορετικι όψθ τθσ Αντιβαςιλείασ μζςα από τθ ματιά ενόσ 
διαφορετικοφ προςϊπου... 
Θ πρϊτθ ομάδα κα αςχολθκεί με τθν άποψθ του  Μάουρερ, μζλουσ τθσ Αντιβαςιλείασ. 
Θ δεφτερθ ομάδα κα αςχολθκεί με τθν άποψθ του οφντχαρτ, προζδρου για λίγο του 
Υπουργικοφ Συμβουλίου, μετά τθν ενθλικίωςθ του Πκωνα. 
Θ τρίτθ ομάδα κα αςχολθκεί με τθν άποψθ του Μακρυγιάννθ, αντιπάλου τθσ Αντιβαςιλείασ. 
Δίνονται ςτουσ μακθτζσ τρία μεγάλα χαρτόνια χωριςμζνα ςε τζςςερισ τομείσ με ζναν κφκλο 
ςτο κζντρο όπου παρουςιάηεται το όνομα και θ μορφι ενόσ χαρακτιρα (πραγματικοφ 
ιςτορικοφ προςϊπου), που ςχετίςτθκε άμεςα ι ζμμεςα με τθν Αντιβαςιλεία. Κάκε τομζασ 
από τουσ τζςςερισ αναφζρεται ςε πτυχζσ του χαρακτιρα που δικαιολογοφν τθ ςτάςθ του 
προσ τθν Αντιβαςιλεία: (α) Καταγωγι-Ρροζλευςθ, (β) Συνεργάτεσ, (γ) Ρολιτικι 
Σταδιοδρομία, (δ) Ρολιτικζσ επιδιϊξεισ (πβ. κφκλοσ τθσ ηωισ). 
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Κάκε ομάδα παίρνει από ζνα χαρτόνι...    
Μανδφασ του ειδικοφ: Ωσ ιςτορικοί πριν προχωριςετε ςτθν εργαςία ςασ, πρζπει να 
μελετιςετε αρχειακό υλικό, ιςτορικζσ δθλαδι πθγζσ...  
 
1ο Βιμα (Μελζτθ άμεςων κι ζμμεςων ιςτορικϊν πθγϊν): Διαβάςτε, λοιπόν, πρϊτα τα 
ιςτορικά παρακζματα - πθγζσ που ςασ αφοροφν.  
 

Α Ομάδα 
 
Η άποψθ για τθν Αντιβαςιλεία του Γκζοργκ Λοφντβιχ φον Μάουρερ, μζλουσ τθσ αρμόδιου 
για τθν εκπαίδευςθ, τθ δικαιοςφνθ και τθν εκκλθςία 
Μόλισ αποβιβαςτικαμε, κυκλοφοριςαμε μια προκιρυξθ με τθν οποία ηθτοφςαμε να μασ 
χαρίςει ο Ελλθνικόσ Λαόσ πρϊτα απ’ όλα τθν εμπιςτοςφνθ του. (...) Για ν’ αποκτιςει ο τόποσ 
θρεμία, δθμοςιεφςαμε αυςτθρότατουσ νόμουσ –με προςωρινό φυςικά χαρακτιρα– 
εναντίον εκείνων που κα επιχειροφςαν να διαςαλεφςουν τθν τάξθ. (...) Με τα μζτρα που 
πιραμε ςχετικά με τθ Δικαιοςφνθ και το Στρατό, αποκαταςτάκθκε θ τάξθ και θ αςφάλεια 
(...), ςταμάτθςαν οι λθςτείεσ και οι πειρατείεσ. Με τθ βακμιαία οργάνωςθ ςτα κζματα τθσ 
διοίκθςθσ, ταχτοποιικθκαν ζνα ςωρό ηθτιματα, και με τθ ςιγουριά που απλϊκθκε παντοφ, 
άρχιςε να αναπτφςςεται θ γεωργία, το εμπόριο και θ βιομθχανία. 
Γκ. Λ. φον Μάουρερ, Ο Ελλθνικόσ Λαόσ (Χαϊδελβζργθ 1835), μτφρ. Π. ομπάκθ, Αφοί 
Τολίδθ, Ακινα 1976, ς. 733 και 735. 
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Για τουσ Αντιβαςιλείσ 
Είναι αναμφιςβιτθτο ότι οι Αντιβαςιλείσ με τθ ςτάςθ τουσ και τον τρόπο με τον οποίο 
πολιτεφκθκαν ςτθν Ελλάδα προκάλεςαν γενικι δυςαρζςκεια και απογοιτευςθ. Ιταν 
εντοφτοισ άνκρωποι με αξιόλογθ πολιτικι φιμθ που είχαν αναλάβει ςθμαντικζσ κζςεισ ςτθ 
Βαυαρία, πριν από τθν ζλευςι τουσ ςτθν Ελλάδα. 
Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 34. 
 
Για τον ίδιο τον Μάουρερ:  
Ο κακθγθτισ Μάουρερ, ςπουδαςμζνοσ ςτο Ραρίςι και τθ Χαϊδελβζργθ, ιταν εξαίρετοσ και 
φθμιςμζνοσ νομομακισ˙  είχε χρθματίςει υπουργόσ Δικαιοςφνθσ ςτθν κυβζρνθςθ τθσ 
Βαυαρίασ. Σχολαςτικόσ κι ευερζκιςτοσ, φιλάργυροσ  και αγζρωχοσ, ιταν εργατικόσ, 
γριγοροσ και εφςτροφοσ ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του. 
Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 35. 
 

Β Ομάδα 
 

Η άποψθ για τθν Αντιβαςιλεία του Βαυαροφ αξιωματοφχου Ροφντχαρτ, ο οποίοσ 
διετζλεςε για λίγο, το 1837, αρχθγόσ του βαςιλικοφ οίκου τθσ Ελλάδασ (κζςθ παρόμοια με 
αυτι του ςθμερινοφ πρωκυπουργοφ), αλλά διαφϊνθςε με τον Όκωνα και παραιτικθκε. 

Δε ςκοπεφω να κατθγοριςω τθν Αντιβαςιλεία, αλλά δεν μπορϊ να κρφψω τθν 
παρατιρθςθ ότι (...) οι δθμόςιοι άντρεσ, που είχαν αναλάβει τθ διακυβζρνθςθ και τθ 
διοίκθςθ τθσ Ελλάδασ, δεν ζπρεπε να ξεκινιςουν από τισ δικζσ τουσ αντιλιψεισ και από το 
διοικθτικό τυπικό (...) αλλά να κεςπίςουν ρυκμίςεισ που να ταιριάηουν ςτθν κατάςταςθ τθσ 
φτωχισ και εξαντλθμζνθσ χϊρασ. (...) Ζπρεπε ςτθν αρχι να περιοριςτοφν ςτθ κεμελίωςθ 
του κράτουσ βάςει των κοινοτιτων που ιδθ υπιρχαν. (...) 
Μ.Χ. Τςαπόγασ, «Το ανζκδοτο ‘’κυβερνθτικό πρόγραμμα’’ του Ignaz von Rudhart για τθν 
πολιτειακι και διοικθτικι οργάνωςθ τθσ Ελλάδασ (1836)», Το Σφνταγμα, 15, ς. 273-4, Γ. 
Γιαννόπουλοσ , Δοκίμια Κεωρίασ και Διδακτικισ τθσ Λςτορίασ, Βιβλιογονία, Ακινα 1997, ς. 
144. 

 
Για τον ίδιο τον Ροφντχαρτ: 
Ο Λγνάτιοσ φον οφντχαρτ ζμεινε πολφ λίγο ςτθν Ελλάδα. Μόνο δζκα μινεσ. Ιρκε το 

Φεβρουάριο του 1837, μαηί με τον Πκωνα, και ζφυγε το Δεκζμβριο του ίδιου χρόνου. 
Ώριμοσ άνδρασ – ιταν 48 ετϊν όταν δζχτθκε να μπει ςτθν ελλθνικι υπθρεςία, είχε 
αποκτιςει καλι φιμθ ςτθν πατρίδα του ωσ δθμόςιοσ λειτουργόσ και λόγιοσ. Θ επιςτθμονικι 
του ςυγκρότθςθ ιταν νομικι, οι ιδιαίτερεσ όμωσ εναςχολιςεισ του περιςτρζφονταν γφρω 
από νομικά κζματα. Ραρά το γεγονόσ ότι προτιμοφςε να μζνει ζξω από τθ δθμόςια ηωι, είχε 
δεχτεί να υπθρετιςει ωσ διοικθτισ επαρχίασ ςτθν πατρίδα του, κζςθ ςτθν οποία διακρίκθκε 
για τα διοικθτικά και άλλα προςόντα του. Αναλαμβάνοντασ τθν αποςτολι του ςτθν Ελλάδα 
για μια τετραετία, είχε αφιςει τθ κζςθ του ςτο Συμβοφλιο επικρατείασ ςτθ Βαυαρία. *...+ 
Μςωσ το γεγονόσ ότι ο οφντχαρτ ιταν άνκρωποσ με ανεξάρτθτο χαρακτιρα, χωρίσ πολιτικζσ 
φιλοδοξίεσ, τζτοιεσ που να τον κάνουν ενδοτικό ςε πιζςεισ, του ζδινε τθ δυνατότθτα να 
κρατά τισ αποςτάςεισ με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ αντί να επιδιϊκει να τισ μειϊνει.  
Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 67. 

 
Γ Ομάδα 

 
Η άποψθ του Μακρυγιάννθ, αντιπάλου τθσ Αντιβαςιλείασ 
Πτι οι Μπαυαρζηοι* και οι οπαδοί τουσ Ζλλθνεσ κζλαν να μασ φάνε κι’ ο Κεόσ μασ γλφτωςε 
από τουσ κακοφσ τουσ ςκοποφσ. Και παςκίηαμεν ζξω και μζςα με τρόπον και κατθχοφςαμεν 
τουσ ανκρϊπουσ ίςωσ και κινθκοφμεν διά τα ζξω και λευτερωκοφμεν κ’ εμείσ εδϊ μζςα και 
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κάμωμεν νόμουσ ςτζρεουσ και διοικθκοφμεν ωσ άνκρωποι˙ ότι μασ κυβερνοφν οι 
ανκρωποφάγοι με το «ζτηι κζλω» και κρίμα ’ςτα αίματα και κυςίεσ οποφ κάμαμεν.  
Μακρυγιάννθσ, Απομνθμονεφματα, επιμ. Λ. Βλαχογιάννθ (1907), Γιοβάνθσ, Ακινα 1968, τόμ. 
2, ς. 109. 
 
Για τον ίδιο το Μακρυγιάννθ 
Κατά τθν περίοδο τθσ αντιβαςιλείασ του Πκωνα ο Μακρυγιάννθσ κατθγοροφςε τθν 
κυβζρνθςθ ωσ απολυταρχικι και ηθτοφςε Σφνταγμα, μ’ όλο που τον περιζβαλλαν με 
ιδιαίτερθ εκτίμθςθ και του απζνειμαν το βακμό του ςυνταγματάρχθ. Το 1840 άρχιςε να 
οργανϊνει τον αγϊνα υπζρ τθσ επιβολισ του Συντάγματοσ και πρωτοςτάτθςε ςτθν 
επανάςταςθ τθσ 3θσ Σεπτεμβρίου του 1843 για τθν παραχϊρθςι του από τθ βαυαρικι 
δυναςτεία. Υπιρξε τόςο κατθγορθματικόσ ςτθν προςπάκειά του για επιβολι των 
πραγματικϊν ελευκεριϊν ϊςτε κατθγορικθκε για ςυνωμοςία κατά του βαςιλιά , 
ςυνελιφκθ (1851),δικάςτθκε και καταδικάςτθκε ςε κάνατο. Θ ποινι του μετριάςτθκε 
ςταδιακά, ζμεινε ςτθ φυλακι δυο χρόνια για να αποφυλακιςτεί τελικά(1854) με τθ 
μεςολάβθςθ του Δθμθτρίου Καλλζργθ. Θ υγεία του όμωσ από τισ κακουχίεσ και τθ 
βαναυςότθτα τθσ φυλακισ κλονίςτθκε. Ζτςι ο Μακρυγιάννθσ απομονϊκθκε ςτο ςπίτι του 
κοντά ςτουσ ςτφλουσ του Ολυμπίου Διόσ (θ ςυνοικία αυτι φζρει μζχρι ςιμερα το όνομά 
του-"Μακρυγιάννθ") όπου και πζκανε ςτισ 27 Απριλίου 1864...Ρριν λίγεσ μζρεσ είχε 
προαχκεί από τθν τότε κυβζρνθςθ ςτο βακμό του αντιςτράτθγου! 
ΕΚΕΒΛ, «Στρατθγόσ Μακρυγιάννθσ» 
(http://www.ekebi.gr/Fakeloi/makrygiannis/default.htm) 
 
2ο Βιμα (Χτίςιμο ρόλου: Ο κφκλοσ τθσ ηωισ): Συμπλθρϊςτε τουσ τζςςερισ τομείσ τθσ 
πολιτικισ ςταδιοδρομίασ του προςϊπου που αναλάβατε, ςτο χαρτόνι που ζχετε ςτθ 
διάκεςι ςασ. Μποροφν οι ςθμειϊςεισ ςασ να εξθγιςουν τθ ςτάςθ του χαρακτιρα αυτοφ 
προσ τθν αντιβαςιλεία; Ραρουςιάςτε το ζργο ςασ. 
 
3ο Βιμα (Παγωμζνθ εικόνα): Αποδϊςτε με παγωμζνθ εικόνα μια ςτιγμι από τθ δράςθ του 
προςϊπου αυτοφ. Δϊςτε ζναν τίτλο ςτθν εικόνα ςασ. 
 
4ο  Βιμα (υηιτθςθ): Ο δάςκαλοσ ςε ρόλο επιμελθτι ςυηθτά με τουσ μακθτζσ ςε ρόλο 
ιςτορικϊν γιατί υπάρχουν τόςο αντικρουόμενεσ απόψεισ για το ίδιο κζμα.  
 
Γ. Κλείςιμο  
i. Γραφι ςε ρόλο: Θ ζκκεςθ είναι ζτοιμθ κι εςείσ ωσ ιςτορικοί πρζπει να ετοιμάςετε ζνα 
ςφντομο φυλλάδιο με το οποίο κα τθ γνωςτοποιείτε ςτο κοινό και κα το καλείτε να τθν 
επιςκεφκεί... Το φυλλάδιο κα μποροφςε να ζχει τθν εξισ δομι: 

Αντιβαςιλεία 
Άλλοι είπαν... 
 
Άλλοι πάλι υποςτιριξαν... 
 
Ρολλοί, ωςτόςο, εξζφραςαν... 
 

Ροια είναι άραγε θ αλικεια; 
... 

 
ii. Αναςτοχαςμόσ: Ωσ ιςτορικοί κρατάτε ςθμειϊςεισ για τθν θμζρα που πζραςε... Σθμειϊςτε 
ςτο χαρτάκι ςασ αν αυτά που μελετιςατε τα βρικατε ενδιαφζροντα... Κι ακόμθ αν ιταν 
ενδιαφζρων ο τρόποσ προςζγγιςθσ... 

http://www.ekebi.gr/Fakeloi/makrygiannis/default.htm
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2 θ  δ ι δ α κ τ ι κ ι  π α ρ ζ μ β α ς θ :  3 θ   ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  1 8 4 3  
 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα 3θ Σεπτεμβρίου 1843 

Βαςικό ερϊτθμα Τι οδθγεί ςε μια επανάςταςθ και πϊσ μπορεί να γίνουν δεκτά τα 
αιτιματα των επαναςτατθμζνων; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α) Ροιοι λόγοι οδιγθςαν ςτθν επανάςταςθ τθσ 3θσ Σεπτεμβρίου 
1843; 
(β) Ρϊσ αποφαςίςτθκε να παραχωρθκεί Σφνταγμα; 
(γ) Τι προςδοκοφςαν οι Ζλλθνεσ από αυτό και τι οι μεγάλεσ 
δυνάμεισ και ο βαςιλιάσ;   

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθν ανάγκθ που υπαγόρευςε τθν 
επανάςταςθ τθσ 3θσ Σεπτεμβρίου: 
(α) Να αναγνωρίςουν τθν κατάςταςθ τθσ Ελλάδασ τθν εποχι 
εκείνθ. 
(β) Να διακρίνουν τθ κζλθςθ του λαοφ από τισ δυνάμεισ που 
αποφαςίηουν γι’ αυτόν. 
2. Να αντιλθφκοφν, πζρα από τθ κεωρθτικι, και τθν πραγματικι 
διάςταςθ τθσ ιςτορίασ. 
3. Να βιϊςουν το ιςτορικό γεγονόσ μζςα από τα μάτια και τθ 
ςκζψθ των ανκρϊπων τθσ εποχισ. 

Προκείμενο Οι μακθτζσ ωσ επαναςτάτεσ Ζλλθνεσ διεκδικοφν Σφνταγμα από 
τον Πκωνα ζξω από το παλάτι, αφοφ πρϊτα αποφαςίηουν τθν 
επανάςταςθ αξιολογϊντασ τα δεδομζνα τθσ εποχισ. 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Ζλλθνεσ επαναςτάτεσ –απλόσ λαόσ 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Ραρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
Γραμματζασ τθσ ςυνωμοτικισ ομάδασ 

Αξιολόγθςθ Φϊναξε το ςφνκθμά ςου... 
Σιμερα επαναςτάτθςεσ... πϊσ νιϊκεισ γι’ αυτό; 

Πθγζσ  Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία. Σχολικό Εγχειρίδιο Αϋ 
Γυμναςίου (Λοφβθ et al.) 

 Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ΛΔ. 

 Σκοφρασ, Ρ. Οι οικονομικζσ κρίςεισ ςτθν Ελλάδα από τθν 
απελευκζρωςθ μζχρι ςιμερα (iliaoikonomia.gr) 

 Καμπανζλθσ, Λ. Το Μεγάλο μασ Τςίρκο. 

 Ξαρχάκοσ, Στ. Το Μεγάλο μασ Τςίρκο - CD. 

 Λεοντισ, Χρ. Καντάτα Ελευκερίασ – CD 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

 
Α. Ειςαγωγι 
Αυτοςχεδιαςμόσ – Κινθτικι Δραςτθριότθτα: Οι μακθτζσ περπατοφν ελεφκερα ςτο χϊρο 
αποδίδοντασ όςο μποροφν όςα τουσ διαβάηει ο δάςκαλοσ. Στο τζλοσ τθσ ςφντομθσ 
ειςαγωγικισ αφιγθςθσ πρζπει να ζχουν κακίςει ςε παρζεσ. Ακοφγεται ο Κοφριοσ του ιγα, 
από το Ν. Ξυλοφρθ. 
Αφιγθςθ: Βριςκόμαςτε ςτθν Ακινα του 1843. Στο ςπίτι του επικεφαλισ του ιππικοφ, 
Δθμιτριου Καλλζργθ. Αφγουςτοσ μινασ... Κάτι ετοιμάηεται...  
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Αφιγθςθ - Δάςκαλοσ ςε ρόλο γραμματζα τθσ ςυνωμοτικισ ομάδασ: Το ξζρουμε εδϊ και 
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καιρό φίλοι μου... Θ Ελλάδα ζπρεπε από τθν 1θ Μαρτίου να καταβάλει ςτισ τράπεηεσ τθσ 
Ευρϊπθσ τα τοκοχρεολφςια παλιότερων δανείων. Αλλά αυτά είχαν ςπαταλθκεί ςτουσ 
εμφυλίουσ τθσ επανάςταςθσ και ςτισ ςπατάλεσ του παλατιοφ και των Βαυαρϊν ςυμβοφλων 
του ςτζμματοσ. Ζτςι, τον Λοφνιο του 1843, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ενθμζρωςε τισ ξζνεσ 
κυβερνιςεισ ότι αδυνατεί να καταβάλει το ποςό που χρωςτάει και ηιτθςε νζο δάνειο από 
τισ μεγάλεσ δυνάμεισ, ϊςτε να αποπλθρϊςει τα παλιά.  
Αντί να εγκρίνουν νζο δάνειο, οι εκπρόςωποι των τριϊν μεγάλων δυνάμεων ζκαναν 
διάςκεψθ ςτο Λονδίνο για το ελλθνικό χρζοσ και καταλιγουν ςε καταδικαςτικό 
πρωτόκολλο. Οι πρεςβευτζσ των μεγάλων δυνάμεων με το πρωτόκολλο ςτο χζρι, 
παρουςιάςτθκαν ςτθν ελλθνικι κυβζρνθςθ και απαιτοφν τθν ικανοποίθςι του. Από όςο 
ξζρουμε τα βαςικά μζτρα που κα επιβάλει θ κυβζρνθςθ μετά από αυτό, κα είναι: 

1. Να απολυκεί το ζνα τρίτο των Δθμοςίων υπαλλιλων και να μειωκοφν 20% οι μιςκοί 
όςων παραμείνουν. 

2. Να ςταματιςει θ χοριγθςθ ςυντάξεων. 
3. Να μειωκοφν κατά 60% οι ςτρατιωτικζσ δαπάνεσ κι ο αρικμόσ των ενςτόλων και 

αντί για μιςκό οι ςτρατιωτικοί να παίρνουμε χωράφια. 
4. Να επιβλθκεί προκαταβολι ςτθν είςπραξθ του φόρου ειςοδιματοσ και τθσ 

«δεκάτθσ». 
5. Να αυξθκοφν οι δαςμοί και οι φόροι χαρτοςιμου. 
6. Να απολυκοφν όλοι οι μθχανικοί του Δθμοςίου και να ςταματιςουν όλα τα δθμόςια 

ζργα. 
7. Να νομιμοποιικθκαν όλα τα αυκαίρετα κτίςματα και οι καταπατθμζνεσ -εκνικζσ 

γαίεσ- με τθν πλθρωμι προςτίμων νομιμοποίθςθσ. 
8. Οι τρεισ ξζνοι πρεςβευτζσ κα επιβλζπουν όλεσ τισ πράξεισ, καταλφοντασ τθν 

οικονομικι μασ αυτονομία. 
(Ρθγι κειμζνου με διαςκευι: Σκοφρασ, Ρ. από iliaoikonomia.gr  & Λςτορία του Ελλθνικοφ 

Ζκνουσ, ΛΔ) 
φςκεψθ: Αφοφ ςυηθτιςετε ςτθ ςυνωμοτικι ςασ ομάδα, ςτθν οποία ςυμμετζχουν άνδρεσ 
του ςτρατοφ, το κζμα, καταλιγετε ςε μια πρόταςθ... Ρρζπει να ξεςθκωκείτε ι όχι; Κι αν ναι, 
τι κα διεκδικιςετε; Και πϊσ; Συντάξτε ζνα λόγο, τον οποίο κα εκφωνιςει ζνασ από τα μζλθ 
τθσ ομάδασ ςασ ςτουσ υπόλοιπουσ, παροτρφνοντάσ τουσ να ακολουκιςουν τθν απόφαςι 
ςασ... 
Παρουςίαςθ λόγου – Δραματοποίθςθ 
Αφιγθςθ: Τα δραςτικά οικονομικά μζτρα τθσ κυβζρνθςθσ ςυντζλεςαν ςτθν αφξθςθ του 
αρικμοφ των δυςαρεςτθμζνων, ςυνεπϊσ των ατόμων που ιταν ζτοιμα  να ςυνταχκοφν με 
τουσ ςυνωμότεσ, οι οποίοι βιαςτικά ςτισ 3/9/1843, παρατάχκθκαν ζξω από τα ανάκτορα, 
απαιτϊντασ ςφνταγμα, το οποίο παραχϊρθςε τελικά ο Πκωνασ ςτον ελλθνικό λαό, μετά από 
διαβουλεφςεισ με τισ ξζνεσ Δυνάμεισ. Ενϊ οι διαβουλεφςεισ ςυνεχίηονται, ο λαόσ φωνάηει 
ζξω από τα ανάκτορα ςυνκιματα... 
3θ επτζμβρθ: Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ παραχωροφν φνταγμα (από το Μεγάλο μασ Σςίρκο 
του Ι. Καμπανζλθ): 
-Να ζχουν Σφνταγμα ι να μθν ζχουν; 
-Αφοφ δεν είχαν, γιατί να ζχουν; 
-Κα τουσ παρζςυραν αυτοί που ζχουν... 
-Να αρκεςτοφν εισ αυτά που ζχουν! 
-Δεν είναι και ϊριμοι για να το ζχουν! 
-Για το καλό τουσ ασ μθν το ζχουν... 
-Δεν επιτρζπεται να το ζχουν! 
-Αποφαςίηουμε να μθν το ζχουν! 
-ΝΑ ΜΘ ΤΟ ΕΧΟΥΝ! 
... 
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-Και αν επιμζνουν να το ζχουν; 
-Και αν το ζχουν χωρίσ να το ζχουν; 
-Τι εννοείτε ζχουν δεν ζχουν; 
-Εάν νομίηουν ότι το ζχουν και ςτθν ουςία δεν το ζχουν! Αυτοί κα χαίρονται ότι το ζχουν και 
μεισ κα ξζρουμε πωσ δεν το ζχουν! 
- ...Ζτςι κα ζχουν χωρίσ να ζχουν και δεν κα ζχουν ενϊ κα ζχουν! 
-Αποφαςίηουμε να ζχουν; 
-Εάν εμποδίςουμε να ζχουν, υπάρχει κίνδυνοσ να ζχουν! Ο μόνοσ τρόποσ να μθν ζχουν, 
είναι να αφιςουμε να ζχουν.  
Για παράδειγμα, όςα δεν ζχουν είναι όςα αφιςαμε να ζχουν! 
 
Γ. Κλείςιμο  
Μουςικι: Φίλοι κι αδζλφια... 
i. Γραφι ςε ρόλο: Ωσ επαναςτάτθσ ζξω από τα ανάκτορα, φωνάηεισ ζνα ςφνκθμα... Τι 
μπορεί να είναι αυτό; 
ii. Αναςτοχαςμόσ: Σιμερα, «επαναςτάτθςεσ» απαιτϊντασ ςφνταγμα από τον πρϊτο βαςιλιά 
τθσ Ελλάδασ. Κλείςε τα μάτια και ςκζψου... Ρϊσ αιςκάνεςαι γι’  αυτό; Γράψε τθ ςκζψθ ςου 
ςτο χαρτάκι ςου... 
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3θ διδακτικι παρζμβαςθ: Οι πρϊτεσ εκλογζσ του ανεξάρτθτου ελλθνικοφ 
κράτουσ (1844) 

 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα 3θ Σεπτεμβρίου 1843 

Βαςικό ερϊτθμα Γιατί οι πολυαναμενόμενεσ από τουσ Ζλλθνεσ πρϊτεσ εκλογζσ 
του 1844 παρουςίαςαν ζκτροπα; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α) Ροιοι παράγοντεσ επθρζαςαν τισ εκλογζσ; 
(β) Ροιοι είχαν το μεγαλφτερο μερίδιο ευκφνθσ για τα ζκτροπα; 
(γ) Ρϊσ ςυνδζεται θ ζκβαςθ των εκλογϊν με τθ γενικι πολιτικι 
κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα;   

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τισ ςυνκικεσ που επθρζαςαν τισ 
εκλογζσ του 19844: 
(α) Να αναγνωρίςουν τθ κζςθ του Πκωνα και των Μ. Δυνάμεων. 
(β) Να διακρίνουν τα κίνθτρα και μικροςυμφζροντα του λαοφ 
από τα ςυμφζροντα των πολιτικϊν. 
2. Να αντιλθφκοφν  τθν πραγματικι διάςταςθ τθσ ιςτορίασ. 
3. Να βιϊςουν το ιςτορικό γεγονόσ μζςα από τα μάτια και τθ 
ςκζψθ των ανκρϊπων τθσ εποχισ. 

Προκείμενο Οι μακθτζσ ωσ πολίτεσ ςε ζνα ακθναϊκό καφενείο, με αφορμι 
φιμεσ για ζκτροπα ςτισ πρϊτεσ εκλογζσ του 1844, ςχολιάηουν και 
αξιολογοφν τθν πολιτικι κατάςταςθ τθσ Ελλάδασ  

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Απλοί πολίτεσ ςε ζνα καφενείο τθσ εποχισ 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Ραρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
Οπαδόσ του αγγλικοφ κόμματοσ 

Αξιολόγθςθ Γράψε ζνα γράμμα ςτθν εφθμερίδα... 
Σκζψου ςε ςυννεφάκια... 

Πθγζσ  Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία. Σχολικό Εγχειρίδιο Αϋ 
Γυμναςίου (Λοφβθ et al.) 

 Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ΛΓ. 

 Σκουμπουρδι, Α., Λςτορικά καφενεία του 19ου αι. Επτά 
Θμζρεσ-Κακθμερινι. 

 1844: Κάκε αρχι και δφςκολθ 
(http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=
133194). 

 Δραγοφμθσ, Λςτορικαί Αναμνιςεισ, Ακινα 1879, τ.2. 

 Λεοντισ, Χρ. Καντάτα Ελευκερίασ – CD 

 Ξυλοφρθσ, Ν. Ιτανε μια φορά-CD 

 
Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα 
Δθμιουργία ςκθνικοφ  
Κατευκυνόμενοσ αυτοςχεδιαςμόσ: Ακοφγεται μουςικι (Κοφριοσ, Ο Ιλιοσ εβαςίλεψε, 
Μπάρμπα Γιάννθ Μακρυγιάννθ). Οι μακθτζσ περπατοφν ελεφκερα ςτο χϊρο αποδίδοντασ 
όςο μποροφν όςα τουσ διαβάηει ο δάςκαλοσ. Στο τζλοσ τθσ ςφντομθσ ειςαγωγικισ 
αφιγθςθσ πρζπει να ζχουν κακίςει ςε κάποια «παρζα» ςυνδαιτυμόνων του καφενείου. 
Αφιγθςθ: Βριςκόμαςτε ςτθν Ακινα του 1844, ςτο «Καφενείον τθσ Αγοράσ», κοντά ςτθ 
Βιβλιοκικθ του Αδριανοφ, ζνα χϊρο που ςυγκεντρϊνει ανκρϊπουσ τθσ μεςαίασ και 
χαμθλισ κοινωνικισ τάξθσ που ζρχονται ςτθν αγορά για να αναηθτιςουν εργαςία, να 
εργαςτοφν, να ψωνίςουν, ακόμθ και να περάςουν τον ελεφκερο χρόνο τουσ  
Ρθγι πλθροφοριϊν: Σκουμπουρδι, Α. 1998, Λςτορικά καφενεία του 19ου αι.. Επτά Θμζρεσ-
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Κακθμερινι. 
Ζνασ οπαδόσ του κόμματοσ του Μαυροκορδάτου φτάνει ςτο καφενείο αλαφιαςμζνοσ και 
λζει φωνάηοντασ ςε όλο τον κόςμο που είναι ςυγκεντρωμζνοσ... 
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο μαυροκορδατικοφ: Ακοφςτε τι ζμακα και φρίξτε. Συνάντθςα χκεσ το 
γνωςτό δθμοςιογράφο Νικόλαο Δραγοφμθ. Πλοι τον ξζρετε. Ιταν γραμματζασ του 
Καποδίςτρια, που τόςο μιςοφςαν οι Γάλλοι, γι’ αυτό  και τα λζει ζξω απ’ τα δόντια για 
δαφτουσ και τον Κωλζττθ τουσ. Μου ‘πε πϊσ γίνεται θ καταμζτρθςθ των ψιφων ςτισ 
εκλογζσ και ςάςτιςα. Οι κάλπεσ φτάνουν ςτον τόπο τθσ καταμζτρθςθσ με ςπαςμζνα ςανίδια 
ι λιμαριςμζνεσ τισ ςφραγίδεσ, ενϊ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, οι ψιφοι μεταφζρονται ςε 
«ςαπουνοςακοφλεσ».  
 Στθ Βουλι, όταν ο «εκλεγμζνοσ» με ψθφοδζλτια που προζρχεται από τζτοιεσ 
κάλπεσ είναι κωλεττικόσ, ςθκϊνεται κάποιοσ και εξθγεί ότι το ςπάςιμο των ςανιδιϊν 
οφείλεται ςτο νόμο τθσ ςυςτολισ των ςτερεϊν ςωμάτων, θ λιμαριςμζνθ ςφραγίδα είναι 
απλϊσ τυχαία ςπαςμζνθ κατά τθ μεταφορά, θ «ςαπουνοςακοφλα» είναι κάλπθ και ο 
κακοποιόσ που κάνει τθν καταμζτρθςθ ζχει το ςεβαςμό και τθν εκτίμθςθ των κατοίκων τθσ 
περιοχισ του. Στισ περιπτϊςεισ των μαυροκορδατικϊν, όμωσ, αρκεί μια γρατςουνιά ςτθν 
κάλπθ για να ξεςπάςει κφελλα καταγγελιϊν ότι ζχουν να κάνουν με ξεκάκαρθ περίπτωςθ 
νοκείασ! Ζτςι, ο Μαυροκορδάτοσ, από τουσ πενιντα δφο  που εξζλεξε ςτθν αρχι, ζμεινε με 
δϊδεκα βουλευτζσ, ενϊ θ δικι του εκλογι ακυρϊκθκε ζξι φορζσ, ϊςπου να επικυρωκεί μια 
ζβδομθ!  
Ρθγζσ πλθροφοριϊν: 1844: Κάκε αρχι και δφςκολθ http://www.ethnos.gr ,  Λςτορία του 
Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ΛΓ, 116-117,  Δραγοφμθσ, Λςτορικαί Αναμνιςεισ, Ακινα 1879, τ.2.  
Δραματοποίθςθ: Οι πλθροφορίεσ προβλθματίηουν εςάσ και τουσ ςυνδαιτυμόνεσ ςασ... Γιατί 
θ πολιτικι ηωι ςτο νεοςφςτατο ελλθνικό κράτοσ είναι τόςο φαφλθ; Ρριν ζνα χρόνο ςχεδόν, 
ςτισ 3 του Σεπτζμβρθ του 1843, είχατε κατζβει ςτα ανάκτορα με τον Καλλζργθ και το 
Μακρυγιάννθ απαιτϊντασ Σφνταγμα. Γιατί τϊρα τόςθ φαγωμάρα; -Συνκζςτε μια ςκθνι 
ςυηιτθςθσ, ςτθν οποία να προςπακείτε, απλοί άνκρωποι και μεροκαματιάρθδεσ τθσ εποχισ 
εςείσ, να εξθγιςετε τθ λυπθρι αυτι κατάςταςθ.  
Παρουςίαςθ ςκθνϊν 
υηιτθςθ ολομζλειασ: Τι φταίει λοιπόν; 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο μαυροκορδατικοφ: Αυτό φταίει, λοιπόν, φίλοι μου, κι ασ μθ κζλουμε να 
το παραδεχτοφμε... (ςυγκεφαλαιϊνει τθ ςυηιτθςθ). 
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Γραφι ςε ρόλο:  Αργότερα, ςτο ςπίτι ςου, ςκζφτεςαι. Γιατί ςυμβαίνουν όλα αυτά; Κα 
μπορζςει άραγε τοφτθ θ χϊρα να ευθμεριςει ποτζ πολιτικά; Γράφεισ τισ ςκζψεισ ςου ςε μια 
ανοιχτι επιςτολι που κα ςτείλεισ ςτθν εφθμερίδα «Ο Φίλοσ του λαοφ»…  
ii. Αναςτοχαςμόσ ςε «ςυννεφάκια»: Σιμερα μπικεσ για λίγο ςτθ κζςθ των Ελλινων του 
1844. Σθμείωςε τισ παρατθριςεισ και τα ςυναιςκιματά ςου ςτα ςυννεφάκια που ζχεισ ςτο 
φφλλο ςυμπλιρωςθσ. 

http://www.ethnos.gr/
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4θ  Διδακτικι Παρζμβαςθ: Η Μεγάλθ Ιδζα 
 

Διάρκεια Δφο (2) διδακτικζσ ϊρεσ 

Θζμα Μεγάλθ Λδζα 

Βαςικό ερϊτθμα Ρϊσ κακιερϊνεται ωσ κυρίαρχθ ιδεολογία και εκνικι επιδίωξθ θ 
πρόταςθ ενόσ πολιτικοφ προςϊπου; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α)Ροια ιταν τα οράματα που ενζπνευςε ςε φορείσ και 
κοινωνικζσ ομάδεσ θ Μεγάλθ Λδζα; 
(β) Ροια κίνδυνοι κα μποροφςαν να υπάρξουν κατά τθν 
εφαρμογι τθσ; 
(γ) Ρϊσ διαμορφϊνεται θ κοινι γνϊμθ; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθν ζννοια τθσ Μεγάλθσ Λδζασ ωσ 
κυρίαρχθσ εκνικισ πολιτικισ μζςα ςτο ςυγκεκριμζνο ιςτορικό 
πλαίςιο: 
(α) Να αναγνωρίςουν τα ποικίλα ςυμφζροντα που ευνοοφςαν 
τθν υιοκζτθςι τθσ. 
(β) Να διακρίνουν τισ ποικίλεσ απόψεισ και το ζρειςμα που 
κακεμία είχε. 
2.Να αντιλθφκοφν ότι θ Μεγάλθ Λδζα ιταν μια ρευςτι ιδεολογία 
που χρθςιμοποιικθκε κατά καιροφσ με ποικίλεσ προελεφςεισ και 
για ποικίλα ςυμφζροντα. 
3.Να προςεγγίςουν τθν πολυπλοκότθτα τθσ ζννοιασ μζςα από τθ 
χριςθ τεχνικϊν τθσ δραματικισ τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ, 
βιϊνοντασ, όςο είναι δυνατό, τισ διαςτάςεισ του φαινομζνου με 
τρόπο ευχάριςτο. 

Προκείμενο Οι μακθτζσ μζςα από ποικίλουσ ρόλουσ φορζων και πολιτϊν τθσ 
εποχισ προςεγγίηουν κι ερμθνεφουν τθν ζννοια τθσ Μεγάλθσ 
Λδζασ, ανταλλάςςοντασ απόψεισ για το ςυγκεκριμζνο κζμα. 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Ροικίλοι κοινωνικοί και ιδεολογικοί φορείσ του 19ου αι. ςτθν 
Ελλάδα 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Ραρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
 

Αξιολόγθςθ Γράψε ςτο θμερολόγιό ςου... 
Γράψε ό,τι κζλεισ και κφκλωςε το προςωπάκι... 

Πθγζσ  Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία. Σχολικό Εγχειρίδιο Αϋ 
Γυμναςίου (Λοφβθ et al.) 

 Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ΛΓ. 

 Λεοντισ, Χρ. Καντάτα Ελευκερίασ - CD 

 Λ.Μ.Ε. Χρόνοσ, «Μεγάλθ Λδζα» : 
www.fhw.gr/chronos/12/gr/1833_1897/   

 Δθμαράσ, K.Κ. 1982, Ελλθνικόσ ωμαντιςμόσ. 

 Ε. Σκοπετζα, 1988, Το «Ρρότυπο Βαςίλειο» και θ Μεγάλθ 
Λδζα. 
 Καλογερόπουλοσ, Κ. 2003, Θ Μεγάλθ Λδζα ςτθν Ελλάδα 
του 19ου αι.: http://www.archive.gr/news.php?readmore=8  

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

 
Α. Ειςαγωγι ςτο δράμαβ 
Ακοφγεται μουςικι... 

http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1833_1897/
http://www.archive.gr/news.php?readmore=8
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Αφιγθςθ: Θ Μεγάλθ Λδζα πρωτοεμφανίςτθκε ωσ όροσ ςτισ 14 Iανουαρίου 1844, με τθν 
ομιλία του Iωάννθ Kωλζττθ κατά τθ διαμάχθ αυτοχκόνων-ετεροχκόνων. Κφριο κζμα τθσ 
Μεγάλθσ Λδζασ ιταν θ διεφρυνςθ των ελλθνικϊν ςυνόρων για να περιλάβουν περιοχζσ με 
ελλθνικοφσ πλθκυςμοφσ που βρίςκονταν υπό ξζνθ κυριαρχία. Επί τθσ ουςίασ πρόκειται για 
αλυτρωτικό Ελλθνικό οραματιςμό, που διακατζχει τθν ελλθνικι κοινωνία ολόκλθρο το 19ο 
αιϊνα και δε ςυμβαδίηει με τθσ περιοριςμζνεσ οικονομικζσ και ςτρατιωτικζσ δυνατότθτεσ 
του κράτουσ οφτε με τθν αςφυκτικι παρζμβαςθ των Μεγάλων Δυνάμεων. Τα λεγόμενα 
Θπειροκεςςαλικά τθσ απαρχζσ του Κριμαϊκοφ (1854) ιταν θ πρϊτθ από μια ςειρά 
αποτυχθμζνων προςπακειϊν υλοποίθςθσ τθσ αλυτρωτικισ πολιτικισ τον αιϊνα αυτό. Αυτό 
ωςτόςο δε ςτάκθκε ικανό να προκαλζςει τριγμοφσ ςτα κεμζλια τθσ Μεγάλθσ Λδζασ. 
Αντίκετα, ςυνζχιςε να λειτουργεί ωσ ο κατεξοχιν ομογενοποιθτικόσ παράγοντασ ςτο 
ελλθνικό βαςίλειο, ανατροφοδοτοφμενοσ και από τθ ςταδιακι εμφάνιςθ των 
ανταγωνιςτικϊν εκνικιςμϊν των άλλων βαλκανικϊν λαϊν ςτο δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα. 
Ρθγι πλθροφοριϊν: ΛΜΕ-Χρόνοσ. 

 

Β. Ανάπτυξθ Δράματοσ: 
Ασ παίξουμε ζνα παιχνίδι... Δφο μακθτζσ ςε ρόλο πολιτικϊν (Κωλζττθ και Φιλάρετου) 
επεξεργάηονται τισ αντίςτοιχεσ πθγζσ του ςχολικοφ εγχειριδίου, ςυντάςςοντασ ζνα κείμενο 
ο κακζνασ, που να αποδίδει με απλά λόγια το νόθμα κάκε κειμζνου. Τα τοποκετοφν ςτον 
πίνακα... 
Πλοι οι μακθτζσ ςε ρόλο πολιτϊν τθσ εποχισ, αναπτφξτε ανά ηεφγθ με βάςθ τα ιςτορικά 
παρακζματα που τουσ δίνονται, επιχειριματα υπζρ και κατά τθσ Μεγάλθσ Λδζασ 
υποδυόμενοι ςε κάκε ηεφγοσ κι ζνα διαφορετικό ρόλο... 
 Το 1ο κρανίο ενόσ πρεςβευτι ξζνθσ δφναμθσ ςτθν Ακινα υπζρ κι ενόσ κατά τθσ Μ. Ιδζασ 
Το 2ο κρανίο μιασ ελλθνίδασ γυναίκασ του 19ου αι. υπζρ και μιασ κατά τθσ Μ. Ιδζασ 
Το 3ο κρανίο ενόσ ετερόχκονοσ υπζρ κι ενόσ κατά τθσ Μ. Ιδζασ 
Το 4ο κρανίο ενόσ Ζλλθνα λόγιου που ζχει αςπαςτεί τισ ιδζεσ του Διαφωτιςμοφ και τθσ 
Γαλλικισ επανάςταςθσ υπζρ κι ενόσ κατά τθσ Μ. Ιδζασ 
Το 5ο κρανίο ενόσ ιςτορικοφ τθσ εποχισ υπζρ κι ενόσ κατά τθσ Μ. Ιδζασ 
Το 6ο κρανίο ενόσ ιερζα τθσ εποχισ υπζρ κι ενόσ κατά τθσ Μ. Ιδζασ 
Το 7ο κρανίο ενόσ Ζλλθνα πολιτικοφ υπζρ κι ενόσ κατά τθσ Μ. Ιδζασ 
Το 8ο κρανίο ενόσ Ζλλθνα ςτρατιωτικοφ υπζρ κι ενόσ κατά τθσ Μ. Ιδζασ 
Το 9ο κρανίο ενόσ Ζλλθνα πλοφςιου αςτοφ υπζρ κι ενόσ κατά τθσ Μ. Ιδζασ 
Το  10ο κρανίο ενόσ Ζλλθνα φτωχοφ αναλφάβθτου ακτιμονα υπζρ κι ενόσ κατά τθσ Μ. 
Ιδζασ 
Ασ ακουςτοφν τα επιχειριματα... κακζνασ ασ προχωρά όταν ζρχεται θ ςειρά του κι ασ 
μπαίνει ςε μια νοθτι γραμμι, τθ γραμμι τθσ άποψισ του... 
Φάςμα τθσ διαφοράσ... Μπείτε ςε δυο γραμμζσ που θ κακεμιά αγγίηει τισ δφο αρχικζσ 
απόψεισ: όςοι ςυμφωνοφν απόλυτα με τθ μία ι τθν άλλθ πλθςιάηουν κοντά τθσ, όςοι  ζχουν 
ακόμθ αμφιβολίεσ ασ απομακρυνκοφν. Ρρόβαλλε το επιχείρθμά ςου κι ζλα... 
Διάδρομοσ τθσ ςυνείδθςθσ... Αφοφ ακοφςτθκαν τα επιχειριματα και μπικαν ςε μια ςειρά, 
ασ τα ακοφςει κι ο αμζριμνοσ πολίτθσ... θ κοινι γνϊμθ... κι ασ ςχθματίςει κι αυτόσ τθ δικι 
του άποψθ... Ζνασ μακθτισ ςε ρόλο πολίτθ περνά ανάμεςα από τισ δφο γραμμζσ, ακοφει 
τον ζνα ψίκυρο, ακοφει τον άλλο και... ανακοινϊνει τθ δικι του άποψθ... τθν άποψθ τθσ 
κοινισ γνϊμθσ... 
 

Γ. Κλείςιμο:  
i. Γραφι ςε ρόλο: Σιμερα τάχκθκεσ ςε μία πλευρά – ζγινεσ οπαδόσ μιασ άποψθσ. Ροια ιταν 
αυτι; Με ποια επιχειριματα κα τθν υποςτιριηεσ απζναντι ςε ζναν εχκρό τθσ; Ροιο όραμα 
για τον κόςμο προκφπτει πωσ ζχεισ μζςα από τθν άποψι ςου αυτι; Γράψε τισ ςκζψεισ ςου 
ςε μια ςελίδα θμερολογίου...   
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ii. Αναςτοχαςμόσ: Ρϊσ ςου φάνθκε ςιμερα το παιχνίδι; Σε βοικθςε να καταλάβεισ 
καλφτερα τθν απιχθςθ τθσ Μεγάλθσ Λδζασ ςτθν ελλθνικι κοινωνία του 19ου αι.; Αφοφ 
γράψεισ το ςχόλιό ςου, κλείςε τα μάτια κι απόδωςε με μια γκριμάτςα ι μια ζκφραςθ τθν 
αίςκθςθ που ςου άφθςε θ δραςτθριότθτα  άνοιξε τα μάτια και κφκλωςε το προςωπάκι που 
ςε αντιπροςωπεφει περιςςότερο. 



538 

 

5θ διδακτικι παρζμβαςθ: Η ζξωςθ του Όκωνα  
 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Θ ζξωςθ του Πκωνα και ο κάνατόσ του 

Βαςικό ερϊτθμα Γιατί ζνασ θγζτθσ μπορεί να κάνει τόςο ςοβαρά λάκθ, ϊςτε να 
του ςτοιχίςουν τθν εξουςία; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α)Ροια ιταν τα λάκθ του Πκωνα μετά τθν παραχϊρθςθ του 
Συντάγματοσ; 
(β) Γιατί δεν τιρθςε το Σφνταγμα ο Πκωνασ, αν και ιταν φανερό 
πωσ κα αντιδροφςε ο λαόσ; 
(γ)Μετά τθν ζξωςθ του Πκωνα ικανοποιικθκαν οι προςδοκίεσ 
των Ελλινων; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τον τρόπο διακυβζρνθςθσ του 
Πκωνα: 
(α) Να αντιλθφκοφν τα λάκθ που διζπραξε και τθ ςθμαςία τουσ 
για τον Ελλθνικό λαό. 
(β) Να αναγνωρίςουν το ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων. 
2.Να αντιλθφκοφν ότι οι πολιτικζσ επιλογζσ και ςτάςεισ 
επθρεάηονται μερικζσ φορζσ και από το ςυναίςκθμα. 
3. Να βιϊςουν το κοινό αίςκθμα για τθν απϊλεια μιασ 
εμβλθματικισ αν και αμφιλεγόμενθσ προςωπικότθτασ. 

Προκείμενο Σε ζνα ακθναϊκό καφενείο του 1862 φτάνουν ειδιςεισ για 
επαναςτάςεισ εναντίον του Πκωνα ςε όλθ τθν Ελλάδα. Οι 
παριςτάμενοι ενϊνονται με τουσ επαναςτάτεσ τθσ Ακινασ και 
κινοφνται εναντίον του Πκωνα, ο οποίοσ τελικά αποχωρεί. Μετά 
από πζντε χρόνια φτάνει θ είδθςθ του κανάτου του. 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Απλοί πολίτεσ τθσ δεκαετίασ του 1860 ςτθν Ακινα. 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Ραρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο Ακθναίου  

Αξιολόγθςθ Γράφεισ ςτο θμερολόγιό ςου τισ ςκζψεισ ςου πζντε χρόνια μετά 
τθν ζξωςθ του Πκωνα... 
Σκζψου πϊσ νιϊκεισ και πεσ το μασ όταν ζρκει θ ςειρά ςου... 

Πθγζσ  Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία. Σχολικό Εγχειρίδιο Αϋ 
Γυμναςίου (Λοφβθ et al.) 

 Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ΛΓ. 

 Λεοντισ, Χρ. Καντάτα Ελευκερίασ – CD 

 Σκουμπουρδι, Α. 1998, Λςτορικά καφενεία του 19ου αι.. 
Επτά Θμζρεσ-Κακθμερινι. 

 Α. Σβϊλου, Τα Ελλθνικά Συντάγματα.  

 Αχιλλζα Ραράςχου «Ελεγείον εισ τον πρϊθν βαςιλζα τθσ 
Ελλάδοσ Πκωνα», 1-6, 121-127. Ροιιματα, Βϋ, 1881. 189, 196. 

 Αναςταςίου Βυηαντίου, «Επί τθ τελευτι του Βαςιλζωσ 
Πκωνοσ (μθνί Λουλίω 1867)». Σπ. Β. Μαρκεηίνθσ, Ρολιτικι ιςτορία 
τθσ νεωτζρασ Ελλάδοσ 1828-1964, Αϋ. Ράπυροσ, 1966. 285-286. 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

 
Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα 
Δθμιουργία ςκθνικοφ 
Ακοφγεται μουςικι. Θ ςκθνι αναπτφςςεται ςε ζνα ακθναϊκό καφενείο.  
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Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ – παρζεσ ςυνδαιτυμόνων. 
Αφιγθςθ – Κατευκυνόμενοσ αυτοςχεδιαςμόσ για τθ δθμιουργία ςκθνικοφ: Βριςκόμαςτε 
ςτο «Καφενείον τθσ Ωραίασ Ελλάδοσ» τον Οκτϊβριο του 1862.Το καφενείο αυτό είναι ςτζκι 
τθσ διανόθςθσ και των προοδευτικϊν και δθμοκρατικϊν Ακθναίων. Εδϊ, ςτο παρελκόν ζχει 
καεί φφλλο τθσ φιλομοναρχικισ εφθμερίδασ «Ελπίσ», ςε ζνδειξθ διαμαρτυρίασ για τθ ςτάςθ 
τθσ κυβζρνθςθσ ςε κζματα εξωτερικισ πολιτικισ.  
Ρθγι πλθροφοριϊν: Σκουμπουρδι, Α. 1998, Λςτορικά καφενεία του 19ου αι. Επτά Θμζρεσ-
Κακθμερινι. 
Ζνασ Ακθναίοσ ςυχνόσ καμϊνασ του καφενείου φτάνει μεταφζροντασ ειδιςεισ... 
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο Ακθναίου: Μάκατε τα νζα; Στισ 4 του Οκτϊβρθ ξεκίνθςε επανάςταςθ 
εναντίον του Πκωνα ςτθ Βόνιτςα, ςτισ 6 ςτο Αγρίνιο και τθν Ράτρα, ςτισ 7 ςτθ Ναφπακτο, 
ςτισ 8 ςτθν Κόρινκο και ςτισ 9 ςτα Μζγαρα. Κι εδϊ ςτθν Ακινα το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 
ςτρατιωτικισ δφναμθσ λείπει, γιατί ζχει πάει να καταςτείλει τισ επαναςτάςεισ. Ο ςτρατϊνασ 
του πυροβολικοφ ετοιμάηεται να ςταςιάςει. Αν δεν είναι αυτι κατάλλθλθ ςτιγμι να 
εξεγερκοφμε, τότε ποια είναι; 
Ρθγι πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ΛΓ, 196. 
Δραματοποίθςθ: Οι πλθροφορίεσ ςάσ προβλθματίηουν. Ιρκε, λοιπόν, θ ςτιγμι; Συηθτάτε 
για λίγο με τθν παρζα των ςυνδαιτυμόνων ςασ για το κζμα. Κυμάςτε μζχρι τϊρα όςα ζχει 
κάνει ο Πκωνασ ςε βάροσ του Συντάγματοσ. Ζνασ μάλιςτα δθμοςιογράφοσ ςτθν παρζα ςασ 
ζχει κρατιςει ςθμειϊςεισ...  
 «Ο Πκων, δεχκείσ άκων τθν εγκακίδρυςιν ςυνταγματικοφ πολιτεφματοσ, δεν είχε τθν 
διάκεςιν τθσ πιςτισ εφαρμογισ αυτοφ. Ευκφσ εξ αρχισ, παραβιάηων το πνεφμα του 
Συντάγματοσ, ανεμίχκθ εισ ζργα διοικθτικά, επεμβαίνων εισ τασ βουλευτικάσ εκλογάσ και 
προςπακϊν εκδιλωσ να ςυγκεντρϊςθ εισ χείρασ του περιςςοτζραν εξουςίαν. Ρρο δε τθσ 
αντιςτάςεωσ, τθν οποίαν εφριςκε, δεν εδίςταηεν, ωσ είναι ευνόθτον, να λάβθ μζτρα 
πιεςτικά κατά τθσ ελευκερίασ του τφπου και τθσ ανεξαρτθςίασ των ςυνειδιςεων, τουκ' 
όπερ εξιπτεν ακόμθ περιςςότερον τθν κατ' αυτοφ αντιπολίτευςιν και προθτοίμαηε τθν 
πτϊςιν του. Ο βαςιλεφσ - όπωσ γράφει ο Ν. Δραγοφμθσ (...) - ζρρεπε φφςει "προσ το 
ςφςτθμα τθσ ςυγκεντρϊςεωσ", πολιτικοί δε, όπωσ ο Κωλζττθσ, "τελειοποιιςαντεσ αυτό, και 
τον ϋΟκωνα ενεκάρρυναν εισ αυςτθροτζραν εφαρμογιν και αυτοί εφιρμοςαν 
απθνζςτερον" (...). Θ προϊοφςα κοινωνικι εξζλιξισ ενίςχυε το φιλελεφκερον και 
δθμοκρατικόν πνεφμα, οφτωσ ϊςτε αι απολυταρχικαί τάςεισ να μθ είναι ανεκταί και να 
υπονομεφεται τουναντίον δια ςυνεχοφσ δράςεωσ θ βαςιλεία του ϋΟκωνοσ (...). Θ κζςισ του 
ϋΟκωνοσ κατζςτθ τόςον επιςφαλισ, ϊςτε ευκόλωσ ανετράπθ δι' επαναςτάςεωσ (…)».  
Ρθγι: Α. Σβϊλου, Τα Ελλθνικά Συντάγματα, ςς. 79-80 
Διαβάηετε τισ ςθμειϊςεισ και ςυηθτάτε. Ρρζπει να ανατραπεί ο Πκων; 
Παρουςίαςθ ςκθνϊν 
υμβοφλιο ολομζλειασ: Τι πρζπει να γίνει; 
Αφιγθςθ: Και πράγματι αποφαςίηετε να ξεκινιςετε μια μεγάλθ ομάδα επαναςτατϊν ςτισ 
10 Οκτωβρίου του 1862 από το «Καφενείον τθσ Ωραίασ Ελλάδοσ» για τθν πλατεία 
Συντάγματοσ απαιτϊντασ τθν ζξωςθ του Πκωνα, γεγονόσ που κατζλθξε ςτθν οριςτικι 
αναχϊρθςθ αυτοφ από τθν Ελλάδα.  
Ρθγι πλθροφοριϊν: Σκουμπουρδι, Α. 1998, Λςτορικά καφενεία του 19ου αι.. Επτά Θμζρεσ-
Κακθμερινι. 
Λίγεσ θμζρεσ αργότερα, ςτισ 17 Οκτωβρίου 1862, ο Πκωνασ φτάνει με πλοίο ςτθ Βενετία κι 
από εκεί πθγαίνει ςτο Μόναχο, όπου κα πεκάνει πζντε χρόνια αργότερα. Θ είδθςθ του 
κανάτου του προκάλεςε κλίψθ ςτθν Ελλάδα, που είχε τϊρα ζνα νζο βαςιλιά, το Γεϊργιο Αϋ, 
του Γκλφξμπουργκ από τθ Δανία. Χαρακτθριςτικοί είναι οι ςτίχοι του Αχιλλζα Ραράςχου: 

«εγϊ, ο πριν πολζμιοσ, ζν δάκρυον κα χφςω· 
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Δεν λθςμονϊ, κακϊσ αυτοί, πωσ βαςιλεφσ μου ιςο!  
[...] 
Υψϊςατζ τον εκ λευκοφ μαρμάρου μαυςωλείον 
εν μζςω του Νικθταρά, του Γρίβα, του Γκρθηιϊτθ· 
πλθςίον του Ρετρόμπεθ, του Βότςαρθ πλθςίον, 
ο βαςιλεφσ με τον νεκρόν ςτρατόν του να υπνϊττθ.  
Και κζςατζ τον μεταξφ των πρϊτων του αγϊνοσ· 
αυτόσ ασ μθν του αρπαγι τουλάχιςτον ο κρόνοσ!...»  
«Ελεγείον εισ τον πρϊθν βαςιλζα τθσ Ελλάδοσ 
Πκωνα», 1-6, 121-127. Ροιιματα, Βϋ, 1881. 189, 
196. 

Ο Αναςτάςιοσ Βυηάντιοσ, πάλι, με αφορμι το κάνατο του Πκωνα, γράφει:  
«Εάν θκζλομεν διά μιασ λζξεωσ να ορίςωμεν τθν φφςιν του πρϊτου βαςιλζωσ τθσ 
Ελλάδοσ, κα ελζγομεν ότι δεν ιτο ανιρ βαςιλικόσ, κατά τθν γενικιν ςθμαςίαν *...+. 
Δεν είχε βαςιλικιν τθν αντίλθψιν, βαςιλικιν τθν ενζργειαν, βαςιλικάσ τασ γνϊςεισ, 
βαςιλικάσ τασ ορζξεισ, βαςιλικιν τθν παρρθςίαν, βαςιλικόν τον κυμόν. Το ιμιςυ του 
βίου αυτοφ διιρχετο ςχεδιάηων και το ζτερον ιμιςυ απορϊν. *...+ Ενϊ δεν ιξευρε να 
προλάβθ το κακόν, επεδίωκεν αείποτε και εισ μάτθν το τζλειον καλόν. Αγακϊτατοσ 
τθν πρόκεςιν, ειλικρινζςτατοσ τθν αγάπθν, Ζλλθν, ωσ ίςωσ ουχί πάντεσ οι Ζλλθνεσ, 
θδίκθςε πολλάκισ και ζβλαψε τθν Ελλάδα εκ του πολλοφ φίλτρου, ωσ αι άπειροι 
εκείναι μθτζρεσ, αίτινεσ ποιοφςι καχεκτικά τα τζκνα αυτϊν ςτεροφςαι αυτά τθσ 
δεοφςθσ ςτοργισ εξ άκρασ προφυλάξεωσ ι ςφίγγουςαι τα αβρά αυτϊν μζλθ πζραν 
του δζοντοσ εντόσ των ςπαργάνων. *...+» 
«Επί τθ τελευτι του Βαςιλζωσ Πκωνοσ (μθνί Λουλίω 1867)». Σπ. Β. Μαρκεηίνθσ, 
Ρολιτικι ιςτορία τθσ νεωτζρασ Ελλάδοσ 1828-1964, Αϋ. Ράπυροσ, 1966. 285-286. 

Ρθγι πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ΛΓ, 197-198. 
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Γραφι ςε ρόλο: Ρζντε χρόνια μετά από τθν ζξωςθ του Πκωνα, κυμάςαι... ιςουν κι εςφ 
ςτο «Καφενείον τθσ Ωραίασ Ελλάδοσ». Ριγεσ κι εςφ ςτθν πλατεία Συντάγματοσ και 
απαίτθςεσ να φφγει ο μονάρχθσ. Τϊρα, μακαίνοντασ για το κάνατό του κι ακοφγοντασ το 
ποίθμα του Ραράςχου ςε μια φιλολογικι βραδιά, δακρφηεισ. Δεν ζχεισ μετανιϊςει –
ςίγουρα. Συνζβαλεσ ςτο να διωχκεί ζνασ ςυγκεντρωτικόσ μονάρχθσ. Γιατί, όμωσ, ιταν τόςο 
ςυγκεντρωτικόσ, αφοφ ιξερε πωσ αργά ι γριγορα κα αντιδροφςε ο λαόσ; Γράφεισ ςτο 
θμερολόγιό ςου τισ ςκζψεισ ςου. 
ii. Αναςτοχαςμόσ: Κλείςε τα μάτια και ςκζψου... ςιμερα αναηιτθςεσ τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ ζνασ βαςιλιάσ ζχαςε το κρόνο του... Τι νιϊκεισ; Ρεσ το μόλισ νιϊςεισ το άγγιγμα ςτο 
ϊμο... 
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6θ διδακτικι παρζμβαςθ: Η κακιζρωςθ τθσ αρχισ τθσ δεδθλωμζνθσ  
 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Θ κακιζρωςθ τθσ αρχισ τθσ δεδθλωμζνθσ 

Βαςικό ερϊτθμα Ζχει το δικαίωμα ο Βαςιλιάσ να αγνοεί τθ κζλθςθ του λαοφ, ζςτω 
κι αν αυτό που κάνει είναι ςφμφωνο με το Σφνταγμα; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α)Τι ςυνζπειεσ είχε για τθν πολιτικι ηωι το γεγονόσ ότι ο 
Βαςιλιάσ Γεϊργιοσ Αϋδιόριηε ωσ κυβζρνθςθ όποιο κόμμα 
επικυμοφςε; 
(β) Ρϊσ αντζδραςε ο Βαςιλιάσ ςτο άρκρο «Τίσ πταίει;» του 
Χ.Τρικοφπθ; 
(γ)Μποροφςε να εξαςφαλίςει πολιτικι ομαλότθτα θ κακιζρωςθ 
τθσ Αρχισ τθσ Δεδθλωμζνθσ; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθν πολιτικι κατάςταςθ που 
επζβαλε τθν κακιζρωςθ τθσ αρχισ τθσ δεδθλωμζνθσ: 
(α) Να αντιλθφκοφν τα προβλιματα που προζκυπταν από τθν 
αςτακι πολιτικι ηωι. 
(β) Να αξιολογιςουν τθν αντίδραςθ του Βαςιλιά ςτο 
αντιβαςιλικό άρκρο «Τίσ πταίει;» ςε μια δθμοκρατικι πολιτεία. 
2.Να αντιλθφκοφν ότι οι πολιτικζσ αλλαγζσ δεν μποροφν εφκολα 
να αξιολογθκοφν κατά τθν κζςπιςι τουσ, αλλά ότι χρειάηεται 
χρόνοσ, για να φανοφν τα αποτελζςματά τουσ. 
3. Να βιϊςουν τθν αίςκθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τθν πολιτικι 
ηωι κατά τθ δεκαετία του 1870. 

Προκείμενο Ακθναίοι πολίτεσ πθγαίνουν ςτο καφενείο του Χάφτα ςτθν 
Ακινα, όπωσ ςυνθκίηουν, για να διαβάςουν τισ εφθμερίδεσ τθσ 
θμζρασ. Είναι 29 Λουνίου 1874 και  το κζαμα που αντικρίηουν 
είναι ςκιςμζνα φφλλα εφθμερίδων πεςμζνα εδϊ κι εκεί. Τι ζχει 
ςυμβεί άραγε; Και ποιεσ κα είναι οι ςυνζπειζσ του; 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Απλοί πολίτεσ τθσ δεκαετίασ του 1870 ςτθν Ακινα. 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Ραρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο Γραμματζα του Χ. Τρικοφπθ 

Αξιολόγθςθ Γράψε ζνα δθμοςιογραφικό ςχόλιο... 
Συηιτθςθ... 

Πθγζσ  Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία. Σχολικό Εγχειρίδιο Αϋ 
Γυμναςίου (Λοφβθ et al.) 

 Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ΛΓ. 

 Λεοντισ, Χρ. Καντάτα Ελευκερίασ – CD 

 Σκουμπουρδι, Α. 1998, Λςτορικά καφενεία του 19ου αι.. 
Επτά Θμζρεσ-Κακθμερινι. 

 Χαριλάου Τρικοφπθ, «Τισ πταίει;», Καιροί, 29 Λουνίου 
1874. Ρθγι: Ρερί Τρικοφπθ, Ανάλεκτα, Ακινα 1912, τόμ. Α‘ (ΛΔ‘), 
ς. 428. 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ  

 
Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα 
Δθμιουργία ςκθνικοφ 
Κινθτικι Δραςτθριότθτα: Οι μακθτζσ περπατοφν ελεφκερα ςτο χϊρο αποδίδοντασ όςο 
μποροφν όςα τουσ διαβάηει ο δάςκαλοσ. Στον τοίχο ζχουν αναρτθκεί πλαίςια με 
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εφθμερίδεσ τθσ 29 Λουνίου 1874, κάτω από μια πινακίδα με τθν επιγραφι «Το Καφενείον 
του Χάφτα». Σκιςμζνα κομμάτια εφθμερίδασ είναι πεςμζνα κάτω. Ωσ υλικό χρθςιμοποιείται 
φωτοτυπία τθσ εφθμερίδασ Καιροί τθσ 29.7.1974.  
Αφιγθςθ: 29 Λουνίου 1874... Ρεραςτικοί από τθν Ρλατεία Ομονοίασ, ζξω από το καφενείο 
του Χάφτα, του αγωνιςτι του 1821, ετοιμάηεςτε να ρίξετε μια γριγορθ ματιά ςτθν 
εφθμερίδα «Καιροί», που αναρτάται κάκε μζρα ςτα γνωςτά καλαμόπλεκτα πλαίςια. Πμωσ 
κάτι παράξενο ζχει ςυμβεί... 
Ρθγι πλθροφοριϊν: Σκουμπουρδι, Α. 1998, Λςτορικά καφενεία του 19ου αι.. Επτά Θμζρεσ-
Κακθμερινι 
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Θ Εφθμερίδα δε βρίςκεται ςτθ κζςθ τθσ και μόνο λίγα κομμάτια ςχιςμζνο χαρτί ζχουν πζςει 
κάτω. Ραίρνεισ ζνα τυχαίο και διαβάηεισ... 
«Ασ αφεκι να λειτουργιςθ το πολίτευμα εν τθ βεβαιότθτι ότι εκ τθσ πλειονοψθφίασ τθσ 
Βουλισ μορφοφται θ κυβζρνθςισ, και ταχζωσ κα ίδωμεν τθν Βουλιν ςυνταςςομζνθν εισ δφο 
κόμματα. Ουδζν των κεμελιωδϊν ηθτθμάτων, άτινα εν Γαλλία ι Λταλία διαιροφςι τουσ 
πολιτευομζνουσ εισ πολλά κόμματα, ζχομεν εν Ελλάδι. Τα πολλά κόμματα παρϋ θμίν είναι 
αποτζλεςμα τθσ προςκλιςεωσ των μειονοψθφιϊν εισ τθν εξουςίαν. Θ ευκφνθ άρα πάςθσ 
τθσ καταςτάςεωσ ταφτθσ ανικει εισ τουσ παραβιάηοντασ τθν κοινοβουλευτικιν αρχιν του 
ςχθματιςμοφ των κυβερνιςεων εκ τθσ πλειονοψθφίασ τθσ Βουλισ. Ακυμοφντεσ επί τθ 
καταςτάςει εισ θν περιιλκον τα τθσ πολιτείασ και άτινα ηωθρότερον αιςκανόμεκα ιδθ υπό 
τασ εντυπϊςεισ των επιτελουμζνων τθ ειςθγιςει τθσ κυβερνιςεωσ και παρά των οργάνων 
αυτισ εκλογικϊν οργίων, θκελιςαμεν να εξετάςωμεν μιπωσ θμείσ πταίομεν, όπωσ εν θμίν 
αυτοίσ αναηθτιςωμεν τθν κεραπείαν. Αλλϋ θ ειλικρινισ μελζτθ του κζματοσ μασ ιγαγεν εισ 
το αλάνκαςτον ςυμπζραςμα ότι δεν πταίει το Ζκνοσ. Αλλοφ ζγκειται το κακόν και εκεί 
πρζπει να ηθτθκι θ κεραπεία». 
Ρθγι: Χαρίλαοσ Τρικοφπθσ, «Τισ πταίει;», Καιροί, 29 Λουνίου 1874. 
Ξαφνικά ακοφσ δίπλα ςου κάποιον να φωνάηει... 
Μακθτισ  ςε ρόλο Ακθναίου (Διαβάηει ι αποδίδει το απόςπαςμα): Κατάλαβεσ, φίλε μου, 
και μετά ςου λζει δθμοκρατία... Τολμά κανείσ να τουσ αντιμιλιςει; Γράφει θ εφθμερίδα ότι 
οι κυβερνιςεισ πρζπει να ςχθματίηονται από τθν πλειοψθφία τθσ βουλισ. Δεν είναι 
αντιςυνταγματικό, οφτε αντικοινοβουλευτικό να ςχθματίηεται κυβζρνθςθ από τθν 
μειοψθφία. Κεμζλιο, όμωσ, του κοινοβουλευτικοφ πολιτεφματοσ είναι θ παρουςία δφο 
κομμάτων ςτθ βουλι. Για να ςυγκροτθκοφν αυτά τα δφο κόμματα, χρειάηεται όλοι να 
βεβαιωκοφν ότι δε κα ςχθματιςτεί πια κυβζρνθςθ από τθ μειοψθφία. Γιατί όςο τα μικρά 
κόμματα κα ελπίηουν ότι κα πάρουν τθν εντολι, δε ςυγχωνεφονται με άλλα για να 
δθμιουργιςουν ζνα μεγάλο κόμμα. Αυτά γράφει θ εφθμερίδα και ζςπευςαν αμζςωσ να 
κατάςχουν τα φφλλα τθσ.  
Ρθγι πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 293. 
Δραματοποίθςθ: Αφοφ ακοφςατε τον αγανακτιςμζνο ςυμπολίτθ ςασ, ςυηθτάτε το κζμα με 
δυο-τρεισ άλλουσ παριςταμζνουσ. Συμφωνείτε ι διαφωνείτε με αυτά τα επιχειριματα; 
Ραρουςιάςτε μια ςκθνι ςυηιτθςθσ για το κζμα. 
Παρουςίαςθ ςκθνϊν 
Αφιγθςθ: Ο ςυντάκτθσ του κειμζνου ανζλαβε τθν ευκφνθ για το περιεχόμενό του και 
προφυλακίςτθκε ςτισ 6 Λουλίου του 1874, αλλά ςφντομα αποφυλακίςτθκε και απαλλάχκθκε 
τελικά ςτισ 23 του ίδιου μινα.  
Ρθγι πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 293. 
Ρερίπου ζνα χρόνο αργότερα, ςτισ 11 Αυγοφςτου 1875, ο βαςιλιάσ Γεϊργιοσ Αϋ διάβαςε ςτθ 
Βουλι λόγο γραμμζνο από τον Χαρίλαο Τρικοφπθ, ςτον οποίο δεχόταν τθν αρχι τθσ 
δεδθλωμζνθσ, δθλαδι τθν υποχρζωςι του να δίνει εντολι για ςχθματιςμό κυβερνιςεων 
πλειοψθφίασ ςτθ Βουλι. 
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Μακθτισ ςε ρόλο Γεωργίου Αϋ(διαβάηει): «Απαιτϊν ωσ απαραίτθτον προςόν των 
καλουμζνων παρ' εμοφ εισ τθν κυβζρνθςιν του τόπου τθν δεδθλωμζνθν προσ αυτοφσ 
εμπιςτοςφνθν τθσ πλειοψθφίασ των αντιπροςϊπων του ζκνουσ, απεκδζχομαι ίνα θ Βουλι 
κακιςτά εφικτιν τθν φπαρξιν του προςόντοσ τοφτου, ου άνευ αποβαίνει αδφνατοσ θ 
εναρμόνιοσ λειτουργία του πολιτεφματοσ. Εισ τθν εκπλιρωςιν του κακικοντοσ τοφτου 
προςδοκϊ ότι κα είναι ζτοιμθ θ Βουλι ευκφσ επί τω καταρτιςμϊ αυτισ, όπωσ δυνθκϊ ν' 
ανεφρω ανυπερκζτωσ εν τθ γνϊμθ γνθςίου κοινοβουλίου οδθγίαν αςφαλι περί τον 
καταρτιςμόν και τθν πορείαν ςυνταγματικισ κυβερνιςεωσ...». 
Ρθγι πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 295 
Σε ςυνζντευξθ τφπου που παραχϊρθςε ο γραμματζασ του Χαρίλαου Τρικοφπθ, δζχτθκε 
ερωτιςεισ από δθμοςιογράφουσ για τθν εξζλιξθ αυτι. 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο γραμματζα του Σρικοφπθ: Θ αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ καταργεί 
ουςιαςτικά τα άρκρα 31 («Ο βαςιλεφσ διορίηει και παφει τουσ υπουργοφσ αυτοφ») και 37 
(περί του δικαιϊματοσ του βαςιλιά να διαλφει τθ Βουλι) του Συντάγματοσ του 1864. Τισ 
ερωτιςεισ ςασ παρακαλϊ. 
Καρζκλα των αποκαλφψεων: υηιτθςθ με το δάςκαλο ςε ρόλο γραμματζα του Τρικοφπθ 
και τουσ μακθτζσ ςε ρόλο δθμοςιογράφων τθσ εποχισ. 
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Γραφι ςε ρόλο: Μετά τθ ςυνζντευξθ του Τρικοφπθ, ςπεφδεισ ςτθν εφθμερίδα ςου. Ζχεισ 
να καλφψεισ μια πραγματικά κορυφαία είδθςθ για το ελλθνικό πολιτικό ςφςτθμα, τθν 
κακιζρωςθ τθσ αρχισ τθσ δεδθλωμζνθσ. Τι γράφεισ ςε ζνα ςφντομο ςχόλιο που ςυνοδεφει 
ςχετικό άρκρο; 
ii. Αναςτοχαςμόσ: Τελείωςε ςιμερα μια ακόμθ περιπζτεια ςτο παρελκόν. Ιταν θ ζκτθ ςτθ 
ςειρά για το τμιμα μασ. Σκζψου... τι ζχει πάει καλά ωσ τϊρα; Τι όχι; Τι κα μποροφςε να 
αλλάξει; Ασ ςυηθτιςουμε... 
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7θ διδακτικι παρζμβαςθ: Η πακογζνεια του ελλθνικοφ πολιτικοφ 
ςυςτιματοσ  

 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Θ πολιτικι φαυλότθτα και αναξιοκρατία κατά το 19ο αι. 

Βαςικό ερϊτθμα Ροιοι λόγοι διαμόρφωςαν τθν κατάςταςθ φαυλότθτασ ςτθν 
πολιτικι ηωι κατά τα τζλθ του 19ου αι. ςτθν Ελλάδα; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α)Ροια ιταν τα ςυμφζροντα των πολιτικϊν; 
(β) Ροια ιταν τα ςυμφζροντα των πολιτϊν; 
(γ) Ρϊσ διαμορφϊνεται ωσ κοινι πρακτικι πολιτικϊν και πολιτϊν 
θ φαυλότθτα και θ αναξιοκρατία; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι ςοβαρά και βακιά ριηωμζνα 
προβλιματα τθσ πολιτικισ ηωισ είναι ςφνκετα και οφείλονται ςε 
παράγοντεσ που ςυνυπάρχουν παρά ςε μεμονωμζνεσ πρακτικζσ: 
(α) Να αναγνωρίςουν τα ποικίλα ςυμφζροντα που ευνοοφςαν το 
ρουςφζτι και τθν αναξιοκρατία. 
(β) Να διακρίνουν ςτοιχεία από το πολιτικό κλίμα τθσ εποχισ που 
ευνοοφςαν τθν κατάςταςθ αυτι. 
2.Να προςεγγίςουν τθν πολυπλοκότθτα του κζματοσ μζςα από 
τθ χριςθ τεχνικϊν τθσ δραματικισ τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ με 
τθν αξιοποίθςθ τθσ λογοτεχνίασ και του κεάτρου τθσ αποχισ, 
βιϊνοντασ, όςο είναι δυνατό, τισ διαςτάςεισ του φαινομζνου με 
τρόπο ευχάριςτο. 

Προκείμενο Σε μια πρωτοχρονιάτικθ «βεγγζρα» του 1897 αςτοί πολίτεσ τθσ 
Ακινασ ανταλλάςςουν απόψεισ για τθν αναξιοκρατία και το 
ρουςφζτι που επικρατεί ςτθν πολιτικι ηωι, με αφορμι ζνα 
ανάγνωςμα από τον Εμ. οΐδθ και ζνα κεατρικό απόςπαςμα του 
H. Καπετανάκθ.  

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Αςτοί Ακθναίοι -Οικοδεςπότθσ 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Ραρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
Γ. Φιλάρετοσ 

Αξιολόγθςθ Επιςτολι ςε ζνα φίλοσ το Ραρίςι... 
Μια ςκζψθ για το ςθμερινό μάκθμα... 

Πθγζσ  Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία. Σχολικό Εγχειρίδιο Αϋ 
Γυμναςίου (Λοφβθ et al.) 

 Εμμ. οΐδθσ, Το παράπονον του Νεκροκάπτου 
(http://el.wikisource.org/wiki)  

 Θ. Καπετανάκθσ, Ο Γενικόσ Γραμματεφσ –Θ Βεγγζρα –Το 
Γεφμα του Ραπι, Ακινα: Δωδϊνθ. 

 Γ. Φιλάρετοσ, Ξενοκρατία και Βαςιλεία εν Ελλάδι, 1821-
1897, Ακινα 1897. 

 Ρροβολι αποςπάςματοσ εραςιτεχνικισ παράςταςθσ από 
τον Ρολιτιςτικό Σφλλογο Σκουλικάδου 
(https://www.youtube.com/watch?v=BSsVf1GfUyo) 

 Αντίσ για Πνειρο. Ζργα Ελλθνων ςυνκετϊν, 19οσ-20οσ 
αιϊνασ (Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, Ζνωςθ Ελλινων Μουςουργϊν, 
Ρολιτιςτικι Ολυμπιάδα, 2004) - Καςετίνα 12 CD. 

 
 
 

http://el.wikisource.org/wiki
https://www.youtube.com/watch?v=BSsVf1GfUyo
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ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ  
 

Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα 
Δθμιουργία ςκθνικοφ 
Θ ςκθνι αναπτφςςεται ςε Ακθναϊκό αςτικό ςπίτι του 1896. Ακοφγεται αςτικι μουςικι τθσ 
εποχισ. 
Αφιγθςθ για δθμιουργία ςκθνικοφ με κατευκυνόμενο αυτοςχεδιαςμό: Ρρωτοχρονιά 
1897... Σε ζνα Ακθναϊκό ςπίτι αςτικισ οικογζνειασ, είςτε καλεςμζνοι ςε μια 
πρωτοχρονιάτικθ βεγγζρα τθσ εποχισ. Καλεςμζνοσ είναι και ο γνωςτόσ αντιμοναρχικόσ 
πολιτικόσ Γεϊργιοσ Φιλάρετοσ.  
Ρερπατιςτε για λίγο ςτο χϊρο ςαν να είςτε ςε δεξίωςθ. Χαιρετίςτε ο ζνασ τον άλλο... 
Σχθματίςτε παρζεσ... Οικοδεςπότθσ μασ είναι ο/θ... 
Ο οικοδεςπότθσ, γνωςτόσ τραπεηίτθσ και από τουσ πιο μορφωμζνουσ Ακθναίουσ των 
θμερϊν ςασ, ζχει τθν ιδζα να διαβάςετε αποςπάςματα από ζνα κείμενο του Εμμανουιλ 
οΐδθ που κυκλοφόρθςε πριν δυο χρόνια. Είναι το ανάγνωςμα «Το παράπονον του 
νεκροκάπτου». 
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Μακθτισ  ςε ρόλο οικοδεςπότθ: Κα ςασ διαβάςω το απόςπαςμα που μου ζκανε 
περιςςότερθ εντφπωςθ: 
«Εςυλλογοφμθν και τθν πρϊτθ μου κόρθ που εμεγάλωνε και ζπρεπε να τθσ ετοιμάςω 
προίκα. Ενϊ είχα αυτιν τθν ςυλλογι, ζτυχε να γίνουν εκλογζσ και να ζλκθ να ηθτιςθ τουσ 
ψιφουσ μασ ζνασ Ακθναίοσ ςυνταγματάρχθσ, ποφ είχε κάμει πολλά χρόνια εισ τθ Σφρα 
νομομθχανικόσ. Εβγικε ςε περιοδεία εισ τα χωριά, και ζνα πρωί εξεφφτρωςε με δφο φίλουσ 
του εισ το περιβόλι μου. Κυμάςαι που τότε ιμουνα λεβζντθσ. Θ κόψθ του λάηου μου και οι 
γρόκοι μου ιτανε φθμιςμζνοι ς’ όλο το βουνό και μια μζρα εςικωςα για ςτοίχθμα μια 
γαϊδοφρα γκαςτρωμζνθ. Είχαμε και πολλοφσ ςυγγενείσ εισ τα χωριά, και τον γζρο 
Σαλλοφςτρο, τον μεγάλο ταμπάκθ (=βυρςοδζψθσ), που τον ζςερνεν θ γυναίκα του από τθν 
μφτθ. Πλ’ αυτά θμποροφςαν να χρθςιμζψουν. Mε πολλά λοιπόν καλοπιάςματα και γλυκά 
λόγια μοφ επρότεινεν ο υποψιφιοσ να γίνω κομματάρχθσ του και αντιπρόςωποσ ςτθν κάλπθ 
του, κ’ ζπειτα κα μου ζκαμνεν ό,τι ικελα. Κα με διϊριηε ςε καλι κζςι, εδϊ ι ςτθν Ακινα, 
κα εγλφτωνε τον κουνιάδο μου που είχαν ςτθν φυλακι για λεκρεμπόριο, κα ζβαηε τον γυιο 
μου υπότροφο και δεν κυμοφμαι πόςα άλλα, ποφ μ’ ζκαναν να βλζπω ςτον φπνο μου 
λαγοφσ με πετραχιλια. Ερρίχτθκα λοιπόν κατάμουτρα «εισ τον εκλογικόν αγϊνα» κακϊσ τον 
ζλεγε, εγϊ και όλοι οι δικοί μου. Το περιβόλι μου ζγινεν εκλογικόν κζντρον και από το πρωί 
ωσ το βράδυ ζτρεχα να κάμω προπαγάνδα, να μοιράηω φωτογραφίεσ, προγράμματα, 
υπόςχεςεισ, και όπου ιταν ανάγκθ και γροκιζσ. Θ γυναίκα μου εμοίραηε και εκείνθ φζτεσ 
καρποφηι, γλυκά λόγια και γλυκζσ ματιζσ. Ζνα βράδυ ιλκεν θ καθμζνθ με πολλι τθσ ντροπι 
να μου ξομολογθκι πωσ για να πάρθ μαηί μασ ζναν αντίκετο κομματάρχθ αναγκάςτθκε να 
τον αφιςθ να τθν φιλιςθ και να του υποςχεκι ςτα ψζματα κάτι παραπάνω. Τόςοσ ιταν ο 
φανατιςμόσ μου, που τθσ το ςυγχϊρεςα και αυτό, με τθν ςυμφωνία να μθν το ξανακάμθ και 
με τον κρυφό ςκοπό να ςπάςω τα κόκκαλα του μαςκαρά άμα ετελείωναν οι εκλογζσ. 
Εισ τθν δεφτερθ περιοδεία εχάλαςεν ο καιρόσ και ζμεινεν ο ςυνταγματάρχθσ να τον 
φιλοξενιςω. Αφοφ τον εκαλοτάγιςα, με θρϊτθςε διά τα ιδιαίτερά μου και…του είπα πωσ το 
περιβόλι δίδει μικρό ειςόδθμα και το κζρδοσ των ψαριϊν το τρϊγει το διάφορο του χρζουσ 
για τεσ δυο βάρκεσ. Τότε μ’ εςυμβοφλεψε να πουλιςω αμπζλια και βάρκεσ και ν’ αγοράςω 
κάτι μετοχζσ τθσ Ρελοποννιςου που επουλοφςε εισ το Χρθματιςτιριον ο ανταποκριτισ ενόσ 
κάποιου Γοφςτα από τθν Ακινα. Απ’ αυτζσ κα ζπαιρνα διάφορο δζκα τα εκατό, κα είχα και 
τθ κζςθ μου και κα επάντρευα τθν κόρθ μου μ’ ζναν επιλοχία ποφ είχε κ’ εκείνοσ το δικό 
του. Αυτά μου ετςαμποφνιηεν ο καλοκελθτισ μου, που ανάκεμα το ςφννεφον που μου τον 
εξζραςε ςτο πτωχικό μου. 
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Ζγειναν τζλοσ πάντων οι εκλογζσ και επζτυχεν ο δικόσ μασ, τελευταίοσ όμωσ και μόνον μ’ 
εννθά ψιφουσ παραπάνω απ’ εκείνον που ιρχουνταν κατόπιν του… 
— Τον επιλαχόντα. 
— Κακϊσ τον λεσ. Θμπορϊ λοιπόν να πω χωρίσ να καυχθκϊ, πωσ αν ζλειπαν οι δικοί μου, 
αυτόσ κα ιτο ο επιλαχϊν. Τθν θμζραν που επιγα να τον αποχαιρετιςω, ευρικα εκεί πολφ 
κόςμο, αγροφφλακεσ, δαςκάλιςςεσ, ταμπάκθδεσ, φαναρτηιδεσ, διάκουσ, καντθλανάφτεσ, 
ςκουπιδοξφςτεσ, και αυτόν ακόμθ τον μπόγια των ςκυλιϊν. 
Ο βουλευτισ εκρατοφςεν ζνα κατάςτιχο κ’ εςθμείωνε τα ονόματα και τι ηθτοφςεν ο 
κακζνασ. Πταν ιρκεν θ δικι μου ςειρά, μου είπεν ότι δεν του περιςςεφει τίποτε καλόν εισ 
τθν Σφρα και να πάγω να με βολζψθ καλφτερα εισ τασ Ακινασ. Εγϊ κα προτιμοφςα τθν 
Σφρα, όπου με ιξεραν όλοι, μ’ εκάμπωνεν όμωσ θ ανωτζρα κζςισ και τα γαλόνια του λοχία. 
Από τθν άλλθ μζρα ιρχιςα να τρζχω για να ξεκάμω το κτιμα, τ’ ορνικαριό, τα γίδια και τα 
γουροφνια μου. Εχρειάςκθκεν όμωσ ζνασ μινασ για να εφρω μουςτεριδεσ, γιατί τότεσ 
ικελαν όλοι χαρτιά και κανζνασ δεν εγφριηε να δθ χωράφια. Εξεκακάριςα τζλοσ πάντων 
οκτϊ χιλιάδεσ δραχμάσ, επαράλαβα τουσ τριάντα ςιδθροδρόμουσ (=μετοχζσ) που μ’ ζκαμεν 
ο βουλευτισ ν’ αγοράςω για το τζλοσ του μθνόσ, και τθν άλλθ μζρα εφόρτωςα από νωρίσ εισ 
το βαπόρι τθν γυναίκα και τα επτά παιδιά *...+ και ζπειτα εβγικα πάλιν ζξω να ξεκακαρίςω 
ζναν τελευταίο λογαριαςμό που μ’ απόμεινε ςτθν Σφρα. Ζτρεξα ν’ αποτοιχωκϊ με μια 
χονδρι μαγκοφρα πίςω από ζναν φράκτθ κοντά εισ το καφενεδάκι τθσ Άμμου, που επιγαινε 
κάκε βράδυ να παίξθ τάβλι ο αχρείοσ που εφίλθςε τθν γυναίκα μου και, όταν τον είδα να 
ζρχεται, εξετρφπωςα ςα φάνταςμα, του ζςφιξα το λαρφγγι διά να μθ μπορι να γκαρίςθ και 
του παςάλειψα ζνα ξφλο, που κα το κυμάται ακόμα». 
Ρθγι: Εμμ. οΐδθσ, Το παράπονον του νεκροκάπτου. 
Αυτι είναι θ πολιτικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ ςιμερα, φίλοι μου... Για γζλια και για 
κλάματα... Και τι φταίει; Μπορείτε να μου πείτε; 
Ερωτιςεισ από το μακθτι ςε ρόλο οικοδεςπότθ: Ο μακθτισ ακουμπά ςτον ϊμο ζναν ζναν 
τουσ μακθτζσ ςε ρόλο επιςκεπτϊν και τουσ ρωτά γιατί ςυμβαίνει αυτό... Αφοφ 
απαντιςουν όλοι οι «επιςκζπτεσ», ο «οικοδεςπότθσ» ςυνεχίηει: 
Δεν ξζρω... δεν ξζρω... Αυτά που ςασ διάβαςα μου κφμιςαν κι ζνα κεατρικό ζργο που είδα 
τρία-τζςςερα χρόνια πριν, «Ο Γενικόσ Γραμματεφσ», λεγόταν, του Θλία Καπετανάκθ. Σαν να 
βλζπω ηωντανά μπροςτά μου τθν πιο χαρακτθριςτικι ςκθνι (Προβολι αποςπάςματοσ 
κεατρικισ παράςταςθσ: ΚΗΝΗ ΣΕΣΑΡΣΗ)   
Μακθτισ ςε ρόλο οικοδεςπότθ: Ακοφσ εκεί τον ελεεινό... «Άμα επιτφχει ο ςυνδυαςμόσ...». 
Εςφ τι λεσ Φιλάρετε, φίλε μασ; 
Δάςκαλοσ ςε ρόλο Φιλάρετου: Το δόγμα τθσ δεδθλωμζνθσ πλειονοψθφίασ, εξ θσ εγεννικθ 
εν τθ εςωτερικι διοικιςει θ πρωκυπουργικι τυραννία και εξ αυτισ θ βουλευτοκρατία. Εκ 
ταφτθσ απεκθριϊκθ το παράςιτον πάςθσ πολιτείασ και υπό διαφόρουσ μορφάσ 
εμφανιηόμενον, εν Ελλάδι μεν δυςτυχωσ κλθκζν ςυναλλαγι, εν άπαςι δε τοισ 
κοινοβουλευτικοίσ κράτεςι ςυνιςτάμενον εισ τθν ανταλλαγιν τθσ εκλογικισ ψιφου δια 
κυβερνθτικϊν, παροχϊν (…). Θ πρωκυπουργικι τυραννία, κακ' θν οι υπουργοί εξεχϊρουν 
τα δικαιϊματά των εισ τον πρωκυπουργόν μεταβαλλόμενοι εισ κωφαλάλουσ γενικοφσ 
γραμματείσ αντί τθσ τιμισ του υπουργικοφ αξιϊματοσ. Οι βουλευταί αντιλλαςςον εισ τθν 
κυβζρνθςιν τα δικαιϊματα του ελζγχειν τασ πράξεισ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ και του 
νομοκετείν, ιτοι τουσ διοριςμοφσ και τουσ προβιβαςμοφσ και τασ μετακζςεισ, τθν απονομιν 
τθσ δικαιοςφνθσ, τθν διανομιν των χαρίτων και των παραςιμων. Οι κομματάρχαι και οι 
διμαρχοι μεταβάλλοντο εισ μεταπράτασ ψιφων, όπωσ ζχωςι το δικαίωμα να διανζμωςι τ' 
αγακά του προχπολογιςμοφ εισ τουσ φίλουσ και εν τζλει οι εκλογείσ παρείχον τθν ψιφον 
αυτϊν αντί των κυβερνθτικϊν παροχϊν. 
Ρθγι: Γεϊργιοσ Φιλάρετοσ, Ξενοκρατία και Βαςιλεία εν Ελλάδι, 1821-1897, Ακινα 1897, ς. 
339-340, 341. 
υηιτθςθ ανά ομάδα και δθμιουργία ςκθνισ με τίτλο: Τι φταίει, λοιπόν, για τθν πολιτικι 
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φαυλότθτα; 
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Γραφι ςε ρόλο: Μετά τθ βεγγζρα, οικοδεςπότθσ κι επιςκζπτεσ, ζχετε κακι διάκεςθ. Δεν 
μπικε καλά το 1897. Τι ιταν κι αυτό ςιμερα; Μιπωσ κι εςείσ δεν ζχετε καρπωκεί τθν 
εφνοια κάποιου πολιτευτι, προςφζροντάσ του ωσ αντάλλαγμα τθν ψιφο ςασ; Και φταίει 
τελικά, μόνο θ αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ, όπωσ είπε ο Φιλάρετοσ; Γράψε τισ ςκζψεισ ςου ςε 
μια εμπιςτευτικι επιςτολι που κα ςτείλεισ ςε ζνα φίλο ςου ςτο Ραρίςι. 
ii. Αναςτοχαςμόσ:  Σιμερα γνϊριςεσ αποςπάςματα του κεάτρου και τθσ λογοτεχνίασ τθσ 
τελευταίασ δεκαετίασ του 19ου αι. που μιλοφν για τθν πολιτικι φαυλότθτα ςτθν εποχι 
εκείνθ. Ρϊσ αιςκάνεςαι; Κλείςε τα μάτια για λίγο... Σκζψου... Γράψε τα ςυναιςκιματά ςου 
ςτο χαρτάκι... 
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8θ διδακτικι παρζμβαςθ: Ο πόλεμοσ του 1897  
 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Ο πόλεμοσ του 1897 

Βαςικό ερϊτθμα Ροιοι λόγοι οδιγθςαν τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ του 1897 να 
ςτείλει ςτρατεφματα ςτθν Κριτθ με προδιαγεγραμμζνθ ςχεδόν 
τθν άμεςθ κιρυξθ ενόσ ελλθνοτουρκικοφ πολζμου; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α)Ροιοι πολιτικοί παράγοντεσ υπαγόρευςαν τθν απόφαςθ; 
(β) Ροιοι κοινωνικοί παράγοντεσ άςκθςαν πίεςθ προσ αυτιν τθν 
κατεφκυνςθ; 
(γ) Ροιοι αντικειμενικοί λόγοι υπαγόρευαν διαφορετικοφσ 
χειριςμοφσ; 
(δ) Ροιοι ιταν οι λόγοι που οδιγθςαν ςτθν ταπεινωτικι ιττα του 
1897; 
(ε) Ιταν δυνατό να αποτραπεί θ ταπεινωτικι ιττα του 1897; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι οι πολιτικζσ αποφάςεισ 
λαμβάνονται ςυχνά: 
(α) κάτω από τθν πίεςθ πολιτικϊν ςυμφερόντων. 
(β) υπό τθν πίεςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ που δε λαμβάνει υπόψθ τθσ 
όλα τα δεδομζνα. 
2.Να προςεγγίςουν τισ αιτίεσ που οδιγθςαν ςτθν «εκνικι 
ντροπι» μζςα από τθ χριςθ τεχνικϊν τθσ δραματικισ τζχνθσ 
ςτθν εκπαίδευςθ, εξετάηοντασ τισ πολλαπλζσ οπτικζσ που 
επθρζαςαν τθν τελικι απόφαςθ για πόλεμο. 

Προκείμενο Στο γραφείο του πρωκυπουργοφ Κ. Δθλιγιάννθ, το Φεβρουάριο 
του 1897, το πρωκυπουργικό επιτελείο ςυςκζπτεται, να 
προχωριςει ςε ενεργό υποςτιριξθ τθσ Κριτθσ, αποςτζλλοντασ 
ςτρατό, με κίνδυνο να γενικευτεί θ ςφρραξθ μεταξφ Ελλάδασ και 
Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ. Μετά τθν τελικι ιττα, ο 
Δθλιγιάννθσ κάνει τον απολογιςμό του... 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Ζλλθνεσ πολιτικοί –ςυνεργάτεσ του Κ. Δθλιγιάννθ ςτθν 
κυβζρνθςθ 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Ραρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
 

Αξιολόγθςθ Ζνασ απολογθτικόσ λόγοσ... 
Ζνασ τίτλοσ... 

Πθγζσ  Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία. Σχολικό Εγχειρίδιο Αϋ 
Γυμναςίου (Λοφβθ et al.) 

 Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΔ  

 Κ. Ράγκαλοσ, Τα απομνθμονεφματά μου, Αϋ. 

 Ψαραντϊνθσ, ιηίτικα, CD. 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ  

 
Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα 
Δθμιουργία ςκθνικοφ 
Ακοφγονται χαμθλά ριηίτικα κρθτικά τραγοφδια «τςθ λεφτεριάσ», ςαν ιχοι... φιμεσ που 
φτάνουν από το νθςί ςτθν Ακινα. 
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Θ ςκθνι αναπτφςςεται ςτο πρωκυπουργικό γραφείο του Κεόδωρου Δθλιγιάννθ.  Οι 
μακθτζσ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ ακολουκοφν με κατευκυνόμενο αυτοςχεδιαςμό τθν 
αφιγθςθ για τθ δθμιουργία ςκθνικοφ. 
Αφιγθςθ: Μετά τθν πτϊχευςθ τθσ Ελλάδασ ςφμφωνα με απόφαςθ του Χαρίλαου Τρικοφπθ 
το 1893 και τθν εκλογι του ιττα, πρωκυπουργόσ γίνεται ο Κεόδωροσ Δθλιγιάννθσ, που 
ζρχεται αντιμζτωποσ με πλικοσ προβλθμάτων.  
Το 1896 ξζςπαςε επανάςταςθ ςτθν Κριτθ με τουσ Χριςτιανοφσ να διεκδικοφν περιςςότερα 
προνόμια και ζνωςθ με τθν ανεξάρτθτθ Ελλάδα.  Στισ 24 Λανουαρίου 1897 οι μουςουλμάνοι 
τθσ Κριτθσ προζβθςαν ςε ςφαγζσ Χριςτιανϊν ςτα Χανιά. 
Μόλισ ζφταςαν ςτθν Ελλάδα τα τθλεγραφιματα για τισ ταραχζσ ςτθν Κριτθ, ο Δθλιγιάννθσ 
αρκζςτθκε να μετακζςει τθν ευκφνθ για τα Κρθτικά πράγματα ςτισ ξζνεσ δυνάμεισ, 
λζγοντασ πωσ θ κυβζρνθςθ δεν είχε ςκοπό να αναμιχκεί. Ακολοφκθςε δριμεία επίκεςθ τθσ 
Αντιπολίτευςθσ, που απειλοφςε με εςωτερικι επανάςταςθ «κατά κακεςτϊτοσ το οποίον 
ουδζν ζτερον ςυντελεί ι να ηθμιϊνθ τα εκνικά ςυμφζροντα».   
Φεβρουάριοσ 1897...  Στο πρωκυπουργικό γραφείο εςείσ, ςυνεργάτεσ του Δθλιγιάννθ, 
ςυςκζπτεςκε με τον πρωκυπουργό για τθν ζκτακτθ κατάςταςθ που ζχει προκφψει.  
Ρθγι: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΔ, 118. 
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
φςκεψθ: Ωσ ςυνεργάτεσ του Δθλιγιάννθ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ ςυςκζπτεςκε, ϊςτε να του 
προτείνετε ζνα ςχζδιο δράςθσ. Ρρζπει θ Ελλάδα να ςτείλει ςτρατό ςτθν Κριτθ, κάτι που 
μπορεί να εξελιχκεί και ςε ελλθνοτουρκικό πόλεμο; Είναι ςε κζςθ θ χϊρα να τολμιςει κάτι 
τζτοιο; Για να κεμελιϊςετε τα επιχειριματά ςασ, λαμβάνετε υπόψθ ςασ όλα τα ιςτορικά 
γεγονότα  που μπορεί να ζχουν ςθμαςία για τθν απόφαςθ, ενϊ, επίςθσ, ςυμβουλεφεςτε 
ςθμειϊςεισ που ζχει κρατιςει ο γραμματζασ του πρωκυπουργοφ για τθν κατάςταςθ του 
ςτρατοφ. 
«... θ κατάςταςισ του ςτρατοφ μασ είναι οικτρά, υφ' όλασ τασ απόψεισ. Τα ςτελζχθ του 
πεηικοφ, εκτόσ ολίγων υπολοχαγϊν και ανκυπολοχαγϊν των ςχολϊν Ευελπίδων και 
υπαξιωματικϊν, είναι τελείωσ αμακι και ανίκανα. Θ μεγίςτθ πλειοψθφία των ανωτζρων 
αξιωματικϊν αποτελείται από τουσ γνωςτοφσ αγακοφσ τφπουσ τθσ «κόκκινθσ κάλτςασ», των 
οποίων θ ςτρατιωτικι μόρφωςισ περιορίηεται εισ τθν τακτικιν τθσ καταδιϊξεωσ λθςτϊν, 
φυγόδικων και ηωοκλεπτϊν. Το πεηικόν θ «Βαςίλιςςα τθσ Μάχθσ» κεωρείται όπλον 
δευτερεφον εισ το περίεργον αυτό κράτοσ. (...) Ομοία προσ τθν του πεηικοφ και ζτι χειρότερα 
είναι θ κατάςταςισ των ςτελεχϊν του ιππικοφ. Ρλθν ελαχίςτων εξαιρζςεων διαπρζπουν εν 
αυτϊ οι κραςοπατζρεσ με τισ κυρτζσ πάλεσ και τοφσ φκθνοφσ παλλθκαριςμοφσ των 
καφωδείων. (...) Εισ ςχετικϊσ καλυτζραν κατάςταςιν είναι οι αξιωματικοί των δφο τεχνικϊν 
καλουμζνων όπλων, του Ρυροβολικοφ και του Μθχανικοφ. Είναι πάντεσ απόφοιτοι τθσ 
Σχολισ Ευελπίδων, με καλιν κεωρθτικιν μόρφωςιν, αλλά με πολφ ολίγθν επαγγελματικιν 
αξίαν, δια τθν ζλλειψιν πρακτικισ εκπαιδεφςεωσ. Θ εκτζλεςισ αςκιςεων βολισ (το κφριον 
ζργον του πυροβολικοφ) είναι τελείωσ παρθμελθμζνθ, δια λόγουσ οικονομίασ των 
πυρομαχικϊν, και υπάρχουν πλείςτοι αξιωματικοί, οι οποίοι δια πρϊτθν φοράν ρίπτουςιν 
κανονιά εισ το πεδίον τθσ μάχθσ ! ! Το ολίγον Μθχανικόν χρθςιμοποιείται μάλλον ωσ 
πεηικόν, διότι ςτερείται ειδικισ εκπαιδεφςεωσ και των τεχνικϊν μζςων». 
Ρθγι: Κ. Ράγκαλοσ, Τα απομνθμονεφματά μου, Αϋ, ςελ. 9 (διαςκευι). 
Παρουςίαςθ αποφάςεων- ςυμβουλϊν (κθνζσ): Οι μακθτζσ ςε ρόλο ςυνεργατϊν του 
Δθλιγιάννθ προτείνουν ςτον πρωκυπουργό ζνα ςχζδιο δράςθσ για τθν περίςταςθ, 
αναπτφςςοντασ τα επιχειριματά τουσ. 
Αφιγθςθ: Ανεξάρτθτα από τισ ςυςτάςεισ των ςυνεργατϊν του, ο Δθλιγιάννθσ ζςτειλε τελικά 
ςτρατό ςτον Κριτθ, γεγονόσ που εξελίχκθκε ςτον ελλθνοτουρκικό πόλεμο και τθν 
ταπεινωτικι ιττα του 1897, οπότε θ Ελλάδα παραλίγο να χάςει τθ Κεςςαλία. Για να τθν 
κρατιςει δανείςτθκε τεράςτιο χρθματικό ποςό, ϊςτε να το δϊςει ωσ αποηθμίωςθ ςτο 
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ςουλτάνο. Οι Δυνάμεισ τότε επζβαλαν ςτθν Ελλάδα μια επιτροπι του Διεκνοφσ Οικονομικοφ 
Ελζγχου, ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι θ χϊρα κα πλιρωνε τα χρζθ τθσ. 
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Γραφι ςε ρόλο: Μετά τθν ταπεινωτικι ιττα, ο Δθλιγιάννθσ αναρωτιζται... Μπεσ ςτθ κζςθ 
του και ςκζψου... Τι ιταν αυτό που ζκανα; Γιατί το ζκανα; Γράψε ωσ Δθλιγιάννθσ ζναν 
απολογθτικό λόγο, τον οποίο, όμωσ, ποτζ δε κα εκφωνιςεισ δθμοςίωσ, δικαιολογϊντασ τθν 
απόφαςι ςου που οδιγθςε ςτον πόλεμο. 
ii. Αναςτοχαςμόσ: Αφοφ ζηθςεσ και ςιμερα λίγεσ ςτιγμζσ από το παρελκόν, κλείςε για λίγο 
τα μάτια και ςκζψου μια φράςθ – τίτλο για το ςθμερινό μάκθμα... 
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9θ  διδακτικι παρζμβαςθ: Η Κρθτικι Επανάςταςθ του 1866 -  Σο 
διπλωματικό παραςκινιο  

 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Θ Μεγάλθ Κρθτικι Επανάςταςθ (1866) 

Βαςικό ερϊτθμα Γιατί οι Κρθτικοί ζμειναν αβοικθτοι ςτθν Κρθτικι Επανάςταςθ 
του 1866; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α)Ροιοι παράγοντεσ διαμόρφωςαν το διπλωματικό παραςκινιο; 
(β) Ρϊσ αντζδραςε θ κοινι γνϊμθ ςτθν Ελλάδα; 
(γ) Γιατί θ επανάςταςθ αυτι δεν είχε επιτυχία; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι ζνα ιςτορικό γεγονόσ 
εξελίςςεται με βάςθ: 
(α) τα κοινά ςυμφζροντα και  
(β) τθ ςτάςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ. 
2.Να προςεγγίςουν τισ αιτίεσ που οδιγθςαν ςτθν κατάπνιξθ τθσ 
κρθτικισ επανάςταςθσ μζςα από τθ χριςθ τεχνικϊν τθσ 
δραματικισ τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ, εξετάηοντασ το 
διπλωματικό παραςκινιο και τισ ποικίλεσ τάςεισ που 
υπαγόρευςαν τθ ςτάςθ των άμεςα ι ζμμεςα εμπλεκομζνων ςτο 
κζμα. 

Προκείμενο 1866 - Σε τζςςερα διαφορετικά μζρθ τζςςερισ διαφορετικζσ 
ομάδεσ ςυηθτοφν το Κρθτικό ηιτθμα και αποφαςίηουν τθ ςτάςθ 
τουσ απζναντι ςε αυτό, ςτάςθ που κα κακορίςει τισ μετζπειτα 
εξελίξεισ... 

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Κρθτικοί επαναςτάτεσ, Ευρωπαίοι πρόξενοι, Ζλλθνεσ πολιτικοί, 
Ζλλθνεσ απλοί πολίτεσ 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Ραρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
 

Αξιολόγθςθ  Ζνα κείμενο για το γιο ςου... 
Μια ςκζψθ για τθν Κριτθ... 

Πθγζσ  Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία. Σχολικό Εγχειρίδιο Αϋ 
Γυμναςίου (Λοφβθ et al.) 

 Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ. 

 Δετοράκθσ, Κ. (2010). Το Κρθτικό Ηιτθμα από 
διπλωματικι άποψθ κατά το 19ο και τισ αρχζσ του 20ου αι. Στο 
Κζματα Νεοελλθνικισ Λςτορίασ, 174-220. ΟΕΔΒ. 

 Ψαραντϊνθσ, ιηίτικα, CD. 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ  

 
Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα 
Το δράμα αναπτφςςεται ςτα 1866, όταν ξεςπά θ Κρθτικι Επανάςταςθ του 1866-69. 
Απαιτείται, επομζνωσ, μια αναδρομι ςτο χρόνο, κακϊσ με τθν προθγοφμενθ 
δραςτθριότθτα οι μακθτζσ προςζγγιςαν γεγονότα του 1897.  
Μουςικι... ιηίτικα...χαμθλά... ςαν ψίκυροι... 
Αφιγθςθ: Θ επανάςταςθ του 1896 ςτθν Κριτθ δεν ιταν θ πρϊτθ προςπάκεια ζνωςθσ των 
Κρθτϊν με τθν ανεξάρτθτθ Ελλάδα. Θ πρϊτθ μεγάλθ κρίςθ μετά το 1821 του Κρθτικοφ 
Ηθτιματοσ ςθμειϊκθκε το 1866 , με μια μεγάλθ επανάςταςθ, που είναι γνωςτι ωσ 
«δεφτερο ‘21». Οι ςυνκικεσ ιταν δυςμενείσ τόςο από τθν άποψθ τθσ αναλογίασ 
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ςτρατιωτικϊν δυνάμεων επαναςτατϊν και Τοφρκων, όςο και από τθν άποψθ τθσ γενικισ 
πολιτικισ κατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ.  
Ρθγι πλθροφοριϊν: Δετοράκθσ, Κ. (2010). Το Κρθτικό Ηιτθμα από διπλωματικι άποψθ 
κατά το 19ο και τισ αρχζσ του 20ου αι. Στο Κζματα Νεοελλθνικισ Λςτορίασ, 174-220. ΟΕΔΒ. 
Δθμιουργία ςκθνικοφ με κινθτικι δραςτθριότθτα: Οι μακθτζσ περπατοφν ςτο χϊρο και 
παίρνουν ςταδιακά κζςθ ςε ζνα από τα τζςςερα τραπζηια εργαςίασ που υπάρχουν ςτθν 
αίκουςα. Ζτςι, χωρίηονται ςε τζςςερισ ομάδεσ που αντιςτοιχοφν ςε κζντρα λιψθσ 
αποφάςεων ςχετικά με το Κρθτικό Ηιτθμα και δομοφν δραματικζσ ςκθνζσ, με ςτόχο να 
διαμορφωκεί μια ενότθτα δράματοσ, που κα αναδεικνφει τισ ςχζςεισ των γεγονότων και 
των αποφάςεων. Κάκε τραπζηι εργαςίασ περιζχει μια πινακίδα με τον τόπο και το χρόνο, 
όπου κα εκτυλιχκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςκθνι του δράματοσ. Με κλειςτζσ τισ κουρτίνεσ, ςε 
θμίφωσ, οι μακθτζσ ςυςκζπτονται αποφάςεισ ςε διαφορετικά «κζντρα αποφάςεων» και 
παρουςιάηουν τισ ςκθνζσ τουσ διαδοχικά, ενϊ κακεμία φωτίηεται από το φακό τθσ 
εμψυχϊτριασ. 
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Θ πρϊτθ ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο των Κρθτϊν επαναςτατϊν. 
Θ δεφτερθ ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο των  Μεγάλων Δυνάμεων. 
Θ τρίτθ ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο μελϊν τθσ Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ. 
Θ τζταρτθ ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο ομάδασ επιφανϊν Ελλινων. 
 

κθνι πρϊτθ: Αςκφφου φακίων –Αφγουςτοσ 1866 
Η επανάςταςθ 

φςκεψθ πρϊτθσ ομάδασ: Ανικετε ςτθ χορεία των επαναςτατϊν που καλοφνται  να 
ξεκινιςουν και να ςτθρίξουν τθν Κρθτικι επανάςταςθ του 1866 με όςα μζςα διακζτουν. Θ 
κζςθ ςασ είναι δεδομζνθ ιδθ από τθν πρϊτθ επίςθμθ επαναςτατικι προκιρυξθ τθσ γενικισ 
Συνελεφςεωσ των Κρθτϊν τον Αφγουςτο του 1866: 
«Εμμζνοντεσ καρτερικϊσ εισ τον όρκον θμϊν του 1821, εμπνεόμενοι από το εκνικόν 
αίςκθμα του ελλθνικοφ μεγαλείου και τθσ εκνικισ ενότθτοσ και ζμπλεοι ελπίδοσ εκ του 
δικαίου αγϊνοσ θμϊν, απορρίπτομεν πάςαν προςφοράν και καρραλζωσ διακθρφττομεν 
ενϊπιον Κεοφ και ανκρϊπων ωσ τον μόνον ομόκυμον και διαρκι πόκον θμϊν τθν ζνωςιν 
μετά τθσ μθτρόσ Ελλάδοσ, κακικετεφοντεσ τον Φψιςτον να ευλογι τα όπλα θμϊν δια 
πλθρεςτάτθσ επιτυχίασ...» 
Από: Δετοράκθσ, Κ. (2010). Το Κρθτικό Ηιτθμα από διπλωματικι άποψθ κατά το 19ο και τισ 
αρχζσ του 20ου αι. Στο Κζματα Νεοελλθνικισ Λςτορίασ, 174-220. ΟΕΔΒ. 
Εκεί, ςτο ίδιο χωριό, όπου ςυντάςςεται θ επαναςτατικι προκιρυξθ, ςτο Αςκφφου Σφακίων, 
ετοιμάηετε ζνα υπόμνθμα για τισ  κυβερνιςεισ τθσ Ελλάδοσ και των Μεγάλων Δυνάμεων, 
υποςτθρίηοντασ με επιχειριματα τθν απόφαςι ςασ να πολεμιςετε για τθν ζνωςθ του 
νθςιοφ ςασ με τθν Ελλάδα  (Γραφι ςε ρόλο). 
Παγωμζνθ εικόνα: Με μια παγωμζνθ εικόνα αποδϊςτε τθ ςτιγμι τθσ υπογραφισ τθσ 
επαναςτατικισ προκιρυξθσ. Δϊςτε ζναν τίτλο ςτθν εικόνα ςασ. 
 

κθνι δεφτερθ: Παρίςι –Μάρτιοσ 1866 
Διπλωματικό παραςκινιο –Λίγο πριν τθν επανάςταςθ 

φςκεψθ δεφτερθσ ομάδασ: Βρίςκεςτε ςτο Ραρίςι αρχζσ Μαρτίου 1866 ωσ αντιπρόςωποι 
των χωρϊν ςασ ςτθ διάςκεψθ των Δυνάμεων ςτο Ραρίςι, που ζχει ςυγκλθκεί για αποφυγι 
ςοβαρισ διεκνοφσ  κρίςθσ ςτθν κεντρικι Ευρϊπθ και τα Βαλκάνια. Σ’  αυτιν αποβλζπουν οι 
Κρθτικοί με τθν ελπίδα ότι κα εξεταςτεί εκεί και το δικό τουσ ηιτθμα, αναμζνοντασ ευνοϊκι 
αντιμετϊπιςθ. Θ ςτάςθ των Δυνάμεων, όμωσ, είναι διαφορετικι. Θ ωςία από τθν αρχι 
βλζπει ευνοϊκά τθν Κρθτικι επανάςταςθ, ωσ μια ευκαιρία να αναλάβει πρωτοβουλία υπζρ 
των Βαλκανικϊν λαϊν. Απαραίτθτθ, όμωσ, κεωρεί και τθ ςφμπραξθ των δυτικϊν Δυνάμεων. 
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Αντίκετα, θ Αγγλία είναι φανατικι υπζρμαχοσ τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί ιδθ ςτθν 
Ανατολικι Μεςόγειο, ϊςτε να διατθριςει τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ προσ τισ Λνδίεσ, ενόψει 
και τθσ διάνοιξθσ τθσ διϊρυγασ του Σουζη. Θ Γαλλία, πάλι, επικυμεί τθν ενίςχυςθ τθσ 
επιρροισ τθσ ςτθν Αίγυπτο, οπότε τα ςυμφζροντά τθσ ςυμβαδίηουν με αυτά τθσ Γαλλίασ. 
Ρθγι πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 254-255. 
Συηθτϊντασ ωσ εκπρόςωποι των τριϊν Δυνάμεων το Κρθτικό Ηιτθμα, καταλιγετε ςε μια 
κοινι απόφαςθ και ςυντάςςετε πρακτικό τθσ ςυνεδρίαςθσ, ςτο οποίο αναφζρετε τθν 
απόφαςι ςασ και τθν αιτιολογείτε, κάκε πλευρά ξεχωριςτά κι όλεσ μαηί (Γραφι ςε ρόλο). 
Παγωμζνθ εικόνα: Με μια παγωμζνθ εικόνα αποδϊςτε τθ ςτιγμι τθσ υπογραφισ του 
πρακτικοφ. Δϊςτε ζναν τίτλο ςτθν εικόνα ςασ. 
 

κθνι τρίτθ: Ακινα –Απρίλιοσ 1866 
Η επίςθμθ ελλθνικι ςτάςθ –Λίγο πριν τθν επανάςταςθ 

φςκεψθ τρίτθσ ομάδασ: Βρίςκεςτε ςτθν Ακινα ςτισ 16 Απριλίου 1866, ςτο γραφείο του 
Υπουργοφ Εξωτερικϊν, Σπ. Βαλαωρίτθ, μζλουσ τθσ κυβζρνθςθσ του Μπενιηζλου οφφου. Ωσ 
ςτενοί του ςυνεργάτεσ ζχετε μόλισ ςυηθτιςει το κζμα τθσ περίπτωςθσ Κρθτικισ 
επανάςταςθσ. Θ ςυηιτθςι ςασ κατζλθξε ςε υπόμνθμα προσ τον Ζλλθνα πρόξενο ςτα Χανιά, 
Ν. Σακόπουλο, όπου αναφζρετε τα εξισ: 
«Εισ τθν παροφςαν των πραγμάτων κατάςταςιν εν Ευρϊπθ και Ανατολι, παν κίνθμα 
απερίςκεπτον εν Κριτθ ζςεται αναμφιβόλωσ καταςτρεπτικόν. Οι Κριτεσ *...+ πρζπει 
μεγάλωσ να προςζξωςι μθ παραςυρκϊςι εισ κίνθμά τι τοιοφτον, είτε εκ κακισ εκτιμιςεωσ 
τθσ ενεςτϊςθσ καταςτάςεωσ τθσ Ευρϊπθσ, είτε εξ αςφνετων ςυμβοφλων και προτροπϊν 
ανκρϊπων ανυπόμονων και εξθμμζνων. *...+ Δφνανται το πολφ να ηθτιςωςι παρά τθσ 
Οκωμανικισ Ρφλθσ δι’ αναφορϊν ςυντεταγμζνων μετριοπακϊσ τθν ανακοφφιςίν των από 
τινασ δυςφοριτουσ φόρουσ και ουδζν πλζον. Ράςα ζνοπλοσ και οχλαγωγικι αίτθςισ κζλει 
κεωρθκεί ωσ ςταςιαςτικι και δφναται να επιφζρθ τασ ςυνεπείασ όςασ ικελεν επιφζρει 
πραγματικι τισ επανάςταςισ». 
Ρθγζσ: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 255 - Δετοράκθσ, Κ. (2010). Το Κρθτικό Ηιτθμα 
από διπλωματικι άποψθ κατά το 19ο και τισ αρχζσ του 20ου αι. Στο Κζματα Νεοελλθνικισ 
Λςτορίασ, 174-220. ΟΕΔΒ. 
Στο πρακτικό τθσ ςυηιτθςθσ, που φυλάςςεται ςτο εμπιςτευτικό αρχείο του Υπουργείου, 
αναφζρετε τισ τοποκετιςεισ όλων των ςυνεργατϊν και του Υπουργοφ, κακϊσ και τθν τελικι 
ςασ απόφαςθ για τθν επίςθμθ ςτάςθ τθσ Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ απζναντι ςε ενδεχόμενθ 
Κρθτικι επανάςταςθ (Γραφι ςε ρόλο).  
Παγωμζνθ εικόνα: Με μια παγωμζνθ εικόνα αποδϊςτε τθ ςτιγμι τθσ υπογραφισ του 
πρακτικοφ. Δϊςτε ζναν τίτλο ςτθν εικόνα ςασ. 
 

κθνι τζταρτθ: Ακινα – Ιοφλιοσ 1866 
Οι επιτροπζσ 

φςκεψθ τζταρτθσ ομάδασ: Βρίςκεςτε ςτθν Ακινα λίγο πριν τα τζλθ του Λουλίου 1866, ςτο 
ςπίτι του Μάρκου ενιζρθ, ςπουδαίου νομομακοφσ τθσ εποχισ. Εκεί, με πρωτοβουλία του 
ενιζρθ και του Αλζξανδρου Κουμουνδοφρου, ιδρφετε τθν «Κεντρικι υπζρ των Κρθτϊν 
Επιτροπι», με ςκοπό να αναλάβει το δφςκολο ζργο τθσ ςυλλογισ χρθμάτων κι εφοδίων και 
τθσ αποςτολισ εκελοντϊν που ςπεφδουν από παντοφ για τθν ενίςχυςθ του Κρθτικοφ 
Αγϊνα, ςτο πλαίςιο τθσ Μεγάλθσ Λδζασ. Θ νζα ελλθνικι κυβζρνθςθ των Βοφλγαρθ-
Δελθγιϊργθ, που ζχει αναλάβει τθν εξουςία ιδθ από τον Λοφνιο, δε ςασ φζρνει αντίρρθςθ, 
κακϊσ θ ςτάςθ απζναντι ςτο ηιτθμα τθσ κρθτικισ επανάςταςθσ ζχει μεταςτραφεί κάπωσ, 
αν και επίςθμα τθρεί ςτάςθ ουδετερότθτασ. 
Στο πλαίςιο αυτό γράφετε και μια επιςτολι προσ το Μίνω Μπογιατηόγλου, κάτοικο Σφρου, 
προςπακϊντασ να τον πείςετε να φροντίςει για τθν ίδρυςθ ςτο νθςί μιασ «Ειδικισ επί των 
Αποςτολϊν Επιτροπισ», ϊςτε να ςυνεργάηεται με τθν «Κεντρικι Επιτροπι» για τον 
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παραπάνω ςκοπό. Στθν επιςτολι αυτι αιτιολογείτε τθν απόφαςι ςασ, αλλά και τθν 
προτροπι ςασ προσ τουσ κατοίκουσ τθσ Σφρου. 
Ρθγι: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 256. 
Παγωμζνθ εικόνα: Με μια παγωμζνθ εικόνα αποδϊςτε τθ ςτιγμι τθσ κοινισ απόφαςθσ για 
βοικεια. Δϊςτε ζναν τίτλο ςτθν εικόνα ςασ. 
 

Σζλοσ: Αφιγθςθ 
Οι δφο επιτροπζσ ςυνεργάηονται με ενκουςιαςμό για τθν τόνωςθ τθσ επανάςταςθσ. Από το 
Δεκζμβριο του 1866 θ κυβζρνθςθ Κουμουνδοφρου παρόλο που φαινομενικά τθρεί 
ουδετερότθτα, φαίνεται περιςςότερο ενκουςιϊδθσ και δραςτιρια από τθν προκάτοχό τθσ 
ςτο κζμα τθσ ενίςχυςθσ του Αγϊνα με τροφζσ και πολεμοφόδια, όχι, όμωσ και θ κυβζρνθςθ 
Βοφλγαρθ, που αναλαμβάνει τον Λανουάριο του 1868 και, κζλοντασ να κλείςει το Κρθτικό 
Ηιτθμα, περικόπτει τθ χρθματικι ενίςχυςθ των Επιτροπϊν. Το Δεκζμβριο του 1868 θ 
Τουρκία κατθγορεί τθν Ελλάδα για ενεργό ανάμειξθ ςτθν τουρκικι επανάςταςθ, 
απειλϊντασ με ελλθνοτουρκικό πόλεμο. Με τθ Διάςκεψθ των Ραριςίων και τθν αποδοχι 
από τθν Ελλάδα των τουρκικϊν αξιϊςεων, από τθν κυβζρνθςθ του Κρ. Ηαΐμθ, λιγει 
διπλωματικά τα τουρκικό ηιτθμα. Θ επανάςταςθ είχε εκπνεφςει. 
Ρθγζσ πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 266-276  -   Δετοράκθσ, Κ. 
(2010). Το Κρθτικό Ηιτθμα από διπλωματικι άποψθ κατά το 19ο και τισ αρχζσ του 20ου αι.. 
Στο Κζματα Νεοελλθνικισ Λςτορίασ, 174-220. ΟΕΔΒ. 
 
Γ. Κλείςιμο 
i.Γραφι ςε ρόλο: Μετά το τζλοσ τθσ επανάςταςθσ τθσ Κριτθσ, ςκζφτεςαι... Επθρζαςεσ  κι 
εςφ, από τθ δικι ςου κζςθ και τον ιδιαίτερο ρόλο ςου, τθν ζκβαςθ του αγϊνα των Κρθτϊν. 
Ραρακολοφκθςεσ τα γεγονότα με ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Τι ζφταιξε, λοιπόν, και οι τόςεσ 
ανκρϊπινεσ απϊλειεσ και οι υλικζσ καταςτροφζσ για τθν Κριτθ ςτάκθκαν χωρίσ ουςιαςτικό 
αντίκριςμα; Κατακζτεισ τισ ςκζψεισ ςου ςε ζνα κείμενο, το οποίο εμπιςτεφεςαι ςτο γιο 
ςου... Τον προορίηεισ για πολιτικό. Ρρζπει να μάκει για τα πολιτικά και διπλωματικά 
παιχνίδια. 
ii.Πϊσ νιϊκω; Γράψε πϊσ νιϊκεισ τϊρα που εμβάκυνεσ ζςτω και λίγο ςτο κζμα τθσ 
υποςτιριξθσ τθσ Κρθτικισ Επανάςταςθσ. 
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10θ διδακτικι παρζμβαςθ: Η νεοελλθνικι πολιτικι ηωι κατά το 19ο αι. ...μζχρι ςιμερα 
 

Διάρκεια Μία (1) διδακτικι ϊρα 

Θζμα Θ επίδραςθ τθσ πολιτικισ ηωισ του 19ου αι. ςτο ςιμερα... 

Βαςικό ερϊτθμα Αξίηει να αςχολοφμαςτε με το παρελκόν; 

Επιμζρουσ ερωτιματα (α) Ιταν ςθμαντικά όςα ζγιναν ςτθν Ελλάδα κατά το 19ο αι.; 
(β) Μποροφν τα γεγονότα του να επθρεάηουν το ςιμερα; 
(γ) Μποροφμε να διδαχκοφμε κάτι από αυτά; 

τόχοι 1. Να κατανοιςουν οι μακθτζσ πϊσ πολλά από τα γεγονότα του 
παρελκόντοσ ζχουν ςθμαςία και για τθ ςφγχρονθ εποχι. 
2. Να εμπνευςτοφν από τα γεγονότα του παρελκόντοσ για δράςθ 
ςτο παρόν. 

Προκείμενο Σάββατο βράδυ οι μακθτζσ παρακολουκοφν από εραςιτεχνικό 
κίαςο δφο ζργα του 19ου αι., τα «Βεγγζρα» και «Το γεφμα του 
Ραπι» του Θ. Καπετανάκθ. Από τθν παράςταςθ τουσ κεντρίηουν 
το ενδιαφζρον δφο φράςεισ...  

Ρόλοι για τουσ μακθτζσ Σφγχρονοι μακθτζσ, ςφγχρονοι άνκρωποι, πολίτεσ του 19ου αι. 

Ρόλοσ τθσ 
εμψυχϊτριασ 

Ραρουςία ςυμβουλευτικι και διαμεςολαβθτικι 
 

Αξιολόγθςθ Ζνα ςθμείωμα ςτθν κακθγιτρια... 
Ασ ςυηθτιςουμε... 

Πθγζσ  Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία. Σχολικό Εγχειρίδιο Αϋ 
Γυμναςίου (Λοφβθ et al.) 

 Θ. Καπετανάκθσ, Ο Γενικόσ Γραμματεφσ –Θ Βεγγζρα –Το 
Γεφμα του Ραπι, Ακινα: Δωδϊνθ. 

 Τρίφωνο, «Σαν παράςταςθ» από το CD Τα τηιτηίκια του 

Χειμϊνα. 

 Ρροβολι ςκθνϊν από τθ «Βεγγζρα» και το «Γεφμα του 

Ραπι» από παραςτάςεισ εραςιτεχνικϊν κιάςων. 

 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣΟ 

 
Α. Ειςαγωγι ςτο δράμα 
Δθμιουργία ςκθνικοφ 
Κατευκυνόμενοσ Αυτοςχεδιαςμόσ – Κινθτικι Δραςτθριότθτα: Ακοφγεται μουςικι... «Σαν 
παράςταςθ». Οι μακθτζσ περπατοφν ελεφκερα ςτο χϊρο, χαιρετϊντασ ο ζνασ τον άλλο ςαν 
να κάνουν περίπατο. Στο τζλοσ τθσ ςφντομθσ ειςαγωγικισ αφιγθςθσ πρζπει να ζχουν 
κακίςει μαηί με «τθν παρζα» τουσ ςτο κζατρο και να ζχουν πάρει ςτα χζρια τουσ ζνα 
πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ... Σχθματίηονται τζςςερισ με πζντε παρζεσ.  
Αφιγθςθ: Βράδυ Σαββάτου βρίςκεςτε ςτο δθμοτικό κζατρο με τθν παρζα ςασ, φίλουσ και 
γνωςτοφσ από το ςχολείο. Ραρακολουκείτε τον εραςιτεχνικό κίαςο ςε δφο ζργα ενόσ όχι 
πολφ γνωςτοφ ςε εςάσ κεατρικοφ ςυγγραφζα, του Θλία Καπετανάκθ.  
Ρρόκειται για τα ζργα «Θ Βεγγζρα» και «Το γεφμα του Ραπι», που ςφμφωνα με το 
πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ γράφτθκαν κατά τθν τελευταία δεκαετία του 19ου αι. 
ίχνετε μια ματιά ςτο πρόγραμμα... 
 
Β. Ανάπτυξθ δράματοσ 
Αφιγθςθ: Φϊτα- Αυλαία- Θ παράςταςθ ξεκινά... Αλλά... Οι θκοποιοί δεν ζχουν αςκθκεί 
ικανοποιθτικά... Θ ςκθνοκεςία είναι άτεχνθ... Μςωσ το ζργο να είναι καλό, αλλά θ 
παράςταςθ είναι βαρετι... Χάνεςαι ςτισ ςκζψεισ ςου... Ζχεισ κι επαναλθπτικό διαγϊνιςμα 
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για τθ Δευτζρα ςτθν ιςτορία... ςτο 19ο αι. του νεοςφςτατου ελλθνικοφ κράτουσ.  
Ξαφνικά, κάτι κεντρίηει το ενδιαφζρον ςου... Μια απλι ατάκα από ζναν θκοποιό που 
υποδφεται κάποιον «Νερουλό»... 
«Κυβζρνθςισ ζπρεπε να είμαι εγϊ! Κα ζκανα το κράτοσ ρολόγι για 24 ϊρεσ! Αλλά χρειάηεται 
μυαλό γι’  αυτά τα πράγματα... Να ςου περιορίςω τα ζξοδα του προχπολογιςμοφ εισ το 
ιμιςυ, ...να ςου αυξιςω τα ζςοδα εισ το διπλάςιον, ...να ςου τραβιξω το κοντφλι του 
ςτρατοφ...» 
Ρθγι: Θλία Καπετανάκθ, Θ Βεγγζρα (Σκθνι δωδζκατθ). 
Δραματοποίθςθ: Σε ποια ιςτορικά γεγονότα του 19ου αι. μπορεί να αναφερόταν ο 
«Νερουλόσ»; Φαντάηεςαι μια ςκθνι ςοβαρι ι αςτεία που διαδραματίηεται ςε αυτιν τθν 
ιςτορικι περίοδο και  ξεκινά ι καταλιγει ςτθν παραπάνω φράςθ... Αφοφ τθ ςυηθτιςεισ με 
τουσ φίλουσ ςου, παρουςίαςζ τθν με τθ βοικειά τουσ... 
Παρουςίαςθ ςκθνϊν 
Αφιγθςθ: Μετά το διάλειμμα πάλι τα ίδια... Ζνασ θκοποιόσ που υποδφεται κάποιον «Νιλα» 
φωνάηει ςτθ ςκθνι. Αλλά, για δεσ... Ράλι μια φράςθ ςου κάνει εντφπωςθ... 
«Είδεσ εκεί, αδελφζ, κακοικεια! Να ηθτοφν να ςε γελάςουν ‘μπροσ ςτα μάτια ςου! Είναι 
φοβερά δθλαδι θ εξαχρείωςισ, εισ τθν οποίαν ζφταςεν ο τόποσ. Ροφ κα πάμε με αυτόν τον 
κατιφορο που επιραμε, ζνασ Κεόσ θξεφρει...» 
Ρθγι: Θλία Καπετανάκθ, Το γεφμα του Ραπι. 
Δραματοποίθςθ: Για φαντάςου... λόγια τόςο παλιά και τόςο επίκαιρα. Λεσ και γράφτθκαν 
ςιμερα. Ρόςεσ φορζσ δεν τα ζχεισ ακοφςει από μεγαλφτερουσ ςε μια αδιάφορθ ςυηιτθςθ 
ςαν ζναυςμα για μεγαλφτερθ οικειότθτα, που κα επιτρζψει ςτουσ ομιλθτζσ να αναπτφξουν 
το δικεν πολιτικό τουσ όραμα... Κυμάςαι μια πρόςφατθ ςχετικι ςκθνι τθσ 
κακθμερινότθτάσ ςου, που ξεκίνθςε από μια φράςθ ςαν κι αυτι: «Είναι φοβερά δθλαδι θ 
εξαχρείωςισ, εισ τθν οποίαν ζφταςεν ο τόποσ»... Αφοφ τθ ςυηθτιςεισ με τθν παρζα ςου, 
παρουςίαςζ τθν με τθ βοικειά τθσ... 
Παρουςίαςθ ςκθνϊν 
 
Γ. Κλείςιμο 
i. Γραφι ςε ρόλο: Μετά από αυτι ςου τθν εμπειρία, ξυπνάσ Κυριακι πρωί-πρωί για να 
διαβάςεισ για το διαγϊνιςμά ςου. Αξίηει, άραγε θ προςπάκεια που κα καταβάλεισ; Και δεν 
εννοείσ το βακμό... Αξίηει να διαβάςεισ τθν ιςτορία τθσ Ελλάδασ του 19ου αι., μιασ εποχισ με 
τόςα προβλιματα και αδιζξοδα; Γράφεισ τισ ςκζψεισ ςου ςε μια κόλλα χαρτί. Κα το δϊςεισ 
αφριο ςτθν κακθγιτρια τθσ ιςτορίασ... Μπορεί  να κζλει να το διαβάςει και να το 
ςυηθτιςετε ςτθν τάξθ... Ζτςι, μπορεί να γλιτϊςετε και το διαγϊνιςμα.  
ii. Αναςτοχαςμόσ: Το ταξίδι μασ ςτο παρελκόν εδϊ τελείωςε... Κλείςε για λίγο τα μάτια και 
κυμιςου... Ασ ςυηθτιςουμε... Ρροςπάκθςε να απαντιςεισ όςο πιο ειλικρινά μπορείσ ςτισ 
ερωτιςεισ που ζχεισ μπροςτά ςου... 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Κ:  Φφλλα εργαςίασ πειραματικισ ομάδασ Γ-1 

1ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ   

Αντιβαςιλεία  
 

Δράςθ 1θ: Χωριςμόσ ςε ομάδεσ 
Είςτε ιςτορικοί ειδικοί ςτθ νεότερθ ιςτορία του Ελλθνιςμοφ κι ανικετε ςε τρεισ 
διαφορετικζσ ομάδεσ εργαςίασ για τθ διαμόρφωςθ μιασ ζκκεςθσ για τθν Αντιβαςιλεία ςτο 
Εκνικό Λςτορικό Μουςείο... 
Ο επιμελθτισ τθσ ζκκεςθσ, κζλοντασ να δϊςει ζμφαςθ ςτισ διαφορετικζσ-ςυχνά 
αντικρουόμενεσ-  απόψεισ που διατυπϊκθκαν για τθν αμφιλεγόμενθ αυτι περίοδο τθσ 
ελλθνικισ ιςτορίασ, αποφάςιςε να αφιερϊςει μια ενότθτα ςε αυτζσ. Κάκε ομάδα εργαςίασ 
αναλαμβάνει να φωτίςει μία διαφορετικι όψθ τθσ Αντιβαςιλείασ μζςα από τθ ματιά ενόσ 
διαφορετικοφ προςϊπου... 
Θ πρϊτθ ομάδα κα αςχολθκεί με τθν άποψθ του  Μάουρερ, μζλουσ τθσ Αντιβαςιλείασ. 
Θ δεφτερθ ομάδα κα αςχολθκεί με τθν άποψθ του οφντχαρτ, προζδρου για λίγο του 
Υπουργικοφ Συμβουλίου, μετά τθν ενθλικίωςθ του Πκωνα. 
Θ τρίτθ ομάδα κα αςχολθκεί με τθν άποψθ του Μακρυγιάννθ, αντιπάλου τθσ Αντιβαςιλείασ. 
 

Δράςθ 2θ: Σο ζργο του ιςτορικοφ  
Ωσ ιςτορικοί πριν προχωριςετε ςτθν εργαςία ςασ, πρζπει να μελετιςετε αρχειακό υλικό, 
ιςτορικζσ δθλαδι πθγζσ...  
1ο Βιμα (Μελζτθ άμεςων κι ζμμεςων ιςτορικϊν πθγϊν): Διαβάςτε, λοιπόν, πρϊτα τα 
ιςτορικά παρακζματα - πθγζσ που ςασ αφοροφν.  
 

Α Ομάδα 

 
Η άποψη για την Αντιβαςιλεία του Γκζοργκ Λοφντβιχ φον Μάουρερ, μζλουσ τησ αρμόδιου 
για την εκπαίδευςη, τη δικαιοςφνη και την εκκληςία 
Μόλισ αποβιβαςτικαμε, κυκλοφοριςαμε μια προκιρυξθ με τθν οποία ηθτοφςαμε να μασ 
χαρίςει ο Ελλθνικόσ Λαόσ πρϊτα απ’ όλα τθν εμπιςτοςφνθ του. (...) Για ν’ αποκτιςει ο τόποσ 
θρεμία, δθμοςιεφςαμε αυςτθρότατουσ νόμουσ –με προςωρινό φυςικά χαρακτιρα– 
εναντίον εκείνων που κα επιχειροφςαν να διαςαλεφςουν τθν τάξθ. (...) Με τα μζτρα που 
πιραμε ςχετικά με τθ Δικαιοςφνθ και το Στρατό, αποκαταςτάκθκε θ τάξθ και θ αςφάλεια 
(...), ςταμάτθςαν οι λθςτείεσ και οι πειρατείεσ. Με τθ βακμιαία οργάνωςθ ςτα κζματα τθσ 
διοίκθςθσ, ταχτοποιικθκαν ζνα ςωρό ηθτιματα, και με τθ ςιγουριά που απλϊκθκε παντοφ, 
άρχιςε να αναπτφςςεται θ γεωργία, το εμπόριο και θ βιομθχανία. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sx2yb0GTSl0LvM&tbnid=JOAluoAEVhbWSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://argolikivivliothiki.gr/2009/10/06/%CE%BC%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%81-%CE%B3%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%E2%80%93-%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-1790-1872/%CE%BC%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%81-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BA/&ei=asIbUbTjGYjRsgb2rIGgCA&bvm=bv.42261806,d.Yms&psig=AFQjCNHn88S0WKEzZ4UAlOAZWxScrubH-w&ust=1360860134022123
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Γκ. Λ. φον Μάουρερ, Ο Ελλθνικόσ Λαόσ (Χαϊδελβζργθ 1835), μτφρ. Π. ομπάκθ, Αφοί Τολίδθ, Ακινα 
1976, ς. 733 και 735. 
 
Για τουσ Αντιβαςιλείσ 
Είναι αναμφιςβιτθτο ότι οι Αντιβαςιλείσ με τθ ςτάςθ τουσ και τον τρόπο με τον οποίο 
πολιτεφκθκαν ςτθν Ελλάδα προκάλεςαν γενικι δυςαρζςκεια και απογοιτευςθ. Ιταν 
εντοφτοισ άνκρωποι με αξιόλογθ πολιτικι φιμθ που είχαν αναλάβει ςθμαντικζσ κζςεισ ςτθ 
Βαυαρία, πριν από τθν ζλευςι τουσ ςτθν Ελλάδα. 
Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 34. 

 
Για τον ίδιο τον Μάουρερ:  
Ο κακθγθτισ Μάουρερ, ςπουδαςμζνοσ ςτο Ραρίςι και τθ Χαϊδελβζργθ, ιταν εξαίρετοσ και 
φθμιςμζνοσ νομομακισ˙  είχε χρθματίςει υπουργόσ Δικαιοςφνθσ ςτθν κυβζρνθςθ τθσ 
Βαυαρίασ. Σχολαςτικόσ κι ευερζκιςτοσ, φιλάργυροσ  και αγζρωχοσ, ιταν εργατικόσ, 
γριγοροσ και εφςτροφοσ ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του. 
Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 35. 

 

Β Ομάδα 

 
Η άποψη για την Αντιβαςιλεία του Βαυαροφ αξιωματοφχου Ροφντχαρτ, ο οποίοσ 
διετζλεςε για λίγο, το 1837, αρχηγόσ του βαςιλικοφ οίκου τησ Ελλάδασ (θζςη παρόμοια με 
αυτή του ςημερινοφ πρωθυπουργοφ), αλλά διαφϊνηςε με τον Όθωνα και παραιτήθηκε. 

Δε ςκοπεφω να κατθγοριςω τθν Αντιβαςιλεία, αλλά δεν μπορϊ να κρφψω τθν 
παρατιρθςθ ότι (...) οι δθμόςιοι άντρεσ, που είχαν αναλάβει τθ διακυβζρνθςθ και τθ 
διοίκθςθ τθσ Ελλάδασ, δεν ζπρεπε να ξεκινιςουν από τισ δικζσ τουσ αντιλιψεισ και από το 
διοικθτικό τυπικό (...) αλλά να κεςπίςουν ρυκμίςεισ που να ταιριάηουν ςτθν κατάςταςθ τθσ 
φτωχισ και εξαντλθμζνθσ χϊρασ. (...) Ζπρεπε ςτθν αρχι να περιοριςτοφν ςτθ κεμελίωςθ 
του κράτουσ βάςει των κοινοτιτων που ιδθ υπιρχαν. (...) 
Μ.Χ. Τςαπόγασ, «Το ανζκδοτο ‘’κυβερνθτικό πρόγραμμα’’ του Ignaz von Rudhart για τθν πολιτειακι 
και διοικθτικι οργάνωςθ τθσ Ελλάδασ (1836)», Το Σφνταγμα, 15, ς. 273-4, Γ. Γιαννόπουλοσ , Δοκίμια 
Κεωρίασ και Διδακτικισ τθσ Λςτορίασ, Βιβλιογονία, Ακινα 1997, ς. 144. 

 
Για τον ίδιο τον Ροφντχαρτ: 
Ο Λγνάτιοσ φον οφντχαρτ ζμεινε πολφ λίγο ςτθν Ελλάδα. Μόνο δζκα μινεσ. Ιρκε το 

Φεβρουάριο του 1837, μαηί με τον Πκωνα, και ζφυγε το Δεκζμβριο του ίδιου χρόνου. 
Ώριμοσ άνδρασ – ιταν 48 ετϊν όταν δζχτθκε να μπει ςτθν ελλθνικι υπθρεςία, είχε 
αποκτιςει καλι φιμθ ςτθν πατρίδα του ωσ δθμόςιοσ λειτουργόσ και λόγιοσ. Θ επιςτθμονικι 
του ςυγκρότθςθ ιταν νομικι, οι ιδιαίτερεσ όμωσ εναςχολιςεισ του περιςτρζφονταν γφρω 
από νομικά κζματα. Ραρά το γεγονόσ ότι προτιμοφςε να μζνει ζξω από τθ δθμόςια ηωι, είχε 
δεχτεί να υπθρετιςει ωσ διοικθτισ επαρχίασ ςτθν πατρίδα του, κζςθ ςτθν οποία διακρίκθκε 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2gKN3jF_zAyrrM&tbnid=8dqNNwbEuxjAMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://openarchives.gr/visit/423804&ei=A8QbUey-DcTQtQbfo4DQBQ&bvm=bv.42261806,d.Yms&psig=AFQjCNH0a0TcLj8xlJQg-80Ti3mq1wYrZA&ust=1360860537429409
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για τα διοικθτικά και άλλα προςόντα του. Αναλαμβάνοντασ τθν αποςτολι του ςτθν Ελλάδα 
για μια τετραετία, είχε αφιςει τθ κζςθ του ςτο Συμβοφλιο επικρατείασ ςτθ Βαυαρία. *...+ 
Μςωσ το γεγονόσ ότι ο οφντχαρτ ιταν άνκρωποσ με ανεξάρτθτο χαρακτιρα, χωρίσ πολιτικζσ 
φιλοδοξίεσ, τζτοιεσ που να τον κάνουν ενδοτικό ςε πιζςεισ, του ζδινε τθ δυνατότθτα να 
κρατά τισ αποςτάςεισ με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ αντί να επιδιϊκει να τισ μειϊνει.  
Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 67. 

 

Γ Ομάδα 

 
Η άποψη του Μακρυγιάννη, αντιπάλου τησ Αντιβαςιλείασ 
Πτι οι Μπαυαρζηοι* και οι οπαδοί τουσ Ζλλθνεσ κζλαν να μασ φάνε κι’ ο Κεόσ μασ γλφτωςε 
από τουσ κακοφσ τουσ ςκοποφσ. Και παςκίηαμεν ζξω και μζςα με τρόπον και κατθχοφςαμεν 
τουσ ανκρϊπουσ ίςωσ και κινθκοφμεν διά τα ζξω και λευτερωκοφμεν κ’ εμείσ εδϊ μζςα και 
κάμωμεν νόμουσ ςτζρεουσ και διοικθκοφμεν ωσ άνκρωποι˙ ότι μασ κυβερνοφν οι 
ανκρωποφάγοι με το «ζτηι κζλω» και κρίμα ’ςτα αίματα και κυςίεσ οποφ κάμαμεν.  
Μακρυγιάννθσ, Απομνθμονεφματα, επιμ. Λ. Βλαχογιάννθ (1907), Γιοβάνθσ, Ακινα 1968, τόμ. 2, ς. 
109. 

 
Για τον ίδιο το Μακρυγιάννη 
Κατά τθν περίοδο τθσ αντιβαςιλείασ του Πκωνα ο Μακρυγιάννθσ κατθγοροφςε τθν 
κυβζρνθςθ ωσ απολυταρχικι και ηθτοφςε Σφνταγμα, μ’ όλο που τον περιζβαλλαν με 
ιδιαίτερθ εκτίμθςθ και του απζνειμαν το βακμό του ςυνταγματάρχθ. Το 1840 άρχιςε να 
οργανϊνει τον αγϊνα υπζρ τθσ επιβολισ του Συντάγματοσ και πρωτοςτάτθςε ςτθν 
επανάςταςθ τθσ 3θσ Σεπτεμβρίου του 1843 για τθν παραχϊρθςι του από τθ βαυαρικι 
δυναςτεία. Υπιρξε τόςο κατθγορθματικόσ ςτθν προςπάκειά του για επιβολι των 
πραγματικϊν ελευκεριϊν ϊςτε κατθγορικθκε για ςυνωμοςία κατά του βαςιλιά , 
ςυνελιφκθ (1851),δικάςτθκε και καταδικάςτθκε ςε κάνατο. Θ ποινι του μετριάςτθκε 
ςταδιακά, ζμεινε ςτθ φυλακι δυο χρόνια για να αποφυλακιςτεί τελικά(1854) με τθ 
μεςολάβθςθ του Δθμθτρίου Καλλζργθ. Θ υγεία του όμωσ από τισ κακουχίεσ και τθ 
βαναυςότθτα τθσ φυλακισ κλονίςτθκε. Ζτςι ο Μακρυγιάννθσ απομονϊκθκε ςτο ςπίτι του 
κοντά ςτουσ ςτφλουσ του Ολυμπίου Διόσ (θ ςυνοικία αυτι φζρει μζχρι ςιμερα το όνομά 
του-"Μακρυγιάννθ") όπου και πζκανε ςτισ 27 Απριλίου 1864...Ρριν λίγεσ μζρεσ είχε 
προαχκεί από τθν τότε κυβζρνθςθ ςτο βακμό του αντιςτράτθγου! 
ΕΚΕΒΛ, «τρατθγόσ Μακρυγιάννθσ» (http://www.ekebi.gr/Fakeloi/makrygiannis/default.htm) 
 

 

http://www.ekebi.gr/Fakeloi/makrygiannis/syntagma.htm
http://www.ekebi.gr/Fakeloi/makrygiannis/default.htm
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4ms1zPQPONMaeM&tbnid=g7kAIf9IekQHlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=2290&ei=McQbUZ2UBYHFtQaTuYGYBw&bvm=bv.42261806,d.Yms&psig=AFQjCNHm1fm4E_8ax4mNvCLmv8v--P018Q&ust=1360860588380301
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Δράςθ 3θ: 
υμπλθρϊςτε τουσ τζςςερισ τομείσ τθσ πολιτικισ ςταδιοδρομίασ του προςϊπου που 
αναλάβατε, ςτο χαρτόνι που ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ. Μποροφν οι ςθμειϊςεισ ςασ να 
εξθγιςουν τθ ςτάςθ του χαρακτιρα αυτοφ προσ τθν αντιβαςιλεία; Παρουςιάςτε τθ δουλειά 
ςασ ςτον επιμελθτι τθσ ζκκεςθσ. 
 

Δράςθ 4θ: 
Αποδϊςτε με παγωμζνθ εικόνα μια ςτιγμι από τθ δράςθ του προςϊπου αυτοφ. Δϊςτε 
ζναν τίτλο ςτθν εικόνα ςασ. 
 

Δράςθ 5θ: 
υηθτιςτε με τον επιμελθτι γιατί υπάρχουν τόςο αντικρουόμενεσ απόψεισ για το ίδιο 
κζμα.  
 

Δράςθ 6θ: 
Θ ζκκεςθ είναι ζτοιμθ κι εςείσ ωσ ιςτορικοί πρζπει να ετοιμάςετε ζνα ςφντομο φυλλάδιο με 
το οποίο κα τθ γνωςτοποιείτε ςτο κοινό και κα το καλείτε να τθν επιςκεφκεί... Το φυλλάδιο 
κα μποροφςε να ζχει τθν εξισ δομι: 

Αντιβαςιλεία 
Άλλοι είπαν... 
 
Άλλοι πάλι υποςτιριξαν... 
 
Ρολλοί, ωςτόςο, εξζφραςαν... 
 

Ροια είναι άραγε θ αλικεια; 
... 

 

Δράςθ 7θ: 

Ωσ ιςτορικοί κρατάτε ςθμειϊςεισ για τθν θμζρα που πζραςε... Σθμειϊςτε ςτο χαρτάκι ςασ 
αν αυτά που μελετιςατε τα βρικατε ενδιαφζροντα... Κι ακόμθ αν ιταν ενδιαφζρων ο 
τρόποσ προςζγγιςθσ... 
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2ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 
3θ επτεμβρίου 1843 

 
Δράςθ 1θ: κθνικό 

Βριςκόμαςτε ςτθν Ακινα του 1843. Στο ςπίτι του επικεφαλισ του ιππικοφ, Δθμιτριου 
Καλλζργθ. Αφγουςτοσ μινασ... ηζςτθ... κακό... Κάτι ετοιμάηεται... Ο γραμματζασ του 
οικοδεςπότθ κυμίηει ςε όλουσ τουσ παριςταμζνουσ όςα ζχουν ςυμβεί ωσ τϊρα... 
 

Δράςθ 2θ: Η πολιτικι κατάςταςθ 
Γραμματζασ: Σο ξζρουμε εδϊ και καιρό φίλοι μου... Θ Ελλάδα ζπρεπε από τθν 1θ Μαρτίου 
να καταβάλει ςτισ τράπεηεσ τθσ Ευρϊπθσ τα τοκοχρεολφςια παλιότερων δανείων. Αλλά 
αυτά είχαν ςπαταλθκεί ςτουσ εμφυλίουσ τθσ επανάςταςθσ και ςτισ ςπατάλεσ του παλατιοφ 
και των Βαυαρϊν ςυμβοφλων του ςτζμματοσ. Ζτςι, τον Λοφνιο του 1843, θ ελλθνικι 
κυβζρνθςθ ενθμζρωςε τισ ξζνεσ κυβερνιςεισ ότι αδυνατεί να καταβάλει το ποςό που 
χρωςτάει και ηιτθςε νζο δάνειο από τισ μεγάλεσ δυνάμεισ, ϊςτε να αποπλθρϊςει τα παλιά.  
Αντί να εγκρίνουν νζο δάνειο, οι εκπρόςωποι των τριϊν μεγάλων δυνάμεων ζκαναν 
διάςκεψθ ςτο Λονδίνο για το ελλθνικό χρζοσ και κατζλθξαν ςε καταδικαςτικό πρωτόκολλο. 
Οι πρεςβευτζσ των μεγάλων δυνάμεων με το πρωτόκολλο ςτο χζρι, παρουςιάςτθκαν ςτθν 
ελλθνικι κυβζρνθςθ και απαίτθςαν τθν ικανοποίθςι του. Από όςα λίγα ξζρουμε τα βαςικά 
μζτρα που κα επιβάλει θ κυβζρνθςθ μετά από αυτό, κα είναι: 

1. Να απολυκεί το ζνα τρίτο των Δθμοςίων υπαλλιλων και να μειωκοφν 20% οι μιςκοί 
όςων παραμείνουν. 

2. Να ςταματιςει θ χοριγθςθ ςυντάξεων. 
3. Να μειωκοφν κατά 60% οι ςτρατιωτικζσ δαπάνεσ κι ο αρικμόσ των ενςτόλων και 

αντί για μιςκό οι ςτρατιωτικοί να παίρνουμε χωράφια. 
4. Να επιβλθκεί προκαταβολι ςτθν είςπραξθ του φόρου ειςοδιματοσ και τθσ 

«δεκάτθσ». 
5. Να αυξθκοφν οι δαςμοί και οι φόροι χαρτοςιμου. 
6. Να απολυκοφν όλοι οι μθχανικοί του Δθμοςίου και να ςταματιςουν όλα τα δθμόςια 

ζργα. 
7. Να νομιμοποιικθκαν όλα τα αυκαίρετα κτίςματα και οι καταπατθμζνεσ εκνικζσ 

γαίεσ με τθν πλθρωμι προςτίμων νομιμοποίθςθσ. 
8. Οι τρεισ ξζνοι πρεςβευτζσ κα επιβλζπουν όλεσ τισ πράξεισ, καταλφοντασ τθν 

οικονομικι μασ αυτονομία. 
(Πθγι κειμζνου με διαςκευι: κοφρασ, Π. από iliaoikonomia.gr  & Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ΛΔ) 

Δράςθ 3θ: φςκεψθ 
Αφοφ ςυηθτιςετε ςτθ ςυνωμοτικι ςασ ομάδα, ςτθν οποία ςυμμετζχουν άνδρεσ του 
ςτρατοφ, το κζμα, καταλιγετε ςε μια πρόταςθ... Πρζπει να ξεςθκωκείτε ι όχι; Κι αν ναι, τι 
κα διεκδικιςετε; Και πϊσ; υντάξτε ζνα λόγο, τον οποίο κα εκφωνιςει ζνα από τα μζλθ τθσ 
ομάδασ ςασ ςτουσ υπόλοιπουσ, παροτρφνοντάσ τουσ να ακολουκιςουν τθν απόφαςι ςασ... 

Δράςθ 4θ: Η αποδοχι του υντάγματοσ 
Τα δραςτικά οικονομικά μζτρα τθσ κυβζρνθςθσ ςυντζλεςαν ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των 
δυςαρεςτθμζνων, ςυνεπϊσ των ατόμων που ιταν ζτοιμα  να ςυνταχκοφν με τουσ 
ςυνωμότεσ, οι οποίοι βιαςτικά ςτισ 3/9/1843, παρατάχκθκαν ζξω από τα ανάκτορα, 
απαιτϊντασ ςφνταγμα, το οποίο παραχϊρθςε τελικά ο Πκωνασ ςτον ελλθνικό λαό, μετά από 
διαβουλεφςεισ με τισ ξζνεσ Δυνάμεισ. Ενϊ οι διαβουλεφςεισ ςυνεχίηονται, ο λαόσ φωνάηει 
ζξω από τα ανάκτορα ςυνκιματα... Και οι πρεςβευτζσ των δυνάμεων διαπραγματεφονται: 

-Να ζχουν Σφνταγμα ι να μθν ζχουν; 
-Αφοφ δεν είχαν, γιατί να ζχουν; 



562 
 

-Κα τουσ παρζςυραν αυτοί που ζχουν... 
-Να αρκεςτοφν εισ αυτά που ζχουν! 
-Δεν είναι και ϊριμοι για να το ζχουν! 
-Για το καλό τουσ ασ μθν το ζχουν... 
-Δεν επιτρζπεται να το ζχουν! 
-Αποφαςίηουμε να μθν το ζχουν! 
-ΝΑ ΜΘ ΤΟ ΕΧΟΥΝ! 
... 
-Και αν επιμζνουν να το ζχουν; 
-Και αν το ζχουν χωρίσ να το ζχουν; 
-Τι εννοείτε ζχουν δεν ζχουν; 
-Εάν νομίηουν ότι το ζχουν και ςτθν ουςία δεν το ζχουν! Αυτοί κα χαίρονται ότι το ζχουν και 
μεισ κα ξζρουμε πωσ δεν το ζχουν! 
- ...Ζτςι κα ζχουν χωρίσ να ζχουν και δεν κα ζχουν ενϊ κα ζχουν! 
-Αποφαςίηουμε να ζχουν; 
-Εάν εμποδίςουμε να ζχουν, υπάρχει κίνδυνοσ να ζχουν! Ο μόνοσ τρόποσ να μθν ζχουν, 
είναι να αφιςουμε να ζχουν.  
Για παράδειγμα, όςα δεν ζχουν είναι όςα αφιςαμε να ζχουν! 

Δράςθ 5θ: υνκιματα 
 Ωσ επαναςτάτθσ ζξω από τα ανάκτορα, φωνάηεισ ζνα ςφνκθμα... Σι μπορεί να είναι αυτό; 
Όταν ο γραμματζασ ςασ κάνει νόθμα φωνάξτε το ςτθν τάξθ... 

Δράςθ 6θ: Είςαι επαναςτάτθσ; 
ιμερα, «επαναςτάτθςεσ» απαιτϊντασ ςφνταγμα από τον πρϊτο βαςιλιά τθσ Ελλάδασ. Πϊσ 
αιςκάνεςαι γι’  αυτό; Κλείςε τα μάτια... κζψου... Γράψε τα ςυναιςκιματά ςου ςτο 
χαρτάκι... 
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3ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

Εκλογζσ 1844 – Οι πρϊτεσ εκλογζσ του ανεξάρτθτου Ελλθνικοφ κράτουσ 
 

Δράςθ 1θ: κθνικό 
Βριςκόμαςτε ςτθν Ακινα του 1844, ςτο «Καφενείον τθσ Αγοράσ», κοντά ςτθ Βιβλιοκικθ του 
Αδριανοφ, ζνα χϊρο που ςυγκεντρϊνει ανκρϊπουσ τθσ μεςαίασ και χαμθλισ κοινωνικισ 
τάξθσ που ζρχονται ςτθν αγορά για να αναηθτιςουν εργαςία, να εργαςτοφν, να ψωνίςουν, 
ακόμθ και να περάςουν τον ελεφκερο χρόνο τουσ.  
Πθγι πλθροφοριϊν: κουμπουρδι, Α. 1998, Λςτορικά καφενεία του 19ου αι.. Επτά Θμζρεσ-
Κακθμερινι. 
Ζνασ οπαδόσ του κόμματοσ του Μαυροκορδάτου φτάνει ςτο καφενείο αλαφιαςμζνοσ και 
λζει φωνάηοντασ ςε όλο τον κόςμο που είναι ςυγκεντρωμζνοσ... 
 

Δράςθ 2θ: Σα νζα από τον μαυροκορδατικό 
Μαυροκορδατικόσ: Ακοφςτε τι ζμακα και φρίξτε. Συνάντθςα χκεσ το γνωςτό δθμοςιογράφο 
Νικόλαο Δραγοφμθ. Πλοι τον ξζρετε. Ιταν γραμματζασ του Καποδίςτρια, που τόςο 
μιςοφςαν οι Γάλλοι, γι’ αυτό  και τα λζει ζξω απ’ τα δόντια για δαφτουσ και τον Κωλζττθ 
τουσ. Μου ‘πε πϊσ γίνεται θ καταμζτρθςθ των ψιφων ςτισ εκλογζσ και ςάςτιςα. Οι κάλπεσ 
φτάνουν ςτον τόπο τθσ καταμζτρθςθσ με ςπαςμζνα ςανίδια ι λιμαριςμζνεσ τισ ςφραγίδεσ, 
ενϊ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, οι ψιφοι μεταφζρονται ςε «ςαπουνοςακοφλεσ».  
 Στθ Βουλι, όταν ο «εκλεγμζνοσ» με ψθφοδζλτια που προζρχονται από τζτοιεσ 
κάλπεσ είναι κωλεττικόσ, ςθκϊνεται κάποιοσ και εξθγεί ότι το ςπάςιμο των ςανιδιϊν 
οφείλεται ςτο νόμο τθσ ςυςτολισ των ςτερεϊν ςωμάτων, θ λιμαριςμζνθ ςφραγίδα είναι 
απλϊσ τυχαία ςπαςμζνθ κατά τθ μεταφορά, θ «ςαπουνοςακοφλα» είναι κάλπθ και ο 
κακοποιόσ που κάνει τθν καταμζτρθςθ ζχει το ςεβαςμό και τθν εκτίμθςθ των κατοίκων τθσ 
περιοχισ του. Στισ περιπτϊςεισ των μαυροκορδατικϊν, όμωσ, αρκεί μια γρατςουνιά ςτθν 
κάλπθ για να ξεςπάςει κφελλα καταγγελιϊν ότι ζχουν να κάνουν με ξεκάκαρθ περίπτωςθ 
νοκείασ! Ζτςι, ο Μαυροκορδάτοσ, από τουσ πενιντα δφο  που εξζλεξε ςτθν αρχι, ζμεινε με 
δϊδεκα βουλευτζσ, ενϊ θ δικι του εκλογι ακυρϊκθκε ζξι φορζσ, ϊςπου να επικυρωκεί μια 
ζβδομθ!  

Πθγζσ πλθροφοριϊν: http://www.ethnos.gr,  Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ΛΓ, 116-117,  
Δραγοφμθσ, Λςτορικαί Αναμνιςεισ, Ακινα 1879, τ.2.  

 

Δράςθ 3θ: Σι φταίει λοιπόν; 
Οι πλθροφορίεσ προβλθματίηουν εςάσ και τουσ ςυνδαιτυμόνεσ ςασ... Γιατί θ πολιτικι ηωι 
ςτο νεοςφςτατο ελλθνικό κράτοσ είναι τόςο φαφλθ; Ρριν ζνα χρόνο ςχεδόν, ςτισ 3 του 
Σεπτζμβρθ του 1843, είχατε κατζβει ςτα ανάκτορα με τον Καλλζργθ και το Μακρυγιάννθ 
απαιτϊντασ Σφνταγμα. Γιατί τϊρα τόςθ φαγωμάρα;  
-Συνκζςτε μια ςκθνι ςυηιτθςθσ, ςτθν οποία να προςπακείτε, απλοί άνκρωποι και 
μεροκαματιάρθδεσ τθσ εποχισ εςείσ, να εξθγιςετε τθ λυπθρι αυτι κατάςταςθ.  
-Ραρουςίαςθ ςκθνϊν 
 

Δράςθ 4θ: υηιτθςθ ολομζλειασ 
Τι μπορεί να φταίει; Ασ το ξαναςκεφτοφμε. 
 

Δράςθ 5θ: Επιςτολι 
Αργότερα, ςτο ςπίτι ςου, ςκζφτεςαι. Γιατί ςυμβαίνουν όλα αυτά; Κα μπορζςει άραγε τοφτθ 

θ χϊρα να ευθμεριςει ποτζ πολιτικά; Γράφεισ τισ ςκζψεισ ςου ςε μια ανοιχτι επιςτολι που 

κα ςτείλεισ ςτθν εφθμερίδα «Ο Φίλοσ του λαοφ»…  
 

 

 

 

http://www.ethnos.gr/
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Δράςθ 6θ:  

ιμερα μπικεσ «ςτα παποφτςια» ενόσ πολίτθ του 1844, που ψιφιςε για πρϊτθ φορά ςτθν 
ανεξάρτθτθ Ελλάδα... κζψου τι ςου άρεςε, πϊσ ζνιωςεσ, τι κα ικελεσ και γράψε τισ 
ςκζψεισ ςου ςτα ςυννεφάκια... 
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4ο  ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  
Η Μεγάλθ Ιδζα και θ αποδοχι τθσ από τθν κοινωνία 

 
Δράςθ 1θ: Αφιγθςθ 

Θ Μεγάλθ Λδζα πρωτοεμφανίςτθκε ωσ όροσ τθσ 14 Iανουαρίου 1844, με τθν ομιλία του 
Iωάννθ Kωλζττθ κατά τθ διαμάχθ αυτοχκόνων-ετεροχκόνων. Κφριο κζμα τθσ Μεγάλθσ Λδζασ 
ιταν θ διεφρυνςθ των ελλθνικϊν ςυνόρων για να περιλάβουν περιοχζσ με ελλθνικοφσ 
πλθκυςμοφσ που βρίςκονταν υπό ξζνθ κυριαρχία. Επί τθσ ουςίασ πρόκειται για αλυτρωτικό 
Ελλθνικό οραματιςμό, που διακατζχει τθν ελλθνικι κοινωνία ολόκλθρο το 19ο αιϊνα και δε 
ςυμβαδίηει με τθσ περιοριςμζνεσ οικονομικζσ και ςτρατιωτικζσ δυνατότθτεσ του κράτουσ 
οφτε με τθν αςφυκτικι παρζμβαςθ των Μεγάλων Δυνάμεων. Τα λεγόμενα 
Θπειροκεςςαλικά τθσ απαρχζσ του Κριμαϊκοφ (1854) ιταν θ πρϊτθ από μια ςειρά 
αποτυχθμζνων προςπακειϊν υλοποίθςθσ τθσ αλυτρωτικισ πολιτικισ τον αιϊνα αυτό. Αυτό 
ωςτόςο δε ςτάκθκε ικανό να προκαλζςει τριγμοφσ ςτα κεμζλια τθσ Μεγάλθσ Λδζασ. 
Αντίκετα, ςυνζχιςε να λειτουργεί ωσ ο κατεξοχιν ομογενοποιθτικόσ παράγοντασ ςτο 
ελλθνικό βαςίλειο, ανατροφοδοτοφμενοσ και από τθ ςταδιακι εμφάνιςθ των 
ανταγωνιςτικϊν εκνικιςμϊν των άλλων βαλκανικϊν λαϊν ςτο δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα. 
Πθγι πλθροφοριϊν: ΛΜΕ-Χρόνοσ. 

 

Δράςθ 2θi: Ασ παίξουμε ζνα παιχνίδι... 

(α) Ζνασ από εςάσ είναι ο Κωλζττθσ... ζνασ ο Φιλάρετοσ... Ασ διαβάςει ο κακζνασ τα 
λόγια του κι ασ τα γράψει πιο απλά για να τα καταλαβαίνουμε όλοι... 
Κωλζττησ: «Φρίττω ενκυμοφμενοσ τθν θμζραν εκείνθν, κακ’ θν ωμόςαμεν να 
ςυνειςφζρωμεν τα πάντα, και αυτιν μασ τθν ηωιν, διά τθν ελευκερίαν τθσ Ελλάδοσ. Ηϊςιν 
ζτι πολλοί εκ των ομοςάντων τον όρκον τοφτον. Ρόςον πρζπει να ςυναιςκανκϊμεν το 
βάροσ του όρκου τοφτου εισ ταφτθν τθν περίςταςιν, κακ’ θν ςυνιλκομεν να ςυντάξωμεν το 
Σφνταγμα, το ευαγγζλιον τοφτο τθσ πολιτικισ θμϊν υπάρξεωσ, ϊςτε δφο του λοιποφ 
ευαγγζλια να ζχωμεν, το τθσ κρθςκείασ, και το τθσ πολιτικισ θμϊν υπάρξεωσ. Διά τθν 
γεωγραφικιν τθσ κζςιν θ Ελλάσ είναι το κζντρον τθσ Ευρϊπθσ· ιςταμζνθ, και ζχουςα εκ μεν 
δεξιϊν τθν Ανατολιν, εξ αριςτερϊν δε τθν Δφςιν, προϊριςται, ϊςτε διά μεν τθσ πτϊςεωσ 
αυτισ να φωτίςθ τθν Δφςιν, διά δε τθσ αναγεννιςεωσ τθν Ανατολιν. Το μεν πρϊτον 
εξεπλιρωςαν οι προπάτορεσ θμϊν, το δε δεφτερον είναι εισ θμάσ ανατεκειμζνον· εν τω 
πνεφματι του όρκου τοφτου και τθσ μεγάλθσ ταφτθσ ιδζασ είδον πάντοτε τουσ 
πλθρεξουςίουσ του ζκνουσ να ςυνζρχωνται διά να αποφαςίςωςιν ουχί πλζον περί τθσ τφχθσ 
τθσ Ελλάδοσ, αλλά τθσ ελλθνικισ φυλισ. Ρόςον επεκφμουν να ιτο*ν+ παρόντεσ ςιμερον 
Γερμανοί, Ηαΐμαι, Κολοκοτρϊναι, οι άλλοτε τθσ Εκνικισ Συνελεφςεωσ πλθρεξοφςιοι, και 
αυτοί οι δραξάμενοι τα όπλα επί τω γενικϊ τοφτω ςκοπϊ διά να ςυνομολογιςωςι μετ’ εμοφ 
πόςον εμακρφνκθμεν τθσ μεγάλθσ εκείνθσ τθσ πατρίδοσ ιδζασ, τθν οποίαν εισ αυτό του ιγα 
το τραγοφδι είδομεν κατά πρϊτον εκπεφραςμζνθν. Εν ενί πνεφματι τότε θνωμζνοι, όςοι 
είχομεν το επϊνυμον Ζλλθνεσ, εκερδίςαμεν μζροσ του όλου ςκοποφ… Και υμείσ βεβαίωσ το 
αυτό φρόνθμα ζχετε, το αυτό επικυμείτε, διότι ζκαςτοσ θμϊν ζχει εν εαυτϊ τθν ιδζαν τθσ 
λαμπράσ του ελλθνικισ καταγωγισ· πασ τισ εξ υμϊν αιςκάνεται ότι θ Συνζλευςισ αφτθ 
εκροτικθ εισ Ακινασ, τθσ οποίασ τθν λαμπρότθτα, το μεγαλείον και τα αμίμθτα 
αριςτουργιματα αιϊνασ εκαφμαςαν, και καυμάηουςιν. Αι Ακιναι, και ςφμπαςα θ Ελλάσ 
διθρθμζνθ το πάλαι κακζκαςτα, και εισ ιδιαίτερα Κράτθ, ζπεςε, και πεςοφςα εφϊτιςε τον 
κόςμον. Οποίασ άραγε ελπίδασ παρζχει ςιμερον αναγεννθκείςα θ Ελλάσ, και θνωμζνθ εισ 
εν Κράτοσ, εισ ζνα ςκοπόν, και μίαν δφναμιν, εισ μίαν κρθςκείαν, εισ εν, τζλοσ, Σφνταγμα, το 
οποίον τϊρα απεργαηόμεκα;».  
Πθγι:Δθμαράσ, K.Κ. 1982, Ελλθνικόσ ωμαντιςμόσ, ςς.405-406 

Φιλάρετοσ: « Εισ ποίαν εποχιν κατεγίναμεν ειλικρινϊσ και ειργάςκθμεν επιμόνωσ υπζρ τθσ 
υλικισ προαγωγισ θμϊν, ιτισ είναι ο ςτφλοσ τισ καλϊσ εννοουμζνθσ θκικισ αναπτφξεωσ; 
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Εάν φπαρξθ ςτιγμι, κακ’ θν δεν μασ διαιροφςι πάκθ πολιτικά εςωτερικϊσ ι δεν ςυρόμεκα 
από το δζλεαρ πολιτικοφ ταχυδακτυλουργοφ εισ υψθλάσ, ςυνταγματικάσ κεωρίασ 
εξαντλοφμενοι, αναμφιςβθτιτωσ απαςχολοφμεκα εισ τθν Μεγάλθν Λδζαν, εξαςκενοφμενοι 
με το όνειρον τοφ να ίδωμεν τθν ελλθνικι ςθμαίαν, κυματίηουςαν εισ τθν Αγίαν Σοφίαν». 
Πθγι: Γ. Φιλάρετοσ, εφθμ. Εφβοια, 22.1.1876. Από: Ε. κοπετζα, Το «Ρρότυπο Βαςίλειο» και θ 
Μεγάλθ Λδζα, Πολφτυπο, Ακινα 1988, ς. 360. 

 
(β) Ανά ζνα κρανίο (ανά ηεφγθ) αναλαμβάνετε από ζνα ρόλο... Το ζνα μζλοσ αναπτφςςει ζνα 
επιχείρθμα/επιχειριματα υπζρ και το άλλο κατά τθσ Μεγάλθσ Λδζασ. Ρροςοχι!!! Τα 
επιχειριματά ςασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με το ιςτορικό πλαίςιο που εξετάηουμε... 
 

Σο 1ο κρανίο του πρεςβευτι ξζνθσ δφναμθσ ςτθν Ακινα 
θμείωςθΛάβετε υπόψθ ςασ τθ μζχρι τϊρα ςτάςθ των ξζνων δυνάμεων προσ τθν 
Ελλάδα, τα ςυμφζροντά τουσ, τισ βλζψεισ και τισ δολοπλοκίεσ τουσ. 

 

Σο 2ο κρανίο μιασ ελλθνίδασ γυναίκασ του 19ου αι. 
θμείωςθΛάβετε υπόψθ το εξισ απόςπαςμα:  
Ζνα τζτοιο ςθμείο ιταν και θ γζννθςθ τθσ φεμινιςτικισ ςυνείδθςθσ ςτθν Ελλάδα, θ οποία 
ζχει τθ βάςθ τθσ ςτθν ανάγκθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ να ξεφφγει από τισ ανατολίτικεσ 
παραδόςεισ και να ςτραφεί ςτα πρότυπα του δυτικοφ πολιτιςμοφ. Ιδθ από τα μζςα του 
19ου αιϊνα θ γυναίκα των μεςαίων αςτικϊν ςτρωμάτων ςτθν Ελλάδα μεταβάλλει τθ 
ςυμπεριφορά τθσ και αρχίηει να διεκδικεί τισ δικζσ τθσ ιδζεσ για τθ κζςθ τθσ ςτθν κοινωνία. 
Το προθγοφμενο ιδθ υπάρχει από τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ και ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια του 
αγϊνα, όταν γυναίκεσ διεκδικοφν το δικαίωμά τουσ να καταταγοφν ςτον τακτικό ςτρατό ι τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτθν ψθφοφορία για τθν εκλογι του νζου βαςιλζα των Ελλινων. Οι ιδζεσ 
περί Λςότθτασ και Ελευκερίασ πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται υποκετικά θ νζα κοινωνικι 
οργάνωςθ, τθσ δίνουν το δικαίωμα να ςυμμετζχει, να εκπαιδεφεται, να εργάηεται και να 
διεκδικεί.  
Πθγι: Καλογερόπουλοσ, Κ. (2003), Θ Μεγάλθ Λδζα ςτθν Ελλάδα του 19

ου
 αι., ςτο Archive.gr 

(http://www.archive.gr/news.php?readmore=8, τελευταία επίςκεψθ 22.12.2012). 

 

Σο 3ο κρανίο ενόσ ετερόχκονοσ 
θμείωςθ Λάβετε υπόψθ ςασ τθ διαμάχθ αυτοχκόνων-ετεροχκόνων (ςχολ. βιβλίο ςελ. 
59) 

 

Σο 4ο κρανίο ενόσ Ζλλθνα λόγιου που ζχει αςπαςτεί τισ ιδζεσ του Διαφωτιςμοφ και τθσ 
Γαλλικισ επανάςταςθσ 
θμείωςθ Λάβετε υπόψθ ςασ το κείμενο: 
...Κατόπιν ζρχεται θ Γαλλικι Επανάςταςθ, θ οποία προςφζρει το ιδεολογικό υπόβακρο μιασ 
διαφορετικισ πολιτικισ και κοινωνικισ άποψθσ, και γίνεται θ ζμπνευςθ για ζναν 
οικουμενικό, ςχεδόν, ξεςθκωμό, με ςτόχο τον εκνικό αυτοπροςδιοριςμό. Ο όροσ 
οικουμενικόσ δικαιολογείται, αν ανατρζξει κανείσ ςε παγκόςμιουσ ιςτορικοφσ χάρτεσ και δει 
πόςα απελευκερωτικά κινιματα διαδραματίςτθκαν ανάμεςα ςτο 1811 και το 1840. 
Πθγι: Καλογερόπουλοσ, Κ. 2003, ό.π. 

 

Σο 5ο κρανίο ενόσ ιςτορικοφ τθσ εποχισ 
θμείωςθ Λάβετε υπόψθ ςασ τθν αρχι των εκνοτιτων (ςχολ. βιβλ. ςελ. 26) και το εξισ 
κείμενο: 
Ωςτόςο, για τθν ολοκλιρωςθ του αναγκαίου μφκου πάνω ςτον οποίο ςτθρίηεται θ Μεγάλθ 
Λδζα, απαιτείται κάτι παραπάνω, θ απόδειξθ τθσ ενότθτασ του Ελλθνιςμοφ ςτο χϊρο και το 
χρόνο και θ αδιάςπαςτθ ςυνζχειά του ςτο ποτάμι του χρόνου. Αυτό το ςτόχο αναλαμβάνει 

http://www.archive.gr/news.php?readmore=8
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να φζρει ςε πζρασ ο ιςτορικόσ Κ. Ραπαρθγόπουλοσ, ο οποίοσ αποκακιςτά ςτο ζργο του 
Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ το Βυηάντιο ωσ ςυνδετικό κρίκο τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ 
και του νεότερου Ελλθνιςμοφ. Κεωρεί μάλιςτα τθν προςφορά του Βυηαντίου 
ςθμαντικότερθ, γιατί τότε ενοποιικθκε πολιτικά ο Ελλθνιςμόσ. 
Πθγι: Καλογερόπουλοσ, Κ. 2003, ό.π. 

 

Σο 6ο κρανίο ενόσ ιερζα τθσ εποχισ 
θμείωςθ Λάβετε υπόψθ ςασ τθν αρχι των εκνοτιτων (ςχολ. βιβλ. ςελ. 26) και το εξισ 
κείμενο: 
Τθ Μεγάλθ ιδζα και τθ ςχζςθ τθσ με τθ κρθςκεία εκφράηει θ υπόκεςθ τθσ Φιλορκόδοξθσ 
Εταιρείασ, μιασ ςυνωμοτικισ οργάνωςθσ θ οποία δθμιουργικθκε πικανϊσ τον Λοφνιο του 
1939, με τθ ςυμμετοχι ςθμαντικϊν προςωπικοτιτων του φιλορωςικοφ κόμματοσ. Στόχοσ 
τθσ ιταν θ προάςπιςθ των παραδοςιακϊν αξιϊν και κυρίωσ τθσ παραδοςιακισ 
κρθςκευτικισ λατρείασ και θ εξάπλωςθ των ιδεϊν του αλυτρωτιςμοφ. Τα αποτελζςματα τθσ 
δράςθσ τθσ και του ρεφματοσ που εκπροςωποφςε, ενάντια ςτισ προςπάκειεσ 
εκςυγχρονιςμοφ του ελλθνικοφ κράτουσ, φάνθκαν ιδιαίτερα ςτθ διαμάχθ για το 
εκκλθςιαςτικό ηιτθμα και τισ πρϊτεσ εξεγζρςεισ από τθν εγκακίδρυςθ του ελλθνικοφ 
κράτουσ.  
Πθγι: Καλογερόπουλοσ, Κ. 2003, ό.π. 

 

Σο 7ο κρανίο ενόσ Ζλλθνα πολιτικοφ 
θμείωςθ Λάβετε υπόψθ τθ δράςθ των Ελλινων πολιτικϊν μζχρι τϊρα και το εξισ 
κείμενο: 
Ωςτόςο, θ εξωτερικι πολιτικι δεν είναι ο μοναδικόσ τομζασ που επθρεάςτθκε από τθ 
Μεγάλθ Λδζα. Επθρεάςτθκε αναμφιςβιτθτα και θ εςωτερικι πολιτικι, θ οποία εξαρτάτο ςε 
ζνα μεγάλο βακμό από τθν εκμετάλλευςθ των ιδεϊν περί αλυτρωτιςμοφ. Ωσ παράδειγμα 
αρκεί να αναφζρουμε το διπολιςμό τθσ πολιτικισ ηωισ ςτθν περίοδο 1883-1895. Στισ 
εκλογζσ του 1881 ο Χ. Τρικοφπθσ ςχθμάτιςε κυβζρνθςθ κοινοβουλευτικισ πλειοψθφίασ και 
προϊκθςε το μεταρρυκμιςτικό του πρόγραμμα, το οποίο προζβλεπε απελευκζρωςθ τθσ 
οικονομίασ από τον κρατικό ζλεγχο, με βάςθ το αγγλικό πρότυπο. Στόχοσ ιταν θ ανόρκωςθ 
τθσ οικονομίασ, ζτςι ϊςτε το ελλθνικό βαςίλειο να προωκιςει αποτελεςματικά τισ 
διεκδικιςεισ του ςτα εδάφθ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Ο Κ. Δθλιγιάννθσ από τθν 
άλλθ πλευρά, ο οποίοσ ςυςπείρωςε γφρω του τισ αντιμαχόμενεσ προσ τον Τρικοφπθ 
δυνάμεισ, επικυμοφςε τον κρατικό ζλεγχο και ζβλεπε τθν οικονομικι ανάπτυξθ του 
ελλθνικοφ κράτουσ μζςω τθσ εκμετάλλευςθσ των περιοχϊν που κα ενςωματϊνονταν. Και οι 
δφο μεκοδεφςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ζχουν ωσ ςτόχο τουσ τον 
επεκτατιςμό. Ζναν επεκτατιςμό που ευνοοφςε τα όνειρα και τισ προςδοκίεσ ενόσ φτωχοφ 
ουςιαςτικά λαοφ για ζνα ανκθρό μζλλον, οι οποίεσ ωςτόςο δεν ζγιναν πραγματικότθτα. Θ 
επεκτατικι πολιτικι απαιτεί μάλλον οικονομικζσ κυςίεσ εξαιτίασ των υπζρογκων δαπανϊν 
για τθ ςυντιρθςθ τακτικϊν ςτρατευμάτων παρά οικονομικζσ παροχζσ και ελαφρφνςεισ. 
Πθγι: Καλογερόπουλοσ, Κ. 2003, ό.π. 

 

Σο 8ο κρανίο ενόσ Ζλλθνα ςτρατιωτικοφ 
θμείωςθ Λάβετε υπόψθ το παρακάτω κείμενο: 
...Το νεαρό ελλθνικό κράτοσ δεν ζχει τισ απαιτοφμενεσ οικονομικζσ και ςτρατιωτικζσ 
δυνάμεισ για τθν επίτευξθ ενόσ τζτοιου ςτόχου, οφτε τουσ απαιτοφμενουσ ςυμμάχουσ. Ζτςι, 
ςτα αποκαλοφμενα Θπειροκεςςαλικά, ςτισ απαρχζσ του Κριμαϊκοφ Ρολζμου, γίνεται θ 
πρϊτθ από μια ςειρά αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ να υλοποιθκεί θ αλυτρωτικι πολιτικι τθσ 
Μεγάλθσ Λδζασ. Στισ αρχζσ του 1854 πυρινασ εκελοντϊν ειςζβαλε ςτθν Ιπειρο, τθ 
Κεςςαλία και τθ Μακεδονία για τθ δθμιουργία απελευκερωτικοφ κινιματοσ. Το 
αποτζλεςμα ιταν μια ςειρά αρνθτικϊν ενεργειϊν για τθ χϊρα, οι οποίεσ κορυφϊκθκαν με 
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τον αποκλειςμό του Ρειραιά από τον αγγλογαλλικό ςτόλο, τθν κατοχι τθσ Ακινασ, τθν 
πτϊςθ τθσ κυβζρνθςθσ Κριεηι και το ςχθματιςμό του Υπουργείου Κατοχισ με τον Αλζξανδρο 
Μαυροκορδάτο. 
Πθγι: Καλογερόπουλοσ, Κ. 2003, ό.π. 

 
Σο 9ο κρανίο ενόσ Ζλλθνα πλοφςιου αςτοφ 

θμείωςθ Λάβετε υπόψθ τθ δράςθ των Ελλινων πολιτικϊν μζχρι τϊρα και το εξισ 
κείμενο: 
Ωςτόςο, θ εξωτερικι πολιτικι δεν είναι ο μοναδικόσ τομζασ που επθρεάςτθκε από τθ 
Μεγάλθ Λδζα. Επθρεάςτθκε αναμφιςβιτθτα και θ εςωτερικι πολιτικι, θ οποία εξαρτάτο ςε 
ζνα μεγάλο βακμό από τθν εκμετάλλευςθ των ιδεϊν περί αλυτρωτιςμοφ. Ωσ παράδειγμα 
αρκεί να αναφζρουμε το διπολιςμό τθσ πολιτικισ ηωισ ςτθν περίοδο 1883-1895. Στισ 
εκλογζσ του 1881 ο Χ. Τρικοφπθσ ςχθμάτιςε κυβζρνθςθ κοινοβουλευτικισ πλειοψθφίασ και 
προϊκθςε το μεταρρυκμιςτικό του πρόγραμμα, το οποίο προζβλεπε απελευκζρωςθ τθσ 
οικονομίασ από τον κρατικό ζλεγχο, με βάςθ το αγγλικό πρότυπο. Στόχοσ ιταν θ ανόρκωςθ 
τθσ οικονομίασ, ζτςι ϊςτε το ελλθνικό βαςίλειο να προωκιςει αποτελεςματικά τισ 
διεκδικιςεισ του ςτα εδάφθ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Ο Κ. Δθλιγιάννθσ από τθν 
άλλθ πλευρά, ο οποίοσ ςυςπείρωςε γφρω του τισ αντιμαχόμενεσ προσ τον Τρικοφπθ 
δυνάμεισ, επικυμοφςε τον κρατικό ζλεγχο και ζβλεπε τθν οικονομικι ανάπτυξθ του 
ελλθνικοφ κράτουσ μζςω τθσ εκμετάλλευςθσ των περιοχϊν που κα ενςωματϊνονταν. Και οι 
δφο μεκοδεφςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ζχουν ωσ ςτόχο τουσ τον 
επεκτατιςμό. Ζναν επεκτατιςμό που ευνοοφςε τα όνειρα και τισ προςδοκίεσ ενόσ φτωχοφ 
ουςιαςτικά λαοφ για ζνα ανκθρό μζλλον, οι οποίεσ ωςτόςο δεν ζγιναν πραγματικότθτα. Θ 
επεκτατικι πολιτικι απαιτεί μάλλον οικονομικζσ κυςίεσ εξαιτίασ των υπζρογκων δαπανϊν 
για τθ ςυντιρθςθ τακτικϊν ςτρατευμάτων παρά οικονομικζσ παροχζσ και ελαφρφνςεισ. 
Πθγι: Καλογερόπουλοσ, Κ. 2003, ό.π. 

 
Σο  10ο κρανίο ενόσ Ζλλθνα φτωχοφ ακτιμονα 

θμείωςθ Λάβετε υπόψθ τθ δράςθ των Ελλινων πολιτικϊν μζχρι τϊρα και το εξισ 
κείμενο: 
Ωςτόςο, θ εξωτερικι πολιτικι δεν είναι ο μοναδικόσ τομζασ που επθρεάςτθκε από τθ 
Μεγάλθ Λδζα. Επθρεάςτθκε αναμφιςβιτθτα και θ εςωτερικι πολιτικι, θ οποία εξαρτάτο ςε 
ζνα μεγάλο βακμό από τθν εκμετάλλευςθ των ιδεϊν περί αλυτρωτιςμοφ. Ωσ παράδειγμα 
αρκεί να αναφζρουμε το διπολιςμό τθσ πολιτικισ ηωισ ςτθν περίοδο 1883-1895. Στισ 
εκλογζσ του 1881 ο Χ. Τρικοφπθσ ςχθμάτιςε κυβζρνθςθ κοινοβουλευτικισ πλειοψθφίασ και 
προϊκθςε το μεταρρυκμιςτικό του πρόγραμμα, το οποίο προζβλεπε απελευκζρωςθ τθσ 
οικονομίασ από τον κρατικό ζλεγχο, με βάςθ το αγγλικό πρότυπο. Στόχοσ ιταν θ ανόρκωςθ 
τθσ οικονομίασ, ζτςι ϊςτε το ελλθνικό βαςίλειο να προωκιςει αποτελεςματικά τισ 
διεκδικιςεισ του ςτα εδάφθ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Ο Κ. Δθλιγιάννθσ από τθν 
άλλθ πλευρά, ο οποίοσ ςυςπείρωςε γφρω του τισ αντιμαχόμενεσ προσ τον Τρικοφπθ 
δυνάμεισ, επικυμοφςε τον κρατικό ζλεγχο και ζβλεπε τθν οικονομικι ανάπτυξθ του 
ελλθνικοφ κράτουσ μζςω τθσ εκμετάλλευςθσ των περιοχϊν που κα ενςωματϊνονταν. Και οι 
δφο μεκοδεφςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ζχουν ωσ ςτόχο τουσ τον 
επεκτατιςμό. Ζναν επεκτατιςμό που ευνοοφςε τα όνειρα και τισ προςδοκίεσ ενόσ φτωχοφ 
ουςιαςτικά λαοφ για ζνα ανκθρό μζλλον, οι οποίεσ ωςτόςο δεν ζγιναν πραγματικότθτα. Θ 
επεκτατικι πολιτικι απαιτεί μάλλον οικονομικζσ κυςίεσ εξαιτίασ των υπζρογκων δαπανϊν 
για τθ ςυντιρθςθ τακτικϊν ςτρατευμάτων παρά οικονομικζσ παροχζσ και ελαφρφνςεισ. 
Πθγι: Καλογερόπουλοσ, Κ. 2003, ό.π. 

 
Δράςθ 2θ ii: Ασ το παίξουμε επιτζλουσ αυτό το παιχνίδι!!! 

Κακϊσ κα καλείςτε ςτισ γραμμζσ από τον Κωλζττθ και το Φιλάρετο, κα διαβάηετε το 
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επιχείρθμά ςασ. Ζτςι κα ςχθματίςουμε δυο εικονικζσ γραμμζσ, με τισ απόψεισ που είναι 
περιςςότερο ουδζτερεσ πιο μακριά και τισ πιο ακραίεσ προσ τθ μία ι τθν άλλθ κατεφκυνςθ 
κοντά τουσ. Προςζξτε να τθριςετε τθ ςειρά... 

 
Δράςθ 3θ: Α... να κι ζνασ διάδρομοσ... 

Πϊσ επθρεάςτθκε, λοιπόν, θ κοινι γνϊμθ; Ασ περάςει ο «πολίτθσ» μζςα από το διάδρομο 
που ςχθματίςτθκε... Ψικυρίςτε του τα επιχειριματά ςασ, για να τα κυμθκεί... Σι κα 
επικρατιςει, λοιπόν, πολίτθ; 
 

Δράςθ 4θ: το θμερολόγιό ςου... 

ιμερα τάχκθκεσ ςε μία πλευρά – ζγινεσ οπαδόσ μιασ άποψθσ. Ποια ιταν αυτι; Με ποια 

επιχειριματα κα τθν υποςτιριηεσ απζναντι ςε ζναν εχκρό τθσ; Ποιο όραμα για τον κόςμο 

προκφπτει πωσ ζχεισ μζςα από τθν άποψι ςου αυτι; Γράψε τισ ςκζψεισ ςου ςε μια ςελίδα 

θμερολογίου...   

Δράςθ 5θ: Πϊσ ιταν; 

 Πϊσ ςου φάνθκε ςιμερα το παιχνίδι; ε βοικθςε να καταλάβεισ καλφτερα τθν απιχθςθ 

τθσ Μεγάλθσ Λδζασ ςτθν ελλθνικι κοινωνία του 19ου αι.; Αφοφ γράψεισ το ςχόλιό ςου, 

κλείςε τα μάτια, απόδωςε τθν αίςκθςθ που ςου άφθςε θ δραςτθριότθτα με μια ζκφραςθ ι 

γκριμάτςα, άνοιξζ τα και κφκλωςε το προςωπάκι που ςε αντιπροςωπεφει περιςςότερο. 

Σιμερα το παιχνίδι μου φάνθκε 

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Γι’ αυτό κι εγϊ αιςκάνομαι... 

Κφκλωςε το προςωπάκι που ςε αντιπροςωπεφει:  

 Σζλεια        Ωραία  Μζτρια  Άςχθμα Χάλια 
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5ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  
Η ζξωςθ του Όκωνα 

 
Δράςθ 1θ: κθνικό 

Βριςκόμαςτε ςτο «Καφενείον τθσ Ωραίασ Ελλάδοσ» τον Οκτϊβριο του 1862.Το καφενείο 
αυτό είναι ςτζκι τθσ διανόθςθσ και των προοδευτικϊν και δθμοκρατικϊν Ακθναίων. Εδϊ, 
ςτο παρελκόν ζχει καεί φφλλο τθσ φιλομοναρχικισ εφθμερίδασ «Ελπίσ», ςε ζνδειξθ 
διαμαρτυρίασ για τθ ςτάςθ τθσ κυβζρνθςθσ ςε κζματα εξωτερικισ πολιτικισ.  
Πθγι πλθροφοριϊν: κουμπουρδι, Α. 1998, Λςτορικά καφενεία του 19

ου
 αι. Επτά Θμζρεσ-

Κακθμερινι. 
 

Δράςθ 2θ: Νζα από τθν επαρχία 
 Ζνασ Ακθναίοσ ςυχνόσ καμϊνασ του καφενείου φτάνει μεταφζροντασ ειδιςεισ... 
Μάκατε τα νζα; Στισ 4 του Οκτϊβρθ ξεκίνθςε επανάςταςθ εναντίον του Πκωνα ςτθ 
Βόνιτςα, ςτισ 6 ςτο Αγρίνιο και τθν Ράτρα, ςτισ 7 ςτθ Ναφπακτο, ςτισ 8 ςτθν Κόρινκο και 
ςτισ 9 ςτα Μζγαρα. Κι εδϊ ςτθν Ακινα το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςτρατιωτικισ δφναμθσ 
λείπει, γιατί ζχει πάει να καταςτείλει τισ επαναςτάςεισ. Ο ςτρατϊνασ του πυροβολικοφ 
ετοιμάηεται να ςταςιάςει. Αν δεν είναι αυτι κατάλλθλθ ςτιγμι να εξεγερκοφμε, τότε ποια 
είναι; 
Πθγι πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ΛΓ, 196. 

 
Δράςθ 3θ:  Η δράςθ του Όκωνα 

Οι πλθροφορίεσ ςάσ προβλθματίηουν. Ιρκε, λοιπόν, θ ςτιγμι; υηθτάτε για λίγο με τθν 
παρζα των ςυνδαιτυμόνων ςασ για το κζμα. Κυμάςτε μζχρι τϊρα όςα ζχει κάνει ο Όκωνασ 
ςε βάροσ του υντάγματοσ. Ζνασ μάλιςτα δθμοςιογράφοσ ςτθν παρζα ςασ ζχει κρατιςει 
ςθμειϊςεισ...  
 «Ο Πκων, δεχκείσ άκων τθν εγκακίδρυςιν ςυνταγματικοφ πολιτεφματοσ, δεν είχε τθν 
διάκεςιν τθσ πιςτισ εφαρμογισ αυτοφ. Ευκφσ εξ αρχισ, παραβιάηων το πνεφμα του 
Συντάγματοσ, ανεμίχκθ εισ ζργα διοικθτικά, επεμβαίνων εισ τασ βουλευτικάσ εκλογάσ και 
προςπακϊν εκδιλωσ να ςυγκεντρϊςθ εισ χείρασ του περιςςοτζραν εξουςίαν. Ρρο δε τθσ 
αντιςτάςεωσ, τθν οποίαν εφριςκε, δεν εδίςταηεν, ωσ είναι ευνόθτον, να λάβθ μζτρα 
πιεςτικά κατά τθσ ελευκερίασ του τφπου και τθσ ανεξαρτθςίασ των ςυνειδιςεων, τουκ' 
όπερ εξιπτεν ακόμθ περιςςότερον τθν κατ' αυτοφ αντιπολίτευςιν και προθτοίμαηε τθν 
πτϊςιν του. Ο βαςιλεφσ - όπωσ γράφει ο Ν. Δραγοφμθσ (...) - ζρρεπε φφςει "προσ το 
ςφςτθμα τθσ ςυγκεντρϊςεωσ", πολιτικοί δε, όπωσ ο Κωλζττθσ, "τελειοποιιςαντεσ αυτό, και 
τον ϋΟκωνα ενεκάρρυναν εισ αυςτθροτζραν εφαρμογιν και αυτοί εφιρμοςαν 
απθνζςτερον" ».  
Πθγι: Α. βϊλου, Τα Ελλθνικά Συντάγματα, ςς. 79-80 
 

Δράςθ 4θ: Να ανατραπεί ι να μθν ανατραπεί; 

Διαβάηετε τισ ςθμειϊςεισ και ςυηθτάτε ςτθν παρζα ςασ. Ρρζπει να ανατραπεί ο Πκων; 
Παρουςίαςθ ςκθνϊν 
 

Δράςθ 5θ: Σι πρζπει να γίνει; 
Συηιτθςθ:  Σι πρζπει να γίνει; 
 

Δράςθ 6θ: Σο τζλοσ... 
Και πράγματι αποφαςίηετε να ξεκινιςετε μια μεγάλθ ομάδα επαναςτατϊν ςτισ 10 
Οκτωβρίου του 1862 από το «Καφενείον τθσ Ωραίασ Ελλάδοσ» για τθν πλατεία Συντάγματοσ 
απαιτϊντασ τθν ζξωςθ του Πκωνα, γεγονόσ που κατζλθξε ςτθν οριςτικι αναχϊρθςθ αυτοφ 
από τθν Ελλάδα.  
Πθγι πλθροφοριϊν: κουμπουρδι, Α. 1998, Λςτορικά καφενεία του 19

ου
 αι.. Επτά Θμζρεσ-
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Κακθμερινι. 
Λίγεσ θμζρεσ αργότερα, ςτισ 17 Οκτωβρίου 1862, ο Πκωνασ φτάνει με πλοίο ςτθ Βενετία κι 
από εκεί πθγαίνει ςτο Μόναχο, όπου κα πεκάνει πζντε χρόνια αργότερα. Θ είδθςθ του 
κανάτου του προκάλεςε κλίψθ ςτθν Ελλάδα, που είχε τϊρα ζνα νζο βαςιλιά, το Γεϊργιο Αϋ, 
του Γκλφξμπουργκ από τθ Δανία. Χαρακτθριςτικοί είναι οι ςτίχοι του Αχιλλζα Ραράςχου: 

«εγϊ, ο πριν πολζμιοσ, ζν δάκρυον κα χφςω· 
Δεν λθςμονϊ, κακϊσ αυτοί, πωσ βαςιλεφσ μου ιςο!  
[...] 
Υψϊςατζ τον εκ λευκοφ μαρμάρου μαυςωλείον 
εν μζςω του Νικθταρά, του Γρίβα, του Γκρθηιϊτθ· 
πλθςίον του Ρετρόμπεθ, του Βότςαρθ πλθςίον, 
ο βαςιλεφσ με τον νεκρόν ςτρατόν του να υπνϊττθ.  
Και κζςατζ τον μεταξφ των πρϊτων του αγϊνοσ· 
αυτόσ ασ μθν του αρπαγι τουλάχιςτον ο κρόνοσ!...»  
«Ελεγείον εισ τον πρϊθν βαςιλζα τθσ Ελλάδοσ Πκωνα», 1-
6, 121-127. Ροιιματα, Βϋ, 1881. 189, 196. 

Ο Αναςτάςιοσ Βυηάντιοσ, πάλι, με αφορμι το κάνατο του Πκωνα, γράφει:  
«Εάν θκζλομεν διά μιασ λζξεωσ να ορίςωμεν τθν φφςιν του πρϊτου βαςιλζωσ τθσ 
Ελλάδοσ, κα ελζγομεν ότι δεν ιτο ανιρ βαςιλικόσ, κατά τθν γενικιν ςθμαςίαν *...+. 
Δεν είχε βαςιλικιν τθν αντίλθψιν, βαςιλικιν τθν ενζργειαν, βαςιλικάσ τασ γνϊςεισ, 
βαςιλικάσ τασ ορζξεισ, βαςιλικιν τθν παρρθςίαν, βαςιλικόν τον κυμόν. Το ιμιςυ του 
βίου αυτοφ διιρχετο ςχεδιάηων και το ζτερον ιμιςυ απορϊν. *...+ Ενϊ δεν ιξευρε να 
προλάβθ το κακόν, επεδίωκεν αείποτε και εισ μάτθν το τζλειον καλόν. Αγακϊτατοσ 
τθν πρόκεςιν, ειλικρινζςτατοσ τθν αγάπθν, Ζλλθν, ωσ ίςωσ ουχί πάντεσ οι Ζλλθνεσ, 
θδίκθςε πολλάκισ και ζβλαψε τθν Ελλάδα εκ του πολλοφ φίλτρου, ωσ αι άπειροι 
εκείναι μθτζρεσ, αίτινεσ ποιοφςι καχεκτικά τα τζκνα αυτϊν ςτεροφςαι αυτά τθσ 
δεοφςθσ ςτοργισ εξ άκρασ προφυλάξεωσ ι ςφίγγουςαι τα αβρά αυτϊν μζλθ πζραν 
του δζοντοσ εντόσ των ςπαργάνων. *...+» 
«Επί τθ τελευτι του Βαςιλζωσ Πκωνοσ (μθνί Λουλίω 1867)». Σπ. Β. Μαρκεηίνθσ, Ρολιτικι 
ιςτορία τθσ νεωτζρασ Ελλάδοσ 1828-1964, Αϋ. Ράπυροσ, 1966. 285-286. 

Πθγι πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ΛΓ, 197-198. 

 
Δράςθ 7θ: Γιατί άραγε; 

Ρζντε χρόνια μετά από τθν ζξωςθ του Πκωνα, κυμάςαι... ιςουν κι εςφ ςτο «Καφενείον τθσ 
Ωραίασ Ελλάδοσ». Ριγεσ κι εςφ ςτθν πλατεία Συντάγματοσ και απαίτθςεσ να φφγει ο 
μονάρχθσ. Τϊρα, μακαίνοντασ για το κάνατό του κι ακοφγοντασ το ποίθμα του Ραράςχου ςε 
μια φιλολογικι βραδιά, δακρφηεισ. Δεν ζχεισ μετανιϊςει –ςίγουρα. Συνζβαλεσ ςτο να 
διωχκεί ζνασ ςυγκεντρωτικόσ μονάρχθσ. Γιατί, όμωσ, ιταν τόςο ςυγκεντρωτικόσ, αφοφ 
ιξερε πωσ αργά ι γριγορα κα αντιδροφςε ο λαόσ; Γράφεισ ςτο θμερολόγιό ςου τισ ςκζψεισ 
ςου (Δημιουργική γραφή ςε ρόλο). 

 
Δράςθ 8θ: Πϊσ ζνιωςα ςιμερα; 

Κλείςε τα μάτια και ςκζψου... ιμερα αναηιτθςεσ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ζνασ 
βαςιλιάσ ζχαςε το κρόνο του... Όταν αιςκανκείσ ζνα άγγιγμα ςτθν πλάτθ, μίλθςε για τισ 
ςκζψεισ ςου... Γράψε ςτο χαρτάκι ςου τι ζνιωςεσ... 
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6ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

Αρχι δεδθλωμζνθσ 
 

Δράςθ 1θ: κθνικό 
29 Λουνίου 1874... Ρεραςτικοί από τθν Ρλατεία Ομονοίασ, ζξω από το καφενείο του Χάφτα, 
του αγωνιςτι του 1821, ετοιμάηεςτε να ρίξετε μια γριγορθ ματιά ςτθν εφθμερίδα «Καιροί», 
που αναρτάται κάκε μζρα ςτα γνωςτά καλαμόπλεκτα πλαίςια. Πμωσ κάτι παράξενο ζχει 
ςυμβεί... 
Πθγι πλθροφοριϊν: κουμπουρδι, Α. 1998, Λςτορικά καφενεία του 19

ου
 αι.. Επτά Θμζρεσ-

Κακθμερινι 
 

Δράςθ 2θ: Με αφορμι ζνα απόςπαςμα... 
Θ Εφθμερίδα δε βρίςκεται ςτθ κζςθ τθσ και μόνο λίγα κομμάτια ςχιςμζνο χαρτί ζχουν πζςει 
κάτω. Ραίρνεισ ζνα τυχαίο και διαβάηεισ... 
«Ασ αφεκι να λειτουργιςθ το πολίτευμα εν τθ βεβαιότθτι ότι εκ τθσ πλειονοψθφίασ τθσ 
Βουλισ μορφοφται θ κυβζρνθςισ, και ταχζωσ κα ίδωμεν τθν Βουλιν ςυνταςςομζνθν εισ δφο 
κόμματα. Ουδζν των κεμελιωδϊν ηθτθμάτων, άτινα εν Γαλλία ι Λταλία διαιροφςι τουσ 
πολιτευομζνουσ εισ πολλά κόμματα, ζχομεν εν Ελλάδι. Τα πολλά κόμματα παρϋ θμίν είναι 
αποτζλεςμα τθσ προςκλιςεωσ των μειονοψθφιϊν εισ τθν εξουςίαν. Θ ευκφνθ άρα πάςθσ 
τθσ καταςτάςεωσ ταφτθσ ανικει εισ τουσ παραβιάηοντασ τθν κοινοβουλευτικιν αρχιν του 
ςχθματιςμοφ των κυβερνιςεων εκ τθσ πλειονοψθφίασ τθσ Βουλισ. Ακυμοφντεσ επί τθ 
καταςτάςει εισ θν περιιλκον τα τθσ πολιτείασ και άτινα ηωθρότερον αιςκανόμεκα ιδθ υπό 
τασ εντυπϊςεισ των επιτελουμζνων τθ ειςθγιςει τθσ κυβερνιςεωσ και παρά των οργάνων 
αυτισ εκλογικϊν οργίων, θκελιςαμεν να εξετάςωμεν μιπωσ θμείσ πταίομεν, όπωσ εν θμίν 
αυτοίσ αναηθτιςωμεν τθν κεραπείαν. Αλλϋ θ ειλικρινισ μελζτθ του κζματοσ μασ ιγαγεν εισ 
το αλάνκαςτον ςυμπζραςμα ότι δεν πταίει το Ζκνοσ. Αλλοφ ζγκειται το κακόν και εκεί 
πρζπει να ηθτθκι θ κεραπεία». 
Πθγι: Χαρίλαοσ Σρικοφπθσ, «Σισ πταίει;», Καιροί, 29 Λουνίου 1874. 

Ξαφνικά ακοφσ δίπλα ςου κάποιον να φωνάηει... 
«Κατάλαβεσ, φίλε μου, και μετά ςου λζει δθμοκρατία... Τολμά κανείσ να τουσ αντιμιλιςει; 
Γράφει θ εφθμερίδα ότι οι κυβερνιςεισ πρζπει να ςχθματίηονται από τθν πλειοψθφία τθσ 
βουλισ. Δεν είναι αντιςυνταγματικό, οφτε αντικοινοβουλευτικό να ςχθματίηεται κυβζρνθςθ 
από τθν μειοψθφία. Κεμζλιο, όμωσ, του κοινοβουλευτικοφ πολιτεφματοσ είναι θ παρουςία 
δφο κομμάτων ςτθ βουλι. Για να ςυγκροτθκοφν αυτά τα δφο κόμματα, χρειάηεται όλοι να 
βεβαιωκοφν ότι δε κα ςχθματιςτεί πια κυβζρνθςθ από τθ μειοψθφία. Γιατί όςο τα μικρά 
κόμματα κα ελπίηουν ότι κα πάρουν τθν εντολι, δε ςυγχωνεφονται με άλλα για να 
δθμιουργιςουν ζνα μεγάλο κόμμα. Αυτά γράφει θ εφθμερίδα κι ζςπευςαν αμζςωσ να 
κατάςχουν τα φφλλα τθσ».  
Πθγι πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 293. 

Αφοφ ακοφςατε τον αγανακτιςμζνο ςυμπολίτθ ςασ, ςυηθτάτε το κζμα με δυο-τρεισ 
άλλουσ παριςταμζνουσ. υμφωνείτε ι διαφωνείτε με αυτά τα επιχειριματα; 
Παρουςιάςτε μια ςκθνι ςυηιτθςθσ για το κζμα. 
 

Δράςθ 3θ: Η κακιζρωςθ τθσ αρχισ τθσ δεδθλωμζνθσ 
Ο ςυντάκτθσ του κειμζνου, Χαρίλαοσ Τρικοφπθσ, ανζλαβε τθν ευκφνθ για το περιεχόμενό 
του και προφυλακίςτθκε ςτισ 6 Λουλίου του 1874, αλλά ςφντομα αποφυλακίςτθκε και 
απαλλάχκθκε τελικά ςτισ 23 του ίδιου μινα.  
Πθγι πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 293. 

Ρερίπου ζνα χρόνο αργότερα, ςτισ 11 Αυγοφςτου 1875, ο βαςιλιάσ Γεϊργιοσ Αϋ διάβαςε ςτθ 
Βουλι λόγο γραμμζνο από το Χαρίλαο Τρικοφπθ, ςτον οποίο δεχόταν τθν αρχι τθσ 
δεδθλωμζνθσ, δθλαδι τθν υποχρζωςι του να δίνει εντολι για ςχθματιςμό κυβερνιςεων 
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πλειοψθφίασ ςτθ Βουλι: 
 «Απαιτϊν ωσ απαραίτθτον προςόν των καλουμζνων παρ' εμοφ εισ τθν κυβζρνθςιν του 
τόπου τθν δεδθλωμζνθν προσ αυτοφσ εμπιςτοςφνθν τθσ πλειοψθφίασ των αντιπροςϊπων 
του ζκνουσ, απεκδζχομαι ίνα θ Βουλι κακιςτά εφικτιν τθν φπαρξιν του προςόντοσ τοφτου, 
ου άνευ αποβαίνει αδφνατοσ θ εναρμόνιοσ λειτουργία του πολιτεφματοσ. Εισ τθν 
εκπλιρωςιν του κακικοντοσ τοφτου προςδοκϊ ότι κα είναι ζτοιμθ θ Βουλι ευκφσ επί τω 
καταρτιςμϊ αυτισ, όπωσ δυνθκϊ ν' ανεφρω ανυπερκζτωσ εν τθ γνϊμθ γνθςίου 
κοινοβουλίου οδθγίαν αςφαλι περί τον καταρτιςμόν και τθν πορείαν ςυνταγματικισ 
κυβερνιςεωσ...». 
Πθγι πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 295 

Σε ςυνζντευξθ τφπου που παραχϊρθςε ο γραμματζασ του Χαρίλαου Τρικοφπθ, δζχτθκε 
ερωτιςεισ από δθμοςιογράφουσ για τθν εξζλιξθ αυτι: 
«Θ αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ καταργεί ουςιαςτικά τα άρκρα 31 («Ο βαςιλεφσ διορίηει και 
παφει τουσ υπουργοφσ αυτοφ») και 37 (περί του δικαιϊματοσ του βαςιλιά να διαλφει τθ 
Βουλι) του Συντάγματοσ του 1864. Τισ ερωτιςεισ ςασ παρακαλϊ». 
 

Δράςθ 4θ: Δθμοςιογραφία εν ζτει 1874 
Μετά τθ ςυνζντευξθ του Τρικοφπθ, ςπεφδεισ ςτθν εφθμερίδα ςου. Ζχεισ να καλφψεισ μια 
πραγματικά κορυφαία είδθςθ για το ελλθνικό πολιτικό ςφςτθμα, τθν κακιζρωςθ τθσ αρχισ 
τθσ δεδθλωμζνθσ. Τι γράφεισ ςε ζνα ςφντομο ςχόλιο που ςυνοδεφει ςχετικό άρκρο; 
 

Δράςθ 5θ: Και τϊρα; 

Τελείωςε ςιμερα μια ακόμθ περιπζτεια ςτο παρελκόν. Ιταν θ ζκτθ ςτθ ςειρά για το τμιμα 

μασ. Σκζψου... τι ζχει πάει καλά ωσ τϊρα; Τι όχι; Τι κα μποροφςε να αλλάξει; Ασ 

ςυηθτιςουμε... 
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7ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

Η πακογζνεια του ελλθνικοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ 
 

Δράςθ 1θ: κθνικό 
Ρρωτοχρονιά 1897... Σε ζνα Ακθναϊκό ςπίτι αςτικισ οικογζνειασ, είςτε καλεςμζνοι ςε μια 
πρωτοχρονιάτικθ βεγγζρα τθσ εποχισ. Καλεςμζνοσ είναι και ο γνωςτόσ αντιμοναρχικόσ 
πολιτικόσ Γεϊργιοσ Φιλάρετοσ... 
Ρερπατιςτε για λίγο ςτο χϊρο ςαν να είςτε ςε δεξίωςθ. Σχθματίςτε παρζεσ... Οικοδεςπότθσ 
μασ είναι ο/θ... 
 Ο οικοδεςπότθσ, γνωςτόσ τραπεηίτθσ και από τουσ πιο μορφωμζνουσ Ακθναίουσ των 
θμερϊν ςασ, ζχει τθν ιδζα να διαβάςετε αποςπάςματα από ζνα κείμενο του Εμμανουιλ 
οΐδθ που κυκλοφόρθςε πριν δυο χρόνια. Είναι το ανάγνωςμα «Το παράπονον του 
νεκροκάπτου». 
 

Δράςθ 2θ: Σο ανάγνωςμα 
Οικοδεςπότησ: Κα ςασ διαβάςω το απόςπαςμα που μου ζκανε περιςςότερθ εντφπωςθ: 
«Εςυλλογοφμθν και τθν πρϊτθ μου κόρθ που εμεγάλωνε και ζπρεπε να τθσ ετοιμάςω 
προίκα. Ενϊ είχα αυτιν τθν ςυλλογι, ζτυχε να γίνουν εκλογζσ και να ζλκθ να ηθτιςθ τουσ 
ψιφουσ μασ ζνασ Ακθναίοσ ςυνταγματάρχθσ, ποφ είχε κάμει πολλά χρόνια εισ τθ Σφρα 
νομομθχανικόσ. Εβγικε ςε περιοδεία εισ τα χωριά, και ζνα πρωί εξεφφτρωςε με δφο φίλουσ 
του εισ το περιβόλι μου. Κυμάςαι που τότε ιμουνα λεβζντθσ. Θ κόψθ του λάηου μου και οι 
γρόκοι μου ιτανε φθμιςμζνοι ς’ όλο το βουνό και μια μζρα εςικωςα για ςτοίχθμα μια 
γαϊδοφρα γκαςτρωμζνθ. Είχαμε και πολλοφσ ςυγγενείσ εισ τα χωριά, και τον γζρο 
Σαλλοφςτρο, τον μεγάλο ταμπάκθ (=βυρςοδζψθσ), που τον ζςερνεν θ γυναίκα του από τθν 
μφτθ. Πλ’ αυτά θμποροφςαν να χρθςιμζψουν. Mε πολλά λοιπόν καλοπιάςματα και γλυκά 
λόγια μοφ επρότεινεν ο υποψιφιοσ να γίνω κομματάρχθσ του και αντιπρόςωποσ ςτθν κάλπθ 
του, κ’ ζπειτα κα μου ζκαμνεν ό,τι ικελα. Κα με διϊριηε ςε καλι κζςι, εδϊ ι ςτθν Ακινα, 
κα εγλφτωνε τον κουνιάδο μου που είχαν ςτθν φυλακι για λεκρεμπόριο, κα ζβαηε τον γυιο 
μου υπότροφο και δεν κυμοφμαι πόςα άλλα, ποφ μ’ ζκαναν να βλζπω ςτον φπνο μου 
λαγοφσ με πετραχιλια. Ερρίχτθκα λοιπόν κατάμουτρα «εισ τον εκλογικόν αγϊνα» κακϊσ τον 
ζλεγε, εγϊ και όλοι οι δικοί μου. Το περιβόλι μου ζγινεν εκλογικόν κζντρον και από το πρωί 
ωσ το βράδυ ζτρεχα να κάμω προπαγάνδα, να μοιράηω φωτογραφίεσ, προγράμματα, 
υπόςχεςεισ, και όπου ιταν ανάγκθ και γροκιζσ. Θ γυναίκα μου εμοίραηε και εκείνθ φζτεσ 
καρποφηι, γλυκά λόγια και γλυκζσ ματιζσ. Ζνα βράδυ ιλκεν θ καθμζνθ με πολλι τθσ ντροπι 
να μου ξομολογθκι πωσ για να πάρθ μαηί μασ ζναν αντίκετο κομματάρχθ αναγκάςτθκε να 
τον αφιςθ να τθν φιλιςθ και να του υποςχεκι ςτα ψζματα κάτι παραπάνω. Τόςοσ ιταν ο 
φανατιςμόσ μου, που τθσ το ςυγχϊρεςα και αυτό, με τθν ςυμφωνία να μθν το ξανακάμθ και 
με τον κρυφό ςκοπό να ςπάςω τα κόκκαλα του μαςκαρά άμα ετελείωναν οι εκλογζσ. 
Εισ τθν δεφτερθ περιοδεία εχάλαςεν ο καιρόσ και ζμεινεν ο ςυνταγματάρχθσ να τον 
φιλοξενιςω. Αφοφ τον εκαλοτάγιςα, με θρϊτθςε διά τα ιδιαίτερά μου και…του είπα πωσ το 
περιβόλι δίδει μικρό ειςόδθμα και το κζρδοσ των ψαριϊν το τρϊγει το διάφορο του χρζουσ 
για τεσ δυο βάρκεσ. Τότε μ’ εςυμβοφλεψε να πουλιςω αμπζλια και βάρκεσ και ν’ αγοράςω 
κάτι μετοχζσ τθσ Ρελοποννιςου που επουλοφςε εισ το Χρθματιςτιριον ο ανταποκριτισ ενόσ 
κάποιου Γοφςτα από τθν Ακινα. Απ’ αυτζσ κα ζπαιρνα διάφορο δζκα τα εκατό, κα είχα και 
τθ κζςθ μου και κα επάντρευα τθν κόρθ μου μ’ ζναν επιλοχία ποφ είχε κ’ εκείνοσ το δικό 
του. Αυτά μου ετςαμποφνιηεν ο καλοκελθτισ μου, που ανάκεμα το ςφννεφον που μου τον 
εξζραςε ςτο πτωχικό μου. 
Ζγειναν τζλοσ πάντων οι εκλογζσ και επζτυχεν ο δικόσ μασ, τελευταίοσ όμωσ και μόνον μ’ 
εννθά ψιφουσ παραπάνω απ’ εκείνον που ιρχουνταν κατόπιν του… 
— Τον επιλαχόντα. 
— Κακϊσ τον λεσ. Θμπορϊ λοιπόν να πω χωρίσ να καυχθκϊ, πωσ αν ζλειπαν οι δικοί μου, 
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αυτόσ κα ιτο ο επιλαχϊν. Τθν θμζραν που επιγα να τον αποχαιρετιςω, ευρικα εκεί πολφ 
κόςμο, αγροφφλακεσ, δαςκάλιςςεσ, ταμπάκθδεσ, φαναρτηιδεσ, διάκουσ, καντθλανάφτεσ, 
ςκουπιδοξφςτεσ, και αυτόν ακόμθ τον μπόγια των ςκυλιϊν. 
Ο βουλευτισ εκρατοφςεν ζνα κατάςτιχο κ’ εςθμείωνε τα ονόματα και τι ηθτοφςεν ο 
κακζνασ. Πταν ιρκεν θ δικι μου ςειρά, μου είπεν ότι δεν του περιςςεφει τίποτε καλόν εισ 
τθν Σφρα και να πάγω να με βολζψθ καλφτερα εισ τασ Ακινασ. Εγϊ κα προτιμοφςα τθν 
Σφρα, όπου με ιξεραν όλοι, μ’ εκάμπωνεν όμωσ θ ανωτζρα κζςισ και τα γαλόνια του λοχία. 
Από τθν άλλθ μζρα ιρχιςα να τρζχω για να ξεκάμω το κτιμα, τ’ ορνικαριό, τα γίδια και τα 
γουροφνια μου. Εχρειάςκθκεν όμωσ ζνασ μινασ για να εφρω μουςτεριδεσ, γιατί τότεσ 
ικελαν όλοι χαρτιά και κανζνασ δεν εγφριηε να δθ χωράφια. Εξεκακάριςα τζλοσ πάντων 
οκτϊ χιλιάδεσ δραχμάσ, επαράλαβα τουσ τριάντα ςιδθροδρόμουσ (=μετοχζσ) που μ’ ζκαμεν 
ο βουλευτισ ν’ αγοράςω για το τζλοσ του μθνόσ, και τθν άλλθ μζρα εφόρτωςα από νωρίσ εισ 
το βαπόρι τθν γυναίκα και τα επτά παιδιά *...+ και ζπειτα εβγικα πάλιν ζξω να ξεκακαρίςω 
ζναν τελευταίο λογαριαςμό που μ’ απόμεινε ςτθν Σφρα. Ζτρεξα ν’ αποτοιχωκϊ με μια 
χονδρι μαγκοφρα πίςω από ζναν φράκτθ κοντά εισ το καφενεδάκι τθσ Άμμου, που επιγαινε 
κάκε βράδυ να παίξθ τάβλι ο αχρείοσ που εφίλθςε τθν γυναίκα μου και, όταν τον είδα να 
ζρχεται, εξετρφπωςα ςα φάνταςμα, του ζςφιξα το λαρφγγι διά να μθ μπορι να γκαρίςθ και 
του παςάλειψα ζνα ξφλο, που κα το κυμάται ακόμα». 
Πθγι: Εμμ. Ροΐδθσ, Το παράπονον του νεκροκάπτου. 
Αυτι είναι θ πολιτικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ ςιμερα, φίλοι μου... Για γζλια και για 
κλάματα... Και τι φταίει; Μπορείτε να μου πείτε; 
 

Δράςθ 3θ: Γιατί ςυμβαίνει αυτό; 
Ο οικοδεςπότθσ  ακουμπά ςτον ϊμο ζναν ζναν τουσ επιςκζπτεσ και τουσ ρωτά γιατί 
ςυμβαίνει αυτό...  
 

Δράςθ 4θ: Ζνα απόςπαςμα κεατρικισ παράςταςθσ 
Δεν ξζρω... δεν ξζρω... Αυτά που ςασ διάβαςα μου κφμιςαν κι ζνα κεατρικό ζργο που είδα 
τρία-τζςςερα χρόνια πριν, «Ο Γενικόσ Γραμματζασ», λεγόταν, του Θλία Καπετανάκθ. Σαν να 
βλζπω ηωντανά μπροςτά μου τθν πιο χαρακτθριςτικι ςκθνι: 
Προβολή θεατρικοφ αποςπάςματοσ... Προςζξτε το... 
 

Δράςθ 5θ: Εςφ τι λεσ Φιλάρετε, φίλε μασ; 
Το δόγμα τθσ δεδθλωμζνθσ πλειονοψθφίασ, εξ θσ εγεννικθ εν τθ εςωτερικι διοικιςει θ 
πρωκυπουργικι τυραννία και εξ αυτισ θ βουλευτοκρατία. Εκ ταφτθσ απεκθριϊκθ το 
παράςιτον πάςθσ πολιτείασ και υπό διαφόρουσ μορφάσ εμφανιηόμενον, εν Ελλάδι μεν 
δυςτυχωσ κλθκζν ςυναλλαγι, εν άπαςι δε τοισ κοινοβουλευτικοίσ κράτεςι ςυνιςτάμενον εισ 
τθν ανταλλαγιν τθσ εκλογικισ ψιφου δια κυβερνθτικϊν, παροχϊν (…). Θ πρωκυπουργικι 
τυραννία, κακ' θν οι υπουργοί εξεχϊρουν τα δικαιϊματά των εισ τον πρωκυπουργόν 
μεταβαλλόμενοι εισ κωφαλάλουσ γενικοφσ γραμματείσ αντί τθσ τιμισ του υπουργικοφ 
αξιϊματοσ. Οι βουλευταί αντιλλαςςον εισ τθν κυβζρνθςιν τα δικαιϊματα του ελζγχειν τασ 
πράξεισ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ και του νομοκετείν, ιτοι τουσ διοριςμοφσ και τουσ 
προβιβαςμοφσ και τασ μετακζςεισ, τθν απονομιν τθσ δικαιοςφνθσ, τθν διανομιν των 
χαρίτων και των παραςιμων. Οι κομματάρχαι και οι διμαρχοι μεταβάλλοντο εισ 
μεταπράτασ ψιφων, όπωσ ζχωςι το δικαίωμα να διανζμωςι τ' αγακά του προχπολογιςμοφ 
εισ τουσ φίλουσ και εν τζλει οι εκλογείσ παρείχον τθν ψιφον αυτϊν αντί των κυβερνθτικϊν 
παροχϊν. 
Πθγι: Γεϊργιοσ Φιλάρετοσ, Ξενοκρατία και Βαςιλεία εν Ελλάδι, 1821-1897, Ακινα 1897, ς. 
339-340, 341. 
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Δράςθ 6θ: Κουβεντοφλα...  
Τι φταίει, λοιπόν, για τθν πολιτικι φαυλότθτα; Φτιάξτε μια ςκθνι ςυηιτθςθσ των 
επιςκεπτϊν ςτθ βεγγζρα και παρουςιάςτε τθν... 
 

Δράςθ 7θ: Η επιςτολι... 
Μετά τθ βεγγζρα, οικοδεςπότθσ κι επιςκζπτεσ, ζχετε κακι διάκεςθ. Δεν μπικε καλά το 

1897. Τι ιταν κι αυτό ςιμερα; Μιπωσ κι εςείσ δεν ζχετε καρπωκεί τθν εφνοια κάποιου 

πολιτευτι, προςφζροντάσ του ωσ αντάλλαγμα τθν ψιφο ςασ; Και φταίει τελικά, μόνο θ 

αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ, όπωσ είπε ο Φιλάρετοσ; Γράψε τισ ςκζψεισ ςου ςε μια εμπιςτευτικι 

επιςτολι που κα ςτείλεισ ςε ζνα φίλο ςου ςτο Ραρίςι. 

Δράςθ 8θ: 

Σιμερα γνϊριςεσ αποςπάςματα του κεάτρου και τθσ λογοτεχνίασ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ 

του 19ου αι. που μιλοφν για τθν πολιτικι φαυλότθτα ςτθν εποχι εκείνθ. Ρϊσ αιςκάνεςαι; 

Κλείςε για λίγο τα μάτια και ςκζψου... Γράψε τα ςυναιςκιματά ςου ςτο χαρτάκι... 
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8ο  ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

Ο πόλεμοσ του 1897 

 

Δράςθ 1 θ :  το γραφείο του Δθλιγιάννθ  
Μετά τθν πτϊχευςθ τθσ Ελλάδασ ςφμφωνα με απόφαςθ του Χαρίλαου Τρικοφπθ το 1893 
και τθν εκλογι του ιττα, πρωκυπουργόσ γίνεται ο Κεόδωροσ Δθλιγιάννθσ, που ζρχεται 
αντιμζτωποσ με πλικοσ προβλθμάτων.  
Το 1896 ξζςπαςε επανάςταςθ ςτθν Κριτθ με τουσ Χριςτιανοφσ να διεκδικοφν περιςςότερα 
προνόμια και ζνωςθ με τθν ανεξάρτθτθ Ελλάδα.  Στισ 24 Λανουαρίου 1897 οι μουςουλμάνοι 
τθσ Κριτθσ προζβθςαν ςε ςφαγζσ Χριςτιανϊν ςτα Χανιά. 
Μόλισ ζφταςαν ςτθν Ελλάδα τα τθλεγραφιματα για τισ ταραχζσ ςτθν Κριτθ, ο Δθλιγιάννθσ 
αρκζςτθκε να μετακζςει τθν ευκφνθ για τα Κρθτικά πράγματα ςτισ ξζνεσ δυνάμεισ, 
λζγοντασ πωσ θ κυβζρνθςθ δεν είχε ςκοπό να αναμιχκεί. Ακολοφκθςε δριμεία επίκεςθ τθσ 
Αντιπολίτευςθσ, που απειλοφςε με εςωτερικι επανάςταςθ «κατά κακεςτϊτοσ το οποίον 
ουδζν ζτερον ςυντελεί ι να ηθμιϊνθ τα εκνικά ςυμφζροντα».   
Φεβρουάριοσ 1897...  Στο πρωκυπουργικό γραφείο εςείσ, ςυνεργάτεσ του Δθλιγιάννθ, 
ςυςκζπτεςκε με τον πρωκυπουργό για τθν ζκτακτθ κατάςταςθ που ζχει προκφψει.  
Πθγι: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΔ, 118. 

 
Δράςθ 2θ: Σα δεδομζνα και θ κατάςταςθ 

Ωσ ςυνεργάτεσ του Δθλιγιάννθ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ ςυςκζπτεςκε, ϊςτε να του προτείνετε 
ζνα ςχζδιο δράςθσ. Ρρζπει θ Ελλάδα να ςτείλει ςτρατό ςτθν Κριτθ, κάτι που μπορεί να 
εξελιχκεί και ςε ελλθνοτουρκικό πόλεμο; Είναι ςε κζςθ θ χϊρα να τολμιςει κάτι τζτοιο; Για 
να κεμελιϊςετε τα επιχειριματά ςασ, λαμβάνετε υπόψθ ςασ όλα τα ιςτορικά γεγονότα  που 
μπορεί να ζχουν ςθμαςία για τθν απόφαςθ, ενϊ, επίςθσ, ςυμβουλεφεςτε ςθμειϊςεισ που 
ζχει κρατιςει ο γραμματζασ του πρωκυπουργοφ για τθν κατάςταςθ του ςτρατοφ. 
«... θ κατάςταςισ του ςτρατοφ μασ είναι οικτρά, υφ' όλασ τασ απόψεισ. Τα ςτελζχθ του 
πεηικοφ, εκτόσ ολίγων υπολοχαγϊν και ανκυπολοχαγϊν των ςχολϊν Ευελπίδων και 
υπαξιωματικϊν, είναι τελείωσ αμακι και ανίκανα. Θ μεγίςτθ πλειοψθφία των ανωτζρων 
αξιωματικϊν αποτελείται από τουσ γνωςτοφσ αγακοφσ τφπουσ τθσ «κόκκινθσ κάλτςασ», των 
οποίων θ ςτρατιωτικι μόρφωςισ περιορίηεται εισ τθν τακτικιν τθσ καταδιϊξεωσ λθςτϊν, 
φυγόδικων και ηωοκλεπτϊν. Το πεηικόν θ «Βαςίλιςςα τθσ Μάχθσ» κεωρείται όπλον 
δευτερεφον εισ το περίεργον αυτό κράτοσ. (...) Ομοία προσ τθν του πεηικοφ και ζτι χειρότερα 
είναι θ κατάςταςισ των ςτελεχϊν του ιππικοφ. Ρλθν ελαχίςτων εξαιρζςεων διαπρζπουν εν 
αυτϊ οι κραςοπατζρεσ με τισ κυρτζσ πάλεσ και τοφσ φκθνοφσ παλλθκαριςμοφσ των 
καφωδείων. (...) Εισ ςχετικϊσ καλυτζραν κατάςταςιν είναι οι αξιωματικοί των δφο τεχνικϊν 
καλουμζνων όπλων, του Ρυροβολικοφ και του Μθχανικοφ. Είναι πάντεσ απόφοιτοι τθσ 
Σχολισ Ευελπίδων, με καλιν κεωρθτικιν μόρφωςιν, αλλά με πολφ ολίγθν επαγγελματικιν 
αξίαν, δια τθν ζλλειψιν πρακτικισ εκπαιδεφςεωσ. Θ εκτζλεςισ αςκιςεων βολισ (το κφριον 
ζργον του πυροβολικοφ) είναι τελείωσ παρθμελθμζνθ, δια λόγουσ οικονομίασ των 
πυρομαχικϊν, και υπάρχουν πλείςτοι αξιωματικοί, οι οποίοι δια πρϊτθν φοράν ρίπτουςιν 
κανονιά εισ το πεδίον τθσ μάχθσ ! ! Το ολίγον Μθχανικόν χρθςιμοποιείται μάλλον ωσ 
πεηικόν, διότι ςτερείται ειδικισ εκπαιδεφςεωσ και των τεχνικϊν μζςων». 
Πθγι: Κ. Πάγκαλοσ, Τα απομνθμονεφματά μου, Αϋ, ςελ. 9 (διαςκευι). 
 

Δράςθ 3θ: Οι ςυμβουλζσ 
 Ωσ ςυνεργάτεσ του Δθλιγιάννθ προτείνετε ςτον πρωκυπουργό ζνα ςχζδιο δράςθσ για τθν 
περίςταςθ, αναπτφςςοντασ τα επιχειριματά τουσ. 
 

Δράςθ 4θ: Η τελικι απόφαςθ 

Ανεξάρτθτα από τισ ςυςτάςεισ των ςυνεργατϊν του, ο Δθλιγιάννθσ ζςτειλε τελικά ςτρατό 
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ςτον Κριτθ, γεγονόσ που εξελίχκθκε ςτον ελλθνοτουρκικό πόλεμο και τθν ταπεινωτικι ιττα 
του 1897, οπότε θ Ελλάδα παραλίγο να χάςει τθ Κεςςαλία. Για να τθν κρατιςει δανείςτθκε 
τεράςτιο χρθματικό ποςό, ϊςτε να το δϊςει ωσ αποηθμίωςθ ςτο ςουλτάνο. Οι Δυνάμεισ 
τότε επζβαλαν ςτθν Ελλάδα μια επιτροπι του Διεκνοφσ Οικονομικοφ Ελζγχου, ϊςτε να 
διαςφαλιςτεί ότι θ χϊρα κα πλιρωνε τα χρζθ τθσ. 
 

Δράςθ 5θ: Ο Δθλιγιάννθσ μετά τθν ιττα  
Μετά τθν ταπεινωτικι ιττα, ο Δθλιγιάννθσ αναρωτιζται... Μπεσ ςτθ κζςθ του και ςκζψου... 
Τι ιταν αυτό που ζκανα; Γιατί το ζκανα; Γράψε ωσ Δθλιγιάννθσ ζναν απολογθτικό λόγο, τον 
οποίο, όμωσ, ποτζ δε κα εκφωνιςεισ δθμοςίωσ, δικαιολογϊντασ τθν απόφαςι ςου που 
οδιγθςε ςτον πόλεμο. 
 

Δράςθ 6θ: Εςφ απζναντι ςτα γεγονότα 
Αφοφ ζηθςεσ και ςιμερα λίγεσ ςτιγμζσ από το παρελκόν, κλείςε για λίγο τα μάτια και 
ςκζψου μια φράςθ – τίτλο για το ςθμερινό μάκθμα... 
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9ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  
Σο Κρθτικό ηιτθμα. Σο διπλωματικό παραςκινιο  

 
Δράςθ 1θ:  

Θ επανάςταςθ του 1896 ςτθν Κριτθ δεν ιταν θ πρϊτθ προςπάκεια ζνωςθσ των Κρθτϊν με 
τθν ανεξάρτθτθ Ελλάδα. Θ πρϊτθ μεγάλθ κρίςθ μετά το 1821 του Κρθτικοφ Ηθτιματοσ 
ςθμειϊκθκε το 1866, με μια μεγάλθ επανάςταςθ, που είναι γνωςτι ωσ «δεφτερο ‘21». Οι 
ςυνκικεσ ιταν δυςμενείσ τόςο από τθν άποψθ τθσ αναλογίασ ςτρατιωτικϊν δυνάμεων 
επαναςτατϊν και Τοφρκων, όςο και από τθν άποψθ τθσ γενικισ πολιτικισ κατάςταςθσ ςτθν 
Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ. 
Πθγι πλθροφοριϊν: Δετοράκθσ, Κ. (2010). Σο Κρθτικό Ηιτθμα από διπλωματικι άποψθ κατά το 19

ο
 

και τισ αρχζσ του 20
ου

 αι.. το Κζματα Νεοελλθνικισ Λςτορίασ, 174-220. ΟΕΔΒ. 

Χωριςτείτε ςε τζςςερισ ομάδεσ που αντιςτοιχοφν ςε κζντρα λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με 
το Κρθτικό Ηιτθμα και λάβετε τισ ςχετικζσ αποφάςεισ. 
Θ πρϊτθ ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο των Κρθτϊν επαναςτατϊν. 
Θ δεφτερθ ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο των  Μεγάλων Δυνάμεων. 
Θ τρίτθ ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο μελϊν τθσ Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ. 
Θ τζταρτθ ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο ομάδασ επιφανϊν Ελλινων. 
 

Δράςθ 2θ: (Ανά ομάδα μία ςκθνι) 
κθνι πρϊτθ: Αςκφφου φακίων –Αφγουςτοσ 1866 

Η επανάςταςθ 

φςκεψη πρϊτθσ ομάδασ: Ανικετε ςτθ χορεία των επαναςτατϊν που καλοφνται  να 
ξεκινιςουν και να ςτθρίξουν τθν Κρθτικι επανάςταςθ του 1866 με όςα μζςα διακζτουν. Θ 
κζςθ ςασ είναι δεδομζνθ ιδθ από τθν πρϊτθ επίςθμθ επαναςτατικι προκιρυξθ τθσ γενικισ 
Συνελεφςεωσ των Κρθτϊν τον Αφγουςτο του 1866: 
«Εμμζνοντεσ καρτερικϊσ εισ τον όρκον θμϊν του 1821, εμπνεόμενοι από το εκνικόν 
αίςκθμα του ελλθνικοφ μεγαλείου και τθσ εκνικισ ενότθτοσ και ζμπλεοι ελπίδοσ εκ του 
δικαίου αγϊνοσ θμϊν, απορρίπτομεν πάςαν προςφοράν και καρραλζωσ διακθρφττομεν 
ενϊπιον Κεοφ και ανκρϊπων ωσ τον μόνον ομόκυμον και διαρκι πόκον θμϊν τθν ζνωςιν 
μετά τθσ μθτρόσ Ελλάδοσ, κακικετεφοντεσ τον Φψιςτον να ευλογι τα όπλα θμϊν δια 
πλθρεςτάτθσ επιτυχίασ...». 
Δετοράκθσ, Κ. (2010). Σο Κρθτικό Ηιτθμα από διπλωματικι άποψθ κατά το 19

ο
 και τισ αρχζσ του 20

ου
 

αι.. το Κζματα Νεοελλθνικισ Λςτορίασ, 174-220. ΟΕΔΒ. 

Εκεί, ςτο ίδιο χωριό, όπου ςυντάςςεται θ επαναςτατικι προκιρυξθ, ςτο Αςκφφου Σφακίων, 
ετοιμάηετε ζνα υπόμνθμα για τισ  κυβερνιςεισ τθσ Ελλάδοσ και των Μεγάλων Δυνάμεων, 
υποςτθρίηοντασ με επιχειριματα τθν απόφαςι ςασ να πολεμιςετε για τθν ζνωςθ του 
νθςιοφ ςασ με τθν Ελλάδα . 
Με μια παγωμζνθ εικόνα αποδϊςτε τθ ςτιγμι τθσ υπογραφισ τθσ επαναςτατικισ 
προκιρυξθσ. Δϊςτε ζναν τίτλο ςτθν εικόνα ςασ. 
 

κηνή δεφτερη: Παρίςι –Μάρτιοσ 1866 
Διπλωματικό παραςκήνιο –Λίγο πριν την επανάςταςη 

φςκεψη δεφτερθσ ομάδασ: Βρίςκεςτε ςτο Ραρίςι αρχζσ Μαρτίου 1866 ωσ αντιπρόςωποι 
των χωρϊν ςασ ςτθ διάςκεψθ των Δυνάμεων ςτο Ραρίςι, που ζχει ςυγκλθκεί για αποφυγι 
ςοβαρισ διεκνοφσ  κρίςθσ ςτθν κεντρικι Ευρϊπθ και τα Βαλκάνια. Σ’  αυτιν αποβλζπουν οι 
Κρθτικοί με τθν ελπίδα ότι κα εξεταςτεί εκεί και το δικό τουσ ηιτθμα, αναμζνοντασ ευνοϊκι 
αντιμετϊπιςθ. Θ ςτάςθ των Δυνάμεων, όμωσ, είναι διαφορετικι. Θ ωςία από τθν αρχι 
βλζπει ευνοϊκά τθν Κρθτικι επανάςταςθ, ωσ μια ευκαιρία να αναλάβει πρωτοβουλία υπζρ 
των Βαλκανικϊν λαϊν. Απαραίτθτθ, όμωσ, κεωρεί και τθ ςφμπραξθ των δυτικϊν Δυνάμεων. 
Αντίκετα, θ Αγγλία είναι φανατικι υπζρμαχοσ τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί ιδθ ςτθν 
Ανατολικι Μεςόγειο, ϊςτε να διατθριςει τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ προσ τισ Λνδίεσ, ενόψει 



580 
 

και τθσ διάνοιξθσ τθσ διϊρυγασ του Σουζη. Θ Γαλλία, πάλι, επικυμεί τθν ενίςχυςθ τθσ 
επιρροισ τθσ ςτθν Αίγυπτο, οπότε τα ςυμφζροντά τθσ ςυμβαδίηουν με αυτά τθσ Γαλλίασ. 
Ρθγι πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 254-255. 

Συηθτϊντασ ωσ εκπρόςωποι των τριϊν Δυνάμεων το Κρθτικό Ηιτθμα, καταλιγετε ςε μια 
κοινι απόφαςθ και ςυντάςςετε πρακτικό τθσ ςυνεδρίαςθσ, ςτο οποίο αναφζρετε τθν 
απόφαςι ςασ και τθν αιτιολογείτε, κάκε πλευρά ξεχωριςτά κι όλεσ μαηί . 
Με μια παγωμζνθ εικόνα αποδϊςτε τθ ςτιγμι τθσ υπογραφισ του πρακτικοφ. Δϊςτε ζναν 
τίτλο ςτθν εικόνα ςασ. 
 

κθνι τρίτθ: Ακινα –Απρίλιοσ 1866 
Η επίςθμθ ελλθνικι ςτάςθ –Λίγο πριν τθν επανάςταςθ 

φςκεψη τρίτθσ ομάδασ: Βρίςκεςτε ςτθν Ακινα ςτισ 16 Απριλίου 1866, ςτο γραφείο του 
Υπουργοφ Εξωτερικϊν, Σπ. Βαλαωρίτθ, μζλουσ τθσ κυβζρνθςθσ του Μπενιηζλου οφφου. Ωσ 
ςτενοί του ςυνεργάτεσ ζχετε μόλισ ςυηθτιςει το κζμα τθσ περίπτωςθσ Κρθτικισ 
επανάςταςθσ. Θ ςυηιτθςι ςασ κατζλθξε ςε υπόμνθμα προσ τον Ζλλθνα πρόξενο ςτα Χανιά, 
Ν. Σακόπουλο, όπου αναφζρετε τα εξισ: 
«Εισ τθν παροφςαν των πραγμάτων κατάςταςιν εν Ευρϊπθ και Ανατολι, παν κίνθμα 
απερίςκεπτον εν Κριτθ ζςεται αναμφιβόλωσ καταςτρεπτικόν. Οι Κριτεσ *...+ πρζπει 
μεγάλωσ να προςζξωςι μθ παραςυρκϊςι εισ κίνθμά τι τοιοφτον, είτε εκ κακισ εκτιμιςεωσ 
τθσ ενεςτϊςθσ καταςτάςεωσ τθσ Ευρϊπθσ, είτε εξ αςφνετων ςυμβοφλων και προτροπϊν 
ανκρϊπων ανυπόμονων και εξθμμζνων. *...+ Δφνανται το πολφ να ηθτιςωςι παρά τθσ 
Οκωμανικισ Ρφλθσ δι’ αναφορϊν ςυντεταγμζνων μετριοπακϊσ τθν ανακοφφιςίν των από 
τινασ δυςφοριτουσ φόρουσ και ουδζν πλζον. Ράςα ζνοπλοσ και οχλαγωγικι αίτθςισ κζλει 
κεωρθκεί ωσ ςταςιαςτικι και δφναται να επιφζρθ τασ ςυνεπείασ όςασ ικελεν επιφζρει 
πραγματικι τισ επανάςταςισ». 
Πθγι: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 255 - Δετοράκθσ, Κ. (2010). Σο Κρθτικό Ηιτθμα από 
διπλωματικι άποψθ κατά το 19

ο
 και τισ αρχζσ του 20

ου
 αι.. το Κζματα Νεοελλθνικισ Λςτορίασ, 174-

220. ΟΕΔΒ. 

Στο πρακτικό τθσ ςυηιτθςθσ, που φυλάςςεται ςτο εμπιςτευτικό αρχείο του Υπουργείου, 
αναφζρετε τισ τοποκετιςεισ όλων των ςυνεργατϊν και του Υπουργοφ, κακϊσ και τθν τελικι 
ςασ απόφαςθ για τθν επίςθμθ ςτάςθ τθσ Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ απζναντι ςε ενδεχόμενθ 
Κρθτικι επανάςταςθ. 
Με μια παγωμζνθ εικόνα αποδϊςτε τθ ςτιγμι τθσ υπογραφισ του πρακτικοφ. Δϊςτε ζναν 
τίτλο ςτθν εικόνα ςασ. 
 

κθνι τζταρτθ: Ακινα – Ιοφλιοσ 1866 
Οι επιτροπζσ 

φςκεψη τζταρτθσ ομάδασ: Βρίςκεςτε ςτθν Ακινα λίγο πριν τα τζλθ του Λουλίου 1866, ςτο 
ςπίτι του Μάρκου ενιζρθ, ςπουδαίου νομομακοφσ τθσ εποχισ. Εκεί, με πρωτοβουλία του 
ενιζρθ και του Αλζξανδρου Κουμουνδοφρου, ιδρφετε τθν «Κεντρικι υπζρ των Κρθτϊν 
Επιτροπι», με ςκοπό να αναλάβει το δφςκολο ζργο τθσ ςυλλογισ χρθμάτων κι εφοδίων και 
τθσ αποςτολισ εκελοντϊν που ςπεφδουν από παντοφ για τθν ενίςχυςθ του Κρθτικοφ 
Αγϊνα, ςτο πλαίςιο τθσ Μεγάλθσ Λδζασ. Θ νζα ελλθνικι κυβζρνθςθ των Βοφλγαρθ-
Δελθγιϊργθ, που ζχει αναλάβει τθν εξουςία ιδθ από τον Λοφνιο, δε ςασ φζρνει αντίρρθςθ, 
κακϊσ θ ςτάςθ απζναντι ςτο ηιτθμα τθσ κρθτικισ επανάςταςθσ ζχει μεταςτραφεί κάπωσ, 
αν και επίςθμα τθρεί ςτάςθ ουδετερότθτασ. 
Στο πλαίςιο αυτό γράφετε και μια επιςτολι προσ το Μίνω Μπογιατηόγλου, κάτοικο Σφρου, 
προςπακϊντασ να τον πείςετε να φροντίςει για τθν ίδρυςθ ςτο νθςί μιασ «Ειδικισ επί των 
Αποςτολϊν Επιτροπισ», ϊςτε να ςυνεργάηεται με τθν «Κεντρικι Επιτροπι» για τον 
παραπάνω ςκοπό. Στθν επιςτολι αυτι αιτιολογείτε τθν απόφαςι ςασ, αλλά και τθν 
προτροπι ςασ προσ τουσ κατοίκουσ τθσ Σφρου. 
Πθγι: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 256. 
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Με μια παγωμζνθ εικόνα αποδϊςτε τθ ςτιγμι τθσ κοινισ απόφαςθσ για βοικεια. Δϊςτε 
ζναν τίτλο ςτθν εικόνα ςασ. 
 

Δράςθ 3θ:  
Οι δφο επιτροπζσ ςυνεργάηονται με ενκουςιαςμό για τθν τόνωςθ τθσ επανάςταςθσ. Από το 
Δεκζμβριο του 1866 θ κυβζρνθςθ Κουμουνδοφρου παρόλο που φαινομενικά τθρεί 
ουδετερότθτα, φαίνεται περιςςότερο ενκουςιϊδθσ και δραςτιρια από τθν προκάτοχό τθσ 
ςτο κζμα τθσ ενίςχυςθσ του Αγϊνα με τροφζσ και πολεμοφόδια, όχι, όμωσ και θ κυβζρνθςθ 
Βοφλγαρθ, που αναλαμβάνει τον Λανουάριο του 1868 και, κζλοντασ να κλείςει το Κρθτικό 
Ηιτθμα, περικόπτει τθ χρθματικι ενίςχυςθ των Επιτροπϊν. Το Δεκζμβριο του 1868 θ 
Τουρκία κατθγορεί τθν Ελλάδα για ενεργό ανάμειξθ ςτθν τουρκικι επανάςταςθ, 
απειλϊντασ με ελλθνοτουρκικό πόλεμο. Με τθ Διάςκεψθ των Ραριςίων και τθν αποδοχι 
από τθν Ελλάδα των τουρκικϊν αξιϊςεων, από τθν κυβζρνθςθ του Κρ. Ηαΐμθ, λιγει 
διπλωματικά τα τουρκικό ηιτθμα. Θ επανάςταςθ είχε εκπνεφςει. 
Πθγζσ πλθροφοριϊν: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τμ. ΛΓ, 266-276  -   Δετοράκθσ, Κ. (2010). Σο 
Κρθτικό Ηιτθμα από διπλωματικι άποψθ κατά το 19

ο
 και τισ αρχζσ του 20

ου
 αι.. το Κζματα 

Νεοελλθνικισ Λςτορίασ, 174-220. ΟΕΔΒ. 

 
Δράςθ 4θ:  

Μετά το τζλοσ τθσ επανάςταςθσ τθσ Κριτθσ, ςκζφτεςαι... Επθρζαςεσ  κι εςφ, από τθ δικι 
ςου κζςθ και τον ιδιαίτερο ρόλο ςου, τθν ζκβαςθ του αγϊνα των Κρθτϊν. Ραρακολοφκθςεσ 
τα γεγονότα με ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Τι ζφταιξε, λοιπόν, και οι τόςεσ ανκρϊπινεσ απϊλειεσ 
και οι υλικζσ καταςτροφζσ για τθν Κριτθ ςτάκθκαν χωρίσ ουςιαςτικό αντίκριςμα; 
Κατακζτεισ τισ ςκζψεισ ςου ςε ζνα κείμενο, το οποίο εμπιςτεφεςαι ςτο γιο ςου... Τον 
προορίηεισ για πολιτικό. Ρρζπει να μάκει για τα πολιτικά και διπλωματικά παιχνίδια. 
 

Δράςθ 5θ: 
Γράψε πϊσ νιϊκεισ τϊρα που εμβάκυνεσ ζςτω και λίγο ςτο κζμα τθσ υποςτιριξθσ τθσ 
Κρθτικισ Επανάςταςθσ. 

 

 
Δράςθ 5θ: 

Ρϊσ αιςκάνομαι; 

Για το νθςί... 
Για το μάκθμα... 



582 
 

10ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  
Από τον Όκωνα μζχρι . . .ςιμερα  

 
Δράςθ 1θ:  

Βράδυ Σαββάτου βρίςκεςτε ςτο δθμοτικό κζατρο με τθν παρζα ςασ, φίλουσ και γνωςτοφσ 
από το ςχολείο. Ραρακολουκείτε τον εραςιτεχνικό κίαςο ςε δφο ζργα ενόσ όχι πολφ 
γνωςτοφ ςε εςάσ κεατρικοφ ςυγγραφζα, του Θλία Καπετανάκθ.  
Ρρόκειται για τα ζργα «Θ Βεγγζρα» και «Το γεφμα του Ραπι», που ςφμφωνα με το 
πρόγραμμα τθσ παράςταςθσ γράφτθκαν κατά τθν τελευταία δεκαετία του 19ου αι. 
ίχνετε μια ματιά ςτο πρόγραμμα... 
 

Δράςθ 2θ: 
Φϊτα- Αυλαία- Θ παράςταςθ ξεκινά... Αλλά... Οι θκοποιοί δεν ζχουν αςκθκεί 
ικανοποιθτικά... Θ ςκθνοκεςία είναι άτεχνθ... Μςωσ το ζργο να είναι καλό, αλλά θ 
παράςταςθ είναι βαρετι... Χάνεςαι ςτισ ςκζψεισ ςου... Ζχεισ κι επαναλθπτικό διαγϊνιςμα 
για τθ Δευτζρα ςτθν ιςτορία... ςτο 19ο αι. του νεοςφςτατου ελλθνικοφ κράτουσ.  
Ξαφνικά, κάτι κεντρίηει το ενδιαφζρον ςου... Μια απλι ατάκα από ζναν θκοποιό που 
υποδφεται κάποιον «Νερουλό»... 
«Κυβζρνθςισ ζπρεπε να είμαι εγϊ! Κα ζκανα το κράτοσ ρολόγι για 24 ϊρεσ! Αλλά χρειάηεται 
μυαλό γι’  αυτά τα πράγματα... Να ςου περιορίςω τα ζξοδα του προχπολογιςμοφ εισ το 
ιμιςυ, ...να ςου αυξιςω τα ζςοδα εισ το διπλάςιον, ...να ςου τραβιξω το κοντφλι του 
ςτρατοφ...» 
Πθγι: Θλία Καπετανάκθ, Θ Βεγγζρα (κθνι δωδζκατθ). 
ε ποια ιςτορικά γεγονότα του 19ου αι. μπορεί να αναφερόταν ο «Νερουλόσ»; Φαντάηεςαι 
μια ςκθνι ςοβαρι ι αςτεία που διαδραματίηεται ςε αυτιν τθν ιςτορικι περίοδο και  ξεκινά 
ι καταλιγει ςτθν παραπάνω φράςθ... Αφοφ τθ ςυηθτιςεισ με τουσ φίλουσ ςου, παρουςίαςζ 
τθν με τθ βοικειά τουσ... 

 
Δράςθ 3θ:  

Μετά το διάλειμμα πάλι τα ίδια... Ζνασ θκοποιόσ που υποδφεται κάποιον «Νιλα» φωνάηει 
ςτθ ςκθνι. Αλλά, για δεσ... Ράλι μια φράςθ ςου κάνει εντφπωςθ... 
«Είδεσ εκεί, αδελφζ, κακοικεια! Να ηθτοφν να ςε γελάςουν ‘μπροσ ςτα μάτια ςου! Είναι 
φοβερά δθλαδι θ εξαχρείωςισ, εισ τθν οποίαν ζφταςεν ο τόποσ. Ροφ κα πάμε με αυτόν τον 
κατιφορο που επιραμε, ζνασ Κεόσ θξεφρει...» 
Πθγι: Θλία Καπετανάκθ, Το γεφμα του Ραπι. 
Για φαντάςου... λόγια τόςο παλιά και τόςο επίκαιρα. Λεσ και γράφτθκαν ςιμερα. Πόςεσ 
φορζσ δεν τα ζχεισ ακοφςει από μεγαλφτερουσ ςε μια αδιάφορθ ςυηιτθςθ ςαν ζναυςμα για 
μεγαλφτερθ οικειότθτα, που κα επιτρζψει ςτουσ ομιλθτζσ να αναπτφξουν το δικεν πολιτικό 
τουσ όραμα... Κυμάςαι μια πρόςφατθ ςχετικι ςκθνι τθσ κακθμερινότθτάσ ςου, που 
ξεκίνθςε από μια φράςθ ςαν κι αυτι: «Είναι φοβερά δθλαδι θ εξαχρείωςισ, εισ τθν οποίαν 
ζφταςεν ο τόποσ»... Αφοφ τθ ςυηθτιςεισ με τθν παρζα ςου, παρουςίαςζ τθν με τθ βοικειά 
τθσ... 
 

Δράςθ 4θ: 
Μετά από αυτι ςου τθν εμπειρία, ξυπνάσ Κυριακι πρωί-πρωί για να διαβάςεισ για το 
διαγϊνιςμά ςου. Αξίηει, άραγε θ προςπάκεια που κα καταβάλεισ; Και δεν εννοείσ το 
βακμό... Αξίηει να διαβάςεισ τθν ιςτορία τθσ Ελλάδασ του 19ου αι., μιασ εποχισ με τόςα 
προβλιματα και αδιζξοδα; Γράφεισ τισ ςκζψεισ ςου ςε μια κόλλα χαρτί. Κα το δϊςεισ αφριο 
ςτθν κα Κωςτι, τθν κακθγιτρια τθσ ιςτορίασ... Μπορεί  να κζλει να το διαβάςει και να το 
ςυηθτιςετε ςτθν τάξθ... Ζτςι, μπορεί να γλιτϊςετε και το διαγϊνιςμα.  
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Δράςθ 5θ: 
Το ταξίδι ςτο παρελκόν τελείωςε... Κλείςε τα μάτια για λίγο και κυμιςου... Γράψε λίγα 
λόγια για τθν αίςκθςθ που ςου άφθςε... Απάντθςε όςο πιο ειλικρινά μπορείσ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑ: Επωτήσειρ αξιολόγησηρ Α-1 & Γ-1 

Α΄/Γ΄ Γυμνασίου                                                                                 2012-2013 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Όνομα: .................................................................................................................................................................. 

Τώρα που τελείωςαν τα μακιματα, κα ιταν καλό να κυμθκοφμε τι κάναμε και πώσ το κάναμε... Να δοφμε αν μασ 
άρεςε ι αν κα κζλαμε να είναι διαφορετικό. 
 
Εδώ και αρκετό καιρό αναπτφξαμε ζνα ςχζδιο εργαςίασ (project) που ζμοιαηε με ταξίδι ςτο χρόνο. Ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ, παιχνίδια, ςκθνζσ, ρόλοι, παντομίμα... 
 
Τι διαφορετικό ςυνζβθ ςτο ταξίδι μασ ςτο χρόνο, όπωσ το ηιςαμε εδϊ και δζκα εβδομάδεσ περίπου;  
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 Ήταν καλό αυτό που ςυνζβθ; Ήταν ενδιαφζρον; 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

Βοικθςε τθν τάξθ; Πϊσ; 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

Βοικθςε το μάκθμα; Πϊσ; 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Υπιρξε κάποιο πρόβλθμα;  

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Είχε αρνθτικζσ πλευρζσ θ διδαςκαλία αυτι;  

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................  

Έμακεσ, μιπωσ, κάτι για τον εαυτό ςου;  
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............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Ζωγράφιςε, γράψε, κάνε ό,τι κζλεισ, για να αποδϊςεισ αυτό που αποκόμιςεσ από τα μακιματα αυτά. 

 

 

 

 

 

 

 

Καλι επιτυχία ςτισ εξετάςεισ... 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΒ: Ποςοτικι ανάλυςθ δεδομζνων τελικισ αξιολόγθςθσ 

 
1. Πίνακεσ περιγραφικισ ςτατιςτικισ 

 
Σι διαφορετικό ςυνζβθ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

"Βησκαηηθή" επαθή κε ην 
παξειζόλ 

11 24,4 24,4 24,4 

Μάζακε πεξηζζόηεξα 9 20,0 20,0 44,4 

Έθπιεμε 25 55,6 55,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 
Ήηαλ θαιό απηό πνπ ζπλέβε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Ναη 45 100,0 100,0 100,0 

 
Γηαηί ήηαλ θαιό; 

 Responses Percent of Cases 

N Percent 

Γηαηί ήηαλ θαιό θη 
ελδηαθέξνλ;

a
 

Γηαζθεδαζηηθό 35 31,2% 77,8% 

Kαιύηεξε θαηαλόεζε 28 25,0% 62,2% 

Μάζακε λα ζπλεξγαδόκαζηε 25 22,3% 55,6% 

Αλαπηύμακε ην ιόγν καο 4 3,6% 8,9% 

Μαο έβαδε λα ζθεθηνύκε 20 17,9% 44,4% 
Total 112 100,0% 248,9% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
Βνήζεζε ηελ ηάμε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Ναη 45 100,0 100,0 100,0 

 
Πώο βνήζεζε ηελ ηάμε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Βνήζεζε ζηελ επηθνηλσλία 
θαη ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ 
καζεηώλ 

30 66,7 66,7 66,7 

Μαο βνήζεζε λα 
θαηαιάβνπκε πεξηζζόηεξα 
από όζα κπνξεί έλα παηδί 
ηεο ειηθίαο καο 

10 22,2 22,2 88,9 

Διεύζεξε έθθξαζε 5 11,1 11,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 
Βνήζεζε ην κάζεκα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Ναη 45 100,0 100,0 100,0 

 
Πώο βνήζεζε ην κάζεκα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Καιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ 
καζήκαηνο 

24 53,3 53,3 53,3 

Παίξλακε πξσηνβνπιίεο, αληί 
λα καζαίλνπκε απ'  έμσ 

4 8,9 8,9 62,2 

Πην επράξηζηε αηκόζθαηξα 17 37,8 37,8 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Υπήξμε θάπνην πξόβιεκα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ναη 19 42,2 42,2 42,2 

Όρη 26 57,8 57,8 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 
Υπήξμαλ πξνβιήκαηα;Πνηα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Καλέλα πξόβιεκα 26 57,8 57,8 57,8 

Γισζζηθή έθθξαζε 3 6,7 6,7 64,4 

Φξόλνο 2 4,4 4,4 68,9 

Πξόβιεκα ζηε 
ζπλεξγαζία & 
Φαζαξία 

13 28,9 28,9 97,8 

Πξνζαξκνγή 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 
Δίρε αξλεηηθέο πιεπξέο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Όρη 45 100,0 100,0 100,0 

 
Έκαζεο θάηη γηα ηνλ εαπηό ζνπ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ναη 42 93,3 93,3 93,3 

Όρη 3 6,7 6,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 
Τη έκαζεο γηα ηνλ εαπηό ζνπ; 

 Responses Percent of Cases 

N Percent 

Τη έκαζα γηα ηνλ εαπηό κνπ;
a
 

Όηη κπνξώ λα ζθέθηνκαη ζαλ 
ηνπο αλζξώπνπο ηνπ 
παξειζόληνο 

8 10,3% 18,6% 

Όηη κπνξώ λα ζθέθηνκαη θαη 
λα αμηνινγώ ηελ πνιηηηθή 

11 14,1% 25,6% 

Όηη κε πην επράξηζηε κνξθή 
δηδαζθαιίαο απνδίδσ 
θαιύηεξα θαη κπνξώ λα 
νινθιεξώλσ ηηο ζθέςεηο κνπ 

17 21,8% 39,5% 

Όηη κπνξώ λα ζπλεξγάδνκαη 
κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ 

24 30,8% 55,8% 

Όηη κνπ αξέζεη ε ηζηνξία 18 23,1% 41,9% 
Total 78 100,0% 181,4% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
Κάλε θάηη γηα λα απνδώζεηο απηό πνπ απνθόκηζεο από ηα καζήκαηα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Κακία απάληεζε 10 22,2 22,2 22,2 

Η ζπλεξγαζία νδεγεί ζε εηο 
βάζνο θαηαλόεζε 

5 11,1 11,1 33,3 

Μήλπκα γηα πνιηηηθή δξάζε 2 4,4 4,4 37,8 

Ήηαλ ππέξνρα 28 62,2 62,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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2. Πίνακεσ επαγωγικισ ςτατιςτικισ –φγκριςθ ανά τάξθ 

 
Σι διαφορετικό ςυνζβθ; –Ανά τάξθ 

Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή Οκάδα 

Τη 
δηαθνξεηη- 
θό ζπλέβε 

"Βησκαηηθή" επαθή 
κε ην παξειζόλ 

Count 5 6 11 

% within Τη 
δηαθνξεηηθό 
ζπλέβε 

45,5% 54,5% 100,0% 

% within Τάμε 20,8% 28,6% 24,4% 

Μάζακε 
πεξηζζόηεξα 

Count 5 4 9 

% within Τη 
δηαθνξεηηθό 
ζπλέβε 

55,6% 44,4% 100,0% 

% within Τάμε 20,8% 19,0% 20,0% 

Έθπιεμε 

Count 14 11 25 

% within Τη 
δηαθνξεηηθό 
ζπλέβε 

56,0% 44,0% 100,0% 

% within Τάμε 58,3% 52,4% 55,6% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Τη 
δηαθνξεηηθό 
ζπλέβε 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,364
a
 2 ,834 

Likelihood Ratio ,363 2 ,834 
Linear-by-Linear Association ,292 1 ,589 
N of Valid Cases 45   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 4,20. 

 
Ήταν καλό κι ενδιαφζρον αυτό που ςυνζβθ; -Ανά τάξθ 

Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Ήηαλ θαιό απηό πνπ ζπλέβε; Ναη 

Count 24 21 45 

% within Ήηαλ θαιό απηό πνπ 
ζπλέβε; 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Ήηαλ θαιό απηό πνπ 
ζπλέβε; 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value 

Pearson Chi-Square .
a
 

N of Valid Cases 45 

a. No statistics are computed 
because Ήηαλ θαιό απηό πνπ 
ζπλέβε; is a constant. 
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Ήταν διαςκεδαςτικό -Ανά τάξθ 
Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γηαζθεδαζηηθό 

Ναη 

Count 17 18 35 

% within Γηαζθεδαζηηθό 48,6% 51,4% 100,0% 

% within Τάμε 70,8% 85,7% 77,8% 

Όρη 

Count 7 3 10 

% within Γηαζθεδαζηηθό 70,0% 30,0% 100,0% 

% within Τάμε 29,2% 14,3% 22,2% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Γηαζθεδαζηηθό 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,435
a
 1 ,231   

Continuity Correction
b
 ,703 1 ,402   

Likelihood Ratio 1,474 1 ,225   

Fisher's Exact Test    ,296 ,202 
Linear-by-Linear Association 1,403 1 ,236   

N of Valid Cases 45     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,67. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Καλφτερθ κατανόθςθ –Ανά τάξθ 

Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Kαιύηεξε θαηαλόεζε 

Ναη 

Count 14 14 28 

% within Kαιύηεξε 
θαηαλόεζε 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within Τάμε 58,3% 66,7% 62,2% 

Όρη 

Count 10 7 17 

% within Kαιύηεξε 
θαηαλόεζε 

58,8% 41,2% 100,0% 

% within Τάμε 41,7% 33,3% 37,8% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Kαιύηεξε 
θαηαλόεζε 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,331
a
 1 ,565   

Continuity Correction
b
 ,071 1 ,789   

Likelihood Ratio ,332 1 ,564   

Fisher's Exact Test    ,759 ,396 
Linear-by-Linear Association ,324 1 ,569   

N of Valid Cases 45     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,93. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Μάκαμε να ςυνεργαηόμαςτε –Ανά τάξθ 
Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Μάζακε λα ζπλεξγαδόκαζηε 

Ναη 

Count 13 12 25 

% within Μάζακε λα 
ζπλεξγαδόκαζηε 

52,0% 48,0% 100,0% 

% within Τάμε 54,2% 57,1% 55,6% 

Όρη 

Count 11 9 20 

% within Μάζακε λα 
ζπλεξγαδόκαζηε 

55,0% 45,0% 100,0% 

% within Τάμε 45,8% 42,9% 44,4% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Μάζακε λα 
ζπλεξγαδόκαζηε 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,040
a
 1 ,841   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,040 1 ,841   

Fisher's Exact Test    1,000 ,540 
Linear-by-Linear Association ,039 1 ,843   

N of Valid Cases 45     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,33. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Αναπτφξαμε το λόγο μασ –Ανά τάξθ 

Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Αλαπηύμακε ην ιόγν καο 

Ναη 

Count 1 3 4 

% within Αλαπηύμακε ην ιόγν 
καο 

25,0% 75,0% 100,0% 

% within Τάμε 4,2% 14,3% 8,9% 

Όρη 

Count 23 18 41 

% within Αλαπηύμακε ην ιόγν 
καο 

56,1% 43,9% 100,0% 

% within Τάμε 95,8% 85,7% 91,1% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Αλαπηύμακε ην ιόγν 
καο 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,416
a
 1 ,234   

Continuity Correction
b
 ,442 1 ,506   

Likelihood Ratio 1,458 1 ,227   

Fisher's Exact Test    ,326 ,254 
Linear-by-Linear Association 1,385 1 ,239   

N of Valid Cases 45     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,87. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Μασ ζβαηε να ςκεφτοφμε –Ανά τάξθ 
Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Μαο έβαδε λα ζθεθηνύκε 

Ναη 

Count 7 13 20 

% within Μαο έβαδε λα 
ζθεθηνύκε 

35,0% 65,0% 100,0% 

% within Τάμε 29,2% 61,9% 44,4% 

Όρη 

Count 17 8 25 

% within Μαο έβαδε λα 
ζθεθηνύκε 

68,0% 32,0% 100,0% 

% within Τάμε 70,8% 38,1% 55,6% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Μαο έβαδε λα 
ζθεθηνύκε 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,862
a
 1 ,027   

Continuity Correction
b
 3,626 1 ,057   

Likelihood Ratio 4,942 1 ,026   

Fisher's Exact Test    ,038 ,028 
Linear-by-Linear Association 4,754 1 ,029   

N of Valid Cases 45     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,33. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Βοικθςε τθν τάξθ; -Ανά τάξθ 

Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Βνήζεζε ηελ ηάμε; Ναη 

Count 24 21 45 

% within Βνήζεζε ηελ ηάμε; 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Βνήζεζε ηελ ηάμε; 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value 

Pearson Chi-Square .
a
 

N of Valid Cases 45 

a. No statistics are computed 
because Βνήζεζε ηελ ηάμε; is a 
constant. 
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Πώσ βοικθςε τθν τάξθ; –Ανά τάξθ 
Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Πώο βνήζεζε 
ηελ ηάμε; 

Βνήζεζε ζηελ 
επηθνηλσλία θαη ηε 
ζπλεξγαζία όισλ ησλ 
καζεηώλ 

Count 18 12 30 

% within Πώο βνήζεζε ηελ 
ηάμε; 

60,0% 40,0% 100,0% 

% within Τάμε 75,0% 57,1% 66,7% 

Μαο βνήζεζε λα 
θαηαιάβνπκε 
πεξηζζόηεξα από όζα 
κπνξεί έλα παηδί ηεο 
ειηθίαο καο 

Count 5 5 10 

% within Πώο βνήζεζε ηελ 
ηάμε; 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within Τάμε 20,8% 23,8% 22,2% 

Διεύζεξε έθθξαζε 

Count 1 4 5 

% within Πώο βνήζεζε ηελ 
ηάμε; 

20,0% 80,0% 100,0% 

% within Τάμε 4,2% 19,0% 11,1% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Πώο βνήζεζε ηελ 
ηάμε; 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,813
a
 2 ,245 

Likelihood Ratio 2,935 2 ,230 
Linear-by-Linear Association 2,502 1 ,114 
N of Valid Cases 45   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 2,33. 

 
Βοικθςε το μάκθμα; -Ανά τάξθ 

Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Βνήζεζε ην κάζεκα; Ναη 

Count 24 21 45 

% within Βνήζεζε ην κάζεκα; 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Βνήζεζε ην κάζεκα; 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value 

Pearson Chi-Square .
a
 

N of Valid Cases 45 

a. No statistics are computed 
because Βνήζεζε ην κάζεκα; is a 
constant. 
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Πώσ βοικθςε το μάκθμα; -Ανά τάξθ 
Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: 
Πεηξακαηηθή 

Οκάδα 

Γ-1: 
Πεηξακαηηθή 

Οκάδα 

Πώο βνήζεζε ην 
κάζεκα; 

Καιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ 
καζήκαηνο 

Count 14 10 24 

% within Πώο βνήζεζε ην κάζεκα; 58,3% 41,7% 100,0% 

% within Τάμε 58,3% 47,6% 53,3% 

Παίξλακε πξσηνβνπιίεο, 
αληί λα καζαίλνπκε απ'  έμσ 

Count 1 3 4 

% within Πώο βνήζεζε ην κάζεκα; 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Τάμε 4,2% 14,3% 8,9% 

Πην επράξηζηε αηκόζθαηξα 

Count 9 8 17 

% within Πώο βνήζεζε ην κάζεκα; 52,9% 47,1% 100,0% 

% within Τάμε 37,5% 38,1% 37,8% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Πώο βνήζεζε ην κάζεκα; 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,532
a
 2 ,465 

Likelihood Ratio 1,575 2 ,455 
Linear-by-Linear Association ,158 1 ,691 
N of Valid Cases 45   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 1,87. 

 

Τπιρξε κάποιο πρόβλθμα; 
Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Υπήξμε θάπνην πξόβιεκα; 

Ναη 

Count 13 6 19 

% within Υπήξμε θάπνην 
πξόβιεκα; 

68,4% 31,6% 100,0% 

% within Τάμε 54,2% 28,6% 42,2% 

Όρη 

Count 11 15 26 

% within Υπήξμε θάπνην 
πξόβιεκα; 

42,3% 57,7% 100,0% 

% within Τάμε 45,8% 71,4% 57,8% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Υπήξμε θάπνην 
πξόβιεκα; 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,008
a
 1 ,083   

Continuity Correction
b
 2,050 1 ,152   

Likelihood Ratio 3,058 1 ,080   

Fisher's Exact Test    ,131 ,076 
Linear-by-Linear Association 2,941 1 ,086   

N of Valid Cases 45     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,87. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Προβλιματα –Ανά τάξθ 
Πξνβιήκαηα * Τάμε Crosstabulation 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Πξνβιήκαηα 

Καλέλα πξόβιεκα 

Count 11 15 26 

% within Πξνβιήκαηα 42,3% 57,7% 100,0% 

% within Τάμε 45,8% 71,4% 57,8% 

Γισζζηθή έθθξαζε 

Count 0 3 3 

% within Πξνβιήκαηα 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Τάμε 0,0% 14,3% 6,7% 

Φξόλνο 

Count 1 1 2 

% within Πξνβιήκαηα 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Τάμε 4,2% 4,8% 4,4% 

Πξνβιήκαηα ζηε 
ζπλεξγαζία θαη 
θαζαξία 

Count 12 1 13 

% within Πξνβιήκαηα 92,3% 7,7% 100,0% 

% within Τάμε 50,0% 4,8% 28,9% 

Πξνζαξκνγή 

Count 0 1 1 

% within Πξνβιήκαηα 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Τάμε 0,0% 4,8% 2,2% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Πξνβιήκαηα 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 13,784
a
 4 ,008 

Likelihood Ratio 16,934 4 ,002 
Linear-by-Linear Association 5,705 1 ,017 
N of Valid Cases 45   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,47. 

 

Πρόβλθμα με τθ Γλωςςικι ζκφραςθ –Ανά τάξθ 
Γισζζηθή έθθξαζε * Τάμε Crosstabulation 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γισζζηθή έθθξαζε 

Ναη 

Count 0 3 3 

% within Γισζζηθή έθθξαζε 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Τάμε 0,0% 14,3% 6,7% 

Όρη 

Count 24 18 42 

% within Γισζζηθή έθθξαζε 57,1% 42,9% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 85,7% 93,3% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Γισζζηθή έθθξαζε 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,673
a
 1 ,055   

Continuity Correction
b
 1,736 1 ,188   

Likelihood Ratio 4,819 1 ,028   

Fisher's Exact Test    ,094 ,094 
Linear-by-Linear Association 3,592 1 ,058   

N of Valid Cases 45     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,40. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Πρόβλθμα με το χρόνο –Ανά τάξθ 
Φξόλνο * Τάμε Crosstabulation 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Φξόλνο 

Ναη 

Count 1 1 2 

% within Φξόλνο 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Τάμε 4,2% 4,8% 4,4% 

Όρη 

Count 23 20 43 

% within Φξόλνο 53,5% 46,5% 100,0% 

% within Τάμε 95,8% 95,2% 95,6% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Φξόλνο 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,009
a
 1 ,923   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,009 1 ,923   

Fisher's Exact Test    1,000 ,721 
Linear-by-Linear Association ,009 1 ,924   

N of Valid Cases 45     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,93. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Πρόβλθμα με ςυνεργαςία και φαςαρία 
Σπλεξγαζία  θαη θαζαξία * Τάμε Crosstabulation 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Σπλεξγαζία  θαη θαζαξία 

Ναη 

Count 12 1 13 

% within Σπλεξγαζία  θαη 
θαζαξία 

92,3% 7,7% 100,0% 

% within Τάμε 50,0% 4,8% 28,9% 

Όρη 

Count 12 20 32 

% within Σπλεξγαζία  θαη 
θαζαξία 

37,5% 62,5% 100,0% 

% within Τάμε 50,0% 95,2% 71,1% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Σπλεξγαζία  θαη 
θαζαξία 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 11,157
a
 1 ,001   

Continuity Correction
b
 9,064 1 ,003   

Likelihood Ratio 12,792 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,001 ,001 
Linear-by-Linear Association 10,909 1 ,001   

N of Valid Cases 45     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,07. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Δυςκολία με τθν προςαρμογι –Ανά τάξθ 
Πξνζαξκνγή * Τάμε Crosstabulation 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Πξνζαξκνγή 

Ναη 

Count 0 1 1 

% within Πξνζαξκνγή 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Τάμε 0,0% 4,8% 2,2% 

Όρη 

Count 24 20 44 

% within Πξνζαξκνγή 54,5% 45,5% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 95,2% 97,8% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Πξνζαξκνγή 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,169
a
 1 ,280   

Continuity Correction
b
 ,005 1 ,946   

Likelihood Ratio 1,550 1 ,213   

Fisher's Exact Test    ,467 ,467 
Linear-by-Linear Association 1,143 1 ,285   

N of Valid Cases 45     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,47. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Είχε αρνθτικζσ πλευρζσ; -Ανά τάξθ 
Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Δίρε αξλεηηθέο πιεπξέο; Όρη 

Count 24 21 45 

% within Δίρε αξλεηηθέο 
πιεπξέο; 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Δίρε αξλεηηθέο 
πιεπξέο; 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value 

Pearson Chi-Square .
a
 

N of Valid Cases 45 

a. No statistics are computed 
because Δίρε αξλεηηθέο πιεπξέο; is a 
constant. 

 

Ζμακεσ κάτι για τον εαυτό ςου; -Ανά τάξθ 
Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Έκαζεο θάηη γηα ηνλ εαπηό 
ζνπ; 

Ναη 

Count 23 19 42 

% within Έκαζεο θάηη γηα ηνλ 
εαπηό ζνπ; 

54,8% 45,2% 100,0% 

% within Τάμε 95,8% 90,5% 93,3% 

Όρη 

Count 1 2 3 

% within Έκαζεο θάηη γηα ηνλ 
εαπηό ζνπ; 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within Τάμε 4,2% 9,5% 6,7% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Έκαζεο θάηη γηα ηνλ 
εαπηό ζνπ; 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,517
a
 1 ,472   

Continuity Correction
b
 ,014 1 ,905   

Likelihood Ratio ,521 1 ,470   

Fisher's Exact Test    ,592 ,449 
Linear-by-Linear Association ,505 1 ,477   

N of Valid Cases 45     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,40. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Ζμακα ότι μπορώ να ςκζφτομαι, όπωσ οι άνκρωποι του παρελκόντοσ –Ανά τάξθ 
Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Όηη κπνξώ λα ζθέθηνκαη ζαλ 
ηνπο αλζξώπνπο ηνπ 
παξειζόληνο 

Ναη 

Count 2 6 8 

% within Όηη κπνξώ λα 
ζθέθηνκαη ζαλ ηνπο 
αλζξώπνπο ηνπ παξειζόληνο 

25,0% 75,0% 100,0% 

% within Τάμε 8,3% 28,6% 17,8% 

Όρη 

Count 22 15 37 

% within Όηη κπνξώ λα 
ζθέθηνκαη ζαλ ηνπο 
αλζξώπνπο ηνπ παξειζόληνο 

59,5% 40,5% 100,0% 

% within Τάμε 91,7% 71,4% 82,2% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Όηη κπνξώ λα 
ζθέθηνκαη ζαλ ηνπο 
αλζξώπνπο ηνπ παξειζόληνο 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,138
a
 1 ,076   

Continuity Correction
b
 1,906 1 ,167   

Likelihood Ratio 3,225 1 ,073   

Fisher's Exact Test    ,121 ,083 
Linear-by-Linear Association 3,069 1 ,080   

N of Valid Cases 45     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,73. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Ζμακα ότι μπορώ να ςκζφτομαι και να αξιολογώ τθν πολιτικι –Ανά τάξθ 

Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Όηη κπνξώ λα ζθέθηνκαη θαη 
λα αμηνινγώ ηελ πνιηηηθή 

Ναη 

Count 2 9 11 

% within Όηη κπνξώ λα 
ζθέθηνκαη θαη λα αμηνινγώ 
ηελ πνιηηηθή 

18,2% 81,8% 100,0% 

% within Τάμε 8,3% 42,9% 24,4% 

Ναη 

Count 22 12 34 

% within Όηη κπνξώ λα 
ζθέθηνκαη θαη λα αμηνινγώ 
ηελ πνιηηηθή 

64,7% 35,3% 100,0% 

% within Τάμε 91,7% 57,1% 75,6% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Όηη κπνξώ λα 
ζθέθηνκαη θαη λα αμηνινγώ 
ηελ πνιηηηθή 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



597 
 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,228
a
 1 ,007   

Continuity Correction
b
 5,479 1 ,019   

Likelihood Ratio 7,603 1 ,006   

Fisher's Exact Test    ,013 ,009 
Linear-by-Linear Association 7,067 1 ,008   

N of Valid Cases 45     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,13. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Ζμακα ότι θ ευχάριςτθ διδαςκαλία επθρεάηει κετικά τθν επίδοςι μου –Ανά τάξθ 
Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Όηη κε πην επράξηζηε κνξθή 
δηδαζθαιίαο απνδίδσ 
θαιύηεξα θαη κπνξώ λα 
νινθιεξώλσ ηηο ζθέςεηο κνπ 

Ναη 

Count 8 9 17 

% within Όηη κε πην επράξηζηε 
κνξθή δηδαζθαιίαο απνδίδσ 
θαιύηεξα θαη κπνξώ λα 
νινθιεξώλσ ηηο ζθέςεηο κνπ 

47,1% 52,9% 100,0% 

% within Τάμε 33,3% 42,9% 37,8% 

Όρη 

Count 16 12 28 

% within Όηη κε πην επράξηζηε 
κνξθή δηδαζθαιίαο απνδίδσ 
θαιύηεξα θαη κπνξώ λα 
νινθιεξώλσ ηηο ζθέςεηο κνπ 

57,1% 42,9% 100,0% 

% within Τάμε 66,7% 57,1% 62,2% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Όηη κε πην επράξηζηε 
κνξθή δηδαζθαιίαο απνδίδσ 
θαιύηεξα θαη κπνξώ λα 
νινθιεξώλσ ηηο ζθέςεηο κνπ 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,432
a
 1 ,511   

Continuity Correction
b
 ,122 1 ,727   

Likelihood Ratio ,432 1 ,511   

Fisher's Exact Test    ,552 ,363 
Linear-by-Linear Association ,423 1 ,516   

N of Valid Cases 45     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,93. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Ζμακα ότι μπορώ να ςυνεργάηομαι με τουσ ςυμμακθτζσ μου –Ανά τάξθ 

Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Όηη κπνξώ λα ζπλεξγάδνκαη 
κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ 

Ναη 

Count 19 5 24 

% within Όηη κπνξώ λα 
ζπλεξγάδνκαη κε ηνπο 
ζπκκαζεηέο κνπ 

79,2% 20,8% 100,0% 

% within Τάμε 79,2% 23,8% 53,3% 

Όρη 

Count 5 16 21 

% within Όηη κπνξώ λα 
ζπλεξγάδνκαη κε ηνπο 
ζπκκαζεηέο κνπ 

23,8% 76,2% 100,0% 

% within Τάμε 20,8% 76,2% 46,7% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Όηη κπνξώ λα 
ζπλεξγάδνκαη κε ηνπο 
ζπκκαζεηέο κνπ 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 13,790
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 11,655 1 ,001   

Likelihood Ratio 14,567 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 
Linear-by-Linear Association 13,483 1 ,000   

N of Valid Cases 45     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,80. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Ζμακα ότι μου αρζςει θ Ιςτορία –Ανά τάξθ 

Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Όηη κνπ αξέζεη ε ηζηνξία 

Ναη 

Count 6 12 18 

% within Όηη κνπ αξέζεη ε 
ηζηνξία 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within Τάμε 25,0% 57,1% 40,0% 

Όρη 

Count 18 9 27 

% within Όηη κνπ αξέζεη ε 
ηζηνξία 

66,7% 33,3% 100,0% 

% within Τάμε 75,0% 42,9% 60,0% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Όηη κνπ αξέζεη ε 
ηζηνξία 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,821
a
 1 ,028   

Continuity Correction
b
 3,575 1 ,059   

Likelihood Ratio 4,897 1 ,027   

Fisher's Exact Test    ,037 ,029 
Linear-by-Linear Association 4,714 1 ,030   

N of Valid Cases 45     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,40. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Κάνε κάτι για να αποδώςεισ αυτό που αποκόμιςεσ –Ανά τάξθ 
Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: 
Πεηξακαηηθή 

Οκάδα 

Γ-1: 
Πεηξακαηηθή 

Οκάδα 

Κάλε θάηη γηα λα 
απνδώζεηο απηό 
πνπ απνθόκηζεο 
από ηα 
καζήκαηα 

Κακία απάληεζε 

Count 3 7 10 

% within Κάλε θάηη γηα λα 
απνδώζεηο απηό πνπ απνθόκηζεο 
από ηα καζήκαηα 

30,0% 70,0% 100,0% 

% within Τάμε 12,5% 33,3% 22,2% 

Η ζπλεξγαζία νδεγεί ζε 
εηο βάζνο θαηαλόεζε 

Count 1 4 5 

% within Κάλε θάηη γηα λα 
απνδώζεηο απηό πνπ απνθόκηζεο 
από ηα καζήκαηα 

20,0% 80,0% 100,0% 

% within Τάμε 4,2% 19,0% 11,1% 

Μήλπκα γηα πνιηηηθή 
δξάζε 

Count 0 2 2 

% within Κάλε θάηη γηα λα 
απνδώζεηο απηό πνπ απνθόκηζεο 
από ηα καζήκαηα 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within Τάμε 0,0% 9,5% 4,4% 

Ήηαλ ππέξνρα 

Count 20 8 28 

% within Κάλε θάηη γηα λα 
απνδώζεηο απηό πνπ απνθόκηζεο 
από ηα καζήκαηα 

71,4% 28,6% 100,0% 

% within Τάμε 83,3% 38,1% 62,2% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Κάλε θάηη γηα λα 
απνδώζεηο απηό πνπ απνθόκηζεο 
από ηα καζήκαηα 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 10,389
a
 3 ,016 

Likelihood Ratio 11,459 3 ,009 
Linear-by-Linear Association 7,013 1 ,008 
N of Valid Cases 45   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,93. 

 
Η ςυνεργαςία οδθγεί ςτθν κατανόθςθ –Ανά τάξθ 

Crosstab 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Η ζπλεξγαζία νδεγεί ζηελ 
θαηαλόεζε 

Ναη 

Count 1 4 5 

% within Η ζπλεξγαζία νδεγεί 
ζηελ θαηαλόεζε 

20,0% 80,0% 100,0% 

% within Τάμε 4,2% 19,0% 11,1% 

Όρη 

Count 23 17 40 

% within Η ζπλεξγαζία νδεγεί 
ζηελ θαηαλόεζε 

57,5% 42,5% 100,0% 

% within Τάμε 95,8% 81,0% 88,9% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Η ζπλεξγαζία νδεγεί 
ζηελ θαηαλόεζε 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,511
a
 1 ,113   

Continuity Correction
b
 1,230 1 ,267   

Likelihood Ratio 2,631 1 ,105   

Fisher's Exact Test    ,169 ,134 
Linear-by-Linear Association 2,455 1 ,117   

N of Valid Cases 45     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,33. 
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b. Computed only for a 2x2 table 

 
Πολιτικι δράςθ –Ανά τάξθ 

Πνιηηηθή δξάζε * Τάμε Crosstabulation 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Πνιηηηθή δξάζε 

Ναη 

Count 0 2 2 

% within Πνιηηηθή δξάζε 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Τάμε 0,0% 9,5% 4,4% 

Όρη 

Count 24 19 43 

% within Πνιηηηθή δξάζε 55,8% 44,2% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 90,5% 95,6% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Πνιηηηθή δξάζε 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,392
a
 1 ,122   

Continuity Correction
b
 ,675 1 ,411   

Likelihood Ratio 3,155 1 ,076   

Fisher's Exact Test    ,212 ,212 
Linear-by-Linear Association 2,339 1 ,126   

N of Valid Cases 45     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,93. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Αξιολογικι κρίςθ –Ανά τάξθ 

Αμηνινγηθή θξίζε (ππέξνρα) * Τάμε Crosstabulation 

 Τάμε Total 

Α-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Γ-1: Πεηξακαηηθή 
Οκάδα 

Αμηνινγηθή θξίζε (ππέξνρα) 

Ναη 

Count 20 8 28 

% within Αμηνινγηθή θξίζε 
(ππέξνρα) 

71,4% 28,6% 100,0% 

% within Τάμε 83,3% 38,1% 62,2% 

Όρη 

Count 4 13 17 

% within Αμηνινγηθή θξίζε 
(ππέξνρα) 

23,5% 76,5% 100,0% 

% within Τάμε 16,7% 61,9% 37,8% 

Total 

Count 24 21 45 

% within Αμηνινγηθή θξίζε 
(ππέξνρα) 

53,3% 46,7% 100,0% 

% within Τάμε 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 9,751
a
 1 ,002   

Continuity Correction
b
 7,921 1 ,005   

Likelihood Ratio 10,130 1 ,001   

Fisher's Exact Test    ,002 ,002 
Linear-by-Linear Association 9,534 1 ,002   

N of Valid Cases 45     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,93. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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