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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σν ζέκα  ηεο παξνχζαο εξγαζία είλαη ε ζπκβνιή ηεο  Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο Β΄  

Γπκλαζίνπ. πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ε ρξήζε ησλ δξακαηηθψλ ηερληθψλ ζην κάζεκα 

ηεο Λνγνηερλίαο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ην 

ζρεδηαζκφ καζεκάησλ έρεη πνιιαπιέο θαη πνιπεπίπεδεο σθέιεηεο ζηελ καζεζηαθή, 

θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή εμέιημε ησλ εθήβσλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. Μπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ζηαζεξφ πιαίζην εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο, δηεξεπλεηηθήο 

δηδαζθαιίαο θεληξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ απηελέξγεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ 

ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο κε ηε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε 

ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγφ πξφζιεςε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ζηελ πξφθιεζε 

δεκηνπξγηθψλ  αλαγλσζηηθψλ αληαπνθξίζεσλ  ζε απηφ θαη ζηελ  αλάπηπμε θξηηηθήο 

ζθέςεο. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζπληειείηαη κε απηφ ην ζπλδπαζκφ επλνεί ηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ε νπνία βαξχλεη ζηε ςπρνινγηθή ζπγθξφηεζε θαη ζηηο 

επηινγέο δσήο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο. Ζ ζπζρέηηζε ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο 

ζηελ Δθπαίδεπζε κε ηελ Λνγνηερλία θαη ηελ απηνεθηίκεζε απνηέιεζε ηε ζεσξεηηθή 

βάζε πάλσ ζηελ νπνία  νξγαλψζεθε ε έξεπλα δξάζεο ζε καζεηέο ηεο  δεπηέξαο ηάμεο 

ηνπ Γπκλαζίνπ Κξαληδίνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17.  Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

δξάζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πελήληα δχν (52) καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ είθνζη έμη  (26) 

απνηέιεζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη νη ππφινηπνη ηελ νκάδα ειέγρνπ. Πεξηέιαβε 

δέθα  (10)  δίσξεο ζεαηξνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Λνγνηερλίαο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ. Οη παξεκβάζεηο αθνινχζεζαλ 

ζπγθεθξηκέλε δνκή πνπ αξζξψλεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο: εηζαγσγή, ελεξγνπνίεζε, 

αλάπηπμε-παξνπζίαζε, αλαζηνραζκφο-αμηνιφγεζε. ε απηέο αμηνπνηήζεθε κηα 

πνηθηιία δξακαηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ επίηεπμε δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  

Κάζε παξέκβαζε εζηίαζε ζε  ινγνηερληθφ θείκελν (πεδφ ή πνηεηηθφ), ηνπ νπνίνπ ε 

δηδαζθαιία πξνβιέπεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ην Γπκλάζην. ηελ 

έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Σα 

επξήκαηα πξνέθπςαλ απφ ηε ρξήζε ηεο  ειιεληθήο θιίκαθαο κέηξεζεο απηνεθηίκεζεο 

πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο, ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο θαη 

απφ ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξεκβάζεσλ απφ ηνπο 

καζεηέο. Ο ζπζρεηηζκφο ησλ επξεκάησλ επηβεβαηψλεη ηελ αξρηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ρξήζε ησλ ηερληθψλ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε 
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ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ εθήβσλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ, ειηθίαο 13 -14 εηψλ. Δμεηάδνληαο ζπλνιηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

γίλεηαη θαλεξφ φηη είλαη πξνλνκηαθφο ν ζπλδπαζκφο  ηεο Λνγνηερλίαο  κε ηε 

Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε, γηαηί κπνξεί λα παξάγεη εκπινπηηζκέλα δηδαθηηθά 

ζελάξηα . Με απηά ελδπλακψλεηαη ε απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ, πνιιαπιαζηάδνληαη 

ηα νθέιε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ππνζηεξίδεηαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο εκςπρσηή. Ο αλαζηνραζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα έξεπλαο 

κεγαιχηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο γηα ην ζέκα αιιά θαη  ηελ επέθηαζε ηεο ζηηο 

ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ  ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο θαζψο θαη ζε 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα. Κξίλεηαη επίζεο, ρξήζηκε ε δηεξεχλεζε ηνπ 

ζέκαηνο ζε καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Σέινο, πξνηείλεηαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δξακαηηθψλ ηερληθψλ ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο. 
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ABSTRACT 

The subject of this paper is the contribution made by Drama in Education to boosting 

the self-esteem of pupils in Year 2 (grade 2) of Secondary School. More specifically, it 

examines the use of drama techniques in Literature lessons. The application of DIE to 

lesson planning has numerous benefits on a number of levels in terms of the 

educational, social and psychological development of adolescent pupils. It can create a 

stable framework for the implementation of collaborative, exploratory teaching 

methods, arousing the interest and encouraging the self-motivation of the participants. 

The association of Literature lessons with Theatre in Education contributes to the active 

assimilation of the literary text, the fostering of creative reading responses and the 

development of critical reflection. The educational process which is created through this 

association fosters the reinforcement of self-esteem which is a key issue for the 

psychological development and life choices of adolescents. The inter-relationship of 

Theatre in Education, Literature and self-esteem constitutes the theoretical basis upon 

which the action research was devised with pupils in Year 2(grade 2) at Kranidi 

Secondary School during the 2016-17 academic year. The specific action research was 

conducted with fifty-two (52) pupils, of whom twenty-six (26) were the experimental 

group and the remainder the control group. It was comprised of ten (10) two-hour 

theatre-educational sessions for the teaching of Literature over a four-month period. The 

sessions followed a specific structure which was made up of four phases: introduction, 

activation, development-presentation, self-reflection-evaluation. These made use of a 

variety of drama techniques for the accomplishment of different learning goals. Each 

session focused on a literary text (poetry or prose) the teaching of which was a 

mandatory part of the Secondary School's curriculum. The study used both qualitative 

and quantitative methods of data collection. The findings were evaluated with reference 

to the Greek Scale of Self-esteem before and after the sessions, group observations 

during the sessions and an evaluation questioner completed by all the pupils at the end 

of the programme. A comparison of the findings confirms the original research 

hypothesis, according to which the use of Drama in Education techniques in Literature 

lessons boosts the self-esteem of adolescent pupils aged 13 to 14. From an examination 

of the study results as a whole, it becomes apparent that the association of Literature 

lessons with Drama in Education is advantageous because it produces enriched 

educational scenarios. Through these the pupils' self-esteem is strengthened, the benefits 
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for the educational process are multiplied, and the role of the educational practitioner as 

facilitator is reinforced. The evaluation and assessment of the study as a whole seems to 

suggest the formulation of proposals for further research to be conducted over a longer 

period of time and with other year groups, both in Literature lessons and in other 

subjects. Also deemed useful would be research into the use of the same techniques 

with pupils who have learning difficulties. Finally, the further training of teachers is 

proposed, as well as the introduction of drama techniques into Literature lessons. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Drama in Education, self-esteem, Literature, adolescence, Secondary 

School, teaching, reading responses, theatre-educational sessions, data collection 

methods, proposals, educational practitioner as facilitator 
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Δηζαγσγή 

 

Οη έθεβνη θαινχληαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε λα απνθηήζνπλ πξνζφληα θαη 

δεμηφηεηεο, ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζ’ έλα θφζκν πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη ε αιιαγή θαη ε 

ξεπζηφηεηα. Ζ εθεβεία είλαη κηα πεξίνδνο αλάδπζεο έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

πξσηφγλσξσλ εκπεηξηψλ θαηά ηελ νπνία ζεκεηψλνληαη κεηαβνιέο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο 

ηεο αλάπηπμεο: βηνζσκαηηθφ, γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, θνηλσληθφ. Απηή ε 

κεηακφξθσζε  εθηφο απφ ηε ραξά ηεο αλαθάιπςεο ελφο θαηλνχξηνπ εαπηνχ ζπλνδεχεηαη 

απφ άγρνο θαη αλαηαξαρέο. Ζ ζπγθξφηεζε ηεο εθεβηθήο ηαπηφηεηαο επεξεάδεη ηηο 

επηινγέο ηεο ελήιηθεο δσήο θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζρνιηθή επίδνζε, 

αθνχ απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ αθαδεκατθή πνξεία θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπ αηφκνπ.«Αξρηθά, ν έθεβνο πξέπεη λα δηακνξθώζεη κηα εηθόλα γηα ηνλ Δαπηό ηνπ σο 

πξόζσπν, δειαδή λα ληώζεη όηη είλαη κηα μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα κε ηηο δηθέο ηνπ αμίεο, 

αξρέο θαη πεπνηζήζεηο θαη όηη δηαζέηεη κηα εζσηεξηθή ελόηεηα, δηαρξνληθή ζηαζεξόηεηα θαη 

ζπλέρεηα αλάκεζα ζε απηό πνπ ππήξμε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο θαη ζε 

απηό πνπ πξνζδνθά από ην αλακελόκελν κέιινλ
1
». (Μαθξή- Μπφηζαξε, 2008: 42). 

 Αλακθίβνια, κηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο πξνζσπηθφηεηαο  είλαη ε άπνςε πνπ έρεη 

ην άηνκν γηα  ηνλ εαπηφ ηνπ, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ζ έλλνηα ηνπ 

εαπηνχ κε βαζηθέο ζπληζηψζεο ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεθηίκεζε απνθηά 

βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη γη απηφ έρεη απνηειέζεη ζπρλά 

αληηθείκελν έξεπλαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη νη εθπαηδεπηηθέο ζρέζεηο κέζα ζε απηφ  θαίλεηαη φηη παίδνπλ ηδηαίηεξν 

ξφιν ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο απηνεθηίκεζεο. Ζ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρηθή κάζεζε, ε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ, ε θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ, ε θξηηηθή 

ζθέςε, ε δεκηνπξγηθή έθθξαζε, έλλνηεο πνπ πξνηάζζνληαη ζηελ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ 

Δθπαίδεπζε, νδεγνχλ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ καζεηή θαη απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο 

απφθηεζεο ζεηηθήο απηνεθηίκεζεο. Καηά ζπλέπεηα, έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε 

ηεο ζρέζεο ηεο απηνεθηίκεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή.  

Απηφ ην ζθνπφ ππεξεηεί ε παξνχζα εξγαζία κε ζέκα: «Ζ ζπκβνιή ηεο Γξακαηηθήο 

Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ 

                                                           
1
  ΔΚΠΑ & ΑΠΔΣΔ: χγρξνλα πξνβιήκαηα εθεβείαο. Παηδαγσγηθή Επιμόρφωςη Εκπαιδευτικών του  

ΟΑΕΔ. 
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Γπκλαζίνπ». Ζ εξεπλήηξηα γηα λα επηιέμεη ην παξαπάλσ ζέκα ζηεξίρζεθε ζε δεδνκέλα 

παξαηήξεζεο  απφ ηελ εθπαηδεπηηθή  ηεο εκπεηξία θαηά ηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία ζεαηξηθήο παξάζηαζεο αιιά θαη ζηελ 

εκςχρσζε βησκαηηθψλ νκάδσλ κε αληηθείκελν ηελ θαηαλφεζε- απνδνρή ηνπ εαπηνχ θαη 

ηνπ άιινπ κέζα ζε νκαδηθέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δθαξκφδνληαο απηά ηα 

πξνγξάκκαηα γηα δέθα ζπλερή ρξφληα ζην ίδην ζρνιείν, δηαπίζησζε  φηη ε ρξήζε ησλ 

δξακαηηθψλ ηερληθψλ έρεη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο ζρέζεηο θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε θαη βειηίσζε δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη εθπαηδεπνκέλσλ.  

  Απνζθνπψληαο ινηπφλ, ζηε ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο  ε 

παξνχζα εξγαζία δνκείηαη σο εμήο: Σν πξψην κέξνο  ζπλζέηεη ηε ζεσξεηηθή βάζε ηεο 

εξγαζίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. ην πξψην θεθάιαην ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κέξνπο, παξαηίζεληαη επηιεγκέλνη νξηζκνί, ραξαθηεξηζηηθά, εθαξκνγέο θαη 

νξηζκέλεο ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ έλλνηα  «Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε»  θαη 

ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ παξεκβάζεσλ. ην δεχηεξν θεθάιαην 

επηρεηξείηαη ε ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο απηνεθηίκεζε θαη γίλεηαη αλαθνξά 

ζηα επίπεδα ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ζηε ζηαζεξφηεηά ηεο. Δπίζεο, εμεηάδεηαη ε 

δηακφξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαηά ηελ εθεβεία θαη ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ζε απηήλ. Σν ηξίην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηνλ 

φξν «Λνγνηερλία» εζηηάδνληαο ζηηο αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο,  ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ζηε  δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο Λνγνηερλίαο 

κε ηε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαδεηνχληαη νη 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ φξσλ, «Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε», 

«απηνεθηίκεζε» θαη «Λνγνηερλία», νη νπνίνη πεξηέρνληαη ζηε δηαηχπσζε ηνπ ζέκαηνο. 

ην πέκπην θεθάιαην αθνινπζεί ε παξνπζίαζε επηιεγκέλσλ εξεπλψλ,  ζρεηηθψλ κε ην 

ζέκα. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο είλαη ην εξεπλεηηθφ θαη αλαθέξεηαη  ζηελ 

πινπνίεζε  ηεο  έξεπλαο δξάζεο πάλσ ζην πξναλαθεξφκελν ζέκα. Σν έθην θεθάιαην 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο παξακέηξνπο: ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο, εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δείγκα, 

εξεπλεηηθά εξγαιεία, πιαίζην θαη δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ζρεδηαζκέλεο 

παξεκβάζεηο. ην έβδνκν εθηίζεληαη ηα επξήκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο απφ ηε 

ρξήζε ηεο ειιεληθήο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο απηνεθηίκεζεο αιιά θαη ηα πνηνηηθά 
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επξήκαηα απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη επηρεηξείηαη ε  εξκελεία ηνπο. ην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπλεμέηαζε θαη εξκελεία ησλ πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ επξεκάησλ. Σν έλαην θεθάιαην πεξηέρεη ηνπο πεξηνξηζκνχο  θαη ηηο δπζθνιίεο 

ηεο έξεπλαο. Σέινο, ζην δέθαην θεθάιαην ζπγθεληξψλνληαη νη  πξνηάζεηο επέθηαζεο ηεο 

έξεπλαο θαη ηνλίδεηαη ε αλάγθε εηζαγσγήο θαη  δηεχξπλζεο ηεο ρξήζεο ησλ ηερληθψλ ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, θαζψο θαη ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην αληηθείκελν. 
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Α΄ ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

1.Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε 

1.1 Οξηζκνί, ραξαθηεξηζηηθά, εθαξκνγέο 

 

Δπηρεηξψληαο θαλείο λα νξίζεη ηε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΔ) 

έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα πνηθηιία νξηζκψλ
2
 πνπ απνηππψλνπλ νξηζκέλεο δηαζηάζεηο 

ηνπ πνιχκνξθνπ θαη δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο (Κνληνγηάλλε, 2008). Ζ δξακαηηθή 

ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε εκπιέθεηαη κε ηελ ίδηα ηε δσή, είλαη αλνηρηή ζηνλ πεηξακαηηζκφ, 

αιιειεπηδξά κε ηηο ππφινηπεο ηέρλεο θαη ππφθεηηαη ζε ζπλερή κεηαζρεκαηηζκφ 

παξαθνινπζψληαο ηελ πνιηηηζκηθή εμέιημε. Δίλαη έλαο «φξνο- νκπξέια» πνπ εκπεξηέρεη 

πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο φξνπο, φπσο: ζεαηξηθφ παηρλίδη, δξακαηνπνίεζε, 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα, ζεαηξηθή αγσγή, αλαπηπμηαθφ δξάκα, δηαδηθαζηηθφ δξάκα, 

παηδαγσγηθή δξακαηηθή έθθξαζε, παηρλίδη ξφισλ. Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ δηαηππσζεί 

εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο. 

Ο Sixsmith (2001) πξνηάζζεη ηηο έλλνηεο: δηαδηθαζία, κέζν κάζεζεο ξφινο, νκάδα 

θαη ππνζηεξίδεη φηη ε ΓΣΔ είλαη «κηα δηαδηθαζία, όρη έλα πξντόλ, είλαη έλα κέζν κάζεζεο, 

έλα καζεζηαθό αληηθείκελν ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έλα δηαζεκαηηθό, 

δηεπηζηεκνληθό ηξόπν εξγαζίαο θαη επηθεληξώλεηαη ζε ππνζεηηθνύο ξόινπο θαη ζηνλ 

απηνζρεδηαζκό. Δίλαη κηα ηέρλε ηεο νκάδαο θαηά ηελ νπνία ηα κέιε κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο κεκνλσκέλα άηνκα ή ζε κηθξέο νκάδεο θαη σο νιόθιεξε νκάδα». Με 

έκθαζε ζηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε, ε ΓΤΔ νξίδεηαη σο «έλαο δπλακηθόο 

ζπλεξγαηηθόο ηξόπνο εμεξεύλεζεο ηνπ θόζκνπ κέζα από δξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

ξόινπο θαη δξακαηνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο (Άιθεζηηο, 2008:218).  

Καηά ηνλ Cohen (1995), ε ΓΣΔ είλαη έλα κέζν εμεξεχλεζεο ησλ  έληνλσλ 

πξνβιεκαηηζκψλ πνπ πηέδνπλ ηηο αλζξψπηλεο ππάξμεηο θαη ησλ ηδεψλ πνπ απηέο 

εκπλένληαη, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Ζ 

Heathcote
3
 ζεσξεί φηη ην δξάκα είλαη κηα επηιεθηηθή έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο 

αιιειεπίδξαζεο θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ θψδηθεο θαη ηξφπνη 
                                                           

2
 Οη νξηζκνί πνπ παξαηίζεληαη έρνπλ αληιεζεί απφ ην βηβιίν ηεο Άιθεζηεο Κνληνγηάλλε (2008: 217-

224).  
3
Ζ Dorothy Heathcote  έλσζε ηνπο θφζκνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζεάηξνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα 

λέα γλήζηα κεζνδνινγία.  Βι. Αζηέξηνο Σζηάξαο, (2014: 67). 
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ζπκπεξηθνξάο, αθνχ ν ηφπνο (ηνπ δξάκαηνο) επηηξέπεη ηελ αλαζεψξεζε, θάηη πνπ δελ 

κπνξεί λα γίλεη ζηελ ίδηα ηε δσή. Τπνζηεξίδνληαο έλαλ νξηζκφ πνπ πξνθξίλεη ηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ΓΣΔ, ε Heathcote (2006:6-13) ππνζηεξίδεη 

«όηη ε ΓΤΔ είλαη ε ζθόπηκε δεκηνπξγία ελόο κηθξόθνζκνπ κέζα ζηνλ νπνίν όζνη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγνύλ σο νκάδα, γλσξίδνληαο παξάιιεια όηη ηνλ δεκηνπξγνύλ νη ίδηνη θαη 

όηη απηόο είλαη θαληαζηηθόο. Δίλαη κηα θνηλσληθή δηεξγαζία θαη αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξώπσλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξόπν, θσκηθά ή 

ηξαγηθά. Γλσξίδνπλ σζηόζν όηη απηό δελ είλαη πξαγκαηηθόηεηα, δελ είλαη αιεζηλό, αιιά 

αιεζνθαλέο».  

Ζ δξακαηηθή ηέρλε, εθηφο απφ ηξφπνο θαηάθηεζεο γλψζεο, είλαη πεξηζζφηεξν έλαο 

ηξφπνο ζπκκεηνρήο ζηε δξακαηηθή επηθνηλσλία, ε νπνία κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε λέεο 

αληηιήςεηο, ζε βειηησκέλε θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
4
 Απηέο  νη αληηιήςεηο 

θαηαθηψληαη απφ ηνπο καζεηέο  ζε δχν επίπεδα: Πξψηνλ, κε ηε δεκηνπξγία δηθψλ ηνπο 

δξακαηηθψλ θεηκέλσλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ, ζηα νπνία εθθξάδεηαη ε  επίγλσζε γηα ην 

δηθφ ηνπο παξφλ κέζα απφ  έλα πξνζβάζηκν πεξηβάιινλ απνηεινχκελν απφ νηθείεο 

πνιηηηζκηθέο θφξκεο. Γεχηεξνλ, κε ηελ αλαπαξάζηαζε ήδε ππαξρφλησλ δξακαηηθψλ 

θεηκέλσλ άιισλ αλζξψπσλ, ε νπνία παξέρεη πξφζβαζε ζε παξειζνχζεο δνκέο θαη 

ζπλαηζζήκαηα, εκθαλψο ελζσκαησκέλα ζηηο θπξίαξρεο ή ζηηο αλαδπφκελεο ηδενινγίεο 

κέζα ζηνλ πνιηηηζκφ. πληειείηαη έηζη κηα εμειηζζφκελε δηαδηθαζία εξκελείαο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ βησκάησλ ησλ καζεηψλ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλσληθνχ παξφληνο θαη ησλ ηδενινγηθψλ επηδξάζεσλ πνπ εκπεξηέρεη 

(Hornbrook, 1998:114). 

 Σνλίδνληαο ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ην  κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηε δπλακηθή  ηεο 

επηθνηλσλίαο, ν Kempe νξίδεη ηε ΓΣΔ «σο κηα δπλακηθή ζπλεξγαηηθή κνξθή ηέρλεο πνπ 

ιακβάλεη ρώξα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη ζρεδηαζκέλν πιαίζην, ην νπνίν δηακνξθώλεηαη από 

ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ θέξνπλ πξνο εμεξεύλεζε εκπεηξίεο, 

θαηαζηάζεηο, γεγνλόηα θαζώο θαη από ηηο θαληαζηηθέο- ππνζεηηθέο ηζηνξίεο ηηο νπνίεο νη 

καζεηέο δηακνξθώλνπλ θαη ηειηθά ππνδύνληαη» (Άιθεζηηο 2008:219). ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ Willis «ε ΓΤΔ είλαη έλα από ηα βαζηθά κέζα επηθνηλσλίαο ησλ ηδεώλ θαη ησλ κνξθώλ 

ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ πνιηηηζκό καο. Παξέρεη ηα βαζηθά κνληέια ξόισλ κε 

                                                           
4
Δλνπνηψληαο ηε θαληαζηηθή ζθέςε θαη ηε δξακαηηθή πξάμε ην δξάκα παξάγεη ζεηηθέο αιιαγέο νη 

νπνίεο κεηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηνλ ηξφπν κάζεζεο αιιά θαη ηελ εζηθή ηνπ αηφκνπ. Έηζη 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αιιαγή ηεο ζπλείδεζεο. Βι. Richard Courtney (1990:16).  
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ηα νπνία ηα άηνκα δηακνξθώλνπλ ηελ ηαπηόηεηα θαη ηα ηδαληθά ηνπο, επηβάιιεη ζρήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη γελλά αμίεο θαη έκπλεπζε» (Άιθεζηηο 2008:219). 

Θεσξψληαο ηε ΓΣΔ σο κεζνδνινγία κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο δηαθνξεηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ελεξγνπνηεί ην γλσζηηθφ θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ 

καζεηή   ζηνλ παξαθάησ νξηζκφ αλαδεηθλχεηαη  σο θαηάιιειε  αλαπηπμηαθά πξαθηηθή: 

«Ζ ΓΤΔ είλαη έλαο ηξόπνο κάζεζεο κέζα από ηελ ελεξγό ηαύηηζε ησλ καζεηώλ κε ξόινπο 

θαη θαηαζηάζεηο όπσο ηα θαληάδνληαη θαη ηα δηακνξθώλνπλ ζηε δξακαηηθή πξάμε κέζσ 

ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα κάζνπλ λα εμεξεπλνύλ γεγνλόηα θαη ζρέζεηο. Τα παηδηά αλαζύξνπλ 

ηηο γλώζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο από ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα πηζηεπηή, θαληαζηηθή, θαηαζθεπαζκέλε πξαγκαηηθόηεηα. Με απηό ηνλ 

ηξόπν θαη αθνύ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εκβαζύλνπλ  ζε ό,ηη δεκηνύξγεζαλ, 

θαηαλννύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνλ  πξαγκαηηθό θόζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη» ( Άιθεζηηο 

2008:220) .
1
  χκθσλα κε ηνλ Courtney (1989), ε κάζεζε πνπ πξνάγεη ην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα αληαπνθξίλνληαη ζηε ζπλερή αιιαγή, λα αλαπηχμνπλ 

επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέεο ζπλζήθεο, λα θαηαθηνχλ ρξήζηκεο πξαθηηθέο 

γλψζεηο κε πξνζσπηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο άιινπο.
5
 Οη παξαπάλσ ζηφρνη ζπκπίπηνπλ κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ζχγρξνλεο εθπαίδεπζε. 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην δξάκα πξνζθέξεη 

πνιπεπίπεδε κάζεζε. ε απηφ νη εκπιεθφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπλαίζζεκα θαη ηε 

θαληαζία ηνπο, γηα λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Σν ζπλαίζζεκα θαη ε 

θαληαζία ιεηηνπξγεί σο πεγή ζνθίαο θαη λνήκαηνο, γηαηί απηά: i. Γεκηνπξγνχλ 

κεηαθνξέο  πνπ επελδχνληαη κε λνήκαηα. ii. Πιάζνπλ θφζκνπο θαη ξφινπο. iii. 

Παξάγνπλ  ζχκβνια κέζα απφ ηελ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε. iv. Έρνπλ βαξχλνπζα 

ζεκαζία ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο θαηαζθεπήο ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (ζηελ ηζηνξία, ζε ηξέρνληα γεγνλφηα, ζηε γιψζζα θαη ζηελ ίδηα ηελ 

ηάμε). πλπθαίλνληαη ηφζν κε ηε δηδαζθαιία  φζν θαη κε ηε κάζεζε θαη απνηεινχλ 

αληηθείκελν έξεπλαο κέζα απφ ηε ζπκβνιηθή ηνπο έθθξαζε ζηε δξακαηηθή δηαδηθαζία. 

Γηαθνξεηηθά κνληέια
6
 εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δξάκαηνο ζηελ 

                                                           
5
χκθσλα κε ηνλ Vygotsky,ε κάζεζε είλαη ζσζηή κφλν φηαλ πξνεηνηκάδεη ηελ εμέιημε. Σφηε μππλνχλ 

θαη δσληαλεχνπλ κ’ απηήλ κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο θαη ζηε 

δψλε ηεο επφκελεο (επηθείκελεο) εμέιημεο. Βι. Λ. Βηγθφηζθη (2008: 297). 
6
Σν  Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε (Theatre in Education), ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα (DIE) θαη ε Γξακαηηθή/ 

Θεαηξηθή Αγσγή (Drama Education)θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε αλάκεζα ζην πιήζνο ησλ εθαξκνγψλ. ην 
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηα νπνία αλαγλσξίδεηαη σο θνηλή βάζε  ε ρξήζε ηνπ 

ζεαηξηθνχ θψδηθα θαη ε επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Οη νξηζκνί πνπ παξαηέζεθαλ ζπλεγνξνχλ γηα ηελ αμία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ΓΣΔ σο κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ θαιιηεξγεί αηνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, επλνεί ηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ, ηξνθνδνηεί ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ αηζζεηηθή θαη εζηθή
7
 ζπγθξφηεζε θαη ηελ 

απηνγλσζία. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά νδήγεζαλ ζηελ έληαμή ηεο ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα πξηλ αξθεηέο δεθαεηίεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (Οράην, 1963). Δπίζεο, 

ζηνλ Καλαδά (1984), ην  αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Οληάξην (Οδεγφο αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο) επηζεκαίλεη φηη ε ΓΣΔ βνεζά ην παηδί λα 

αλαπηχμεη: δεθηηθφηεηα, θαηαλφεζε επξεκαηηθφηεηα, πεξηέξγεηα, εθθξαζηηθφηεηα, 

απηνζπλαίζζεζε, ζπλαίζζεζε θαη έιεγρν ηνπ ζψκαηνο, δεμηφηεηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο.  

ην Δζληθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Αγγιίαο ην δξάκα, δελ ζεσξείηαη μερσξηζηφ 

γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά εληάζζεηαη νξγαληθά θαη πξνβιέπνληαη δξακαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Ννξβεγίαο 

εκπεξηέρεη ην δξάκα ζην πιαίζην ηεο θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο. ην αληίζηνηρν 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο Οιιαλδίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη σο απαξαίηεην εξγαιείν 

εθπαίδεπζεο ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηηο ηέρλεο. ηε ρψξα καο, ην  Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.. 2002) εληάζζεη ηε Γξακαηηθή Σέρλε 

ζηελ Δθπαίδεπζε κε ηνλ φξν «Θέαηξν» θαη εζηηάδεη ζε παξφκνηνπο ζηφρνπο κε ηα 

πξναλαθεξφκελα πξνγξάκκαηα πξνηείλνληαο ηε δηαζεκαηηθή ηνπ ρξήζε θαη ηδηαίηεξα 

ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο.  

Ζ ΓΣΔ κπνξεί λα παίμεη δπλακηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ Goleman (1998),νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ελφο 

                                                                                                                                                         
ιεμηθφ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Γξάκαηνο, γξακκέλν απφ ηνλ Richard Courtney, έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα 

δηεπθξηληζηνχλ νη φξνη ηνπ δξάκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα πνηθηιία πξαθηηθψλ. ε απηφ ην 

ιεμηθφ  κπνξνχκε λα βξνχκε ιήκκαηα φπσο ην αλαπηπμηαθφ δξάκα, δξάκα ζηελ εθπαίδεπζε, ζεξαπεία, 

δξακαηηθή δξαζηεξηφηεηα, εθπαηδεπηηθφ δξάκα, εθπαηδεπηηθφ ζέαηξν, ζέαηξν θφξνπκ, θαη πνιιά άιια. 

Βι. S.  Schonmann(2005:39(4), 31-39).  
7
Ζ Heathcote εμειίζζνληαο ηελ ηερληθή καλδχαο ηνπ εηδηθνχ εκπιέθεη ηα παηδηά ζηελ εμεξεχλεζε 

πεξηνρψλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ην παίμηκν ξφισλ θαη ηνπο απηνζρεδηαζκνχο κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ήζνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε πνπ 

θαηαθηάηαη νπζηαζηηθφηεξα κέζα απφ ηηο ζρέζεηο θαη ηε δνπιεηά ηνπο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. Βι.D. 

Heathcote, &G. Bolton (1995).   
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αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα ηα 

ρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη λα δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. χκθσλα κε 

ηνλ ίδην, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε βαζίδεηαη ζε πέληε ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο: 

ηελ απηεπίγλσζε (επίγλσζε ζπλαηζζεκάησλ, απηναμηνιφγεζε, απηνπεπνίζεζε), ηνλ 

απηνέιεγρν (απηνπεηζαξρία, απηνξξχζκηζε, αμηνπηζηία, επζπλεηδεζία, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα), ηα θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο (επίηεπμε ζηφρσλ, δέζκεπζε, 

πξσηνβνπιία, αηζηνδνμία), ηελ ελζπλαίζζεζε(ε αιιεινθαηαλφεζε, ε ελδπλάκσζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ άιισλ, ε αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο), ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

(άζθεζεο επηξξνήο,  αλάπηπμε επηθνηλσλίαο, νκαδηθφηεηαο, αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ, 

πξσηνβνπιίεο απνθαζηζηηθήο δξάζεο κε ζθνπφ ηελ αιιαγή, δηαρείξηζε αληηπαξαζέζεσλ, 

θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ).  Όιεο νη παξαπάλσ δεμηφηεηεο πξνβάιινληαη  θαη επηδηψθεηαη ε 

εμάζθεζή ηνπο θαη ε βειηίσζή ηνπο κε ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ηεο Γξακαηηθήο 

Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε. 

πλνςίδνληαο, ε ΓΣΔ  σο κεζνδνινγία ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, γηαηί  πξαγκαηψλεη ηηο αξρέο ηεο βησκαηηθήο, 

καζεηνθεληξηθήο, νιηζηηθήο, δηεξεπλεηηθήο, επνηθνδνκεηηθήο, νκαδνζπλεξγαηηθήο θαη 

δεκηνπξγηθήο κάζεζεο.
8
πλεπψο, ε ΓΣΔ θαζίζηαηαη ρξήζηκε θαη ιεηηνπξγηθή ζε 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζηνρνζεζίεο, αξθεί ν ελδηαθεξφκελνο 

εθπαηδεπηηθφο λα δηαζέηεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ επηδεμηφηεηα πνπ απαηηείηαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο.   

 

 

1.2  Σερληθέο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

Σν πινχζην παξειζφλ ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε ζε δηεζλέο επίπεδν έρεη απνδψζεη  κηα ηεξάζηηα πνηθηιία ηερληθψλ θαη 

αζθήζεσλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ θαη παξεκβάζεσλ. 

Αζθήζεηο- παηρλίδηα
9
 γλσξηκίαο, αλαπλνήο, ραιάξσζεο, ζπληνληζκνχ, επηθνηλσλίαο, 

                                                           
8
«Ζ Γξακαηηθή Τέρλε ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κηα δεκηνπξγηθή εκπεηξία γηα ην παηδί θαη ηελ νκάδα. Ζ 

εκπεηξία απηή είλαη κνλαδηθή θαη αλεπαλάιεπηε. Όζεο θνξέο θαη λα πξνθύςεη πνηέ δε ζα είλαη ε ίδηα. Κάζε 

ξόινο δίλεη πνιιέο θαη πνηθίιεο δπλαηόηεηεο γηα δεκηνπξγηθόηεηα. Ζ ιύζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηα ζέκαηα, ηελ πινθή, θαη ηελ νκάδα θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ επξεκαηηθόηεηα. Ζ 

Γξακαηηθή Τέρλε ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κηα κνξθή δσήο, δηόηη απνηειεί κηα άκεζε αλαπαξάζηαζε θαη 

αλαπξνζαξκνγή ηεο ίδηα ηεο δσήο, κηα πξνζσπηθή παξέκβαζε ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη θαη ζηνπο ξόινπο» 

(Άιθεζηηο, 2000: 59). 
9
Με θξηηήξην ηε ζεκαζία ησλ αζθήζεσλ γηα ηηο αηζζήζεηο, ηηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο, ηελ εμάζθεζε 

δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε έμη θαηεγνξίεο πνπ απνζθνπνχλ: α) ζηελ αλάπηπμε 
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ζπγθέληξσζεο, εκπηζηνζχλεο,  έθθξαζεο ιεθηηθήο θαη εμσιεθηηθήο, ελεξγνπνίεζεο ηεο 

θαληαζίαο ζπλεπηθνπξνχλ αλάινγα κε ηηο επηινγέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εκςπρσηή- 

ζπληνληζηή ζηε δεκηνπξγία ελφο νκαδηθνχ δεκηνπξγηθνχ πιαηζίνπ δξάζεο. Μέζσ ησλ 

αζθήζεσλ επηρεηξείηαη αξρηθά ε εκπινθή ηνπ ζψκαηνο θαη ε ελεξγνπνίεζε γηα λα 

πξνρσξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζε δξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ πην ζχλζεηεο 

λνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο.
10

 ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πεξηνξηζηνχκε 

ζηελ αλαθνξά ελδεδεηγκέλσλ ηερληθψλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο  θαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ παξεκβάζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Ηδενζχειια : ειεχζεξε, ζπλεηξκηθή θαηάζεζε ιέμεσλ θαη θξάζεσλ γηα ηελ 

αλίρλεπζε ησλ δηαζηάζεσλ ελφο ζέκαηνο. 

 Αθίλεηε ή παγσκέλε εηθφλα: αηνκηθή ή ζπιινγηθή αλαπαξάζηαζε κηαο θαηάζηαζεο 

ή κηαο έλλνηαο κε ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ρσξίο ιφγν 

θαη θίλεζε.
11

 

 Γπλακνπνίεζε εηθφλαο: Ο εκςπρσηήο κπνξεί κε δηάθνξεο ηερληθέο  λα δεηήζεη λα 

δσληαλέςεη ε παγσκέλε εηθφλα, κε ήρν, ιφγν, θηλήζεηο, δξάζε.  

 Γιππηφ ηεο νκάδαο: Σα κέιε ηεο νκάδαο αλαπαξηζηνχλ κε ην ζψκα ηνπο (ζηάζε 

ζψκαηνο, έθθξαζε πξνζψπνπ, ρεηξνλνκίεο), κηα έλλνηα, κηα θαηάζηαζε, έλα ζέκα 

απνηππψλνληαο ηε δηθή ηνπο νπηηθή. Έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο νκάδαο παίξλνπλ ην 

ξφιν ηνπ γιχπηε πνπ ζα ζπλζέζεη ην γιππηφ ηνπνζεηψληαο θαηάιιεια ηα ζψκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα απνδνζεί ην ζέκα. 

 πλεληεχμεηο-βηνγξαθίεο: έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο νκάδαο παίξλνπλ ην ξφιν ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ θαη ζέηνπλ εξσηήκαηα ζην κέινο πνπ παίξλεη ην ξφιν ηνπ ήξσα ηεο 

ηζηνξίαο. 

                                                                                                                                                         
θνηλσληθφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο εληφο ηεο νκάδαο, β) ζηελ αλάπηπμε ηεο εθθξαζηηθφηεηαο ηνπ ζψκαηνο 

θαη ηεο δεκηνπξγηθήο θίλεζεο, γ) ζηε θαληαζηαθή θαη κεηακνξθσηηθή ιεηηνπξγία ησλ ξφισλ, δ) ζηελ 

αλάπηπμε ηεο κλήκεο, ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο, ηεο ζπγθέληξσζεο,, ηνπ ζηνραζκνχ θαη ζηε δηεξεχλεζε 

αλαπλεπζηηθψλ θαη θσλεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ε) ζηελ αλάπηπμε ησλ θσλεηηθψλ, ξπζκηθψλ θαη ιεθηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ζη) ζηελ απηφκαηε θαη επηλνεηηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκηνπξγηθήο ζσκαηηθήο θαη ιεθηηθήο 

έθθξαζεο θαη ηεο ζεαηξηθήο επηθνηλσλίαο, Βι. ίκνο Παπαδφπνπινο (2010: 356). 
10

Οη αζθήζεηο πνπ εκπιέθνπλ ην ζψκα απεπζχλνληαη ζε ηξία επίπεδα: α) ην ζψκα πνπ αληηιακβάλεηαη, 

δει. δέρεηαη κελχκαηα ηψξα, ζην παξφλ β) ην ζψκα πνπ ληψζεη, πνπ εθθξάδεηαη θαη αληηδξά, γ) ην 

ζψκα πνπ θνπβαιάεη ηηο κλήκεο ηνπ παξειζφληνο θαη ζπκάηαη. Βι.  Εάλλα Αξρνληάθε, & Γάθλε 

Φηιίππνπ (2003: 78-79).  
11

Ο εκςπρσηήο έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο δπλακηθήο ηεο εηθφλαο φπσο ηηο πεξηγξάθεη ν Boal. 

Βι.Augousto Boal (2013: 277- 324.  
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 Alter ego: έλα κέινο ηεο νκάδαο ππνθξίλεηαη ηνλ ήξσα θαη θάπνην άιιν παίδεη ηνλ 

άιιν εαπηφ ηνπ ήξσα θαλεξψλνληαο ηηο βαζχηεξεο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

 Αλαδξνκή ζην παξειζφλ: ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαπαξηζηνχλ 

κηα ζθελή απφ ην παξειζφλ ηνπ ήξσα. 

 Γηάδξνκνο ηεο ζπλείδεζεο: φηαλ  ν ήξσαο βξίζθεηαη ζε δίιιεκα, ηφηε ην κέινο πνπ 

ηνλ αλαπαξηζηά πεξλά κέζα απφ ην δηάδξνκν (δχν παξάιιειεο ζεηξέο) πνπ έρνπλ 

ζρεκαηίζεη ηα ππφινηπα κέιε. Καηά ην πέξαζκά ηνπ νη ππφινηπνη ηνλ ζπκβνπιεχνπλ ηη 

λα θάλεη αλάινγα κε ην ξφιν ηνπο. 

 Ρφινο ζηνλ ηνίρν: θάζε κέινο ζεκεηψλεη ζε  ραξηί  ηνπ κέηξνπ ή ζηνλ πίλαθα, φπνπ 

έρεη ζθηαγξαθεζεί ην πεξίγξακκα ηνπ ήξσα, απηά πνπ ζθέθηεηαη ν ήξσαο θαη απηά πνπ 

ζθέθηνληαη νη άιινη γη’ απηφλ. 

 Απαγγειία ελ ρνξψ: φιε ε νκάδα απαγγέιεη ξπζκηθά ή πξνζσδηαθά θάπνην θείκελν. 

Ζ απαγγειία κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε ελαιιαγέο αηφκσλ, θηλήζεηο ή ρνξφ. 

 Αληηπαξάζεζε απφςεσλ- αληηκαρία: Ζ νκάδα ρσξίδεηαη ζε δεπγάξηα ή ζε δχν 

ππννκάδεο  κε αληηθξνπφκελεο απφςεηο γηα έλα ζέκα γηα λα ππεξαζπηζηεί θάζε κέξνο 

ηε δηθή ηνπ άπνςε κε επηρεηξήκαηα. 

 Απηνζρεδηαζκφο: δεκηνπξγία δξψκελνπ κε αθνξκή έλα ζέκα. 

 Παληνκίκα : Σα κέιε ηεο νκάδαο αλαπαξηζηνχλ κηα ηζηνξία ή έλα ζέκα ρσξίο ιφγηα, 

κφλν κε θηλήζεηο, ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο. 

 Παηρλίδη ξφισλ: Σα κέιε ηεο νκάδαο ζε δεπγάξηα παξνπζηάδνπλ απηνζρεδηαζκνχο 

πάλσ ζε δεδνκέλνπο θνηλσληθνχο ξφινπο π.ρ. εξγαδφκελνο- εξγνδφηεο, κεηέξα- παηδί, 

δάζθαινο- καζεηήο, θ.α. 

 Μαλδχαο ηνπ εηδηθνχ: Κάζε κέινο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εηδηθνχ ζε έλα ζέκα, 

αλαδεηά πιεξνθνξίεο θαη αλάινγα αληηδξά ζε έλα δξψκελν. 

 Γξακαηνπνίεζε ζε νκάδεο: χλζεηε δηαδηθαζία δνκεκέλεο δξάζεο κε ηελ νπνία 

απνδίδεηαη κηα ηζηνξία. Έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο δηαθξηηνχο ξφινπο, πινθή, ζθελέο, 

δει. απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε. 

 Γάζθαινο ζε ξφιν: ν εθπαηδεπηηθφο- εκςπρσηήο αλαιακβάλεη έλα ξφιν θαη παίξλεη 

κέξνο ζην δξψκελν. 

 Δθπνκπή (ηειενπηηθή ή ξαδηνθσληθή): Οη ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνπλ έλα ζέκα κε 

ηε κνξθή εθπνκπήο αμηνπνηψληαο ήρνπο γηα ην ζήκα ηεο εθπνκπήο, θείκελα, ξφινπο 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηή, ζθελνζεζία θαη φπνην άιιν ζηνηρείν είλαη απαξαίηεην.  



 

11 
 

ην πιαίζην κηαο ζρεδηαζκέλεο ζεαηξνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο πνπ βαζίδεηαη 

ζηηο πξναλαθεξφκελεο ηερληθέο νη ζπκκεηέρνληεο εμνηθεηψλνληαη κε ηνπο ζεαηξηθνχο 

θψδηθεο, θαηαλννχλ θαη ζπγθξνηνχλ ην δξακαηηθφ πιαίζην, ην δξακαηηθφ ρψξν θαη 

ρξφλν, ηνπο ξφινπο, ηνπο ραξαθηήξεο, ηηο ζπγθξνχζεηο, ηελ αηκφζθαηξα θαη εμεξεπλνχλ 

κέζα ζε αζθαιή φξηα ηδέεο, αμίεο, θαηαζηάζεηο, γεγνλφηα γλσζηά θαη άγλσζηα.
12

 Έηζη, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο δνθηκήο ελαιιαθηηθψλ εθδνρψλ πνπ είλαη απνηέιεζκα 

αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο επεμεξγαζίαο.
13

 Δηδηθά, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ επεμεξγαζία 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, απηέο νη ηερληθέο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

λνεκαηνδφηεζε ησλ θεηκέλσλ. 

 

2. Απηνεθηίκεζε 

2.1  Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε 

Οη ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ
14

, κηα έλλνηαο πνπ απνηειεί κηα 

ζχλζεηε θαηαζθεπή, πεξηιακβάλνπλ γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο  θαη ζπκπεξηθνξηθέο 

δηαζηάζεηο. Καηά γεληθή παξαδνρή δχν είλαη νη βαζηθνί άμνλεο ηεο έλλνηαο εαπηφο: i. ε 

απηναληίιεςε (self-perception) ή απηνεηθφλα, ii. ε απηνεθηίκεζε (self-esteem)  ή 

ζθαηξηθή απηναμία. Ζ απηναληίιεςε αθνξά ηε γλσζηηθή πιεπξά ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ 

θαη αληηπξνζσπεχεη κηα δήισζε, κηα πεξηγξαθή ή κηα πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Ζ απηνεθηίκεζε αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηνπ εαπηνχ θαη ηε 

ζθαηξηθή άπνςε πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηελ αμία ηνπ σο άηνκν (Λενληαξή, 1998:71-81). 

 Ο φξνο «απηνεθηίκεζε» θαιχπηεη ην επξχηεξν ζπλαίζζεκα ησλ αλζξψπσλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ έλλνηα ηεο «απηναληίιεςεο».  Ζ αίζζεζε 

απηή εκθαλίδεη ζηαζεξφηεηα θαη δελ κεηαβάιιεηαη εχθνια ππφ ηελ πίεζε εμσηεξηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Παπάλεο, 2011:25). Απνηειεί ζεκειηψδεο θίλεηξν ηεο αλζξψπηλεο 

                                                           
12

Ο ξφινο, ε δξακαηηθή έληαζε, ε εζηίαζε, ν ρψξνο, ν ρξφλνο, ν ιφγνο, ε θίλεζε, ε αηκφζθαηξα, ηα 

ζχκβνια θαη ην λφεκα απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ δξάκαηνο πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία θαληαζηηθψλ θφζκσλ. Βι. Αχξα Απδή, &Μειίλα Υαηδεγεσξγίνπ (2007:42-75).  
13

ην δξάκα δηαθξίλνληαη δχν καζεζηαθά πιαίζηα. Σν πξψην ζρεηίδεηαη κε ηα βηψκαηα ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηε δξακαηηθή δηαδηθαζία θαη βαξχλεη ζηα ζπλαηζζήκαηα, ζηε δηαίζζεζε θαη ζηηο αηζζεηηθνγλσζηηθέο 

θξίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν δεχηεξν ζρεηίδεηαη κε ηελ εθ ησλ πζηέξσλ επεμεξγαζία ηεο δξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη νδεγεί ζηελ εκβάζπλζε ησλ λνεκάησλ πνπ αλέδεημε ε δξακαηηθή αιιειεπίδξαζε. Βι. Α. 

Σζηάξαο, (2010: 425-437). 
14

«Ο Δαπηόο, επνκέλσο, δελ είλαη έλα ζηαηηθό πξάγκα ή κηα νπζία, αιιά έλαο ζρεκαηηζκόο πξνζσπηθώλ 

γεγνλόησλ πνπ αλαδηαηάζζεηαη απνθηώληαο κηα ηζηνξηθή ελόηεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη όρη κόλν ην ηη 

ήηαλ θαλείο αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα ην ηη ζα είλαη.» (Bruner, 1997:169).  
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ζπκπεξηθνξάο. χκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ απφ ηνλ Maslow, 

θαηέρεη ζεκαίλνπζα ζέζε ζηελ πνξεία ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ απηνπξαγκάησζε. Ο 

McDougall (1932) αληηκεησπίδεη ηελ απηνπεπνίζεζε σο ην θπξίαξρν ζπλαίζζεκα κεηαμχ 

ησλ άιισλ. Όιεο νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζπλεγνξνχλ ζηελ νηθνπκεληθή δηάζηαζε 

πνπ έρεη ε επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα πξνζηαηέςεη θαη λα εληζρχζεη ην αίζζεκα ηεο 

απηνπεπνίζεζεο (Rozenberg, Scooler, &Schoenbach, 1989: 1004-1018). Σα ηειεπηαία 

ζαξάληα ρξφληα αλαδείρζεθε  σο έλλνηα-θιεηδί γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζσπηθήο 

επεκεξίαο. Ζ ιεηηνπξγία θαη ηα νθέιε ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ 

ζπζηεκαηηθά ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα  εγείξνληαο δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. Σα 

αληηθαηηθά επξήκαηα θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο δείρλνπλ φηη δελ 

αξθεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ απηνεθηίκεζεο γηα λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν ηεο 

ζηελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ (Λενληαξή, 2012). 

Ζ δηακφξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο γηα νξηζκέλνπο εξεπλεηέο απνδίδεηαη ζε  

αζπλείδεηεο θαη πξσηφγνλεο παξνξκήζεηο. Γηα άιινπο ε εκθάληζε ηεο ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κνλαδηθφηεηαο θάζε αλζξψπνπ κέζα ζην ζχκπαλ θαη ηνπ παξέρεη  

πξνζηαζία απφ ην βαζηά ξηδσκέλν θφβν ηνπ ζαλάηνπ (Solomon,Greenberg, & 

Pyszczynski, 1991). Μεξηθνί ηνλίδνπλ ηε ζχλδεζή ηεο κε ηα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο γηα 

ηνλ εαπηφ (Μπάθα, 2011: 107-110). 

 Ζ απηνεθηίκεζε σο έλλνηα κε ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν (Παπάλεο, 2011: 25-

26) εκθαλίδεηαη ακέζσο κε ηε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ σο αληίδξαζε ζηα εξεζίζκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη εμειηθηηθά ζηαζεξνπνηείηαη επεξεάδνληαο ηηο απηναμηνινγήζεηο θαη 

ηελ αίζζεζε αμίαο. Οη εληζρχζεηο θαη νη αξλεηηθέο εκπεηξίεο βαξχλνπλ ζηε δηακφξθσζή 

ηεο, ελψ θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο. ηνλ φξν απηνεθηίκεζε 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην γεληθεπκέλν αίζζεκα απηναμίαο θαη απηνπεπνίζεζεο (global 

self-esteem) θαη ην αίζζεκα απηναμίαο γηα επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ζπκπεξηθνξέο(specific self-esteem) (Lawrence, 2006).   

χκθσλα κε ηνλ James, θάζε άλζξσπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπ 

δηακνξθψλεη κηα ζθαηξηθή άπνςε γηα ηελ αμία ηνπ σο άηνκν πνπ ππεξβαίλεη ηηο 

επηκέξνπο απηνπεξηγξαθέο θαη απηναμηνινγήζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Απηνεθηίκεζε 

θαιείηαη απηή ε ζπγθξνηεκέλε ζθαηξηθή άπνςε θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο 

θηινδνμίεο θαη επηδηψμεηο αιιά θαη ηηο ππνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο πνπ θάλεη ην άηνκν 

ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ή φρη ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ο James γηα λα δείμεη ην ζπζρεηηζκφ ησλ 
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παξαπάλσ παξαγφλησλ απνηππψλεη ηελ απηνεθηίκεζε ζε κηα καζεκαηηθή ζρέζε: ην 

θιάζκα κε νλνκαζηή ηηο επηηπρίεο ηνπ αηφκνπ θαη παξνλνκαζηή ηηο επηδηψμεηο ηνπ. 

Ο Rosenberg (1965) νξίδεη ηελ απηνεθηίκεζε «σο ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε ηνπ 

αηφκνπ πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ, έηζη ψζηε έλα άηνκν κε πςειή απηνεθηίκεζε λα είλαη έλα 

άηνκν κε πςειφ βαζκφ απηνζεβαζκνχ. ηε ζεσξία ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο νη 

Cooley (1902) θαηMead (1934), κε αθεηεξία ηε ζέζε ηνπ James πεξί θνηλσληθνχ 

εαπηνχ
15

, ππνζηεξίδνπλ φηη ε απηνεθηίκεζε ζπγθξνηείηαη απφ ηηο απφςεηο θαη ζηάζεηο 

πνπ πηζηεχνπκε φηη έρνπλ νη άιινη γηα καο, δειαδή ν εαπηφο καο απνηειεί ηελ 

αληαλαθιψκελε  εθηίκεζε ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ.   

Καηά ηνλ Cooley (1902) ν εαπηφο καο είλαη θνηλσληθφ δεκηνχξγεκα θαη ε 

απηνεθηίκεζε σο ζθαηξηθή άπνςε γηα ηελ αμία ηνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αληίιεςε πνπ 

έρνπκε γηα ην πψο καο βιέπνπλ νη ζεκαληηθνί άιινη. Με θπξίαξρε ηελ ηδέα φηη ε 

θνηλσλία δίλεη κνξθή θαη λφεκα ζηελ αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

επεξεαζκέλνο απφ ηε ζεσξία ηνπJames (1902) γηα ην «εγψ» θαη ην «εκέλα» ζεσξεί ηνλ 

εαπηφ ππνθείκελν θαη αληηθείκελν ηεο γλψζεο  ηαπηφρξνλα. Δηζάγεη ζπκπιεξσκαηηθά ηελ  

έλλνηα ηνπ «γεληθεπκέλνπ άιινπ». Ο εαπηφο ζεσξείηαη πξντφλ ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ δηέπεηαη απφ έλα ζπκβνιηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο.  Καηά ζπλέπεηα 

ε γιψζζα, νη ζπκβνιηθνί θψδηθεο, ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ 

άιισλ θαη λα αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία είλαη 

ζηνηρεία πνπ επηδξνχλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ.  ηελ έλλνηα ηνπ γεληθεπκέλνπ 

άιινπ ζεκειηψλεηαη ε άπνςε φηη νη αηνκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ απηνεθηίκεζε 

νθείινληαη ζηε δηαθνξνπνίεζε απηήο ηεο έλλνηαο θαηά άηνκν αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

αμηψλ πνπ απηφ πηνζεηεί αιιά θαη αλάινγα κε ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο πνπ απνδίδεη ζηα 

άηνκα ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Μαθξή- Μπφηζαξε, 2001). 

 Ο Burns (1982) γηα ηνλ νξηζκφ ηεο απηνεθηίκεζεο αλαδεηθλχεη ηξία ζεκεία: i. ε 

ζχγθξηζε ηεο απηνεηθφλαο θάπνηνπ κε ηελ ηδαληθή εηθφλα πνπ έρεη ζρεκαηίζεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ii. ε εζσηεξίθεπζε ηεο εθηίκεζεο πνπ έρεη ε θνηλσλία πξνο θάζε άηνκν, iii. ε 

αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ σο επηηπρεκέλνπ ή απνηπρεκέλνπ ζε φπνηνλ 

ηνκέα ελεξγνπνηείηαη. Ζ έλλνηα ηδαληθφο εαπηφο ινηπφλ, ππεηζέξρεηαη σο αλαγθαίν 

ζηνηρείν ζηνλ νξηζκφ ηεο απηνεθηίκεζεο θαη έρεη νξηζηεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Γηα ηνλ 
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ηελ έλλνηα θνηλσληθφο εαπηφο αλαθέξεηαη θαη ν Ziller, γηα ηνλ νπνίν ε αμηνιφγεζε ηνπ εαπηνχ απνξξέεη 

απφ ηε ζρέζε κε ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο. Βι. Μαθξή, Μπφηζαξε(2001a: 22-23). 
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Burns ν ηδαληθφο εαπηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο πην πξνζσπηθέο επηζπκίεο θαη θηινδνμίεο 

ηνπ αηφκνπ. Γηα ην Murray (1953) ηδαληθή εηθφλα εαπηνχ είλαη απηή πνπ ζπγθεληξψλεη ην 

ζχλνιν ησλ θηινδνμηψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ πςειφηεξν ζηφρν πνπ ην άηνκν έρεη ζέζεη γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ (Μπάθα, 2011). Γηα ηνλ Allport (1961), ν ηδαληθφο εαπηφο απνηειεί 

πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ησλ ζηφρσλ ηνπ αηφκνπ γηα ην κέιινλ.  

 Γηα ην Rogers (1959) ε έλλνηα ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ είλαη ε απηναληίιεςε πνπ ζα 

ήζειε πεξηζζφηεξν ην άηνκν λα απνθηήζεη θαη ζηελ νπνία απνδίδεη κεγαιχηεξε αμία.  Ζ 

αζπκθσλία κεηαμχ πξαγκαηηθνχ θαη ηδαληθνχ εαπηνχ απνηειεί θξηηήξην ρακειήο 

απηνεθηίκεζεο θαη γελεζηνπξγφ  αηηία ηνπ άγρνπο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα λεπξσηηθά άηνκα. 

ηε ζεψξεζή ηνπ πξνηάζζεηαη ην λα γίλεη ην άηνκν ν εαπηφο ηνπ απνθηψληαο ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε κέζα απφ ηε ζσζηή αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. 

Οη Luft θαη Harrington απνηχπσζαλ ζην παξάζπξν ηνπ «Johari» ηέζζεξηο 

αιιεινηξνθνδνηνχκελεο πεξηνρέο ηνπ εαπηνχ σο απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο 

εηθφλαο θαη εθηίκεζεο πνπ έρνπκε  νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ καο κε απηή πνπ έρνπλ νη άιινη 

γηα εκάο. Απηέο είλαη: ε πεξηνρή ηεο ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηαο (μέξσ φηη νη άιινη 

μέξνπλ), ε ζακπή πεξηνρή (νη άιινη μέξνπλ απηά πνπ εγψ δελ μέξσ), ε θξπκκέλε πεξηνρή 

(μέξσ απηά πνπ δελ μέξνπλ νη άιινη) θαη ε άγλσζηε πεξηνρή (δελ μέξσ απηά πνπ νχηε νη 

άιινη δελ μέξνπλ) (Παπάλεο, 2011: 28-31). 

Σξεηο παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηε ζθαηξηθή απηνεθηίκεζε θαηά ηνπο Pelham θαη 

Swann (1989): i. ε ηάζε ηνπ αηφκνπ λα εθθξάδεηαη ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα θάζε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βηψλεη, ii. νη εμεηδηθεπκέλεο απηνεηθφλεο ηνπ αηφκνπ 

(π.ρ. γηα ηε ζσκαηηθή ηνπ δχλακε), iii. ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν κνξθνπνηεί απηέο 

ηηο εηθφλεο. ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο αληαλαθιψληαη νη πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο, 

ε θνηλσληθή ζχγθξηζε θαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο. Σν αίζζεκα γηα ηνλ εαπηφ επεξεάδεηαη 

απφ ηηο θξίζεηο ησλ άιισλ. Λφγσ κηαο εγγελνχο πξνηίκεζεο γηα πξάγκαηα πξνβιέςηκα, 

νηθεία, ζηαζεξά θαη γηα κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο, ηα άηνκα ζπλεζίδνπλ λα δξνπλ, έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ κηα αλαηξνθνδφηεζε απηνεπηβεβαίσζεο. Δπηδξνχλ κε ηνπο 

άιινπο θαη κπαίλνπλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ εληζρχνπλ ηηο  εθηηκήζεηο γηα ηνλ εαπηφ. 

Δπίζεο,  ρξεζηκνπνηνχλ ηξφπνπο απηνπαξνπζίαζεο πνπ εθκαηεχνπλ απφ ηελ αληαπφθξηζε 

ησλ άιισλ θαη πνπ είλαη ζπλεπείο κε ηελ απηναμηνιφγεζή ηνπο (Goffman, 1959). 
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πκπεξαζκαηηθά, ζεκεηψλνπκε φηη νξηζκέλνη εξεπλεηέο νξίδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε 

κε φξνπο αμίαο (Rosenberg,1989). Ζ απηνεθηίκεζε απνηειεί κηα εζσηεξηθή 

απηναμηνιφγεζε. Άιινη, φπσο ν James θαη ε Hurter, πξνζεγγίδνπλ, ηελ απηνεθηίκεζε κε 

φξνπο ηθαλφηεηαο ε απηή ηελ πξνζέγγηζε ε απηνεθηίκεζε ζπλδέεηαη κε ζπκπεξηθνξέο 

πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ. Τπεξβαίλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ησλ πξνεγνχκελσλ πξνζεγγίζεσλ θαη αληηκεησπίδνληαο ηελ απηνεθηίκεζε σο ζχλζεην 

θαηλφκελν, έλαο ηξίηνο ηξφπνο νξηζκνχ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ  πξνζσπηθή ηθαλφηεηα, ηελ 

αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο αμίαο θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ θάλεη ην άηνκν θαη 

ζην πψο αηζζάλεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (Branden, 1969).
16

 Καηά ηνλ Branden (1997), ε 

απηνεθηίκεζε ζηεξίδεηαη ζε έμη ππιψλεο νη νπνίνη αθνξνχλ ζηελ εμάζθεζε:  ηεο 

ζπλεηδεηφηεηαο, ηεο απηναπνδνρήο, ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο ζθνπηκφηεηαο, ηεο 

δηεθδηθεηηθφηεηαο,  ηεο αθεξαηφηεηαο. 

 

2.2 Σα επίπεδα ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ε ζηαζεξόηεηά ηεο 

Ζ κέηξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο έρεη απαζρνιήζεη ζπζηεκαηηθά ηελ έξεπλα ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη έρνπλ παξαρζεί δηάθνξα εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα απηφ ην 

ζθνπφ. Καηά ηελ Harter (2012: 1-3) δηαθξίλνληαη δχν θαηεγνξίεο πξνζεγγίζεσλ ζηελ 

εθηίκεζε ηεο απηνεθηίκεζεο: i. Ζ κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε ησλ Coopersmith, Piers-

Harris, Rosenberg, πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο απηνεθηίκεζεο, κε 

ηελ ηδέα φηη απηή ε απνηίκεζε  είλαη επαξθήο  δείθηεο γηα ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο δσήο 

ηνπ αηφκνπ. ii. Ζ πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ησλ Harter, Bracken, Labrech πνπ επηδεηεί  

επηπιένλ ηε δηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο απηνεθηίκεζεο (αθαδεκατθή, 

εξγαζηαθή, νηθνγελεηαθή, θνηλσληθή, εμσηεξηθήο εκθάληζεο θ.α.) ζεσξψληαο φηη έηζη 

κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ  νη αμηνινγηθέο δηαθνξέο γηα ηελ αίζζεζε επάξθεηαο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη λα εμεηαζηεί ν ξφινο ηνπο ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ζθαηξηθήο απηνεθηίκεζεο. 

 Καη ζηηο δχν πξνζεγγίζεηο ε αμηνιφγεζε ηεο απηνεθηίκεζεο εζηηάδεη ζηα επίπεδά 

ηεο φπσο απηά έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηα ζρεηηθά ζεσξεηηθά κνληέια, Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Coopersmith εθηφο απφ ηελ πςειή θαη 
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Καηά ηνλ Branden, «ε απηνεθηίκεζε έρεη δύν αιιειέλδεηεο πηπρέο: ζπλεπάγεηαη κηα αίζζεζε      

πξνζσπηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη κηα αίζζεζε πξνζσπηθήο αμίαο. Δίλαη ην εληαίν αίζζεκα ηεο 

απηνπεπνίζεζεο θαη ηνπ απηνζεβαζκνύ. Δίλαη ε πεπνίζεζε ηνπ αηόκνπ όηη είλαη ηθαλό λα δήζεη θαη 

ζπγρξόλσο είλαη άμην λα δήζεη» (Branden, 1969). 
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ρακειή απηνεθηίκεζε δηαθξίλνληαη θαη ηα παξαθάησ είδε: i.Φαηλνκεληθή ή ακπληηθή 

απηνεθηίκεζε (ΤύπνοI θαη II), ii. Μέζε απηνεθηίκεζε, iii. Υςειή έλαληη κέζεο 

απηνεθηίκεζεο, iv. Μέηξηα πξνο ρακειή απηνεθηίκεζε (Παπάλεο, 2011: 125-127). Σα 

άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε απηναμηνινγνχληαη σο επθπή, ειθπζηηθά, δεκνθηιή. 

Αλαγλσξίδνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο, απνδέρνληαη θαη αγαπνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Πηζηεχνπλ 

ζηελ αλσηεξφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαη έρνπλ θηινδνμίεο (Λενληαξή, 

2012: 300-321). Αληίζεηα, ηα άηνκα κε ρακειή απηνεθηίκεζε απνθεχγνπλ ηηο 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα απνδεηρηνχλ αλεπαξθείο. 

Νεφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ακθηζβεηνχλ ηα νθέιε ηεο πςειήο 

απηνεθηίκεζεο, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ ζηαζεξή θαη αζηαζή 

απηνεθηίκεζε θαη αλάκεζα ζηελ εμαξηεκέλε θαη αλεμάξηεηε ή ηελ αιεζηλή 

απηνεθηίκεζε (Deci,&Ryan, 1995·Kernis, &Goldman, 2006· Ryan, &Brown, 2006). Ζ 

ζηαζεξφηεηα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ απηνεθηίκεζε, αλεμάξηεηα απφ ηα επίπεδά 

ηεο, ελψ ε αζηαζήο απηνεθηίκεζε ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Ζ 

αζηαζήο απηνεθηίκεζε πξνθχπηεη απφ ηελ αζαθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ,  επεηδή ηα άηνκα 

επεξεάδνληαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ άιισλ θαη ζηεξίδνληαη ζηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν γηα λα εθηηκήζνπλ ηελ απηναμία ηνπο. Με ηελ έλλνηα ηεο αζηαζνχο 

απηνεθηίκεζεο ζρεηίδεηαη θαη ε έλλνηα ηεο εμαξηεκέλεο απηνεθηίκεζεο. Σν δήηεκα πνπ 

αμίδεη λα εμεηαζηεί είλαη νη πεγέο  εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ε 

απηνεθηίκεζε. Άηνκα κε αζηαζή πςειή απηνεθηίκεζε θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ απηνπξνζηαζίαο, φηαλ   απεηινχληαη ηα αηζζήκαηα απηναμίαο ηνπο. 

χκθσλα κε ηνπο Kernisθαη Waschull (1995) ηα άηνκα κε ζηαζεξή πςειή 

απηνεθηίκεζε έρνπλ κηα ζηέξεε βάζε απηναμίαο ε νπνία δελ εμαξηάηαη απφ ηελ 

επηηπρία ηνπο ζε νξηζκέλα πξάγκαηα ή ηελ αμηνιφγεζε ησλ άιισλ, γη’ απηφ θαη ηα 

άηνκα απηά απεηινχληαη ειάρηζηα απφ αξλεηηθά αμηνινγηθά γεγνλφηα.  

Ζ απηνεθηίκεζε δηαπιέθεηαη  θαη κε ηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο (αληηιεπηή θαη αληηθεηκεληθή), κηαο ζχλζεηεο πνιπζπδεηεκέλεο έλλνηαο, ε 

νπνία απνηειεί ζπλδπαζκφ απφ θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο  

πξνζαξκνγήο θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο. Άηνκα κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε «βηώλνπλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζεηηθή δηάζεζε θαη έρνπλ πςειόηεξε 

απηνεθηίκεζε, αλεμάξηεηα από ην αλ νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γη’ απηνύο ή 

όρη» (Πιαηζίδνπ, 2006: 21-22).  



 

17 
 

2.3 Δμειηθηηθή δηακόξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη εθεβεία 

 Ζ απηνεθηίκεζε αθνινπζεί ηα εμειηθηηθά ζηάδηα ηνπ αλζξψπνπ θαη 

δηαθνξνπνηείηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζηαδίνπ. Καηά 

ηε βξεθηθή ειηθία ηαπηίδεηαη κε ηελ ππέξβαζε πνπ επηβάιινπλ νη  αλάγθεο επηβίσζεο. 

Αξγφηεξα αθνινπζεί ε κηκεηηθή απηνεθηίκεζε κέζσ ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ. ηε 

λεπηαθή θαη παηδηθή ειηθία αλαπηχζζεηαη ε απηνεθηίκεζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ή ηνπ 

θνκθνξκηζκνχ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ε απηνεθηίκεζε επηκεξίδεηαη ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ζηελ πλεπκαηηθή απφδνζε, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. εκαληηθή επηξξνή αζθνχλ νη πξφζθαηεο 

εκπεηξίεο θαη νη επηηπρίεο. Δπεηδή ηα παηδηά δελ έρνπλ αθφκα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο απνζηαζηνπνίεζεο, δελ κπνξνχλ λα ζεσξήζνπλ ηνλ εαπηφο ηνπο ζπλνιηθά, πξάγκα 

πνπ ζπκβαίλεη ζην ηέινο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ζηελ εθεβεία. Καζψο ην παηδί πξνρσξά 

πξνο ηελ εθεβεία νη επηδφζεηο ζην ζρνιείν, ηα αζιήκαηα, ε εμσηεξηθή εκθάληζε, ε 

δεκνηηθφηεηα, ε ζπκπεξηθνξά ζπλππνινγίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ απηνεθηίκεζε. 

Πξφβιεκα πξνθχπηεη ζπλήζσο, φηαλ ην παηδί έρεη ρακειέο επηδφζεηο ζε έλαλ ηνκέα πνπ 

είλαη ζεκαληηθφ γη απηφ (Παπάλεο, 2004). 

Ζ εθεβεία απνηειεί ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ 

ελειηθίσζε. Υαξαθηεξίδεηαη απφ βηνζσκαηηθέο, θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο αιιαγέο.
17

ηελ εθεβηθή ειηθία ην άηνκν απνδεζκεχεηαη 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ινγηθή ζθέςε θαη θαηαθηά  ηελ αθεξεκέλε ζθέςε  ζηελ νπνία 

θπξηαξρνχλ νη ππνζεηηθνί-παξαγσγηθνί ζπιινγηζκνί. Σν θηίζηκν ηεο απηνεθηίκεζεο 

ζηεξίδεηαη ζηε ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ, ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζή ηνπ θαη φρη ζηηο 

επηκέξνπο ηθαλφηεηεο. Οη αιιαγέο ζην κέγεζνο θαη ζην ζρήκα ηνπ ζψκαηνο επεξεάδνπλ 

ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ εθήβσλ (Πνιεκηθφο, 2012: 258-298). 

Ζ αηνκηθή απηναληίιεςε δηαθνξνπνηείηαη θαζψο  ν έθεβνο αλακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθή 

ζσκαηηθή εηθφλα ζχκθσλα κε ηε γεληθφηεξε αλαζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ  

θαη δεηά λέα ηαπηφηεηα πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα εληαρηεί ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ.  

Ο εαπηφο ζε απηή ηε θάζε αλαδεηά δηάθνξεο θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο, ηηο δνθηκάδεη 

θαη κέζα απφ ηελ έληαμε ζε νκάδεο ακθηζβεηεί ηα πξφηππα πνπ ηνπ επηβάιινληαη. Ζ 
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χκθσλα κε ηνλ Παξαζθεπφπνπιν ε θπξίσο εθεβεία εθηείλεηαη απφ ην 11
ν
 έσο ην 16

ν
 έηνο, πεξίνδνο 

θαηά ηελ νπνία δηακνξθψλνληαη φιεο νη αιιαγέο πνπ ζπληεινχλ ζηελ ελειηθίσζε (Παξαζθεπφπνπινο, 

1985).  
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ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο επεξεάδεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ εθήβνπ. Ζ ζθέςε γίλεηαη 

εμαηνκηθεπκέλε θαη απφιπηα πξνζσπηθή θαη παξαηεξείηαη επαηζζεζία γηα ην ράζκα 

κεηαμχ πξαγκαηηθνχ θαη ηδεψδνπο. Έηζη ν έθεβνο έρεη ηελ ηάζε λα αλαδεηά ηνλ ηδαληθφ 

εαπηφ. Πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηνπ θάλνληαο αλαθνξά ζε ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θη 

επηζπκίεο ελζσκαηψλνληαο θεθηεκέλα ζηνηρεία απφ ηα πξνεγνχκελα ειηθηαθά ζηάδηα ζε 

πεξηεθηηθφηεξεο έλλνηεο. ρεηηθέο έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ ηελ επηθέληξσζε ησλ εθήβσλ 

ζηα εζσηεξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηελ απηναμηνιφγεζή ηνπο 

(Montemayor,&Eisen, 1977). Ζ θξίζε ηαπηφηεηαο ζε απηήλ ηελ ειηθία θαη νη απαληήζεηο 

πνπ δίλεη ν έθεβνο ζηελ εξψηεζε πνηνο/α είκαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαη ζηελ απηναληίιεςε θαη απηναμηνιφγεζε ηνπ. 

 Ο ηδαληθφο, ν πξνζσπηθφο θαη ν θνηλσληθφο εαπηφο ζπγθξνχνληαη θαη απηή ε 

ζχγθξνπζε επηθέξεη ζχγρπζε ηελ νπνία θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ν έθεβνο θαη λα νξίζεη 

ηα φξηα κεηαμχ ησλ πνιιαπιψλ εαπηψλ. ηελ έξεπλα γηα ηελ απνηχπσζε  ηεο ζθαηξηθήο 

απηνεθηίκεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (Robins et al., 2002), νη εξεπλεηέο  

δηαπηζηψλνπλ ηελ πηψζε ηεο απηνεθηίκεζεο ζηελ εθεβεία θαη πξνθεηκέλνπ λα 

εξκελεπηεί ην θαηλφκελν πξνηείλνπλ ηε δηεξεχλεζε πνηθίισλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαπηπμηαθέο αιιαγέο σξίκαλζεο ζηελ εθεβεία. Ζ αζηάζεηα ζηελ 

απηνεηθφλα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αξρή ηεο εθεβείαο δίλεη ηε ζέζε ηεο βαζκηαία ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε, θαζψο ν έθεβνο ζπλεηδεηνπνηεί ηη πξνζδνθνχλ νη άιινη απφ απηφλ 

(Robins et al., 2002: 430). Ο Ericson ππνζηεξίδεη φηη ε δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο 

νινθιεξψλεηαη θαηά ηελ εθεβεία θαη εμαθνινπζεί λα εκπινπηίδεηαη θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ζηελ ππφινηπε δσή. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθεβείαο ε απηναληίιεςε θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη ζε έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα 

πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ, νη νπνίεο απνθηήζεθαλ βάζεη ησλ πξνζσπηθψλ επηινγψλ 

(Damon,&Hart 1988· Μπάθα, 2011). 

 

2.4 Οηθνγέλεηα, ζρνιείν, πνιηηηζκηθό πιαίζην 

Ζ δηακφξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηξεηο παξάγνληεο: ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Ζ νηθνγέλεηα, ν πξψηνο θνξέαο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ, επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεηθφλαο 

θαη απηνεθηίκεζήο ηνπ. Σειεπηαίεο έξεπλεο επηζεκαίλνπλ πσο ε αληίιεςε ησλ γνλέσλ 

γηα ηα παηδηά ηνπο θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο ηνπ 
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ίδηνπ ηνπ παηδηνχ (Lau,&Pan,1999:114). Καη ζηελ εθεβεία εμαθνινπζεί λα είλαη 

ζεκαληηθφο ν ξφινο ησλ γνλέσλ ζηελ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεη ν έθεβνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πςειή απηνεθηίκεζε, παξφηη νη ζπλνκήιηθνη γίλνληαη φιν θαη πην 

ζεκαληηθνί (Harter, &Johnson, 1993:115). Δπίζεο, ζεκαίλνληα ξφιν έρνπλ νη γνλείο ζηελ 

αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε πνπ είλαη κέξνο ηεο ζθαηξηθήο απηνεθηίκεζεο ηνπ εθήβνπ. 

Δπεηδή ε απηνεθηίκεζε εμαξηάηαη θαη απφ ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ηνπ παηδηνχ 

θαη ηνπ εθήβνπ, ην ζρνιείν αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηά ηε δηακφξθσζε 

ηεο. Άιισζηε, ε θαιιηέξγεηά ηεο απνηειεί επηδίσμε ηεο εθπαίδεπζεο
18

. Σν εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην, νη εθπαηδεπηηθέο ζρέζεηο, ε επίδνζε, ην ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα θαη 

ηδηαίηεξα ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρνπλ ζπζρεηηζηεί ζε δηάθνξεο έξεπλεο κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Δπηπιένλ, ζρεηηθέο έξεπλεο ζπλδένπλ ηελ απηνεθηίκεζε κε 

ηελ λεαληθή παξαβαηηθφηεηα, ηε ζρνιηθή απνηπρία θαη ηελ θαηάζιηςε (Rozenberg, 

Scooler, &Schoenbach, 1989). 

 Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηε δηακφξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη ην 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην (Υαηδερξήζηνπ, 2004) ζην νπνίν αλήθεη ην παηδί θαη θαζνξίδεη ηηο 

ζεκαληηθέο αμίεο γηα απηφ θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ νκάδα. Απηέο νη αμίεο επεξεάδνπλ ηελ 

απηναμηνιφγεζε  θαη θαίλεηαη φηη απηή δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα. Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε είλαη: ην θχιν θαη νη 

ζπλδεδεκέλεο κε απηφ έλλνηεο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επαθήο, ηα 

ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη ν ηξφπνο πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ 

εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε (Υαηδερξήζηνπ, 2004). Ζ ζεηηθή εκπινθή, ε ελζάξξπλζε ηεο 

απηνλνκίαο, ε ζαθήο δνκή πνπ πεξηέρεη ινγηθέο πξνζδνθίεο θαη ζέζπηζε νξίσλ, νη 

αλαπηπμηαθά ελδεδεηγκέλεο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο θαη ε ξεαιηζηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο. 
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Σεκαληηθέο έξεπλεο ζην εμσηεξηθό απνδεηθλύνπλ όηη όια ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο   

«απνηειεζκαηηθά ζρνιεία» νθείινπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζηελ έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηελ Απηνεθηίκεζε θαη ην 

ζρνιηθό θιίκα» Βι. Β. ίκνπ, & Δ. Παπάλεο (2007). 
 



 

20 
 

3. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 

3.1 Αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο 

χκθσλα κε ηηο ινγνηερληθέο ζεσξίεο ηεο «αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο»
19

, ν 

αλαγλψζηεο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηέρεη ελεξγφ ξφιν ζηελ πξφζιεςε  

θαη εξκελεία ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ.  Καηά ηε ινγνηερληθή αλάγλσζε, κεηαμχ 

αλαγλψζηε θαη θεηκέλνπ πθίζηαηαη κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο απφ ηελ νπνία 

παξάγνληαη νη πξνζσπηθέο αληαπνθξίζεηο ηνπ αλαγλψζηε. Ζ δηεξγαζία ηεο 

ινγνηερληθήο αλάγλσζεο είλαη βησκαηηθή, επηθνηλσληαθή, ζπκβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν θαη ρξφλν θαη έρεη ζπεηξνεηδή κνξθή θαζψο ιεηηνπξγεί σο δσληαλφ θχθισκα  

αλάκεζα ζηα δχν κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ζηνλ 

αλαγλψζηε θαη ζην θείκελν.  

ε θάζε ινγνηέρλεκα ζχκθσλα κε ηνλ Iser ελππάξρνπλ απεξηφξηζηεο 

εξκελεπηηθέο εθδνρέο πνπ επηηξέπνπλ δηάθνξεο εξκελείεο απφ ηνλ αλαγλψζηε. Ζ 

ππνδεισηηθή θχζε  ηνπ ινγνηερληθνχ ιφγνπ νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε ζε πνηθίιεο 

αληηιεπηηθέο δηεξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζεη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ (Iser, 1991). 

Σν ινγνηερληθφ θείκελν δελ είλαη κφλν έλα απνζεηήξην δηαρξνληθψλ εζηθψλ θαη 

αηζζεηηθψλ αμηψλ αιιά, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, απνηειεί έλα 

ζχλζεην θαη πνιχπιεπξν πνιηηηζκηθφ ηφπν, πνπ ηα φξηά ηνπ ηαπηίδνληαη  κε ην 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ,  γη’ απηφ θαη πξνζθέξεηαη ηδεσδψο  γηα λα 

δηεξεπλεζεί κεζνδηθά θαη λα γίλεη αληηθείκελν ζπλεηδεηνπνίεζεο ην ηειεπηαίν 

(Παζραιίδεο,2006).  

Κάζε ινγνηερληθφ θείκελν απνηειεί έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα γισζζηθψλ 

ζπκβφισλ θαη ελεξγνπνηεί κηα ζεηξά αληαπνθξίζεσλ ζηνλ αλαγλψζηε απφ ηηο νπνίεο 

πεγάδνπλ ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο, ζθέςεηο, εηθφλεο θαη πνπ ελ ηέιεη ζπλζέηνπλ ηε 

ινγνηερληθή εκπεηξία ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θεηκέλνπ. Ζ ζεκαζία είλαη ελ δπλάκεη, 

δειαδή αλνινθιήξσηε θαη αηειήο, θαη ελεξγνπνηείηαη εθ λένπ απφ ηελ θάζε εξκελεία 

(Υαιεβειάθε, 2010: 104). Άξα, ε ζπλεηδεηνπνηεκέλε αλάγλσζε θαη λνεκαηνδφηεζε 

πξνζδίδεη λέεο δηαζηάζεηο ζην ίδην ην θείκελν.  
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Γηαθνξνπνηήζεηο δηαθξίλνληαη αλάκεζα ζηηο αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο αλάινγα κε ην αλ εζηηάδνπλ ζηνλ 

αλαγλψζηε, ζην ινγνηερληθφ θείκελν ή απφ θνηλνχ ζηνλ αλαγλψζηε θαη ζην ινγνηερληθφ θείκελν  θαηά 

ηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία. 
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Ζ Rosenblatt κε θξηηήξην ηε ζηάζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο αλάγλσζεο δηαθξίλεη ηελ 

αλαγλσζηηθή αληαπφθξηζε ζε «αηζζεηηθή» (aesthetic reading) θαη ζε «κε αηζζεηηθή»- 

«πιεξνθνξηαθή»( efferent reading). Ζ «κε αηζζεηηθή» αλάγλσζε πεξηνξίδεηαη ζηελ 

απνθφκηζε  ελλνηψλ, πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαγλψζηε. 

Αληίζεηα,  κε ηελ «αηζζεηηθή» αλάγλσζε, ν αλαγλψζηεο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ίδηα ηε 

δηαδηθαζία θαη γηα ηελ εκπεηξία πνπ ζα βηψζεη κέζσ ηεο ζπλαιιαγήο κε ην θείκελν.  Ζ 

«αηζζεηηθή» αλάγλσζε εγείξεη απαηηήζεηο πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη κε ην γξήγνξν 

δηάβαζκα ελφο θεηκέλνπ. Δπίζεο ελεξγνπνηεί ηελ εκπεηξία ηεο «έθθιεζεο» (evocation) 

ζηελ νπνία ν αλαγλψζηεο απνθσδηθνπνηψληαο θαη λνεκαηνδνηψληαο ηα γισζζηθά 

ζχκβνια ηνπ θεηκέλνπ  εκπιέθεηαη  πξνζσπηθά ζηελ πξαγκάησζε κηαο κνλαδηθήο 

ινγνηερληθήο εκπεηξίαο. Οη δχν ζηάζεηο αλάγλσζεο δελ ζπγθξνχνληαη αιιά ζπλδένληαη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ πεπεηξακέλνπ, ζπλεηδεηνχ αλαγλψζηε ν νπνίνο αμηνπνηεί ην 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ηνπ θεηκέλνπ γηα λα εκβαζχλεη ζην  νινθιεξσκέλν, ινγνηερληθφ 

βίσκα.
20

 

 

3.2.  Η  Λνγνηερλία θαη ε δηδαζθαιία ηεο σο γλσζηηθό αληηθείκελν 

Ζ ινγνηερλία σο κνξθή ηέρλεο δηαζέηεη ηελ θνηλσληθή δχλακε λα παξάγεη 

εξκελεπηηθά ζρήκαηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ιεηηνπξγψληαο σο 

δηακνξθσηηθφο παξάγνληαο ηεο θνηλσλίαο θαη «ζπκβάιιεη ζηε ρεηξαθέηεζε ηνπ 

αλζξώπνπ από ηηο δεζκεύζεηο πνπ ε θύζε, ε ζξεζθεία θαη ε θνηλσλία ηνπ επηβάιινπλ» 

(Jauss, 1995: 91). Παξαδνζηαθά, ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν αγσγήο ησλ παηδηψλ 

ππεξεηψληαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζή ηεο ηα παηδαγσγηθά ηδεψδε πνπ 

πξνέθξηλαλ νη θνηλσλίεο ζηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε θαη  σο γλσζηηθφ αληηθείκελν δελ 

δηαηήξεζε ηηο πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ηεο, θαη ηδηαίηεξα απηή ηεο ρεηξαθέηεζεο. Ζ 

ινγνηερληθή δηδαζθαιία αληηκεησπίζηεθε δηαθνξνπνηεκέλα απφ ηελ ηζηνξηθή, ηελ 

αηζζεηηθή θαη ηε θνξκαιηζηηθή ζεψξεζε.
21
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Ο Ρνιάλ Μπαξη ζεκεηψλεη: «Έρνπκε έηζη δύν ηξόπνπο αλάγλσζεο: ν έλαο πάεη θαηεπζείαλ ζηηο 

αξζξώζεηο ηεο ηζηνξίαο, αληηθξίδεη ηελ έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ, αγλνεί ηα παηρληδίζκαηα ηεο γιώζζαο{……}⋅ ε 

άιιε αλάγλσζε δελ πξνζπεξλάεη ηίπνηα ⋅ δπγηάδεη, θνιιάεη ζην θείκελν, δηαβάδεη, αλ κπνξνύκε λα πνύκε, 

πξνζερηηθά θαη παξάθνξα, ζπιιακβάλεη ζε θάζε ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ην αζύλδεην πνπ ηέκλεη ηα ιεγόκελα-

θαη όρη ηελ πινθή». Βι. Μπαξη, (1973: 21-22).  
21

Ζ ηζηνξηθή ζεψξεζε επηθέληξσζε ζηε ζρνιαζηηθή αλάιπζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ κνξθήο θαη 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ θαζψο θαη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε βηνγξαθία ηνπ 

δεκηνπξγνχ, ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο επνρήο. Ζ αηζζεηηθή ζεψξεζε κεηαηφπηζε ην 
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Παξά ηε ζπλεηζθνξά λεσηεξηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηε ινγνηερληθή ζεσξία, νη 

θαζηεξσκέλεο αληηιήςεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή 

θαη ελζσκαηψλνπλ απηά ηα ζηνηρεία ζην παξαδνζηαθφ πιαίζην  κηαο αθεξεκέλεο 

πνιηηηζκηθήο, αηζζεηηθήο θαη εζηθήο δηαπαηδαγψγεζεο. ε κηα  ζχγρξνλε αληηκεηψπηζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο «είλαη αλάγθε λα αλαδεηρζεί ε θνηλσληθή ηεο δύλακε 

σο κέξνο ηεο δσληαλήο πξαγκαηηθόηεηαο ησλ λέσλ αλζξώπσλ κε δηακνξθσηηθή θαη 

ρεηξαθεηηθή επίδξαζε ζηε ζθέςε ηνπο θαζώο θαη ε ξεπζηή, ππαηληθηηθή, πνιύζεκε 

γιώζζα ηεο» (Φξπδάθε,2006: 167-175). Ζ αηζζεηηθή ηεο πξφζιεςεο
22

 απνηειεί κηα 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε θαη ζηνλ επηθνηλσληαθφ 

ραξαθηήξα ηνπ ινγνηερληθνχ θαηλνκέλνπ. εκαζία δελ έρεη κφλν ην πεξηερφκελν θαη ε 

κνξθή ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη ε επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ αλαγλψζηε, ε νπνία έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ επαλαθφξηηζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θξίζεο ηνπ 

αλαγλψζηε.  

Ζ επηθνηλσλία απηνχ ηνπ είδνπο  ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο επηηπγράλεηαη, 

φηαλ ε εξκελεία ππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο θαηαλφεζεο, ηεο εμήγεζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο θάζεηο δηδαζθαιίαο. ηε θάζε ηεο 

θαηαλφεζεο ν καζεηήο κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε απφ ην δηδάζθνληα, ν νπνίνο 

δελ έρεη ην ξφιν ηνπ παληνγλψζηε εξκελεπηή, θαιείηαη λα ζπλνκηιήζεη κε ην  θείκελν:  

κε γεγνλφηα, πξφζσπα, πξάγκαηα, θαηαζηάζεηο, πξάμεηο, ηε γιψζζα, ηηο ηερληθέο, ηνπο 

ινγνηερληθνχο ηξφπνπο βηψλνληαο έλα παηρλίδη πνιιαπιψλ αληαπνθξίζεσλ. Καηά ηελ 

εμήγεζε ν καζεηήο αλαδεηά ηηο θνηλσληθέο-ηζηνξηθέο ζπλδέζεηο  ηνπ θεηκέλνπ, ηηο 

ηδενινγηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο πνπ ππνλννχληαη ζηε γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ. ηελ 

εμήγεζε πνπ απέρεη απφ ην δηδαθηηζκφ πξνβάιιεηαη ε ακθηζεκία ή πνιπζεκία ηεο 

εξκελείαο θαζψο εμνηθεησλφκαζηε κε ην θείκελν φρη  κφλν γηα λα πάξνπκε απαληήζεηο 

αιιά γηα λα ζέηνπκε θαιχηεξεο εξσηήζεηο. Σέινο, ζηε θάζε ηεο εθαξκνγήο 

ζπληειείηαη ε ζχλδεζε ηεο αλαγλσζηηθήο εκπεηξίαο κε ηελ εκπεηξία ηεο δσήο θαη ε 

ελίζρπζή ηεο ζθνπεχνληαο κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή ρξήζε ηεο γλψζεο  ζηε 

ρεηξαθέηεζε ηνπ καζεηή. 

                                                                                                                                                         
θέληξν ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ άκεζε θαη ελνξαηηθή θαηαλφεζε επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ. Έηζη ν καζεηήο ζα 

δηακφξθσλε εζηθά θξηηήξηα, ηα νπνία ήηαλ πξνδηαγεγξακκέλα, δηαρξνληθά θαη ανξίζησο νπκαληζηηθά, 

φπσο θαη ζηελ ηζηνξηθή ζεψξεζε. Ο θνξκαιηζκφο ζηξάθεθε ζην ίδην ην θείκελν πηνζεηψληαο κηα 

γισζζνινγηθή πξνζέγγηζε θαη εζηηάδνληαο ζηε κνξθή ( θψδηθεο θαη ηερληθέο) έλαληη ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
22

Καηά ηνλ Jauss, σο πξφζιεςε νξίδεηαη «ε δηζππφζηαηε πξάμε πνπ πεξηθιείεη ηφζν ηελ επίδξαζε πνπ 

επηθαζνξίδεηαη απφ ην έξγν, φζν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν παξαιήπηεο ην δεμηψλεηαη (Jauss, 1995: 

169-170). 



 

23 
 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κπνξεί λα αλνίμεη έλα πεδίν αηζζεηηθήο εκπεηξίαο 

κέζσ ηεο νπνίαο ηξνθνδνηείηαη κηα δπλακηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη 

ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή-αλαγλψζηε. Ο/Ζ καζεηήο/ηξηα κε αθνξκή ην 

θείκελν απνθηά ινγνηερληθά βηψκαηα ζηα νπνία ζπλδπάδεη ηηο πξνεγνχκελεο 

πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο, πεπνηζήζεηο, ληψζεη ζπλαηζζήκαηα, αζθεί ηε θαληαζία ηνπ 

κε απνηέιεζκα λα εληζρχνληαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. ε 

απηή ηε δηεξγαζία ν/ε εθπαηδεπηηθφο έρνπλ ην ξφιν ηεο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ 

αλαγλψζηε- καζεηή θαη ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ.
23

 Απαιιαγκέλνο απφ  αλεπαξθείο 

κεζνδνινγίεο θαη ζηεξενηππηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα καζεζηαθφ πιαίζην αζθάιεηαο θαη ειεπζεξίαο, ζεκειησκέλν ζην 

δηάινγν,  ψζηε λα επηηεπρζεί κε απζφξκεην θαη εηιηθξηλή ηξφπν ε αληαπφθξηζε ησλ 

καζεηψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνηφηεηα ηεο ινγνηερληθήο εκπεηξίαο ζε 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην παίδεη ε επηινγή θαη ε πνηθηιία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ε 

ελαιιαγή ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ε ζχλδεζε ηεο κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο.
24

 

 

3.3 Λνγνηερλία θαη Γξακαηηθή  Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε 

Οη αξρέο ηεο βησκαηηθήο, δηεξεπλεηηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο  ζπλάδνπλ κε 

ηηο ζεσξίεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε  ηεο ινγνηερλίαο. Ο 

εκπινπηηζκφ ηεο κεζνδνινγίαο ζηε δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο απνηειεί δηαξθέο 

δεηνχκελν ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξάμε, εθφζνλ ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπκθσλεί 

κε ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο. Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ 

Δθπαίδεπζε δχλαηαη λα ηξνθνδνηήζεη ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή κε εξγαιεία πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκάησζε ηνπ ινγνηερληθνχ βηψκαηνο. Σν ινγνηερληθφ θείκελν 

κπνξεί λα απνηειέζεη ην ζελάξην πάλσ ζην νπνίν ζα νξγαλσζνχλ δηάθνξεο δξακαηηθέο 
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ηελ παλειιαδηθή έξεπλα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλία ζην Γπκλάζην πνπ δηεμήγε 

ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2009) ζεκεηψλεηαη: «ε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο είλαη κηα ζύλζεηε 

επηθνηλσληαθή πξάμε, κνηάδεη κε ζεαηξηθό δξώκελν, πνπ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ απνδέθηε‐ αλαγλώζηε, 

είλαη κάζεκα θαη κάζεζε, είλαη κηα εξσηηθή πξάμε πνπ κε ηελ θαηάιιειε αηκόζθαηξα ζα κεηαηξέςεη ηνλ 

καζεηή‐ αλαγλώζηε ζε δηά βίνπ θηιαλαγλώζηε ηεο Λνγνηερλίαο. Ζ ηζνξξνπία ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο 

αλάκεζα ζηε ζπγθίλεζε θαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ, ζην πώο θαη ζην ηη ηεο 

Λνγνηερλίαο, δελ επηηξέπνπλ κεγαινζηνκίεο θαη εξκελείεο εξήκελ ηνπ θεηκέλνπ. Δπίζεο, ν θαηάιιεινο 

ζπλδπαζκόο θεηκεληθώλ θαη εμσθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ, ε έληαμε ηνπ κέξνπο ζην όινλ, ε επηινγή ηνπ 

ζέκαηνο πνπ ζα δηδαρζεί, ε πνηόηεηα ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ, ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ είλαη 

κεξηθέο αθόκα ελδεηθηηθέο παξάκεηξνη πνπ ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα ιακβάλεη θάζε θνξά ππόςε ηνπ» 
24

 «ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο είλαη έλα παηρλίδη αιιεινπξνζθνξάο κεηαμύ θεηκέλνπ θαη καζεηώλ κε ηε 

κεζνιάβεζε ηνπ δαζθάινπ, πνπ ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ εμαξηάηαη από ηε ραιηλαγώγεζε ηεο απζαηξεζίαο 

θαη ηελ απαιιαγή από ηελ ηππνπνηεηηθή εθινγίθεπζε ηεο εξκελείαο» (παλφο, 1996: 55-67).  
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαηαλφεζε, ηελ πξνζσπηθή αλάγλσζε, ηελ  

αλάδπζε δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ, ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ, ηε 

δεκηνπξγηθή ζπλδηαιιαγή, ηελ  ελεξγνπνίεζε ςπρήο, λνπ θαη ζψκαηνο, ηελ απφιαπζε 

ηνπ θεηκέλνπ.
25

 

Οη ηερληθέο ηεο ΓΣΔ ρξεζηκεχνπλ πνηθηινηξφπσο  ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, 

δηφηη πξνάγνπλ ηελ εξεπλεηηθή δηάζεζε ηνπ καζεηή κέζα απφ ηα εξσηήκαηα θαη ηα 

ζέκαηα πνπ ηίζεληαη, φηαλ αμηνπνηνχληαη ζηε δξακαηηθή επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ.
26

 

Καη’ επέθηαζε επλννχλ ηελ πνιιαπιή λνεκαηνδφηεζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη 

ηελ αηζζεηηθή αλάγλσζή ηνπ. Δπηπιένλ, γίλνληαη πξνζηηέο έλλνηεο ζχλζεηεο θαη 

αθεξεκέλεο θαζψο  ν καζεηήο ηηο εμεηάδεη ππφ ην πξίζκα ηεο αλαπαξάζηαζεο κέζσ 

ησλ δξακαηηθψλ ηερληθψλ. πλάκα, κνξθνπνηψληαο ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπ ηδέεο, 

ζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηα ζεαηξηθά ζχκβνια ν καζεηήο  έρεη δηαξθψο ηε 

δπλαηφηεηα λα ζρνιηάδεη, λα θξίλεη, λα αλαιχεη, λα ζπδεηά, λα δνθηκάδεη δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, λα  αζθείηαη ζηελ θξηηηθή ζθέςε.
27

 

Ζ βησκαηηθφηεηα απνηειεί ην ππφβαζξν πνπ πξνζθέξεη ε ΓΣΔ γηα λα ζηεξηρζεί ε 

δεκηνπξγηθή επεμεξγαζία ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη  ε αλαθάιπςε ζηνηρείσλ γηα 

ηνλ εαπηφ θαη ηνλ θφζκν. Ζ ΓΣΔ κπνξεί λα αμηνπνηεί θη άιιεο κνξθέο ηέρλεο (κνπζηθή, 

ρνξφ, δσγξαθηθή, θσηνγξαθία)  ζπλδπαδφκελε κε ηε Λνγνηερλία.  Αλακθίβνια, νδεγεί 

ζε κηα νπζηαζηηθή επαθή κε ηελ ηέρλε θαη ηα έξγα ηεο παξάγνληαο «κηα αηζζεηηθή 

εκπεηξία, επξύηεξε θαη βαζύηεξε από ηηο ζπλήζεηο εκπεηξίεο πνπ απνθηνύκε από ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη απνηειεί ζεκαληηθή «πξόθιεζε γηα ζθέςε» θαη κεηαζρεκαηηζκό» 

(Κφθθνο, θ.ά., 2011:71-120). 
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«Δθείλν πνπ θαζηζηά ηε δξακαηηθή κέζνδν πνιύ ζεκαληηθή θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο είλαη όηη 

ηνπνζεηεί ηελ ππνθεηκεληθά βησκέλε εκπεηξία, πνπ απνηειεί ην πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ, ζε πνιηηηζκηθά 

ζπκθξαδόκελα, ηε ζπλδέεη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ θαη ηεο επηηξέπεη λα αλαπηπρζεί θαη λα 

εθθξαζηεί, ηειηθά λα εξκελεπηεί ζηε βάζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ». Βι. 

Σζαξκπνπνχινπ (2006: 369-378).  
26

χκθσλα κε ηνλ BrianWooland, ην Γξάκα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιχ θαιέο επθαηξίεο γηα κάζεζε, 

φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ ππεπζπλφηεηα γηα δξάζε. Δάλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα ιάβνπλ θαζνξηζηηθέο 

απνθάζεηο θαη λα ζπκβηβαζηνχλ κ’ απηέο, νη επθαηξίεο γηα κάζεζε ζα είλαη ζαθψο πνιχ κεγαιχηεξεο απ’ 

φ,ηη εάλ νη θηλήζεηο ηνπο ζην Γξάκα είλαη πξναπνθαζηζκέλεο απφ έλαλ ήδε ππάξρνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν. 

Βι. Wooland (1999:.47). 
27

«Έλαο καζεηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζε κηα δξακαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαιείηαη λα εμαζθήζεη δηάθνξεο λνεηηθέο 

δεμηόηεηεο, όπσο ηελ επηλόεζε, ηελ εθεπξεηηθόηεηα, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηνλ αλαζηνραζκό, ηελ 

αθνκνίσζε, ηε δηεπθξίληζε, ηε εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο, ηελ αλάιπζε, ηελ επηινγή θαη ηελ θξίζε. Δπίζεο, 

θαιιηεξγνύληαη νη δεμηόηεηεο ηεο νκαδηθήο αιιειεπίδξαζεο κέζσ ηεο ζπιινγηθήο δξακαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο αλάγθεο γηα εξγαζία ζε νκάδεο, ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο επίηεπμεο ηεο απαξαίηεηεο 

ζπλαίλεζεο» Βι. Σζηάξαο (2014: 145). 



 

25 
 

4. Λνγνηερλία, Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 

Γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε ινγνηερλία απνηειεί κνξθσηηθφ αγαζφ  

πνπ αδηακθηζβήηεηα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο θαη  

ζηελ θαηάθηεζε ηεο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο. Με ηελ αλάγλσζε θαη εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε ινγνηερληθψλ έξγσλ ηεο εζληθήο θαη παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο  πξνάγεη ηελ 

ηζνηηκία ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ θαη πξνβάιιεη ηελ ηδηαίηεξε  ηαπηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ 

ιφγνπ θαη πνιηηηζκνχ.  ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Γ.ΔΠ.Π.. θαη Α.Π. Γεκνηηθνχ, 

Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ) θαη ζηα βηβιία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνζδηνξίδεηαη ε θηινζνθία, 

νη γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη θαη νη αξρέο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Λνγνηερλίαο,  ηνπ νπνίνπ σο γεληθφο ζθνπφο αλαγλσξίδεηαη: «ε ελδπλάκσζε ηεο 

κνξθσηηθήο επάξθεηαο, ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ καζεηώλ».
28

 

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ  βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην είλαη: «ε θξηηηθή αγσγή ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ. Με ηε 

θξάζε απηή επηδηώθνπκε λα ηνλίζνπκε πσο αθεηεξία καο είλαη ην παξόλ, ηα πξνβιήκαηα 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζύγρξνλνπ, πεξίπινθνπ θαη δπζλόεηνπ θόζκνπ. Να 

αλαδείμνπκε ηε ινγνηερλία σο έλα ζύλζεην πνιηηηζκηθό θαηλόκελν ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηζηνξηθόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη ησλ 

αλαγλσζηώλ ηνπ, εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηηθνύ θνηλνύ. Έλα θαηλόκελν ην νπνίν έρεη 

ζεκαληηθή ζέζε ζηε δσή καο, γηαηί καο δίλεη εξγαιεία λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θόζκν θαη λα 

ζπγθξνηήζνπκε ηελ ππνθεηκεληθόηεηά καο. Να ζέζνπκε σο πξσηαξρηθή αμία ηνπ 

καζήκαηνο ηελ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο πνιηηηζκηθέο παξαδόζεηο, ηηο αμίεο θαη ηα 

κελύκαηα από όπνπ θη αλ πξνέξρνληαη».
29

 

ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ πεξηιακβάλνληαη  παξάκεηξνη πνπ ηαπηίδνληαη κε ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζθνπνχο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην Πξφγξακκα πνπδψλ αλαθέξεηαη σο επηδίσμε: «Ζ 

ζπλεηδεηνπνίεζε, ε δηεξεύλεζε θαη ε θξηηηθή θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβαλόκαζηε ηελ θνηλσληθή, ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή καο εκπεηξία θαη 
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Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο γηα ην Γπκλάζην. 

Αλαθηήζεθε απφ: 

  http://www.pischools.gr/download/programs/depps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf 
29

O βαζηθφο ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζθνπνί αληιήζεθαλ απφ: Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε, Αζήλα 2011. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr 
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ζπγθξνηνύκε ηελ ηαπηόηεηά καο». Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε εθαξκνδφκελε 

ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο  ππνζηεξίδεη  κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ηελ 

αλάιεςε ξφισλ θαη ηελ επεμεξγαζία  ζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ ζε δξακαηηθφ πιαίζην 

ηελ εκβάζπλζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη 

(Άιθεζηηο, 2008: 220- 221).  

Μηα άιιε παξάκεηξνο ηεο ζηνρνζεζίαο είλαη: «Ζ αλαζύζηαζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

σο κηαο θνηλόηεηαο αλαγλσζηώλ, ε νπνία ζα δηέπεηαη από ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο 

ηζόηεηαο, ηνπ ζεβαζκνύ ηεο δηαθνξάο, ηνπ πινπξαιηζκνύ, ηνπ δηαιόγνπ, ηεο θξηηηθήο 

εγξήγνξζεο θαη απηνγλσζίαο, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο». Δδψ νη ηερληθέο ηεο ΓΣΔ 

κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ  ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή νξγάλσζε ηεο ηάμεο, αθνχ κε ηηο 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνπλ ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο κε ηελ αιιειεγγχε ησλ 

κειψλ, ηε ζπκκεηνρηθή δηάζεζε, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξνπνίεζεο, 

ην δηάινγν, ηελ ηζνηηκία. Ζ δεκηνπξγία κηαο νκάδαο πνπ αθνινπζεί ηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο κηα παξέκβαζεο ζρεδηαζκέλεο κε ηε κεζνδνινγία ηεο ΓΣΔ, δελ κνηάδεη κε 

ηηο άιιεο νκάδεο εξγαζίαο- κειέηεο ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηελ ηάμε. 

Μεηακνξθψλεηαη ζε κηα νκάδα εκςχρσζεο ζηελ νπνία βαξχλεη ε αλάπηπμε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Παπαδφπνπινο, 2010: 57-62).  

Οη νκαδηθέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηα ινγνηερληθά 

θείκελα κε ηηο δξακαηηθέο ηερληθέο παξάγνπλ επραξίζηεζε γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

νη νπνίνη  βηψλνπλ ηε ινγνηερληθή εκπεηξία κε εξεπλεηηθφ θαη απνθαιππηηθφ ηξφπν 

θαηαθηψληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο αλάγλσζεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο, φπσο ζεκεηψλεηαη ζην 

Πξφγξακκα πνπδψλ: «Ζ δεκηνπξγία ελόο «έζλνπο αλαγλσζηώλ». Σηελ Διιάδα ε 

θξίζηκε κάδα ησλ αλαγλσζηώλ είλαη πνιύ κηθξή θαη ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηελ πξνώζεζε ηεο θηιαλαγλσζίαο, ηε δεκηνπξγία, δειαδή, ζπζηεκαηηθώλ 

θαη αλεμάξηεησλ αλαγλσζηώλ, νη νπνίνη αηζζάλνληαη ηελ αλάγλσζε σο βαζηθή ηνπο 

αλάγθε θαη είλαη ηθαλνί λα επηιέγνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ ηα αλαγλώζκαηά ηνπο». 

Όηαλ ην ινγνηερληθφ θείκελν γίλεηαη αληηθείκελν δξακαηνπξγηθήο επεμεξγαζίαο 

θαη αλαπαξάζηαζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε, αλνίγνληαη γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δίνδνη,  έηζη ψζηε λα εληζρχεηαη έλαο αθφκε ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: «Ζ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ αλζξώπηλε εκπεηξία θαη, επνκέλσο, 

ηεο ζεκαζίαο ηεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ ζηνλ νπνίν δνύκε θαη ηνπ εαπηνύ 
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καο».
30

χκθσλα κε ηνλ Bruner (2007: 66), ε δσή ζην πιαίζην ελφο πνιηηηζκνχ είλαη κηα 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο εθδνρέο ηνπ θφζκνπ πνπ ζρεκαηίδνπλ νη άλζξσπνη ππφ ηε 

ζεζκηθή θπξηαξρία απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζηηο εθδνρέο ηνπ θφζκνπ πνπ είλαη 

πξντφληα ησλ αηνκηθψλ ηζηνξηψλ ησλ αλζξψπσλ. Ο ζπλδπαζκφο  ηεο ινγνηερλίαο κε ηε 

Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ εθπαίδεπζε παξάγεη έλα πνιηηηζηηθφ βίσκα ζην νπνίν νη 

παξαπάλσ εθδνρέο γίλνληαη αληηθείκελν αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Ζ 

αμηνπνίεζε θεηκέλσλ απφ φιν ην θάζκα ηεο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο κε ηε ρξήζε ησλ 

δξακαηηθψλ ηερληθψλ επλνεί  ηε γλσξηκία θαη ηελ θαηαλφεζε κηαο πνηθηιίαο 

ζπκβνιηθψλ κνξθψλ, ηξφπσλ θαη ζπκβάζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθά είδε 

αθήγεζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο. Ζ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε απηά θαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηθέξεη ηελ 

«θαιιηέξγεηα κηαο πνηθηιίαο αλαγλσζηηθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ»
31

 

Έλαο αθφκε επηκέξνπο ζθνπφο δηαηππψλεηαη ζην πξφγξακκα πνπδψλ: Ζ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη ηαπηόρξνλα δεκηνπξγηθήο ζρέζεο ησλ καζεηώλ κε ην ζύγρξνλν 

θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ, θαζώο θαη ε ζπκβνιηθή ελδπλάκσζε ηεο 

ππνθεηκεληθόηεηαο όισλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ, έηζη ώζηε λα γίλνπλ ελεξγνί 

πνιίηεο θαη παξαγσγνί πνιηηηζκνύ. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ε Λνγνηερλία κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ΓΣΔ γίλνληαη ηα κέζα κηαο κεηαζρεκαηηζηηθήο παηδαγσγηθήο κε ηελ 

νπνία νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, δξνπλ θαη απνιακβάλνπλ ηελ ηέρλε, 

λνεκαηνδνηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο, αλαζηνράδνληαη θαη αλαδηακνξθψλνπλ  ηε δξάζε. 

Οη δηεξγαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμή ηνπο θαη ηελ ππεχζπλε δηαρείξηζε ηεο δσήο ηνπο. Ζ  εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε 

ηεο ΓΣΔ ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο κε άμνλεο ηε βησκαηηθή, επηθνηλσληαθή κάζεζε, 

ηελ ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ- δηακεζνιαβεηή θαη ηνλ πνηνηηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ  κεηαηξέπεη ηνπο καζεηέο ζε δξψληα 

ππνθείκελα πνπ παξάγνπλ πνιηηηζκφ.  

Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα είλαη έλα δεηνχκελν ζηα ζχγρξνλα ειιεληθά ζρνιεία, φπνπ 

έρεη απμεζεί ν καζεηηθφο πιεζπζκφο κε δηαθνξεηηθή εζληθή πξνέιεπζε θαη 
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«Ζ Γξακαηηθή Τέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε  παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζην παηδί λα ππνδύεηαη ηε δσή. Έηζη δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δσή πνπ ην ίδην βηώλεη, αιιά επεθηείλεηαη ζε απεξηόξηζηνπο θαη άγλσζηνπο 

θόζκνπο. Οη θαληαζηηθέο ηζηνξίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία απηή έκκεζα δίλνπλ ζην παηδί ηε 

δπλαηόηεηα λα αληηιακβάλεηαη ηε δπλακηθόηεηα θαη ην εύξνο ηεο αλζξώπηλεο δσήο»  Βι. Άιθεζηηο (2000: 

46-47).  
31

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε, Δπηκέξνπο 

ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο, Αζήλα 2011. 
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απνηππψλεηαη  ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ σο εμήο: «Ζ 

αλαγλώξηζε όηη ε ινγνηερλία είλαη έλαο θαηεμνρήλ δηαπνιηηηζκηθόο ηόπνο όπνπ ν 

δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνύο γίλεηαη πξάμε κέζα από ηε κεηάθξαζε, ηε δηαζθεπή 

θαη ηελ αέλαε επαλεξκελεία θαη όπνπ ε εηεξόηεηα όρη κόλνλ αλαγλσξίδεηαη αιιά 

ελζσκαηώλεηαη σο αλαγθαίνο όξνο ηεο δσηηθόηεηαο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο». Σν δξάκα 

θαη νη ηερληθέο ηνπ κεγηζηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο λα αλαδείμεη ηηο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο ζε κηα ζρέζε δπλακηθήο 

αιιειεπίδξαζεο.
32

 Ζ απνδνρή ηεο  πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο σο ζηνηρείν 

ζπγθξφηεζεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ γίλεηαη θαζεκεξηλφ βίσκα ζηηο νκάδεο πνπ 

θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζην πιαίζην κηαο ηάμεο πνπ πινπνηείηαη  ε κεζνδνινγία 

ηεο ΓΣΔ. Οη καζεηέο εθπαηδεχνληαη ζηε ζέαζε φρη κφλν ηεο πξνζσπηθήο νπηηθήο 

γσλίαο αιιά θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο νπηηθήο γσλίαο ηνπ άιινπ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ. 

Καινχληαη λα ζπλδηαιιαγνχλ θαη λα ζπλππάξμνπλ δξψληαο απφ θνηλνχ, θαζψο 

πξνζεγγίδνπλ δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο δσήο, αληηιήςεηο, θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ζρέζεηο, 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα ηφζν ζηα ινγνηερληθά θείκελα φζν θαη ζηελ θνηλφηεηα ηεο 

ηάμεο. Έηζη θαηαθηάηαη ε ζπλείδεζε ηνπ πινχηνπ ηεο εηεξνγέλεηαο.
33

 

Δζηηάδνληαο ζηε ζρέζε  Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηε Δθπαίδεπζε θαη γισζζηθήο 

αλάπηπμεο θαίλεηαη ζαθψο φηη ε αμηνπνίεζε ηεο πξψηεο ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο 

(Άιθεζηηο 2008: 139)
34

 ππεξεηεί  θαη ηελ  «ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο όηη ε δύλακε θαη νη 

δπλαηόηεηεο ηεο γιώζζαο κπνξνύλ λα είλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο ραξέο ηεο αλάγλσζεο 

ηεο ινγνηερλίαο», ηελ «απόθηεζε, κέζα από ηε ινγνηερλία, πνιιαπιώλ γισζζηθώλ 

εκπεηξηώλ θαη ηελ «εμνηθείσζε κε ηε κεηαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο, απαξαίηεηε 

γηα ηε θηινζνθία, ηελ έξεπλα θαη ην ζηνραζκό».
35

Οη δξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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«Τν κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο κπνξεί λα απνηειέζεη πξνλνκηαθό κέζν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ήζνπο θαη 

ησλ αμηώλ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, δειαδή ζηελ νπνία όιεο νη  δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο 

ηαπηόηεηεο θαη παξαδόζεηο ζπλππάξρνπλ, ζπλδηαιέγνληαη θαη δεκηνπξγνύλ ρσξίο απνθιεηζκνύο ή 

ζηηγκαηηζκνύο». Βι. Β. Απνζηνιίδνπ θαη Δ. Υνληνιίδνπ(2007). Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο Α΄ Γπκλαζίνπ. Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλφπαηδσλ 2002-2004. Γξάζε 2.5. 

Γεκηνπξγία «ελαιιαθηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ. 

ζζ. 7-10. Γηαζέζηκν:  

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=322&bitstream=322_01#page/1/m

ode/1up 
33

«Ζ Γξακαηηθή Τέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε βνεζά εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο  ζηελ θαηάθηεζε ησλ αξρώλ 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, κηαο εθπαίδεπζεο πνπ επηδηώθεη ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ αιιειεγγύε, ηνλ 

δηαπνιηηηζκηθό ζεβαζκό, θαη πνπ αληηηίζεηαη ζηνλ εζλνθεληξηθό ηξόπν ζθέςεο» Βι. Άιθεζηηο (2008: 216).  
34

ε έξεπλα ηεο Καηζαξίδνπ (2004) επηζεκαίλεηαη φηη ε δξακαηνπνίεζε, βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ινγνηερλίαο, νη νπνίνη είλαη λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά γισζζηθέο εκπεηξίεο θαη αθνχζκαηα 

απφ ηα θείκελα θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο γιψζζαο απφ επνρή ζε επνρή, απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή, απφ ήξσα ζε ήξσα.  
35

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε, Αζήλα, 2011 
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δηέπνληαη απφ ην ιφγν ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ιεθηηθήο θαη εμσιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, 

πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο. Δκπιεθφκελνο ν καζεηήο ζε απηέο δνθηκάδεη θαη εμειίζζεη ηε 

δηθή ηνπ ηθαλφηεηα  γισζζηθήο θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο. Αλαθαιχπηεη ηε ρξήζε ηνπ 

ιφγνπ ζε δηαθνξεηηθά επηθνηλσληαθά πιαίζηα κέζα απφ ηα παηρλίδηα ξφισλ. Καηαλνεί 

βησκαηηθά ηε ζπληαθηηθή θαη κνξθνινγηθή νξγάλσζε ηεο γιψζζαο θαη ηε δεισηηθή 

θαη ζπλππνδεισηηθή ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο αζθείηαη ζηνπο θψδηθεο ηεο ζεαηξηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ θεηκέλσλ.
36

 

Δμεηάδνληαο ηελ παξαπάλσ  ζπζρέηηζε  ησλ επηκέξνπο ζθνπψλ ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο Λνγνηερλίαο  κε ηε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε δηαπηζηψλνπκε κηα 

νξγαληθή ζρέζε αιιεινηξνθνδφηεζεο ζηελ θνηλή ζηφρεπζε γηα ηελ απφθηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Μέζα απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, φηαλ ε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε 

ζπλδξάκεη ηε δηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο, νη καζεηέο, παίξλνπλ απφζηαζε απφ ηνλ 

εαπηφ ηνπο ππνδπφκελνη ξφινπο. Έηζη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο θαζεκεξηλνχο 

ξφινπο,  ηηο επηζπκίεο ηνπο, ηα φξηα ηνπο.  Καζξεθηίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ 

απηνεηθφλα ηνπο  θαηά ηελ νκαδηθή αιιειεπίδξαζε. Καηά ζπλέπεηα απνθηνχλ 

απηνζπλείδεζε, βάδνληαο ηα ζεκέιηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο εμέιημεο θαη αιιαγήο. 

πλνςίδνληαο, είλαη ζαθέο φηη σο θνηλή βάζε ΓΣΔ θαη Λνγνηερλίαο 

αλαδεηθλχεηαη ε αλαθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ θφζκνπ, ζηελ 

πξνζσπηθή ελδπλάκσζε, ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο, ζηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε πςειή 

απηνεθηίκεζε είλαη ε αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε θνηλσληθή απνδνρή, ε 

αλαγλψξηζε ησλ πξνζσπηθψλ νξίσλ, ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

πξνζέγγηζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ε ππνζηήξημε ησλ απφςεσλ ηνπο, ε αλάιεςε 

επζχλεο, ε επειημία ηεο πξνζαξκνγή ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Μαζεηέο κε 

ρακειή απηνεθηίκεζε βηψλνπλ άγρνο, αλαζθάιεηα, ληψζνπλ αλεπαξθείο θαη έρνπλ 

ρακειφ απηνζπλαίζζεκα. Δλεξγνπνηνχλ ακπληηθνχο κεραληζκνχο πνπ εθδειψλνληαη κε 

ηε θπγή, ηελ απνκφλσζε, ην ςεχδνο, ηελ εμαπάηεζε, ην πείξαγκα θαη άιιεο παξφκνηεο 

αληηδξάζεηο πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ νκαδηθή ζπλχπαξμε.  
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Οη ζεαηξηθνί απηνζρεδηαζκνί δίλνπλ ζην παηδί ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. 

«Μπνξεί  λα εθθξάδεηαη θαη λα δξα κέζα από ηελ παξαγσγή πξσηόηππσλ ιέμεσλ, ηδεώλ, ζπλεηξκώλ θαη 

εθθξάζεσλ, ηζηνξηώλ θαη ζπλάκα λα αμηνινγεί ηνλ παξαγφκελν ιφγν θαη λα ηνλ δηακνξθψλεη αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηεο νκαδηθήο επηθνηλσλίαο. Βι. (Άιθεζηηο, 2008:132) 
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Ζ θαηάθηεζε ζεηηθήο απηνεθηίκεζε απνηειεί ζηφρν ηεο εθπαίδεπζεο παηδηψλ θαη 

εθήβσλ
37

 θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή ιεηηνπξγία είλαη πξναπαηηνχκελε γηα ηελ θαηαζθεπή 

ελφο ελδεδεηγκέλνπ παηδαγσγηθά καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. ηελ θαιιηέξγεηα 

αηνκηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ε απηνεθηίκεζε ζην πιαίζην ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

γηα ηελ αλάπηπμε νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ε αμηνπνίεζε ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη 

ηδηαίηεξα ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο.  

ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε γηα ηε ζρέζε ΓΣΔ θαη Λνγνηερλίαο δηεξεπλήζακε 

νξηζκέλα ζεκεία δηαζχλδεζεο ησλ δχν αληηθεηκέλσλ θαη αλαδεηήζακε  επίζεο ηα 

ζεκεία ζπλάληεζεο κε ηελ απηνεθηίκεζε. Ζ ΓΣΔ θαη ε Λνγνηερλία πξνζθέξνπλ ζηνλ 

έθεβν καζεηή έλα ζπιινγηθφ πιαίζην εμάζθεζεο πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ, 

πεηξακαηηζκνχ ζε ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο, επηβεβαίσζεο,  έθθξαζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, θαηάθηεζεο απηνγλσζίαο  θαη απηνπεπνίζεζεο. 
38

 Απηέο νη 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο
39

 

πνπ απαηηείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, γηαηί κε ηελ απφθηεζε αλάινγσλ καζεζηαθψλ 

εκπεηξηψλ ελεξγνπνηνχλ κηα ζεηξά πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ βειηηψλνπλ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ, ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε.
40
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Σν ζρνιείν θαιείηαη λα παίμεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ ζε απηφ ν έθεβνο ζπκβηψλεη κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ, πνπ απνηεινχλ ηελ θξηζηκφηεξε νκάδα γηα ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Βι. Μπφηζαξε- 

Μαθξή (2000: 88-113).  
38

Ο καζεηήο κέζα απφ ηνπο ζεαηξηθνχο ξφινπο κπνξεί λα επαλεμεηάδεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη φρη κφλν 

κπνξεί λα ηηο κεηαζρεκαηίζεη, αιιά έρεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςεη ηηο πνιιαπιέο 

«ππνθεηκεληθφηεηέο» ηνπ, ηνπο πηζαλνχο εαπηνχο ηνπ θαη λα μαλαζρεδηάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο άιινο ή λα 

βξεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζηνλ άιιν.  Βι. Κνληνγηάλλε (2008: 28).  
39

Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, ζεκαληηθή έλλνηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο 

παηδηψλ θαη εθήβσλ, γεληθά αλαθέξεηαη ζε κηα θαηεγνξία θαηαζηάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επαλαιακβαλφκελνπο ηχπνπο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο ζην πιαίζην ζεκαληηθψλ αληημννηήησλ ή 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ. Γειαδή, ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε δπλακηθή δηαδηθαζία ηεο 

ζεηηθήο πξνζαξκνγήο, παξά ηελ χπαξμε δχζθνισλ θαη αληίμνσλ ζπλζεθψλ θαη παξά ηελ έθζεζε ζε 

παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο είλαη: ε ζεηηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά, ζρνιηθή επίδνζε, απνδνρή απφ ζπλνκήιηθνπο θαη θηιία, κεησκέλεο εθδειψζεηο 

εζσηεξηθεπκέλσλ ή εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζπκκεηνρή ζε ειηθηαθά 

θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο. Βι.  Υαηδερξήζηνπ  Υ., Λακπξνπνχινπ Αηθ.,  Αδακνπνχινπ Δηξ. Φπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα. 

ηελ ηζηνζειίδα: http://www.connecting4caring.gr/en/node/413ARTICLESONCHILDREN’SDEVELOPMENT-

ADJUSTMENT ›   
40

Πξψηνλ, ζήκεξα,  ε απηνεθηίκεζε κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθή γηα ηα άηνκα θαη ηελ θνηλσλία ζηελ 

νπνία δνπλ απφ πνηέ άιινηε, εηδηθά φζνλ αθνξά απηφ πνπ ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη σο "απηνξξχζκηζε" 

θαη "πνηφηεηα δσήο" Βι.Mruk (2006:2).  

http://www.connecting4caring.gr/en/content/articles-childrens-development-and-adjustment
http://www.connecting4caring.gr/en/content/articles-childrens-development-and-adjustment
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 5. Αλαζθόπεζε εξεπλώλ 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

δηαπηζηψζεθε έιιεηςε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζεο 

κέζσ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ ζηελ Διιάδα. 

Πιήζνο εξεπλψλ πνπ έρεη δηεμαρζεί ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην επηβεβαηψλεη ηηο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ηνπ δξάκαηνο ζηα παηδηά (Martin, 2004). Δληνπίζηεθαλ φκσο, έξεπλεο
41

 πνπ 

ελ κέξεη ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο: 

 ε ζρεηηθή έξεπλα ε Marilyn Eisenstadt Gootman (1976) επηρείξεζε κεηαμχ άιισλ 

λα πξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, απηναληίιεςεο 

θαη απηνεθηίκεζεο ζε παηδηά 3-7 εηψλ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ πξνέθπςε φηη  

ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ θαη απηνεθηίκεζεο.  

Ζ Άιθεζηηο Κνληνγηάλλε (2000:139-285) ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθή ηεο 

δηαηξηβήο δηεμήγαγε έξεπλα κε ζέκα: «Ζ Γ.Τ.Δ. σο παξάγνληαο αλάπηπμεο ηεο 

θνηλσληθήο ηθαλόηεηαο ηνπ παηδηνύ κε λνεηηθή ζηέξεζε» ζε παηδηά ειηθίαο  6-14 εηώλ, 

ηνπ Δηδηθνύ Σρνιείνπ Καηζαξηαλήο θαη ηνπ Δηδηθνύ Σρνιείνπ Εσγξάθνπ».  

Δθαξκφζηεθαλ16 σξηαία καζήκαηα δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ε αμηνιφγεζε έγηλε 

κε ηέζζεξα έληππα πνπ ζπκπιήξσζαλ ε εξεπλήηξηα, νη γνλείο, ν δάζθαινο ηεο ηάμεο 

θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ρνιείνπ (Φπρνιφγνο, Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο, 

Δξγνζεξαπεπηήο). ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη, εθηφο απφ ηε βειηίσζε θνηλσληθψλ-

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, αλαπηχρζεθε ε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ θαη ε 

απηνεθηίκεζή ηνπο.  

Ο Fischer (1991) ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο ην 1991, 

πξαγκαηνπνίεζε πνηνηηθή έξεπλα κε ζέκα: «Τν παηδαγσγηθό θαη ςπρνινγηθό λόεκα ηνπ 

δξάκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε, πηζαλόηεηεο ελίζρπζεο κηαο πξννδεπηηθήο νινθιήξσζεο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο».  ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ επηζεκαίλεη φηη κέζα απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη 

εληζρχεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε απηνλνκία θαη ε δεκνθξαηηθή πξνζσπηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν. 

 Έξεπλα-δξάζε ηεο Joy Widdows (1995), θαζεγήηξηαο Σερλψλ ζε Γπκλάζην ζηα 

λεζηά ηεο Μάγρεο, εμέηαζε θαηά πφζν ην Γξάκα είλαη έλα κέζν γηα αιιαγή  ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ πξνζρνιηθήο, ζρνιηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. 

                                                           
41

Οη έξεπλεο παξαηίζεληαη κε αχμνπζα ρξνλνινγηθή ζεηξά. 
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Με θχξην ζθνπφ ηεο έξεπλαο ηελ αλάπηπμε αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

επηδηψθνληαο σο  ζηφρνπο   ηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ην  ζεβαζκφ ζηελ αμία 

ηνπο, δηαπίζησζε ζεηηθά απνηειέζκαηα κεηά ηελ ζεαηξνπαηδαγσγηθή παξέκβαζε, κε 

δηάξθεηα  ζηαζεξφηεηα. 

Ο Colm Hefferon (2000) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ 

δηαηξηβήο κε ζέκα: «Γηαδηθαζηηθό δξάκα: νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ζηελ 

ελζσκάησζε ζε αγόξηα θαη θνξίηζηα ηεο πέκπηεο ηάμεο». Μεηά απφ ηελ εθαξκνγή  

πξνγξάκκαηνο δξάκαηνο έμη εβδνκάδσλ ζηελ ηάμε θαη ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ππνζηεξίδεη φηη  κεηαμχ άιισλ παξαηεξείηαη βειηίσζε ζηελ αλάπηπμε 

θηιηθψλ δεζκψλ θαη αμηνζεκείσηε ελίζρπζε ηεο ζθαηξηθήο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ. 

 Οη Greech θαη Bhavnagri (2002) ζε πξφγξακκα δξακαηνπνίεζεο  κε ηίηιν: «Οη 

θαιέο ηέρλεο ζπλαληνύλ ηελ εθπαίδεπζε», ην νπνίν απεπζπλφηαλ ζε καζεηέο ηεο πξψηεο 

ηάμεο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα  φηη νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε 

ζηηο ηθαλφηεηεο γξαθήο. Δπίζεο, δηαπίζησζαλ φηη ε δξακαηνπνίεζε δεκηνχξγεζε  

θιίκα ηθαλνπνίεζεο θαη ελζνπζηαζκνχ κέζα ζηελ ηάμε.  

Ζ Nihal Koldas (2002) ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηεο κεηά απφ έλα 

πξφγξακκα ζεαηξνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο ζε ηξαπκαηηζκέλα θαη θνβηζκέλα παηδηά 

ζε ζεηζκφπιεθηεο πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο, απνθαίλεηαη φηη απειεπζεξψζεθε ε 

δεκηνπξγηθφηεηα  ηνπο θαη  φηη απηά απφθηεζαλ απηνπεπνίζεζε. 

Ο Γηψξγνο Μφζρνο (2002) έθαλε έξεπλεο ζε αλακνξθσηήξηα  θαη ζπκπέξαλε φηη 

ην ζέαηξν απνηειεί εξγαιείν γηα λα αλνίμνπλ δξφκνη απηνγλσζίαο, απηναμίαο θαη 

επηθνηλσλίαο. 

Ζ Hala Al-Yamani Rashed (2003) δηαπίζησζε ηε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ζεάηξνπ θαη 

ηεο αλάιεςεο ξφισλ ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηεο απηναληίιεςεο, ηεο απηνεθηίκεζεο, 

ηεο πξνζαξκνζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηνπ ζάξξνπο. 

ε άιιε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Peter R. Wright (2006)  δηεξεπλήζεθαλ ην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα θαη ε απηνεθηίκεζε ζε 123 παηδηά επαξρηαθψλ πφιεσλ ειηθίαο θαηά 

κέζν φξν 11.5 εηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κεηαμχ άιισλ βειηίσζε ηεο 

απηναληίιεςεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη  ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ δξάκαηνο, 

ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ θαη απηνεθηίκεζεο. 
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Ο Αζηέξηνο Σζηάξαο (2003) ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε ηίηιν: «Ζ ζπκβνιή 

ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ ζηελ ςπρνθνηλσληνινγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε» πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ην 2003-04 ζε 115 ζρνιηθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ηεο Αζήλαο θαη ην δείγκα  ζπγθξνηήζεθε απφ 2.428 καζεηέο. ηελ πεηξακαηηθή 

ηνπ κειέηε  θχξηα εξεπλεηηθή ππφζεζε ήηαλ εάλ ε δηεμαγσγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

ζεαηξηθψλ παηρληδηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε ζα είρε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θηιίαο ησλ καζεηψλ. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηελ θχξηα εξεπλεηηθή 

ππφζεζε. Ο ίδηνο εξεπλεηήο, ζε έξεπλα ηνπ ην 2004, κειέηεζε ηελ επίδξαζε ηνπ 

Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ ζηελ ελίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο καζεηψλ Γ, Γ, Δ, Σ Σάμεσλ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Σν εξεπλεηηθφ δείγκα απνηέιεζαλ 141 καζεηέο/ηξηεο θαη γηα ηηο 

κεηξήζεηο ηεο απηναληίιεςεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Harter.  Μεηά 

απφ ηελ εθαξκνγή 18 σξηαίσλ εβδνκαδηαίσλ καζεκάησλ  ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ηα 

επξήκαηα θαηέδεημαλ φηη ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο 

θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ εαπηνχ. 

H Cecile Rousseau (2007) θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο ζε πηινηηθή έξεπλα ζην 

λνζνθνκείν ηνπ Μφληξεαι ζηνλ Καλαδά αμηνιφγεζε ηα απνηειέζκαηα ελφο ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δξακαηνζεξαπείαο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ εθήβσλ. ηε κειέηε 

ζπκκεηείραλ 136 παηδηά ειηθίαο απφ 12 έσο 18 εηψλ. Σν πξφγξακκα δξακαηνζεξαπείαο 

απέβιεπε ζηελ πξφιεςε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ κε ζθνπφ 

λα εληζρπζνχλ νη ζρνιηθέο επηδφζεηο. ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κεηαμχ άιισλ 

θαηαγξάθεηαη βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο. 

Ζ Sarah Leah Wolfman-Robichaud (2008) ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλά ηεο ζε 

καζεηέο βαζηθήο εθπαίδεπζεο  ζεκεηψλεη ζρεηηθά κε ηηο δξακαηηθέο ηερληθέο: Σν Θέαηξν 

Δηθφλα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζην λα δηδάμεηο ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπο ζε ζέκαηα πην δηεμνδηθά. Ζ εξγαζία  κε ηελ εηθφλα βνεζά ηνπο καζεηέο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο, ζηελ απηνέθθξαζε, ηελ απηνγλσζία, ζηε ζπγθξφηεζε  

νκάδαο θαη θνηλφηεηαο δηαιφγνπ. Με απηέο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο νη καζεηέο είλαη 

θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ επηηπρία ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. 

ε έξεπλα ησλ Melek Kalkan, Kahraman Kos θαη Hatice Epli-Kos (2014)  ζηελ 

Σνπξθία  ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009 ζε καζεηέο 12-14 εηψλ, εμεηάζηεθε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκηνπξγηθνχ δξάκαηνο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Σνπξθηθήο 

Γιψζζαο ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο απηνεθηίκεζεο. Οη εξεπλεηέο κε ηε ρξήζε ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ  απηνεθηίκεζεο ηνπ Coopersmith θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο απηνεθηίκεζεο κεηά απφ ηελ εθαξκνγή είθνζη ζαξαληάιεπησλ 

παξεκβάζεσλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα. 

Ο Jindal-Snape θαη άιινη κειεηεηέο ην 2009 ζηελ έξεπλά ηνπο εμέηαζαλ εάλ ε 

εθαξκνγή δξάκαηνο δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο γηα επηηπρή κεηάβαζε απφ ηελ 

πξσηνβάζκηα ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν εξεπλεηηθφ δείγκα απνηέιεζαλ 357 

καζεηέο θαη 12 θαζεγεηέο ζηελ θσηία. χκθσλα κε  ηα απνηειέζκαηα  ην δεκηνπξγηθφ 

δξάκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κεηάβαζε απφ ηελ πξσηνβάζκηα ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απηφ απνδίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ην δξάκα λα 

ελδπλακψλεη ηνπο καζεηέο, λα εμνκαιχλεη ζπλαηζζεκαηηθά δεηήκαηα θαη λα παξέρεη ηα 

ξεαιηζηηθά ζελάξηα κε έλα βαζκφ απφζηαζεο κέζα ζε έλα αζθαιέο θαληαζηηθφ πιαίζην. 

Ο Antonelli θαη άιινη κειεηεηέο πινπνίεζαλ ην 2011 ζηε Μάιηα ζρεηηθή έξεπλα, ε 

νπνία αθνξνχζε παηδηά κε δπζιεμία ειηθίαο απφ 12 έσο 15 ρξνλψλ. Ζ έξεπλα 

απνζθνπνχζε ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα ηελ απφθηεζε 

απηνπεπνίζεζεο κέζα απφ ηε δξακαηνπνίεζε, έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε απηνεθηίκεζή 

ησλ εθήβσλ. ηα απνηειέζκαηα ζεκεηψλεηαη φηη εληζρχζεθε ε απηνεθηίκεζή ηνπο θαη ε 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. 

Ζ Διεπζεξία Μπάθα (2011) ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο κε ζέκα: «Ζ ζεαηξηθή 

αγσγή σο κέζν ελίζρπζεο ηεο απηναληίιεςεο θαη απηνεθηίκεζεο αηόκσλ ηππηθήο αλάπηπμεο 

θαη αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο», δηεξεχλεζε εάλ έλα ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα Θεαηξηθήο 

Αγσγήο είλαη δπλαηφλ λα εληζρχζεη ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεθηίκεζε αηφκσλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο (10-12 ρξφλσλ) θαη αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε (16-23 ρξφλσλ). 

Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο  ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ζηελ 

απηναληίιεςε θαη απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ.  

ρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο έξεπλάο καο  είλαη θαη νη παξαθάησ έξεπλεο  πνπ αθνξνχλ 

ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ΓΣΔ γηα ηελ πξνζέγγηζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζε εθήβνπο 

καζεηέο. ε ηξηεηή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε είθνζη πέληε (25) καζεηέο 

Γπκλαζίνπ ηνπ Midwestern, κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ηεο απιήο αλάγλσζεο ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ θαη ηεο ρξήζεο  δξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  ζε νκαδνζπλεξγαηηθφ πιαίζην γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ παξαγσγή ηζηνξηψλ πνπ ηαπηίδνληαλ ζεκαηηθά κε 

ην θείκελν απφ ηα παηδηά, δηαπηζηψζεθε φηη ε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε 
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ζπκβάιιεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

απιή κειέηε ησλ θεηκέλσλ. χκθσλα κε ηελ εξεπλήηξηα, νη ηερληθέο ηεο δξακαηηθήο 

ηέρλεο ζπλδπαδφκελεο κε ηε ζπδήηεζε πάλσ ζηα  θείκελα ησλ καζεηψλ βνήζεζε ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηζηνξηψλ, ζηε δηακφξθσζε ησλ ξφισλ, ζηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ θαη 

ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζεκεηψζεθαλ εκθαλείο δηαθνξέο 

ζηνλ ηξφπν γξαθήο ησλ ηζηνξηψλ πνπ παξήγαγαλ νη νκάδεο (Knipping, 1993).
42

 

Έξεπλα  ηνπ Byerly (1994) ζε ηξηάληα πέληε (35) καζεηέο Γπκλαζίνπ ηεο Βφξεηαο 

Καιηθφξληαο, πνπ ζπζρέηηζε ηε ρξήζε δξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ θαηαλφεζε 

θαη λνεκαηνδφηεζε ηζηνξίαο, θαηέδεημε φηη ε νκάδα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην δξάκα ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο νκάδεο απέδσζε πην απνηειεζκαηηθά ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ  

φζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε, ηε δνκή ηεο ηζηνξίαο θαη ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο. 

Έξεπλα δξάζεο ηεο Σζελέ  πινπνηήζεθε ζε καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ζε 

δχν ζρνιεία ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2004-2005, ζην πιαίζην 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  κε ζέκα «Ζ αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο σο 

εξγαιείνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο». Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εζηίαζε 

ζηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ έξγνπ ηνπ Δπξηπίδε, 

«Διέλε». Απφ ηελ παξαηήξεζε,  ηηο ζπλεληεχμεηο, ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δεκηνπξγηψλ ησλ καζεηψλ δηαπηζηψζεθε «όηη νη καζεηέο κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο θαηαλόεζαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δξακαηηθνύ έξγνπ, ην βίσζαλ σο θπζηθό θείκελν θαη δηαηύπσζαλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

ελαιιαθηηθέο εξκελείεο» (Σζελέ, 2007: 66-73). 

ην Μίζηγθαλ ζην πιαίζην έξεπλαο ην 2013 ζε καζεηέο γπκλαζίνπ δνθηκάζηεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δξάκαηνο γηα ηελ πξνζέγγηζε ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ (Σν 

Ζκεξνιφγην ηεο Άλλαο Φξαλθ). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ νκαδηθψλ δξακαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ πξηλ 

θαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, πξνέθπςε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δξάκαηνο 

εληζρχνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ, ζηε λνεκαηνδφηεζή ηνπ θαη ζηε δεκηνπξγία αληαπνθξίζεσλ κε απηφ (Devlin, 

2013). 
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Σα ζηνηρεία γηα ηελ αλαθεξφκελε έξεπλα αληιήζεθαλ απφ ηε δηαηξηβή ηεο Θενδψξαο Παπατσάλλνπ, 

(2016: 40-47). 
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Β. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

6.  Σαπηόηεηα – θνπόο ηεο έξεπλαο 

6.1 Σαπηόηεηα 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2016 έσο ην Μάην ηνπ 2017 θαη 

απνηειεί κηα έξεπλα δξάζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε 

ζρεδηαζκέλσλ παξεκβάζεσλ κε ηε ρξήζε ΓΣΔ ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ζην 

Γπκλάζην Κξαληδίνπ. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εξεπλεζεί ε ελίζρπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ κέζα απφ  δέθα ζρεδηαζκέλεο  δίσξεο 

παξεκβάζεηο ΓΣΔ ζε καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε κελψλ. 

Αθνξκή ζρεδηαζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ έγηλαλ ηα πνηεηηθά θαη πεδά θείκελα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηε Β΄ Γπκλαζίνπ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο έξεπλαο, δει. ε έξεπλα δξάζεο, έρεη κεγάιν εχξνο θαη  

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε πεξηβάιινλ,  φπνπ έλα πξφβιεκα  πνπ εκπιέθεη  

άηνκα, έξγα θαη δηεξγαζίεο ρξεηάδεηαη ιχζε ή φπνπ ε αιιαγή ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ 

κπνξεί λα επηθέξεη έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Δίλαη δπλαηφλ λα δηεμαρζεί απφ έλα 

κεκνλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ή απφ νκάδα εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ελφο ζρνιείνπ ζε 

πιεζψξα ηνκέσλ: γηα ηε δηεξεχλεζε κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, ζηάζεσλ θαη αμηψλ, βειηίσζεο δεμηνηήησλ δηδαζθαιίαο, 

δηαρείξηζεο θαη αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο, δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Cohen, 

Manion, &Morrison, 2007:385-410).  

Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζην ζπεηξνεηδέο κνληέιν ζην νπνίν δηαδνρηθά 

εκθαλίδνληαη ζε θπθιηθή ξνή ηα παξαθάησ ζηάδηα: ν ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή- δξάζε, ε 

παξαηήξεζε, ν ζηνραζκφο ηεο δξάζεο θαη ν επαλαζρεδηαζκφο ηεο δξάζεο κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ (Cohen, Manion, &Morrison, 

2007:390-391). 
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6.2   Δξεπλεηηθό εξώηεκα 

 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο ηέζεθε ην εμήο εξεπλεηηθφ εξψηεκα: «Πξνθχπηεη 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο  απηνεθηίκεζεο κεηά απφ ηελ πινπνίεζε κηαο ζεηξάο 

ζρεδηαζκέλσλ παξεκβάζεσλ κε ηε ρξήζε ηεο ΓΣΔ ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ζε 

καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ;». Παξάιιεια ηέζεθαλ πξνο δηεξεχλεζε ηα επηκέξνπο 

εξσηήκαηα: 

I. Πνηνο ηνκέαο ηεο απηνεθηίκεζεο εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ παξεκβάζεσλ; 

II. Παξαηεξείηαη βειηίσζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο; 

 

 

6.3 Γείγκα 

Σν δείγκα πνπ επηιέρζεθε απνηειεί δείγκα «βνιηθήο» δεηγκαηνιεςίαο, δηφηη ε 

εξεπλήηξηα σο εθπαηδεπηηθφο ηνπ Γπκλαζίνπ είρε εχθνιε πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκφ. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο δείγκα ζθνπηκφηεηαο, αθνχ  ζχκθσλα 

κε ηελ θξίζε ηεο εξεπλήηξηαο δηαζέηεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηππηθφηεηαο, ππεξεηεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο. Σα δείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα θακία 

άιιε νκάδα, παξά κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.
43

 Με δεδνκέλν ην ραξαθηήξα ηνπ δείγκαηνο, 

ε εξεπλήηξηα εζηίαζε ην εξεπλεηηθφ ηεο ελδηαθέξνλ ζε δχν ηκήκαηα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ,  

ζε ζχλνιν 52  καζεηψλ, ζηνπο νπνίνπο δίδαζθε ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο. Σν έλα 

ηκήκα απνηέιεζε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ην άιιν ηελ νκάδα ειέγρνπ.  ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα αλήθνπλ 15 αγφξηα θαη 11 θνξίηζηα. Ζ ίδηα αλαινγία αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ ππάξρεη θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. ηελ πεηξακαηηθή νκάδα έμη καζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δέρνληαη πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε απφ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηα γισζζηθά καζήκαηα. Δπίζεο, έληεθα (8 αγφξηα θαη 

3 θνξίηζηα) απφ ηνπο καζεηέο είλαη αιινδαπνί (αιβαληθήο θαη ξνπκάληθήο θαηαγσγήο) 

θαη ε ειιεληθή δελ είλαη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. ηελ νκάδα ειέγρνπ κία καζήηξηα κε 

δηαγλσζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο  ζπκκεηέρεη ζηελ ππνζηήξημε εηδηθήο αγσγήο, ελψ 

νη αιινδαπνί καζεηέο αλέξρνληαη ζε επηά (6 αγφξηα θαη 1 θνξίηζη). 
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Έλα «βνιηθφ δείγκα» δελ ελδείθλπηαη γηα γελίθεπζε ζπκπεξαζκάησλ θαη είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκέςεη ζε 

κηα ζεηξά εξεπλψλ κειέηεο πεξίπησζεο. Βι. Cohen, Manion, &Morrison (2007: 170,172). 
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ηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε θαη ειηθία νη καζεηέο αλακέλεηαη φηη έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηάβαζε  θαη πξνζαξκνγή ζην Γπκλάζην θαη βξίζθνληαη ζην ηέινο 

ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο εθεβείαο (11-14 εηψλ) θαη ζχκθσλα κε ηνλ Piaget (1999) ζην 

ζηάδην ηεο ινγηθήο ζθέςεο. 

 

 

6.4    Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δξάζεο επηιέρζεθε ζπλδπαζκφο πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ κέζσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηξηγσλνπνίεζε. Ζ 

ηξηγσλνπνίεζε είλαη έλαο ηζρπξφο ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο ηαπηφρξνλεο εγθπξφηεηαο 

ηδηαηηέξσο ζηελ πνηνηηθνχ ηχπνπ έξεπλα (Campbell,&Fiske, 1959).  

Έηζη, γηα ηε κέηξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο πξνθξίζεθε ε Διιεληθή Κιίκαθα 

Μέηξεζεο Απηνεθηίκεζεο, ε νπνία δφζεθε ζηνπο καζεηέο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο παξεκβάζεσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο ελ ιφγσ θιίκαθαο έρεη 

ζηαζκηζηεί ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ζε ελειίθνπο θαη παηδηά (Παπάλεο,2004) θαη 

δηαζέηεη πςειή αμηνπηζηία.
44

 Ζ Διιεληθή Κιίκαθα Απηνεθηίκεζεο γηα παηδηά εμεηάδεη  ηε 

ζπλνιηθή απηνεθηίκεζε, ζπλππνινγίδνληαο σο επηκέξνπο παξακέηξνπο: ηελ θνηλσληθή, 

ζρνιηθή, νηθνγελεηαθή, ελδνπξνζσπηθή απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε εμσηεξηθήο 

εκθάληζεο. Θεσξήζεθε θαηάιιειε γηα ηε κέηξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ζε εθήβνπο, αθνχ 

έρεη πξφζθαηα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εξεπλεηηθέο κειέηεο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
45

  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο θιίκαθαο απνηειείηαη απφ  πελήληα (50) εξσηήζεηο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη  πέληε (5) είλαη εξσηήζεηο κέηξεζεο ςεχδνπο. Οη εξσηήζεηο είλαη δηαηππσκέλεο 

κε ηε κνξθή ζέζεσλ-πξνηάζεσλ  πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, 

ζπγθεθξηκέλα ελλέα γηα θάζε ηνκέα. Γειαδή, νη πξνηάζεηο κε αξηζκφ 

1,2,8,10,13,15,19,26,44 αθνξνχλ ηε ζρνιηθή απηνεθηίκεζε. Οη πξνηάζεηο κε αξηζκφ 

3,7,20,21,30,37,39,40,49 αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή απηνεθηίκεζε. ην ηνκέα ηεο εθηίκεζεο 

ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο αληηζηνηρνχλ νη ππ’ αξηζκφλ 4,12,16,18,23,28,34,43,47 

πξνηάζεηο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελδνπξνζσπηθήο απηνεθηίκεζεο νη ππ’ αξηζκφλ 5, 
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Ζ δηαδηθαζία ζηάζκηζεο ηε Κιίκαθαο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, ν δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη ηα επξήκαηα  

παξνπζηάδνληαη εθηελψο απφ ηνλ εξεπλεηή. Βι. Παπάλεο (2011: 152-172). 
45

Έξεπλα κε ηίηιν: Απηνεθηίκεζε Δθήβσλ απφ ηνπο Παπάλε θαη Σξηάλην (2004), ε νπνία δηεμήρζε ζε 

δχν θάζεηο: πηινηηθή θαη θπξίσο έξεπλα ζε έθεβνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. Δπίζεο έξεπλα 

ησλ Δ. Παπάλε θαη Μ.  Μαλσιάθε πνπ εμέηαζε ηελ απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηε ζρνιηθή πξνζαξκνγή 

θαθνπνηεκέλσλ- παξακειεκέλσλ παηδηψλ 8-13 εηψλ.  
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6,11,22,32,35,41,45,48 πξνηάζεηο. Ζ κέηξεζε ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνγελεηαθήο 

απηνεθηίκεζεο γίλεηαη απφ ηηο πξνηάζεηο κε αξηζκφ 9,14,25,27,31,36,42,46,50. Οη 

πξνηάζεηο κέηξεζεο ςεχδνπο αληηζηνηρνχλ ζηνπο αξηζκνχο 17,24,29,33,38.   Απφ ηηο 45 

ζέζεηο-πξνηάζεηο ηεο θιίκαθαο νη 19 είλαη ζεηηθέο θαη νη 26 αξλεηηθέο, κε ηπραία ζεηξά 

ζην έληππν πνπ δίλεηαη.  Οη επηινγέο ησλ απαληήζεσλ απνηππψλνληαη ζε εμάβαζκε 

θιίκαθα («Γηαθσλψ απφιπηα», « Γηαθσλψ»,  «Γηαθσλψ ελ κέξεη», «πκθσλψ ελ κέξεη», 

« πκθσλψ», «πκθσλψ απφιπηα»).  Οη επηινγέο απηέο βαζκνινγνχληαη αληίζηνηρα απφ 

ην 1 έσο ην 6 γηα ηηο ζεηηθέο πξνηάζεηο θαη αληίζηξνθα γηα ηηο αξλεηηθέο. Ο θάζε 

πξναλαθεξφκελνο ηνκέαο  βαζκνινγείηαη ζπλνιηθά, απφ ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο 

ησλ απαληήζεσλ. Απφ ην άζξνηζκα ησλ επηδφζεσλ θάζε ηνκέα, πξνθχπηεη ε 

βαζκνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο απηνεθηίκεζεο ηνπ αηφκνπ.  

 

Οη θιίκαθεο ηεξάξρεζεο είλαη πνιχ ρξήζηκνη κεραληζκνί γηα ηνλ εξεπλεηή,  θπξίσο 

ζηελ απνηχπσζε ζπκπεξηθνξψλ, αληηιήςεσλ θαη απφςεσλ, θαζψο ελζσκαηψλνπλ έλα 

βαζκφ επαηζζεζίαο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ ελψ ηαπηφρξνλα απνθέξνπλ 

πνζνηηθά δεδνκέλα (Cohen, Manion, &Morrison, 2007:426). Ζ ζπιινγή απαληήζεσλ κε 

απηέο ηηο θιίκαθεο ππεξηεξεί έλαληη ησλ θιηκάθσλ κε δηρνηνκεκέλεο απαληήζεηο, γηαηί 

ζπγθεληξψλνληαη πην επαίζζεηα θαη ζπκβαηά κε ηνπο απνθξηλφκελνπο  ζηνηρεία. 

 

Δθηφο απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο Κιίκαθαο, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο
46

 κε ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ απφ ηελ εξεπλήηξηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ (Cohen, Manion, & Morrison, 2007: 320-321). Ζ παξαηήξεζε 

εζηίαζε ζηηο εμήο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο: ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο, αλάιεςε επζχλεο, νινθιήξσζε δξαζηεξηφηεηαο, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ,  

πξνζπκία ζπκκεηνρήο, δηεθδηθεηηθφηεηα, ππνρσξεηηθφηεηα, ζπλεξγαζία, επίιπζε 

πξνβιεκάησλ-ζπγθξνχζεσλ, κνλαρηθφηεηα, ζπζηνιή-ληξνπή, θφβνο-δπζθνιία 

έθθξαζεο,  απνγνήηεπζε απφ αξλεηηθά γηα ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ζρφιηα, αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο κεηά απφ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζρφιηα, ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ 

αληηθεηκέλσλ,  δεκηνπξγηθή επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ησλ θεηκέλσλ,  έθθξαζε πξνζψπνπ, 

θίλεζε ζψκαηνο, πξνθνξηθή θαη γξαπηή έθθξαζε, θνηλσληθέο-δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  
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Ζ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε δηαζέηεη πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ κεζφδσλ: 1. Δίλαη αλψηεξε απφ ηα 

πεηξάκαηα θαη ηηο επηζθνπήζεηο, φηαλ ζπιιέγνληαη δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά. 

2. Οη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηε ζπλερηδφκελε ζπκπεξηθνξά ελφζσ απηή ιακβάλεη ρψξα θαη 

κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ θαηάιιειεο ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνεμέρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 3. Οη 

εξεπλεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο  πην ζηελψλ θαη άηππσλ ζρέζεσλ κε εθείλνπο πνπ 

παξαηεξνχλ ζε πην θπζηθά πεξηβάιινληα. 4. Οη παξαηεξήζεηο είλαη ιηγφηεξν αληηδξαζηηθέο απφ φ,ηη είλαη 

ζε άιιεο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  δφζεθε ζηα παηδηά ζχληνκν 

εξσηεκαηνιφγην (κε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ)  ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην κάζεκα θαζψο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο ζπκκεηνρήο θαη ησλ εθνδίσλ πνπ θαηέθηεζαλ. πκπιεξσκαηηθά ε 

εξεπλήηξηα ζπγθέληξσζε θαη αμηνπνίεζε ζηνηρεία απφ ηηο επηδφζεηο  ησλ καζεηψλ/ ηξησλ 

ζην κάζεκα, δει. γξαπηέο εξγαζίεο, βαζκνινγία νιηγφιεπησλ θαη σξηαίσλ δνθηκαζηψλ, 

επίδνζε ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο. 

  

 

6.5 Γηεμαγσγή έξεπλαο 

 

Σν παξφλ εξεπλεηηθφ καο ζρέδην δελ πεξηιακβάλεη πηινηηθή έξεπλα. Γηα λα δνζεί 

άδεηα πινπνίεζεο ηνπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο, πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ  έγηλε ελεκέξσζε ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ 

δηδαζθφλησλ ζην ηκήκα, ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηνλ ζθνπφ θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο έξεπλαο. Χο πεηξακαηηθή νκάδα επηιέρζεθε ην έλα ηκήκα πνπ ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη 

ΒΠ, ζην νπνίν δίδαζθε ε εξεπλήηξηα, θαη σο νκάδα ειέγρνπ έλα άιιν ηκήκα ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ, ην νπνίν ζην εμήο ζα θαιείηαη ΒΟ, κε ηελ ίδηα δηδάζθνπζα. Δμαζθαιίζηεθε 

ζπλερέο δίσξν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ζην εβδνκαδηαίν ζρνιηθφ πξφγξακκα γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα. 

 

Πξνεγήζεθε ζρεδηαζκφο δέθα δίσξσλ παξεκβάζεσλ, κέζσ ηεο ΓΣΔ ζηηο εμήο 

ελφηεηεο ηεο Λνγνηερλίαο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ: Ο άλζξσπνο θαη ε Φχζε, Σαμηδησηηθά 

θείκελα, Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, Ζ αγάπε γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο - Οη θηιηθνί δεζκνί, 

Απνδεκία - μεληηηά, Πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Ζ επηινγή ησλ θεηκέλσλ 

επηρεηξήζεθε, έηζη ψζηε απηά λα έρνπλ πνηθηιία: σο πξνο ηα είδε θαη ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ 

(δηήγεκα, παξακχζη,  απφζπαζκα πεδνχ, πνίεκα),  ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο (παξαδνζηαθή, 

ζχγρξνλε ινγνηερλία), ηελ εζληθή πξνέιεπζε (ειιεληθή, μέλε ινγνηερλία), ηε 

δπλαηφηεηα δξακαηηθήο αμηνπνίεζεο, ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ζε ζρέζε κε ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.  Ο ζρεδηαζκφο 

ησλ παξεκβάζεσλ αθνινχζεζε ηελ εμήο δνκή γηα θάζε ζπλάληεζε: α) Δηζαγσγή, β) 

ελεξγνπνίεζε
47

, γ) αλάπηπμε, παξνπζίαζε, δ) αλαζηνραζκφο- αμηνιφγεζε. Γηα θάζε 

                                                           
47

 Γηα ην ζρεδηαζκφ απηήο ηεο θάζεο αμηνπνηήζεθαλ αζθήζεηο ζπληνληζκνχ, ζπλνρήο, επηθνηλσλίαο ηεο 

νκάδαο. Βι. Ν. Γθφβαο(2001).  
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παξέκβαζε, ε νπνία ιάκβαλε ρψξα ζην πιαίζην ηνπ εκεξήζηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

πξνεγείην ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηεο ηάμεο, ζηελ νπνία παξακεξίδνληαλ ηα ζξαλία 

ηαθηνπνηεκέλα ζηελ άθξε ηεο αίζνπζαο θη έκελαλ ζην θέληξν νη θαξέθιεο ζε θπθιηθή 

δηάηαμε. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ησλ δξακαηηθψλ ηερληθψλ, ν ρψξνο ηεο 

ηάμεο ρσξηδφηαλ ζχκθσλα κε ηε ζεαηξηθή ζπλζήθε ζε ζθελή θαη ζεαηέο. Μεηά ηε 

δηακφξθσζε ηεο αίζνπζαο αθνινπζνχζε ε πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ κε βάζε ην 

σξνιφγην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο. 

 

Καηά ηηο παξεκβάζεηο ε εξεπλήηξηα ζπκπιήξσλε εκεξνιφγην ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

παξεκβάζεσλ δφζεθε ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο θαη ησλ δχν ηκεκάησλ ε Διιεληθή 

Κιίκαθα Μέηξεζεο Απηνεθηίκεζεο γηα παηδηά ηελ νπνία ζπκπιήξσζαλ 22 καζεηέο/ηξηεο 

απφ θάζε νκάδα. Σέζζεξηο καζεηέο απφ θάζε νκάδα δελ ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο θιίκαθαο ζπκπιεξψζεθε αλψλπκα θαη αηνκηθά ζηε 

ζρνιηθή αίζνπζα ζηε δηάξθεηα κίαο δηδαθηηθήο ψξαο, κε ηελ εξεπλήηξηα παξνχζα.  

Αξρηθά δφζεθαλ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο, νδεγίεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά  κε ηηο εξσηήζεηο θαη ηε δηαβάζκηζε 

ησλ απαληήζεσλ. Ζ εξεπλήηξηα θξφληηζε λα απνζαθελίζεη έλλνηεο φπσο ην «απφιπηα» 

θαη ην «ελ κέξεη» θαζψο θαη λα εμεγήζεη ηε ζεκαζία άγλσζησλ ιέμεσλ, αλ ππήξραλ. 

Δπίζεο, δηεπθξίληζε φηη  κε ηελ έλλνηα εαπηφο ζην εξσηεκαηνιφγην ελλνείηαη ε εκθάληζε 

θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ αηφκνπ. Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ απζφξκεηα 

ρσξίο λα βηάδνληαη ή λα ρξνλνηξηβνχλ παξαπάλσ.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ε 

εξεπλήηξηα ρακειφθσλα δεηνχζε λα κάζεη αλ φια πάλε θαιά θαη έδηλε βνήζεηα, φπνπ ηεο 

δεηνχζαλ. ην ηέινο, φηαλ φινη νινθιήξσζαλ ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ, ε 

εξεπλήηξηα ελδηαθέξζεθε λα κάζεη ηηο εληππψζεηο ησλ παηδηψλ απφ φιε ηε δηαδηθαζία. Ο 

ρξφλνο πνπ δφζεθε γηα ηε ζπκπιήξσζε ήηαλ αξθεηφο θαη θαλέλα άηνκν δελ ρξεηάζηεθε 

πεξηζζφηεξν. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο 

απηνεθηίκεζεο πξηλ ηελ παξέκβαζε έγηλε ην Γεθέκβξην ηνπ 2016 θαη ε ζπκπιήξσζε 

κεηά ηελ παξέκβαζε ην Μάην ηνπ 2017.  

 

Δπηπιένλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

αμηνιφγεζαλ γξαπηά ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ απαληψληαο ζε έλα εξσηεκαηνιφγην 

δέθα εξσηήζεσλ αλνηθηνχ ηχπνπ, ην νπνίν θαηαζθεχαζε ε εξεπλήηξηα γηα απηφ ην ζθνπφ. 
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Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ φινπο ηνπο καζεηέο ζην ζρνιείν ζηε δηάξθεηα 

κίαο δηδαθηηθήο ψξαο. 

 

7. Δπξήκαηα 

7. 1 Δπξήκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

 

Ο πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηε ζπρλφηεηα θαη ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε πσο ζε θάζε νκάδα 

ππάξρνπλ 22 άηνκα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 50% ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 1: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία νκάδσλ 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ πίλαθα 2 αθνξά ζηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο (εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο) 

κε ηνλ ζηαηηζηηθφ δείθηε Cronbach’s Alpha γηα θάζε κεηαβιεηή μερσξηζηά. Σν 

ζπλνιηθφ απνηέιεζκα (.840) είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ, αθνχ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 

.700.  ηελ ηειεπηαία ζηήιε παξαηεξνχκε ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Cronbach αλ 

δηαγξάςνπκε κία ππφ-εξψηεζε, νη νπνίεο δελ απμάλνληαη ή απμάλνληαη ειάρηζηα ζε 

ζρέζε κε ην απνηέιεζκα πνπ έρνπκε. Δπνκέλσο, νη κεηαβιεηέο παξακέλνπλ σο έρνπλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePer

cent 

Valid ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ 22 50,0 50,0 50,0 

ΕΛΕΓΧΟΤ 22 50,0 50,0 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
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Item-TotalStatistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

CorrectedIte

m-

TotalCorrelati

on 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ΟΜΑΔΑ 375,2500 2332,285 ,081 ,875 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 298,6364 1767,772 ,583 ,821 

ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚΗ 296,5227 1410,441 ,830 ,765 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 305,5455 1735,323 ,651 ,809 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ_ΕΜΦΑΝΙ

Η 
305,7727 1330,831 ,750 ,790 

ΧΟΛΙΚΗ 302,0227 1470,162 ,751 ,785 

Πίλαθαο 2: Έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε βάζε ηνλ δείθηε Cronbach’s Alpha 

 

Σν επφκελν βήκα αθνξά ζηνλ έιεγρν χπαξμεο θαλνληθήο θαηαλνκήο (πίλαθαο 3), 

ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε Kolmogorov-Smirnov test θαη Shapiro-Wilk test. Σν 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη Ν=44 θαη απηφ θαίλεηαη ζηελ ζηήιε df.  Αθνχ Ν<=50 

εζηηάδνπκε ζην Shapiro-Wilk test. Παξαηεξνχκε φηη ε ηειεπηαία ζηήιε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο (sig.) έρεη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ .05. Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 

δείγκα αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή. (Με ηηκέο p>.05 δελ απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή 

ππφζεζε πεξί χπαξμεο θαλνληθήο θαηαλνκήο). Άξα, κπνξνχκε ζηελ πνξεία λα 

δηεμάγνπκε παξακεηξηθά ηεζη ειέγρνπ δηαθνξψλ κέζσλ φξσλ, πνπ απαηηνχλ ηελ 

χπαξμε θαλνληθήο θαηαλνκήο. 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ,105 44 ,200* ,961 44 ,139 

ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚΗ ,080 44 ,200* ,971 44 ,322 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ,105 44 ,200* ,973 44 ,395 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ_ΕΜΦΑΝΙ

Η 
,127 44 ,074 ,967 44 ,235 

ΧΟΛΙΚΗ ,089 44 ,200* ,967 44 ,241 

Πίλαθαο 3: Έιεγρνο θαλνληθήο θαηαλνκήο κε Kolmogorov- Smirnov test θαη Shapiro- 

Wilk test. 

ReliabilityStatistics 

Cronbach'sAlp

ha N ofItems 

,840 6 
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 ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο 

ειέγρζεθαλ κε ην κε παξακεηξηθφ Kendall’s tau b test [ιφγσ χπαξμεο nominal 

(πνηνηηθψλ νλνκαζηηθψλ) θαη ordinal (πνηνηηθψλ ηαθηηθψλ) κεηαβιεηψλ], κε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο α=1% (ηηκέο κε 
**

) θαη α=5% (ηηκέο κε 
*
). Ζ πξψηε 

γξακκή καο δείρλεη ηε δχλακε ζπζρέηηζεο r, ελψ ε δεχηεξε γξακκή αθνξά ηα p-values 

γηα ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Παξαθάησ έρνπλ επηζεκαλζεί νη ζπζρεηίζεηο κε 

ρακειή θαη πςειή ζεηηθή δχλακε ζπζρέηηζεο r (>.200) πνπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο (p<.05) θαη βξίζθνληαη ζην θάησ ηξίγσλν πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηε 

δηαγψλην κε r=1. Παξαηεξνχκε ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε κεξηθέο 

«πξηλ» κεηαβιεηέο, ζε αξθεηέο «πξηλ-κεηά» κεηαβιεηέο θαη ζε φιεο ηηο «κεηά» 

κεηαβιεηέο.  Σέινο, ε ςεπδν-κεηαβιεηή «νκάδα» δελ ζρεηίδεηαη γξακκηθά κε θακία 

απφ ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. 

Πην αλαιπηηθά αλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη απφ: 

-1 έσο -0,5 ζεσξνχκε φηη είλαη πςειφο αξλεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο  

-0,5 έσο -0,2: ζεσξνχκε φηη είλαη ρακειφο αξλεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο  

-0,2 έσο 0,2: ζεσξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη κεδεληθφο 

0,2 έσο 0,5: ζεσξνχκε φηη είλαη ρακειφο ζεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο  

0,5 έσο 1: ζεσξνχκε φηη είλαη πςειφο ζεηηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

 

 

 

 

 

Correlations 

K-endall'stau_b 

ΟΜΑΔ

Α 

ΟΙΚΟΓΕ

Ν_Π ΕΝΔ_Π 

ΚΟΙΝΩ

Ν_Π 

ΕΞ_ΕΜ

_Π 

ΧΟΛ_

Π 

ΑΤΣΟΕ

ΚΣ_Π 

ΟΙΚΟΓΕ

Ν_Μ 

ΕΝΔΟΠ

Ρ_Μ 

ΚΟΙΝΩ

Ν_Μ 

ΕΞ_ΕΜ

_Μ 

ΧΟΛΙΚ

Η_Μ 

ΑΤΣΟΕ

Κ_Μ 

 ΟΜΑΔΑ CorCoef 1,000 -,035 ,141 ,193 ,200 -,011 ,157 -,012 ,051 -,040 ,114 -,108 ,031 

Sig. (2-

tailed) 
. ,787 ,269 ,135 ,118 ,934 ,213 ,925 ,690 ,759 ,372 ,397 ,805 

              

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ

Η_ΠΡΙΝ 

CorCoef -,035 1,000 ,164 ,157 ,298** ,131 ,366** ,465** ,169 ,066 ,280** ,221* ,258* 

Sig. (2-

tailed) 
,787 . ,130 ,151 ,006 ,230 ,001 ,000 ,118 ,548 ,010 ,041 ,016 

              

ΕΝΔΟΠΡΟΩ

ΠΙΚΗ_ΠΡΙΝ 

CorCoef ,141 ,164 1,000 ,410** ,510** ,374** ,651** ,483** ,536** ,349** ,435** ,392** ,556** 

Sig. (2-

tailed) 
,269 ,130 . ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

              

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ_

ΠΡΙΝ 

CorCoef ,193 ,157 ,410** 1,000 ,358** ,371** ,505** ,235* ,391** ,422** ,306** ,367** ,411** 

Sig. (2-

tailed) 
,135 ,151 ,000 . ,001 ,001 ,000 ,032 ,000 ,000 ,005 ,001 ,000 

              

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ_ CorCoef ,200 ,298** ,510** ,358** 1,000 ,404** ,715** ,413** ,462** ,154 ,619** ,462** ,535** 
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Πίλαθαο 4: πζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ κε Kendall’s tau b test. 

 

Ο πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο πξηλ θαη 

κεηά ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα. Φαίλεηαη πσο κεηά ηελ παξέκβαζε έρνπκε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ θαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηήο 

«απηνεθηίκεζε». ηνλ πίλαθα 6, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηηο 

ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, βιέπνπκε πσο ππάξρεη αχμεζε ησλ ηηκψλ 

θάπνησλ κεηαβιεηψλ αιιά πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη ππάξρεη κείσζε ηεο ηηκήο ηεο 

κεηαβιεηήο «θνηλσληθή» θαη ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηήο «απηνεθηίκεζε». Αλάκεζα 

ζηηο νκάδεο δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ησλ ηηκψλ πξηλ θαη κεηά. Οη 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηηο ηππηθέο απνθιίζεηο εκθαλίδνληαη ζηελ κεηαβιεηή πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. Απηά ηα ζηνηρεία αλαπαξηζηψληαη γξαθηθά ζηα 

δηαγξάκκαηα 1,2,3,4,5 θαη 6 κεηά ην πέξαο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 

ΕΜΦΑΝΙΗ_

ΠΡΙΝ 

Sig. (2-

tailed) 
,118 ,006 ,000 ,001 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,157 ,000 ,000 ,000 

              

ΧΟΛΙΚΗ_ΠΡΙ

Ν 

CorCoef -,011 ,131 ,374** ,371** ,404** 1,000 ,574** ,377** ,498** ,338** ,418** ,651** ,587** 

Sig. (2-

tailed) 
,934 ,230 ,001 ,001 ,000 . ,000 ,001 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 

              

ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗ

Η_ΠΡΙΝ 

CorCoef ,157 ,366** ,651** ,505** ,715** ,574** 1,000 ,558** ,579** ,315** ,583** ,562** ,688** 

Sig. (2-

tailed) 
,213 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 

              

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ

Η_ΜΕΣΑ 

CorCoef -,012 ,465** ,483** ,235* ,413** ,377** ,558** 1,000 ,469** ,230* ,410** ,399** ,562** 

Sig. (2-

tailed) 
,925 ,000 ,000 ,032 ,000 ,001 ,000 . ,000 ,036 ,000 ,000 ,000 

              

ΕΝΔΟΠΡΟΩ

ΠΙΚΗ_ΜΕΣΑ 

CorCoef ,051 ,169 ,536** ,391** ,462** ,498** ,579** ,469** 1,000 ,421** ,519** ,565** ,762** 

Sig. (2-

tailed) 
,690 ,118 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

              

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ_

ΜΕΣΑ 

CorCoef -,040 ,066 ,349** ,422** ,154 ,338** ,315** ,230* ,421** 1,000 ,215* ,429** ,483** 

Sig. (2-

tailed) 
,759 ,548 ,001 ,000 ,157 ,002 ,003 ,036 ,000 . ,047 ,000 ,000 

              

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ_

ΕΜΦΑΝΙΗ_

ΜΕΣΑ 

CorCoef ,114 ,280** ,435** ,306** ,619** ,418** ,583** ,410** ,519** ,215* 1,000 ,488** ,646** 

Sig. (2-

tailed) 
,372 ,010 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,047 . ,000 ,000 

ΧΟΛΙΚΗ_ΜΕ

ΣΑ 

CorCoef -,108 ,221* ,392** ,367** ,462** ,651** ,562** ,399** ,565** ,429** ,488** 1,000 ,723** 

Sig. (2-

tailed) 
,397 ,041 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

              

ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗ

Η_ΜΕΣΑ 

CorCoef ,031 ,258* ,556** ,411** ,535** ,587** ,688** ,562** ,762** ,483** ,646** ,723** 1,000 

Sig. (2-

tailed) 
,805 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
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DescriptiveStatistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

ΟΜΑΔΑ 22 1,00 ,000 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ_ΠΡΙΝ     22 

22 

 38,4091 5,59472 

ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚΗ_ΠΡΙΝ  38,6818 6,30485 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ_ΠΡΙΝ 22 34,9091 4,46050 

ΕΞΩΣΕΡΙΚ_ΕΜΦΑΝΙΗ_Π

ΡΙΝ 
22 33,4091 6,44877 

ΧΟΛΙΚΗ_ΠΡΙΝ 22 37,3182 5,66851 

ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗΗ_ΠΡΙΝ 22 182,7273 17,83571 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ_ΜΕΣΑ 22 39,9545 5,72777 

ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚΗ_ΜΕΣΑ 22 40,3182 6,51289 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ_ΜΕΣΑ 22 35,5455 6,03740 

ΕΞΩΣΕΡΙΚ_ΕΜΦΑΝΙΗ_Μ

ΕΣΑ 
22 34,5455 6,81544 

ΧΟΛΙΚΗ_ΜΕΣΑ 22 38,2727 6,00937 

ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗΗ_ΜΕΣΑ 22 188,6364 24,37123 

Πίλαθαο 5: Μέζνη φξνη κεηαβιεηψλ πεηξακαηηθήο νκάδαο 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 6: Μέζνη φξνη κεηαβιεηψλ νκάδαο ειέγρνπ 

 

 N Mean Std. Deviation 

ΟΜΑΔΑ 22 2,00 ,000 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ_ΠΡΙΝ 22 38,0455 4,67493 

ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚΗ_ΠΡΙΝ 22 40,5909 6,83589 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ_ΠΡΙΝ 22 36,7727 4,50325 

ΕΞΩΣΕΡΙΚ_ΕΜΦΑΝΙΗ_Π

ΡΙΝ 
22 37,2273 8,10603 

ΧΟΛΙΚΗ_ΠΡΙΝ 22 37,2727 6,39331 

ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗΗ_ΠΡΙΝ 22 189,9091 25,95034 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ_ΜΕΣΑ 22 39,8182 5,89299 

ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚΗ_ΜΕΣΑ 22 40,8636 7,10664 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ_ΜΕΣΑ 22 35,1818 6,30673 

ΕΞΩΣΕΡΙΚ_ΕΜΦΑΝΙΗ_Μ

ΕΣΑ 
22 36,7727 8,56867 

ΧΟΛΙΚΗ_ΜΕΣΑ 22 36,5909 8,00987 

ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗΗ_ΜΕΣΑ 22 189,2273 31,10341 
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ηε ζπλέρεηα, ζηνλ πίλαθα 7 δηεμάγνπκε έιεγρν ηζφηεηαο δηαζπνξψλ (Levene’s 

test for equality of variances). ηε ζηήιε ζεκαληηθφηεηαο (sig.) ππάξρνπλ ηηκέο p>.05, 

επνκέλσο κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε ίζεο δηαζπνξέο ησλ κεηαβιεηψλ. Έπεηηα, ζχκθσλα 

κε ην t-test γηα ηζφηεηα ησλ κέζσλ φξσλ παξαηεξνχκε πσο νη ηηκέο είλαη κεγαιχηεξεο 

ηνπ .05  (ζηήιε: sig. (2-tailed), πξψηε γξακκή) γηα θάζε κεηαβιεηή. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ γηα θάζε επηκέξνπο κεηαβιεηή (απνδνρή ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο 

Ζ0 πεξί χπαξμεο νκνηνγέλεηαο). 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

MeanDiffer

ence 

Std. 

ErrorDifference 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ

Η_ΠΡΙΝ 

Equalvariancesassumed ,626 ,433 ,234 42 ,816 ,36364 1,55440 

Equalvariancesnotassumed   ,234 40,714 ,816 ,36364 1,55440 

ΕΝΔΟΠΡΟΩ

ΠΙΚΗ_ΠΡΙΝ 

Equalvaras. ,051 ,823 -,963 42 ,341 -1,90909 1,98266 

Equalvariancesnotassumed   -,963 41,728 ,341 -1,90909 1,98266 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ_

ΠΡΙΝ 

Equalvariancesassumed ,247 ,622 -1,379 42 ,175 -1,86364 1,35135 

Equalvariancesnotassumed   -1,379 41,996 ,175 -1,86364 1,35135 

  

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ_

ΕΜΦΑΝΙΗ_

ΠΡΙΝ 

Equalvariancesassumed 1,350 ,252 -1,729 42 ,091 -3,81818 2,20840 

Equalvariancesnotassumed 
  -1,729 39,979 ,092 -3,81818 2,20840 

ΧΟΛΙΚΗ_ΠΡΙ

Ν 

Equalvariancesassumed ,430 ,515 ,025 42 ,980 ,04545 1,82167 

Equalvariancesnotassumed   ,025 41,406 ,980 ,04545 1,82167 

 

ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗ

Η_ΠΡΙΝ 

 

 

Equal variances assumed 

Equal variances not assumed 

2,236 

 

,142 

 

 

-1.070 

-1,070 

 

42 

37,221 

0,291 

0,292 

-7,18182 

-7,18182 

6,71339 

6,71339 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ

Η_ΜΕΣΑ 

Equalvariancesnotassumed ,031 ,861 ,078 42 ,938 ,13636 1,75207 

Equalvariancesnotassumed   ,078 41,966 ,938 ,13636 1,75207 

ΕΝΔΟΠΡΟΩ

ΠΙΚΗ_ΜΕΣΑ 

Equalvariancesassumed ,570 ,454 -,265 42 ,792 -,54545 2,05517 

Equalvariancesnotassumed   -,265 41,684 ,792 -,54545 2,05517 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ_

ΜΕΣΑ 

Equalvariancesassumed ,213 ,647 ,195 42 ,846 ,36364 1,86139 

Equalvariancesnotassumed   ,195 41,920 ,846 ,36364 1,86139 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ_

ΕΜΦΑΝΙΗ_

ΜΕΣΑ 

Equalvariancesassumed 1,122 ,296 -,954 42 ,345 -2,22727 2,33425 

Equalvariancesnotassumed 
  -,954 39,976 ,346 -2,22727 2,33425 

ΧΟΛΙΚΗ_ΜΕ Equalvariancesassumed 2,860 ,098 ,788 42 ,435 1,68182 2,13489 
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ΣΑ Equalvariancesnotassumed   ,788 38,953 ,436 1,68182 2,13489 

 
ΑΤΣΟΚΕΣΙΜEqual variances assumed 
 
ΗΗ_ΜΕΣΑEqual variances not assumed 

1,814 

 

 ,185     -,070 

    -,070 

42 

39,727 

,944 

,944 

-,59091 

-,59091 

8,42447 

8,42447 

 

Πίλαθαο 7: Έιεγρνο ηζφηεηαο δηαζπνξψλ κε Levene’s test θαη t-test ειέγρνπ δηαθνξψλ 

κέζσλ φξσλ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

 

Σελ  ίδηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζήζνπκε γηα θάζε κία νκάδα μερσξηζηά. ηνλ 

πίλαθα 8 παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα γηα θάζε κεηαβιεηή. 

 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

MeanDifferen

ce 

Std. 

ErrorDifference 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ

Η 

Equalvariancesassumed 1,428 ,239 -1,105 42 ,275 -1,77273 1,60372 

Equalvariancesnotassumed   -1,105 39,933 ,276 -1,77273 1,60372 

ΕΝΔΟΠΡΟΩ

ΠΙΚΗ 

Equalvariancesassumed ,168 ,684 -,130 42 ,897 -,27273 2,10231 

Equalvariancesnotassumed   -,130 41,937 ,897 -,27273 2,10231 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Equalvariancesassumed 1,503 ,227 ,963 42 ,341 1,59091 1,65219 

Equalvariancesnotassumed   ,963 37,996 ,342 1,59091 1,65219 

 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ_Ε

ΜΦΑΝΙΗ 

 

Equalvariancesassumed 
 
,155 

 
,696 

 
,181 

 
42 

 
,857 

 
,45455 

 
2,51477 

Equalvariancesnotassumed   ,181 41,871 ,857 ,45455 2,51477 

ΧΟΛΙΚΗ Equalvariancesassumed 2,141 ,151 ,312 42 ,757 ,68182 2,18499 

Equalvariancesnotassumed   ,312 40,033 ,757 ,68182 2,18499 

ΤΝ_ΑΤΣΟEqual variances assumed 

ΕΚΣΙΜΗΗEqual variances not assumed 

1,036 ,315 -,918 

-,918 

42 

38,480 

,364 

,364 

-5,90909 

-5,90909 

6,43876 

6,43876 

 

Πίλαθαο 8: Έιεγρνο ηζφηεηαο δηαζπνξψλ κε Levene’s test θαη t-test ειέγρνπ δηαθνξψλ 

κέζσλ φξσλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα. 

 

Οκνίσο, ν πίλαθαο 9 εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε γηα θάζε κεηαβιεηή ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 
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Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

MeanDiffer

ence 

Std. 

ErrorDifferen

ce 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ

ΑΚΗ 

Equalvariancesassumed ,039 ,845 -,905 42 ,370 -1,54545 1,70705 

Equalvariancesnotassumed   -,905 41,977 ,370 -1,54545 1,70705 

ΕΝΔΟΠΡΟ

ΩΠΙΚΗ 

Equalvariancesassumed ,018 ,894 -,847 42 ,402 -1,63636 1,93260 

Equalvariancesnotassumed   -,847 41,956 ,402 -1,63636 1,93260 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Equalvariancesassumed ,971 ,330 -,398 42 ,693 -,63636 1,60037 

Equalvariancesnotassumed   -,398 38,663 ,693 -,63636 1,60037 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ

_ΕΜΦΑΝΙ

Η 

Equalvariancesassumed ,463 ,500 -,568 42 ,573 -1,13636 2,00042 

Equalvariancesnotassumed 
  -,568 41,872 ,573 -1,13636 2,00042 

ΧΟΛΙΚΗ Equalvariancesassumed ,323 ,573 -,542 42 ,591 -,95455 1,76126 

Equalvariancesnotassumed   -,542 41,858 ,591 -,95455 1,76126 

ΤΝ_ΑΤΣΟEqual variances assumed 

ΕΚΣΙΜΗΗEqual variances not assumed 

,933 ,340 ,079 42 

40,694 

,937 

,937 

,68182 

,68182 

8,63619 

8,63619 

 

Πίλαθαο 9: Έιεγρνο ηζφηεηαο δηαζπνξψλ κε Levene’s test θαη t-test ειέγρνπ δηαθνξψλ 

κέζσλ φξσλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζηελ νκάδα ειέγρνπ 
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     Γηάγξακκα 1: Μέζνη φξνη κεηαβιεηψλ αλά νκάδα πξηλ 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2: Μέζνη φξνη κεηαβιεηψλ αλά νκάδα κεηά 
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Γηάγξακκα 3: Μέζνη φξνη ζπλνιηθήο απηνεθηίκεζεο αλά νκάδα πξηλ θαη κεηά  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα  4: Μέζνη φξνη ζπλνιηθήο απηνεθηίκεζεο πξηλ/κεηά ησλ δχν νκάδσλ 
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Γηάγξακκα 5: Μέζνη φξνη  κεηαβιεηψλ πξηλ θαη κεηά πεηξακαηηθήο νκάδαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Γηάγξακκα 6: Μέζνη φξνη κεηαβιεηψλ πξηλ θαη κεηά νκάδαο ειέγρνπ 
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7.2 πζρεηηζκόο επξεκάησλ-εξκελεία 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα έγηλαλ αληηθείκελν 

ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο κε ην πξφγξακκα ΗΒΜ SPSS 23. ηε ζπλέρεηα 

έγηλε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. 

Αθνινχζεζε επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην 

εκεξνιφγην ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαη ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ησλ 

παξεκβάζεσλ απφ ηνπο/ καζεηέο/ηξηεο. Σέινο, ζπζρεηίζζεθαλ φια ηα επηκέξνπο 

επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ κέζσλ. 

 

Απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ παξαηεξείηαη 

δηαθνξνπνίεζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κε ηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο 

απηνεθηίκεζεο πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο θαη κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ 

πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ. Ζ απηνεθηίκεζε απμάλεηαη πεξηζζφηεξν 

κεηαμχ αξρηθήο θαη ηειηθήο κέηξεζεο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Οη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο φκσο, δελ απνβαίλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Οη 

κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα κεηά ην πέξαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, παξφηη είλαη πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Δπίζεο, ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζεκεηψλεηαη κεγαιχηεξε 

άλνδνο ησλ ηηκψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ  ζηηο εμήο κεηαβιεηέο: i. 

ελδνπξνζσπηθή απηνεθηίκεζε, ii. απηνεθηίκεζε εμσηεξηθήο εκθάληζεο, iii.  ζρνιηθή 

απηνεθηίκεζε. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ειέγρνπ παξαηεξείηαη κείσζε ζηηο ηηκέο ηεο 

θνηλσληθήο θαη ζρνιηθήο απηνεθηίκεζεο θαζψο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο εμσηεξηθήο 

εκθάληζεο. 

 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ  πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο πνπ 

θαηαγξάθηεθαλ ζην εκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο, πξνθχπηεη βειηίσζε ηεο πξνθνξηθήο 

έθθξαζεο, ηεο θίλεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θηιηθψλ δεζκψλ, ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο 

πξνζνρήο θαη ηδηαίηεξα ζε παηδηά πνπ παξνπζίαδαλ δπζθνιίεο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Οη 

καζεηέο πξφζπκα δηακνξθψλνπλ θάζε θνξά ηελ αίζνπζα γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

παξεκβάζεσλ, κε κεγαιχηεξε άλεζε ππνδχνληαη ξφινπο θαη δειψλνπλ επραξηζηεκέλνη 

θαη αλππνκνλνχλ γηα ηελ επφκελε ζπλάληεζε. Καηαλννχλ θαη επεμεξγάδνληαη 

δεκηνπξγηθά ηα θείκελα, φπσο θαίλεηαη απφ ηα γξαπηά ηεθκήξηα παξαγσγήο ιφγνπ ζην 

πιαίζην ησλ νκάδσλ εξγαζίαο αιιά θαη απφ ηα δξψκελα πνπ ζπλέζεζαλ θαη 

παξνπζίαζαλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παηδηά πνπ δπζθνιεχνληαλ ζηελ αξρή λα 
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εθθξαζηνχλ εληφο θαη εθηφο ξφινπ θαη ήηαλ ληξνπαιά, εμνηθεηψζεθαλ κε ηηο ηερληθέο θαη 

θαηάθεξαλ ζηε ζπλέρεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο. Απνδεζκεχηεθαλ απφ 

δηζηαγκνχο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ θίλεζε, ηηο ρεηξνλνκίεο θαη γεληθά ηηο δεμηφηεηεο 

ζεαηξηθήο αλαπαξάζηαζεο θαηαθηψληαο κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη εθθξαζηηθφηεηα ζε 

αηνκηθφ επίπεδν. 

 

Μεηά ηηο ηέζζεξηο πξψηεο παξεκβάζεηο νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο άξρηζαλ λα 

δείρλνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο 

πξσηνβνπιίεο. Κάπνηνη καζεηέο πνπ αξρηθά είραλ κηα θνξντδεπηηθή θαη απαμησηηθή 

ζηάζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, εγθαηέιεηςαλ ζηγά-ζηγά απηή ηε ζπκπεξηθνξά, εθδήισζαλ 

ελδηαθέξνλ θαη ελεπιάθεζαλ ζηα ηεθηαηλφκελα. Ηδηαίηεξα εληππσζηαθή ήηαλ ε βειηίσζε 

ζηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία. νβαξά πξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ ζε νκάδεο κε ηπραία 

ζχλζεζε, φπνπ εθδειψζεθαλ δπζθνιίεο απνδνρήο, ζπλχπαξμεο θαη ζπγθξνχζεηο ιφγσ 

ηεο επαλαιακβαλφκελεο αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ αηφκσλ αιιά θαη ηεο 

αδηαθνξίαο θάπνησλ. Καζψο νη δηεξγαζίεο ζπληνληζκνχ θαη ζπγθξφηεζεο νκάδαο 

εμειίζζνληαλ ιχζεθαλ απνηειεζκαηηθά νη ζπγθξνχζεηο θαη επηηεχρζεθε ε θαηαλφεζε θαη 

απνδνρή ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θαζέλα κε εκθαλή απνηειέζκαηα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη 

εθηέιεζε  δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Μαζεηέο θαη καζήηξηεο κε πςειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο πνπ ζπλήζσο έθαλαλ θαη 

παξέα κεηαμχ ηνπο ζπλεξγάζηεθαλ κε άηνκα κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε κε ηα νπνία δελ 

είραλ ζηελφηεξε δηαπξνζσπηθή ζρέζε. Πνιιέο θνξέο δήισζαλ ηελ έθπιεμε θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο γηα φζα αλαθάιπςαλ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ζπκκαζεηψλ/ηξηψλ 

θαη ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε αθνξκή ηηο νκαδηθέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πινπνίεζαλ. 

  

Οη καζεηέο /ηξηεο κε ρακειή επίδνζε θαη πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο αδπλαηνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο έρνληαο λα ζπλαγσληζηνχλ κε φζνπο 

αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά. ην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ εληζρχζεθαλ ζε έλα κε 

αληαγσληζηηθφ πιαίζην, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επηδείμνπλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

δηέζεηαλ αιιά δελ ελεξγνπνηνχζαλ. Ζ ρξήζε ηεο θαληαζίαο, ε επξεκαηηθφηεηα, ε 

επρέξεηα ζηελ θηλεηηθή, ζσκαηηθή θαη γεληθφηεξα εμσιεθηηθή έθθξαζε  αλαπιήξσλε 

άιιεο δπζθνιίεο, γηα παξάδεηγκα ζηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο, ζηε 

ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ζηελ αλάπηπμε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ.   
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Δμεηάδνληαο ηηο δειψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ηε θάζε ηνπ αλαζηνραζκνχ ζην 

ηέινο θάζε ζπλάληεζεο παξαηεξνχκε φηη απμάλνληαη νη ζεηηθέο δειψζεηο ζε ζρέζε κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ απαζρφιεζαλ αξλεηηθά ηελ νκάδα θαη κεηψλεηαη ε έληαζε 

ησλ αξλεηηθψλ ζρνιίσλ, ελψ πξνβάιιεηαη ε ραξά  γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθήο 

ζπλεξγαζίαο. Οη καζεηέο/ηξηεο ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πέηπραλ 

κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνζσπηθψλ δπζθνιηψλ θαη πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

άιινπ. Δπηπιένλ δειψλνπλ φηη ληψζνπλ πην φκνξθα κε ην ζψκα θαη ηνλ εαπηφ ηνπο
48

 θαη 

φηη γλσξίδνπλ θαηλνχξηνπο θίινπο. 

 

Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ παξεκβάζεσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έδεημε αλάπηπμε ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ απνδνρήο, ζπκπάζεηαο, ελδηαθέξνληνο, ραξάο, δηαζθέδαζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά έλαο καζεηήο ζεκεηψλεη: «όηαλ γίλεηαη νκαδηθή δνπιεηά κνύ αλνίγεη ε 

θαξδηά, δει. ζε κηα νιόθιεξε εβδνκάδα ληώζσ λα βπζίδνκαη θαη μαθληθά ζηελ νκάδα 

βιέπσ έλα παηδί λα κε ηξαβάεη  πξνο ηα έμσ θαη έηζη μερλώ ηα πάληα θαη ληώζσ 

επηπρηζκέλνο». Σα πεξηζζφηεξα άηνκα ζπκθσλνχλ φηη ε νκαδηθή ζπλεξγαζία θαη ε ρξήζε 

ησλ δξακαηηθψλ ηερληθψλ ηα βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ πεξηζζφηεξν ηα θείκελα, πεδά θαη 

πνηεηηθά, θαζψο  θαη ηε ζεκαζία ηεο Λνγνηερλίαο σο κάζεκα, λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα 

ηνπ ζπκκαζεηέο ηνπο λα θαη λα γίλνπλ ηα ίδηα πην θνηλσληθά θαη ζπλεξγάζηκα.  

 

ην ζέκα ηεο θαηαλφεζεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά 

κηινχλ θαη γηα θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπηλσλ πξνβιεκάησλ, 

φπσο ε θηψρεηα, ε κνλαμηά, ε πξνζθπγηά. Δπίζεο, αλαθέξνπλ βειηίσζε ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ εαπηνχ, ζηελ αληηκεηψπηζε θφβσλ θαη ζηελ απφθηεζε ζάξξνπο, ζηελ πξνθνξηθή 

έθθξαζε, ζηελ αλαγλψξηζε θαη εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ζηε ζχλαςε 

θηιηθψλ ζρέζεσλ. Μαζήηξηα ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη φηη θαηάιαβε «ηελ αμία ηεο νκάδαο, 

ηηο ππνρξεώζεηο πνπ έρεη ην κέινο κηαο νκάδαο θαη όηη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο κεγάισζε ε 

πίζηε ζηνλ εαπηό ηεο θαη ζηνπο άιινπο». Άιινο καζεηήο ππνζηεξίδεη «όηη έρεη αλαλεσζεί 

ν εαπηόο ηνπ θαη έρσ γίλεη πην επγεληθόο, κε ζεβαζκό ζηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη ζηνπο 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη κε αθεηεξία ηηο ζσκαηηθέο αιιαγέο, ε αλάπηπμε ηεο απηναληίιεςεο 

θαη νη κεηαβνιέο ηεο απηνεθηίκεζεο πεξλνχλ απφ πνιιά ζηάδηα αλαδφκεζεο. Αξγφηεξα (πξνο ην ηέινο 

ηεο εθεβείαο) ζα έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη κηα λέα ζηαζεξφηεξε αίζζεζε ηεο αμίαο θαη ηνπ εαπηνχ ηνπο. Ο 

ηνκέαο ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο είλαη ν πξψηνο – ρξνληθά – πνπ ζα ππνζηεί ηηο πνιιέο θαη δξακαηηθέο 

αιιαγέο. Ο ηξφπνο πνπ ζα βηψζνπλ ηηο αιιαγέο απηέο νη έθεβνη, ηδίσο ζην πξψην ζηάδην, πξνζδηνξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη ην βαζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο απηνεθηίκεζεο. εκαληηθφηαηνο, γη’ απηνχο, είλαη, φρη 

κφλν πψο βηψλνπλ ηηο αιιαγέο ηνπ ζψκαηφο ηνπο, αιιά θπξίσο πψο λνκίδνπλ φηη νη «γεληθεπκέλνη άιινη» 

απνδέρνληαη ηηο αιιαγέο απηέο. Βι .Παπάλεο, & Σξηάληνο (2004). 

 



 

56 
 

αλζξώπνπο γύξσ κνπ». Αξθεηνί δέρνληαη φηη ζηηο ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είραλ ηελ 

επθαηξία λα δείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηνπο άιινπο θαη απηφ ηνπο έδσζε επραξίζηεζε 

θαη ζηγνπξηά. Σν κάζεκα κεηαηξάπεθε θαηά ηα ιεγφκελά ηνπο ζε κηα επράξηζηε εκπεηξία 

κε ηελ νπνία αλαπηχρζεθε ε θαληαζία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

 

Μεηά ην ηέινο ηεο εξεπλεηηθήο παξέκβαζεο ε εξεπλήηξηα ζπδήηεζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο δηδάζθνληεο ζην ηκήκα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. Απφ ηε ζπδήηεζε 

πξνέθπςε φηη θαη νη ππφινηπνη/εο θαζεγεηέο/ηξηεο παξαηήξεζαλ βειηίσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε νξηζκέλα παηδηά πνπ παξνπζίαδαλ δπζθνιίεο ζηελ έθθξαζε  θαη ήηαλ 

ζπλεζηαικέλα. Δπίζεο, δηαπίζησζαλ κεγαιχηεξε ζπλνρή θαη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ζην 

ηκήκα. Σέινο, απφ ηε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ επηδφζεσλ κεηαμχ ησλ δηαγσληζκάησλ θαη 

ησλ γξαπηψλ αζθήζεσλ ζην κάζεκα απφ ηε δηδάζθνπζα, βεβαηψζεθε ε άλνδνο ησλ 

επηδφζεσλ ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, ηδηαίηεξα αμηνπξφζεθηε ζε καζεηέο πνπ 

θηλνχληαλ ζηα φξηα ηεο βαζκνινγηθήο βάζεο (10) θαη ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ κε ρακειή θαη κέηξηα επίδνζε ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο.  

 

Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ 

παξεκβάζεσλ επέηξεςε ζηελ εκςπρψηξηα λα εμεηάζεη αλαζηνραζηηθά θαη δεκηνπξγηθά ην 

ξφιν ηεο σο δηδάζθνπζα, απνθνκίδνληαο ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ ίδηα είρε ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζεη πεξηζζφηεξν ηνπο 

καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο ηεο, λα αλαθαιχςεη θξπκκέλεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο θαη λα δηεξεπλήζεη δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο. Απφ ηε 

δηαδηθαζία ησλ παξεκβάζεσλ ζπλέιεμε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θαη ηε δηθή ηεο απηνεηθφλα 

θαη απηναμηνιφγεζε σο εθπαηδεπηηθνχ. Δθ ησλ πξαγκάησλ ηεο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα 

δηαρεηξηζηεί κε πην επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο ζρέζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα 

ζηελ ηάμε θαη λα ππεξβεί πξνζσπηθέο δπζθνιίεο. Σαπηφρξνλα, παξά ηνλ θφπν πνπ 

θαηέβαιε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο, βίσζε ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε αλαηξνθνδφηεζε γηα ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.   

 

Απφ ηελ έθζεζε ησλ παξαπάλσ πνηνηηθψλ επξεκάησλ είκαζηε ζε ζέζε λα 

δηαπηζηψζνπκε ηε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ παξεκβάζεσλ κέζσ ηεο ΓΣΔ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο σο 

πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ έξεπλα. Δηδηθφηεξα, επηζεκάλακε κηα ζεηξά απφ ζεηηθέο αιιαγέο 

ζε γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη νξγαληθά κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλνιηθήο απηνεθηίκεζεο θαη ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ ηελ 
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επεξεάδνπλ. Δίλαη θαλεξφ φηη ζε κεγάιν βαζκφ εληζρχζεθε ε απηναληίιεςε θαη 

απηνπεπνίζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ/ηξηψλ κέζα απφ ηε δφκεζε ελφο ζηαζεξνχ 

νξηνζεηεκέλνπ νκαδηθνχ πιαηζίνπ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ζπλέρεηα θαη 

ζπλέπεηα. ε απηφ ην πιαίζην θάζε άηνκν είρε ηελ επθαηξία λα απνθαηαζηήζεη θαη λα 

αλαβαζκίζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο «ζεκαληηθνχο άιινπο» ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Οη 

ηερληθέο πνπ αμηνπνηήζεθαλ θαη  νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα  άζθεζαλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηε βειηίσζε ηεο απηνγλσζίαο, ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

παξαδνρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ απηναμία. Ζ δηεξεπλεηηθή δηεξγαζία ησλ παξεκβάζεσλ 

έδσζε πνηθίιεο δπλαηφηεηεο απηναλαθάιπςεο θαη επηβεβαίσζεο ησλ επηηπρηψλ θάζε 

κέινπο ηεο νκάδαο.  

  

πγθξίλνληαο ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο, παξαηεξνχκε φηη ηα 

πνζνηηθά επξήκαηα δελ ππνζηεξίδνπλ  κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κέηξεζε 

ηεο απηνεθηίκεζε ηηο  κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψλνληαη απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Ζ 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζε κηα έξεπλα- δξάζεο δελ απνηειεί απφ κφλε 

ηεο θξηηήξην γηα λα απνξξίςνπκε ηελ αξρηθή καο εξεπλεηηθή ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία αλακέλνπκε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο κέζσ ησλ 

παξεκβάζεσλ κε ρξήζε ησλ ηερληθψλ ηεο ΓΣΔ ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ζε καζεηέο 

ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ.  

 

Δπηπξφζζεηα, ρξεηάδεηαη λα ιάβνπκε ππφςε καο ηα εμήο: α) Ζ κέηξεζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο ζηελ εθεβεία είλαη επηζθαιήο, θαζψο ππεηζέξρνληαη ςπρνινγηθνί 

παξάγνληεο πνπ δελ είλαη πάληα πξνβιέςηκνη θαη ζπρλέο κεηαπηψζεηο ζηε δηάζεζε ηνπ 

εθήβνπ.
49

 β) Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο έξεπλάο καο είλαη κηθξή θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ησλ παξεκβάζεσλ δελ αξθεί, ψζηε λα πξνθιεζνχλ εληππσζηαθέο αιιαγέο ζηελ 

απηνεθηίκεζε, ε νπνία αθνινπζεί πησηηθή ηάζε ζηελ εθεβεία. γ)  Αλ ζεσξήζνπκε ηελ 

απηνεθηίκεζε σο έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη δχζθνιν λα αληρλεπηνχλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο, φηαλ απηή εκπιέθεηαη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζε έλα 
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Σα πνξίζκαηα ησλ δηάθνξσλ εξεπλψλ ζπλεγνξνχλ θαη ζπγθιίλνπλ ζηελ ηδέα ηεο ζηαδηαθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο αληίιεςεο πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο νη έθεβνη. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή δελ 

αθνξά κφλν ην ζχλνιν ηεο εηθφλαο πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ην πψο δειαδή είλαη δνκεκέλε 

ζπλνιηθά θαη ην ηη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πεξηιακβάλεηαη ζ’ απηήλ, αιιά αθνξά θαη επηκέξνπο 

δηαθνξνπνηήζεηο «εζσηεξηθήο» πθήο. Ζ πιεξφηεηα ηεο απηνεηθφλαο θαη θαηά ζπλέπεηα ην χςνο ηνπ 

βαζκνχ απηνεθηίκεζεο, πνπ αλαβιχδεη απφ απηήλ είηε σο ζπλδηακνξθσηήο ηεο απηναληίιεςεο, είηε σο 

πξντφλ ηεο, δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο δσήο θαη δξάζεο ησλ εθήβσλ. 

Βι. Παπάλεο, & Σξηάληνο (2004) 
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πείξακα.
50

δ) ε κέηξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο, κηα έλλνηαο πνιπδηάζηαηεο θαη ζχλζεηεο, 

ζηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κε θιίκαθα ηεξάξρεζεο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ απνηχπσζε 

ιεπηψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ελ αληηζέζεη κε ηηο θιίκαθεο δηρνηνκεκέλσλ απαληήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη  ζε άιιεο έξεπλεο. 

 

8. πδήηεζε- πκπεξάζκαηα  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κάο νδήγεζε ζηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ΓΣΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε ζρέζε 

ηεο κε ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο. Ζ ρξήζε ηεο ΓΣΔ ελδείθλπηαη ζην κάζεκα ηεο 

Λνγνηερλίαο, ην νπνίν πξνζθέξεη πινχζην πιηθφ γηα λα δνκεζνχλ πξσηφηππα θαη 

δεκηνπξγηθά ζελάξηα καζεκάησλ. Οη ζρεδηαζκέλεο παξεκβάζεηο ζπλέβαιαλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ. Γηαπηζηψζεθαλ πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλαθνξηθά κε ην θιίκα, ηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ ηάμε, ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ηελ θαιιηέξγεηα 

θαληαζίαο, θξηηηθήο ζθέςεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Αλαδείρζεθε ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ – εκςπρσηή σο ζεκαληηθφο ηφζν γηα ηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ κε 

ρξήζε ΓΣΔ, φζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ησλ καζεηψλ. 

 

 

 

9. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο - Γπζθνιίεο 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηζεκαίλνληαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί. Καη’ αξράο ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη κηθξφ θαη δελ επηηξέπεη γελίθεπζε ησλ  ζπκπεξαζκάησλ. Σν 

γεγνλφο φηη ε εξεπλήηξηα ήηαλ ζπγρξφλσο θαη δηδάζθνπζα ηνπ καζήκαηνο θαη ην γεγνλφο 

φηη δελ ππήξρε δεχηεξνο παξαηεξεηήο πηζαλφλ επεξεάδεη ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Σν γεγνλφο φηη ε δηδάζθνπζα ήηαλ ε ίδηα θαη ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ, πηζαλφλ λα επεξεάδεη έκκεζα κε ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ 

αθνινχζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρέζεσλ ηα επξήκαηα ζε απηήλ. Ζ 

αδπλακία επαλάιεςεο ηεο έξεπλαο απφ άιινλ εξεπλεηή γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ 

                                                           
50
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απφ ρξφληα ζπζηεκαηηθψλ παξεκβάζεσλ. Βι.Blascovich, &Tomaka(1991:117). 
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απνηειεζκάησλ θαη ε απνπζία πηινηηθήο έξεπλαο απνηεινχλ πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο. 

Δπηπιένλ, αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ αθνξνχζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

επεξέαζαλ θάπνηεο θνξέο ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ (π.ρ. έθηαθηεο ελεκεξψζεηο, 

πξνγξακκαηηζκφο εθδξνκψλ, δηαγσληζκάησλ).  

 

 

 

10. Δπίινγνο-Πξνηάζεηο 

Ο αλαζηνραζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο έξεπλαο κάο επηηξέπεη ηε 

δηαηχπσζε νξηζκέλσλ πξνηάζεσλ. Έλα πξφγξακκα παξεκβάζεσλ κε ηε ζπκβνιή ηεο 

ΓΣΔ πνπ ζα εληζρχεη ηε ζπλνιηθή απηνεθηίκεζε ρξεηάδεηαη λα έρεη κεγαιχηεξε ρξνληθή 

δηάξθεηα θαη λα επεθηείλεηαη θαη ζηελ επφκελε ηάμε. Δίλαη αλαγθαίν λα επεθηαζεί ε 

έξεπλα γηα ηελ απηνεθηίκεζε θαη ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, ψζηε λα έρνπκε 

πιεξέζηεξε εηθφλα γηα απηή ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. θφπηκε είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

ζπκβνιήο ηεο ΓΣΔ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθήβσλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ζηε δηαρείξηζε 

πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηεο εθεβείαο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη γηα ηελ έξεπλα ε επίδξαζε ηεο ΓΣΔ  ζηηο 

επηκέξνπο παξακέηξνπο ηεο απηνεθηίκεζεο, ηελ θνηλσληθή, ηε ζρνιηθή θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε  ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ζηελ  εθεβηθή ειηθία. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη 

δηεξεχλεζε ε επίδξαζε ηεο ρξήζεο ησλ δξακαηηθψλ ηερληθψλ ζηνπο εθήβνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Κξίλεηαη 

σθέιηκε ε εηζαγσγή ησλ ηερληθψλ ηεο ΓΣΔ θαη ε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπο ζην κάζεκα 

ηεο Λνγνηερλίαο, αθνχ νη ηερληθέο ηεο εμππεξεηνχλ κε ην πην επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο, φπσο δειψλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Θεηηθά 

απνηειέζκαηα ζα έρεη ε αμηνπνίεζε ηεο ΓΣΔ θαη ζηα ππφινηπα γισζζηθά καζήκαηα. 

Γηαθσηηζηηθή ζα ήηαλ ε δηεμαγσγή  έξεπλαο γηα ηε ρξήζε ηεο ΓΣΔ θαη ζε άιια γλσζηηθά 

αληηθείκελα, πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηηζηεί ε δηδαθηηθή πξαθηηθή ζην Γπκλάζην θαη ζην 

Λχθεην. Σέινο, κε δεδνκέλα ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ΓΣΔ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ηελ έιιεηςε θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην αληηθείκελν  πξνηείλεηαη ε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε ησλ 

ηερληθψλ ηεο. 
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1. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΔΣΡΗΗ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ 

 

(+)ζρνι. 

1. Μνπ αξέζεη λα αλαιακβάλσ επζύλεο ζηνλ ζρνιηθό ρώξν. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

(+)ζρνι. 

2. Ξεπεξλάσ γξήγνξα ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιηθό ρώξν. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

(-)θ. 

3. Δίκαη ληξνπαιόο/ή κε ηνπο αλζξώπνπο. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

(-)εμ. 

4. Απνγνεηεύνκαη εύθνια, όηαλ δέρνκαη αξλεηηθά ζρόιηα γηα ηελ εμσηεξηθή κνπ 

εκθάληζε. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

(-)ελδ. 

5. Νηώζσ κνλαμηά. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

(-)ελδ. 

6. Μεηαληώλσ γηα απνθάζεηο πνπ έρσ πάξεη ζην παξειζόλ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

(+)θ. 

7. Πηζηεύσ πσο νη άιινη κε ζπκπαζνύλ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

(+)ζρνι. 

8. Σα αξλεηηθά ζρόιηα ησλ ζπκκαζεηώλ δελ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζή κνπ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
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(-)νηθ. 

9. Γε ληώζσ ζίγνπξνο, όηαλ παίξλσ απνθάζεηο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο 

νηθνγέλεηάο κνπ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)ζρνι. 

10. Πηζηεύσ πσο έρσ επηηύρεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζρνιηθνύο (κνξθσηηθνύο) 

ζηόρνπο, πνπ έρσ ζέζεη κέρξη ηώξα. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(-)ελδ. 

11. Νηώζσ όηη έρσ πνιιά λα πσ, αιιά θνβάκαη λα ηα εθθξάζσ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(-)εμ. 

12. Τπάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ ζα ήζεια λα αιιάμνπλ ζηελ εκθάληζή κνπ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)ζρνι. 

13. Δίκαη δηεθδηθεηηθόο/ε ζην ζρνιηθό κνπ ρώξν. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)νηθ. 

14. Με ηελ νηθνγέλεηά κνπ πεξλάκε πνιύ θαιά, όηαλ βξηζθόκαζηε καδί. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)ζρνι. 

15. Αηζζάλνκαη όηη νη ζπκκαζεηέο κνπ δελ εθηηκνύλ απηά πνπ πξνζθέξσ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(-)εμ. 

16. Πξνζέρσ πνιύ ηελ εκθάληζή κνπ, όηαλ βξίζθνκαη ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, 

γηαηί πηζηεύσ όηη νη γύξσ κνπ ζα κε ζρνιηάζνπλ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
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(Φ) 

17. Λέσ πάληα ηελ αιήζεηα. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(-)εμ. 

18. Πηζηεύσ πσο ην άιιν θύιν κε βξίζθεη ειθπζηηθό/ή. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)ζρνι. 

19. Έρσ πςειέο ζρνιηθέο (επαγγεικαηηθέο) θηινδνμίεο. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)θ. 

20. Νηώζσ όηη κπνξώ λα θάλσ ιάζε ρσξίο λα ράζσ ηνλ ζεβαζκό ή ηελ αγάπε 

ησλ άιισλ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)θ. 

21. πλήζσο νη άλζξσπνη ηεο νηθνγέλεηάο κνπ θαηαιαβαίλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

κνπ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(-)ελδ. 

22. Μνπ αξέζεη ν εαπηόο κνπ θαη ηνλ δέρνκαη όπσο είλαη. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(-)εμ. 

23. Πηζηεύσ πσο ε επηηπρία ζηε δσή εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(Φ) 

24. Πνηέ δελ είκαη ζηελνρσξεκέλνο/ε. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
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(+)νηθ. 

25. Μηιάσ εύθνια κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ δελ γλσξίδσ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)ζρνι. 

26. Γελ είκαη ζίγνπξνο όηη έρσ θάλεη θαιή δνπιεηά, εθηόο αλ θάπνηνο άιινο 

θάλεη ζεηηθά ζρόιηα γη’ απηή. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)νηθ. 

27. Οη άλζξσπνη ηεο νηθνγέλεηάο κνπ έρνπλ ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο από κέλα 

θαη κε νδεγνύλ ζην λα θάλσ πξάγκαηα κόλν θαη κόλν γηα λα ηνπο 

ηθαλνπνηήζσ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

(-)εμ. 

28. Πηζηεύσ όηη ζε κηα ζρνιηθή ή εμσζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα κνπ ε εμσηεξηθή 

κνπ εκθάληζε ζα επηδξνύζε αξλεηηθά ζηελ επηηπρία ηεο. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

(Φ) 

29. πκπαζώ όινπο όζνπο γλσξίδσ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

(+)θ. 

30. Πξνηηκώ λα ππνρσξώ παξά λα έξρνκαη ζε ζύγθξνπζε κε ηνπο άιινπο. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

(+)νηθ. 

31. Η νηθνγέλεηά κνπ δελ κνπ δίλεη όζε ζεκαζία ζα ήζεια. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

 

(-)ελδ. 

32. Νηώζσ απνηπρεκέλνο/ε. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
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(Φ) 

33. Πνηέ δελ κνπ θάλνπλ αξλεηηθά ζρόιηα ή παξαηεξήζεηο. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

 

(-)εμ. 

34. Η εμσηεξηθή κνπ εκθάληζε παίδεη αξλεηηθό ξόιν ζηελ πξώηε εληύπσζε πνπ 

δίλσ ζηνπο άιινπο. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
 

(-)ελδ. 

35. Δίκαη θαιόο/ή ζην λα παίξλσ απνθάζεηο. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)νηθ. 

36. Τπάξρνπλ (ή ππήξμαλ) θνξέο πνπ ζέισ λα εγθαηαιείςσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)εμ. 

37. Δπεξεάδνκαη από ην ηη ζθέθηνληαη θαη ηη ιέλε νη άιινη γηα κέλα. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(Φ) 

38. Πνηέ δελ ληξέπνκαη. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)θ. 

39. Αηζζάλνκαη σξαία, όηαλ είκαη ην επίθεληξν ηεο παξέαο. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)θ. 

40. Πηζηεύσ όηη νη άιινη βξίζθνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηά κνπ ελδηαθέξνπζα. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
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(-)ελδ. 

41. Παξά ηηο πξνζπάζεηέο κνπ, ληώζσ όηη ζηε δσή δελ ηα θαηαθέξλσ ηόζν 

θαιά, όζν νη άιινη. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)νηθ. 

42. πρλά ληώζσ πηεζκέλνο/ε από ηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(-)εμ. 

43. Αθνινπζώ πηζηά θαη αλειιηπώο ηε κόδα, ώζηε λα αξέζσ ζηνπο άιινπο. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)ζρνι. 

44. Όηαλ ππάξρεη αληαγσληζηηθό θιίκα ζην ζρνιηθό ρώξν, ε απόδνζή κνπ 

επεξεάδεηαη αξλεηηθά. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(-)ελδ. 

45.Θεσξώ ηνλ εαπηό κνπ άμην γηα ηελ αγάπε ησλ άιισλ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)νηθ. 

46. Η νηθνγέλεηά κνπ κε έρεη ζηεξίμεη ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(-)εμ. 

47. Η γλώκε ησλ άιισλ γηα ηελ εμσηεξηθή κνπ εκθάληζε επεξεάδεη ηελ 

ςπρνινγηθή κνπ δηάζεζε. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(-)ελδ. 

48. Ό,ηη έρσ θαηαθέξεη κέρξη ζήκεξα, είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνζσπηθώλ κνπ 

επηινγώλ. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
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(+)θ. 

49. Όηαλ απνθαιύπησ ηνλ πξαγκαηηθό κνπ εαπηό, πξνθαιώ αληηπάζεηεο. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 

 

(+)νηθ. 

50. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ κε επηβξαβεύνπλ (ή κε επηβξάβεπαλ) ζε θάζε 

κνπ επηηπρία. 

1. Γηαθσλψ απφιπηα 2. Γηαθσλψ 3. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 5.πκθσλψ 6. πκθσλψ απφιπηα 
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2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΘΔΑΣΡΟΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 

 

1
ε
 Παξέκβαζε 

 

Ειζαγωγική, κε ζθνπό λα εηζαρζνύλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηηο ζεαηξνπαηδαγσγηθέο 

παξεκβάζεηο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκό καζήκαηνο. 

 

Σίηινο: «Σα πξνζσπηθά αληηθείκελα σο αθνξκή αλαθάιπςεο ζηνηρείσλ γηα ηνλ 

εαπηφ θαη ηνπο άιινπο» 

πκκεηνρή: 26 καζεηέο 

Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

ηφρνη: 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έρεη σο ζηφρνπο: 

 ηελ εηζαγσγή  ησλ καζεηψλ/ηξησλ ζην πιαίζην ησλ ζρεδηαζκέλσλ παξεκβάζεσλ. 

 ηελ  πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ/ηξησλ  γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο κε ρξήζε 

ησλ ηερληθψλ ηεο ΓΣΔ. 

 ηελ έθθξαζε θαη ην κνίξαζκα ζηνηρείσλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ ηε ρξήζε 

πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 ηελ εκβάζπλζε ζηε γλσξηκία κε ηνπο άιινπο. 

 ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αιιεινθαηαλφεζεο θαη εκπηζηνζχλεο. 

 

Γνκή δηαδηθαζίαο-δξαζηεξηόηεηεο 

1. Δηζαγσγή: α) Ζ εκςπρψηξηα παξνπζηάδεη ζχληνκα ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζπλάληεζεο, ηε δνκή θαη ηε δηάξθεηα ηεο. πδεηά θαη ζπλαπνθαζίδεη κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο. β) Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο δειψλνπλ πψο 

ληψζνπλ, ψζηε λα επηθεληξσζνχλ ζηνλ παξφληα ρψξν θαη ρξφλν ηεο δηεξγαζίαο (εδψ 

θαη ηψξα) θαη λα απνθνξηηζηνχλ απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. γ) Ζ εκςπρψηξηα δεηά 

απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ έλα πξνζσπηθφ αληηθείκελν θαη λα ην ηνπνζεηήζνπλ κε 

φπνηνλ ηξφπν ζέινπλ  ζε έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν απφ δχν ζξαλία, θξνληίδνληαο 

λα κελ ην δνπλ νη άιινη. Σα αληηθείκελα εθηίζεληαη ζε θνηλή ζέαζε. 

2.  Δλεξγνπνίεζε: α) Άζθεζε ραιάξσζεο: Όξζηνη ζε θχθιν θάλνπκε αζθήζεηο κε 

αλαπλνέο, ηέλησκα θαη ηίλαγκα ηνπ ζψκαηνο β) Άζθεζε ζπληνληζκνχ: Ζ εκςπρψηξηα 
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δίλεη έλα ξπζκφ ρηππψληαο ηα ρέξηα  θαη θάζε κέινο ηεο νκάδαο επαλαιακβάλεη ην 

ξπζκφ κε ρηππήκαηα ή ήρνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρέξηα, ηα πφδηα, ηε θσλή. 

Δπαλαιακβάλνπλ  ηαπηφρξνλα φινη καδί ηνλ ίδην ξπζκφ κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ν θαζέλαο 

θαη ε θαζεκηά. γ)Δμέιημε άζθεζεο: Κάπνηνο απφ ηελ νκάδα αιιάδεη ην ξπζκφ θαη νη 

ππφινηπνη ηνλ αθνινπζνχλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν. Αθνχ νινθιεξψζνπλ, δει. αθνχ φια 

ηα κέιε πξνηείλνπλ έλα ξπζκφ, παίξλνπλ έλαλ αξηζκφ απφ ην 1έσο ην 26. ηε ζπλέρεηα 

νη κνλνί αξηζκνί θηηάρλνπλ έλα εμσηεξηθφ θχθιν θαη παξάγνπλ κε ρηππήκαηα ή άιιεο 

πξνέιεπζεο ήρνπο έλα κνπζηθφ ξπζκφ. Οη δπγνί αξηζκνί ρνξεχνπλ ζχκθσλα κε ην 

ξπζκφ ζε εζσηεξηθφ θχθιν. Αθνινπζεί αιιαγή ξφισλ  θαη ζέζεσλ ζηνπο θχθινπο δει. 

νη έρνληεο  δπγνχο αξηζκνχο παξάγνπλ ήρνπο θαη νη έρνληεο κνλνχο ρνξεχνπλ. 

3. Αλάπηπμε-παξνπζίαζε: α) Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ν θαζέλαο 

πεξηγξάθεη ζηνλ άιινλ ην αληηθείκελν ηνπ ρσξίο λα ην νλνκάδεη. Όηαλ νινθιεξψζνπλ 

ηε δηαδηθαζία φια ηα δεπγάξηα, ηα παηδηά πιεζηάδνπλ ην ρψξν έθζεζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ην θαζέλα πξέπεη λα αλαθαιχςεη ην αθξηβέο αληηθείκελν πνπ ηνπ 

πεξηγξάθεθε θαη λα  ην δψζεη ζηνλ άιιν απφ ην δεπγάξη ηνπ. β) Σα δεπγάξηα ελψλνληαη 

ζε ππννκάδεο  θαη κνηξάδνληαη ζηνηρεία γηα ην αγαπεκέλν ηνπο αληηθείκελν:  π.ρ.  πψο 

ην απφθηεζαλ, ηη ζεκαίλεη γηα απηνχο θαη φπνηα άιιε πιεξνθνξία  ζέινπλ. 

Γεκηνπξγήζεθαλ έμη (6) ππννκάδεο. γ) Μεηά ην κνίξαζκα  θαινχληαη ζηηο ππννκάδεο 

λα ζπλζέζνπλ κηα θαληαζηηθή ηζηνξία ζηελ νπνία ζα παίδνπλ ξφιν φια ηα αληηθείκελα 

ηεο ππννκάδαο. δ) Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο ζηελ νινκέιεηα. Μεηά ηελ 

παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο θάζε ππννκάδα παξνπζηάδεη κηα παγσκέλε εηθφλα, 

εκπλεπζκέλε απφ ηηο ηζηνξία κηαο άιιεο ππννκάδαο. Έηζη φιεο νη ηζηνξίεο 

αλαπαξίζηαληαη κε παγσκέλεο εηθφλεο. 

4. Κιείζηκν-Αλαζηνραζκόο θαη αμηνιόγεζε: Καζηζκέλνη  ζε θαξέθιεο ζηνλ θχθιν 

ζπδεηνχκε  γηα φζα δήζακε, γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζακε, γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληήζακε θαη γηα ηηο εληππψζεηο καο απφ ηελ εμέιημε ηεο ζπλάληεζεο. 

 

 

πλνπηηθέο παξαηεξήζεηο απφ ην ζπκκεηνρηθφ εκεξνιφγην 

Σίηινη ηζηνξηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ: 

 Οη κηθξνί εξεπλεηέο 

 Ζ μεραζκέλε θαζεηίλα 

 Σν ξνιφη ηνπ κνλφθεξνπ 

 Σα αγαπεκέλα πξάγκαηα ηνπ Πέηξνπ 
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 Ζ δεκηνπξγία ελφο ειάζκαηνο 

 Σν ρακέλν δαρηπιίδη 

    Όινη νη καζεηέο δήισζαλ επραξηζηεκέλνη. Παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο πνπ έρνπλ δπζθνιίεο 

ζπγθέληξσζεο θαη παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά. Κάπνηνη αλέθεξαλ πσο είραλ 

άςνγε ζπλεξγαζία κε  ζπκκαζεηέο γηα ηνπο νπνίνπο είραλ άιιε γλψκε θαη δελ ην 

πεξίκελαλ. ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ηζηνξηψλ κε παγσκέλεο εηθφλεο θάπνηα  

παηδηά ήηαλ ζπλεζηαικέλα κε πεξηνξηζκνχο ζηε ζσκαηηθή έθθξαζε. 

 

 

 

2
ε
  Παξέκβαζε 

 

Σίηινο: «Φηιία- Οη ζεκαληηθνί άιινη» 

Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

πκκεηνρή: 25 καζεηέο (απνπζηάδεη κηα καζήηξηα ιφγσ παξαθνινχζεζεο ηκήκαηνο 

εηδηθήο ζηήξημεο) 

 

ηφρνη: Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έρεη σο ζηφρνπο: 

 ηε βησκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ: « Μηθξφο πξίγθηπαο» ηνπ Αληνπάλ ληε 

αηλ Δμππεξχ. 

 ηελ πξφθιεζε δεκηνπξγηθψλ αληαπνθξίζεσλ ζην θείκελν. 

 ηελ αλάδεημε θαη θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ζηε δσή καο. 

 ηελ αλάπηπμε ιεθηηθήο θαη εμσιεθηηθήο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

 ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο νκάδαο. 

 

Γνκή δηαδηθαζίαο-δξαζηεξηόηεηεο 

1. Δηζαγσγή: α) Ζ νκάδα είλαη θαζηζκέλε ζε θχθιν ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο θαη ε 

εκςπρψηξηα  αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο θαη ζην θείκελν πνπ ζα 

επεμεξγαζηεί ε νκάδα. β) Οη καζεηέο δειψλνπλ πψο ληψζνπλ ζηνλ παξφληα ρψξν θαη 

ρξφλν  

2. Δλεξγνπνίεζε: α) Άζθεζε ραιάξσζεο: Ζ εκςπρψηξηα δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

θαζίζνπλ ραιαξά ζηελ θαξέθια ηνπο , λα θιείζνπλ ηα κάηηα θαη λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηελ αλαπλνή ηνπο θαη ηε ξνή ηνπ αίκαηφο ηνπο απφ ηα δάρηπια ησλ πνδηψλ κέρξη ην 
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θεθάιη, αλαθέξνληαο ε ίδηα ηα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο πνπ εζηηάδνπλ. Όηαλ θηάζνπλ ζην 

θεθάιη, ηνπο θαιεί λα αλαζχξνπλ απφ ηε κλήκε ηνπο ή λα ζπλζέζνπλ κηα φκνξθε 

εηθφλα ελφο ηφπνπ , λα θαληαζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο εθεί ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα θαη 

λα απνιαχζνπλ ηηο ζηηγκέο.  Με ην ρηχπεκα ησλ ρεξηψλ απφ ηελ εκςπρψηξηα ν θαζέλαο 

αλνίγεη ζηγά-ζηγά ηα κάηηα θαη παξνπζηάδεη ζχληνκα ηελ εηθφλα ηνπ. Ζ άζθεζε 

επηιέρζεθε, γηαηί αξθεηά παηδηά έρνπλ πξφβιεκα ζπγθέληξσζεο θαη είλαη ππεξθηλεηηθά. 

Δπίζεο, ε άζθεζε βνεζά λα επηθεληξψζνπκε ζην ζψκα θαη λα ληψζνπκε ζεηηθή 

δηάζεζε. ηε ζπλέρεηα, θαζηζκέλνη, ζε θπθιηθή ξνή δηαβάδνπκε νκαδηθά ην απφζπαζκα 

απφ ην Μηθξφ πξίγθηπα. 

3. Αλάπηπμε-παξνπζίαζε: α) Ηδενζχειια: ε εκςπρψηξηα δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

απαληήζνπλ ζην εμήο εξψηεκα: Αλ ε θηιία ήηαλ ινπινχδη, ηη ινπινχδη ζα ήηαλ; Οη 

καζεηέο /ηξηεο απαληνχλ θαη εθείλε γξάθεη ηηο απαληήζεηο ζηνλ πίλαθα. β) Άζθεζε- 

θαζξέθηεο: νη καζεηέο/ηξηεο παξαηάζζνληαη ζε δχν ζεηξέο απέλαληη.  Όζνη βξίζθνληαη 

ζηε δεμηά πξνο ηελ εκςπρψηξηα ζεηξά επηιέγνπλ λα θάλνπλ κηα θίλεζε, ζαλ λα ήηαλ ην 

ινπινχδη πνπ αλέθεξαλ ζηελ πξνεγνχκελε άζθεζε. Απηφο ή απηή πνπ ζηέθεηαη 

απέλαληί ηνπο επαλαιακβάλεη ηελ θίλεζε. Αθνχ νινθιεξψζνπλ ηα άηνκα ηεο κηαο 

ζεηξάο αθνινπζεί ε άιιε ζεηξά. γ) Ζ εκςπρψηξηα δεηά απφ ηα παηδηά λα 

πεξηπιαλεζνχλ ειεχζεξα ζην ρψξν, λα θέξνπλ ζην κπαιφ ηνπο ην θείκελν θαη λα 

δηαιέμνπλ έλα ραξαθηήξα. Όηαλ απηή αθνπκπά ην θάζε παηδί, εθείλν  ιέεη κηα θξάζε 

πνπ αληηζηνηρεί ζην ραξαθηήξα πνπ δηάιεμε θαη ηε ζπλνδεχεη κε κηα θίλεζε. δ) Οη 

καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε ππννκάδεο θαη δίλνπλ σο φλνκα ζε θάζε ππννκάδα έλα 

απφ ηα ινπινχδηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Γεκηνπξγνχληαη πέληε ππννκάδεο. Ζ 

εκςπρψηξηα θαιεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δηαιέμνπλ κία θξάζε, πξφηαζε ή πεξίνδν 

ιφγνπ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη απφ ην θείκελν. ε)Απηνζρεδηαζκνί: Ζ εκςπρψηξηα δεηά απφ 

ηνπο καζεηέο λα πξνεηνηκάζνπλ απηνζρεδηαζκνχο κε ή ρσξίο ιφγν (παληνκίκα, 

δξψκελν, ηξαγνχδη) κε ζέκα ηηο θηιηθέο ζρέζεηο εληάζζνληαο ζε θάζε απηνζρεδηαζκφ 

ην απφζπαζκα πνπ δηάιεμαλ απφ ην θείκελν. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ 

απηνζρεδηαζκψλ. 

4. Κιείζηκν-Αλαζηνραζκόο θαη αμηνιόγεζε: ην ηέινο θαζηζκέλνη ζηνλ θχθιν 

ζπδεηνχκε απηά πνπ θαηαλνήζακε απφ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο γηα ηε δχλακε ηηο θηιίαο. 

Αλαζηνραδφκαζηε πάλσ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπλάληεζεο. Παξνπζηάδνπκε  

ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζακε,  ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλφλ ζπλαληήζακε θαη γεληθά ηηο 

εληππψζεηο καο απφ ηελ εμέιημε ηεο ζπλάληεζεο. ε έλα θχιιν ραξηί ζεκεηψλνπκε κηα 

ζχληνκε πξφηαζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλάληεζεο 
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   πλνπηηθέο παξαηεξήζεηο απφ ην ζπκκεηνρηθφ εκεξνιφγην 

          Σίηινη απηνζρεδηαζκψλ: 

 Καηλνχξηα γλσξηκία (παληνκίκα) 

 Ζ καηαίσζε ελφο θαπγά ( κηθξφ δξψκελν) 

 Ση είλαη ε θηιία- Μάζεκα ζηελ ηάμε(κηθξφ δξψκελν) 

 Σν ηέινο κηαο θηιίαο (απηνζρέδην ηξαγνχδη) 

 Γνπιεχνληαο κε ηνλ θαιχηεξφ κνπ θίιν(παληνκίκα) 

    Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη ράξεθε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηδηαίηεξα κε ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία. Γχν καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη δελ ζπκκεηείραλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ απηνζρεδηαζκψλ κε 

θάπνην ξφιν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο έδεημαλ 

αδηαθνξία θαη άθνπζαλ παξάπνλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζηελ νπνία δνχιεςαλ. 

Καη νη δχν αλαγλψξηζαλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο θαη δεζκεχηεθαλ λα πξνζπαζήζνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ επφκελε θνξά. ηα ζρφιηα αμηνιφγεζεο ππήξραλ νη θξάζεηο: 

Πέξαζα θαηαπιεθηηθά! /Ση σξαίν κάζεκα! /πλεξγαζηήθακε αξκνληθά θαη  

ζπλδπάζακε ηηο ηδέεο καο./ Μνπ αξέζνπλ ηα παηρλίδηα πνπ θάλνπκε./ Μνπ άιιαμε 

ε δηάζεζε, έθπγε ε βαξεκάξα πνπ έλησζα./ Όηαλ ζπλεξγάδνκαη κνπ έξρνληαη 

πνιιέο ηδέεο./ Αλ θαη εθλεπξίζηεθα κε θάπνηα παηδηά, ζην ηέινο θαηαθέξακε λα 

ζπλεξγαζηνχκε./ Δίρακε δηάθνξεο σξαίεο ηδέεο ζηελ νκάδα κνπ αιιά ε ηδέα λα 

θηηάμνπκε έλα ηξαγνχδη ήηαλ ηέιεηα. 

 

 

3
ε 

 Παξέκβαζε 

 

Σίηινο: «Φίινο ή ερζξφο;» 

πκκεηνρή: 26 καζεηέο 

Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

ηφρνη: 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έρεη σο ζηφρνπο: 

 ηε βησκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ δηεγήκαηνο «Γηαηί» ηνπ Γηάλλε Μαγθιή. 

 ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζηηο έλλνηεο πφιεκνο θαη ε εηξήλε. 

 ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο. 
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 ηνλ ζπζρεηηζκφ πεδνχ θαη πνηεηηθνχ ιφγνπ γηα ην ίδην  ζέκα θαη ηελ παξαγσγή 

θεηκέλσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 

  ηε ρξήζε δξακαηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δξακαηηθνχ πιαηζίνπ, 

ηελ εκβάζπλζε ζηνπο ραξαθηήξεο, ζηα θίλεηξά ηνπο θαη ζηε ζχγθξνπζε. 

 

Γνκή δηαδηθαζίαο-δξαζηεξηόηεηεο 

1. Δηζαγσγή: α) Ζ νκάδα είλαη θαζηζκέλε ζε θχθιν ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο θαη ε 

εκςπρψηξηα αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο θαη ζην θείκελν πνπ ζα 

επεμεξγαζηεί ε νκάδα. β) Οη καζεηέο δειψλνπλ πψο ληψζνπλ ζηνλ παξφληα ρψξν θαη 

ρξφλν  

2. Δλεξγνπνίεζε: α) Άζθεζε ραιάξσζεο- πξνεηνηκαζίαο: Ζ εκςπρψηξηα δεηά απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα παξακεξίζνπλ ηηο θαξέθιεο θαη λα θηλεζνχλ ακίιεηνη ζην ρψξν 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο θνηηάδνληαο φπνηνλ ζπλαληνχλ δηαδνρηθά ζηα πφδηα 

ρακειά, ζηα γφλαηα, ζηελ θνηιηά, ζην ζηήζνο, ζηνπο ψκνπο, ζηα κάηηα. Δλψ νη 

καζεηέο/ηξηεο θηλνχληαη, ηνπνζεηεί ζην δάπεδν ηφζα θχιια εθεκεξίδσλ φζα θαη νη 

καζεηέο/ηξηεο θαη ηνπο ιέεη φηη θηλδπλεχνπλ, γηαηί πέθηνπλ βφκβεο θαη ζα ζσζνχλ κφλν 

αλ παηήζνπλ ην θχιιν ηεο εθεκεξίδαο. Σα παηδηά παηνχλ ην θχιιν ηεο εθεκεξίδαο θαη 

ε εκςπρψηξηα ηνπο δεηά λα μαλαπεξπαηήζνπλ.  Δθείλε θξνληίδεη λα  αθαηξέζεη ηα κηζά 

θχιια εθεκεξίδαο  απφ ην δάπεδν. Σνπο δεηά πάιη λα ηξέμνπλ λα ζσζνχλ θάλνληαο ηνλ 

ήρν ηνπ βνκβαξδηζκνχ. Σα παηδηά παηνχλ δχν καδί ζε θάζε θχιιν. Σνπο δεηά πάιη λα 

πεξπαηήζνπλ αξγά θαη αθαηξεί θη άιια θχιια, έηζη ψζηε 4-5 άηνκα λα ρσξνχλ λα 

παηήζνπλ ζε θάζε θχιιν εθεκεξίδαο, φηαλ αθνπζηεί ν ήρνο ηνπ βνκβαξδηζκνχ πάιη. 

Σα παηδηά καζαίλνπλ λα κνηξάδνληαη θαη λα παξαρσξνχλ ρψξν ζηνπο άιινπο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ηα παηδηά ζην ηέινο ηεο άζθεζεο βξίζθνληαη ρσξηζκέλα ζε ππννκάδεο.  

3.  Αλάπηπμε-παξνπζίαζε:  α) Γεκηνπξγνχληαη έμη  νκάδεο ησλ 4-5 αηφκσλ θαη θαζεκία 

δηαιέγεη έλα ρψξν ζηελ αίζνπζα φπνπ καδεχνληαη θαη δηαβάδνπλ απφ θνηλνχ ην 

δηήγεκα «Γηαηί» ηνπ Γ. Μαγθιή.  β) Γξακαηνπνίεζε: Όηαλ νινθιεξψζνπλ ην 

δηάβαζκα, ε εκςπρψηξηα ρσξίδεη ηηο νκάδεο ζε δχν  αληίπαια ζηξαηφπεδα  ζηξαηησηψλ 

πνπ πνιεκνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ηνπο δεηά λα αλαπαξαζηήζνπλ φπσο ζέινπλ 

κνηξαζκέλνη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο αίζνπζαο ηελ πξψηε ζθελή απφ ην θείκελν: «Οη 

ζηξαηηψηεο κεηά ην ηέινο ηεο κάρεο θαζψο ζνπξνππψλεη». γ) Γξακαηνπνίεζε: Ζ 

εκςπρψηξηα δεηά έλαλ εζεινληή απφ θάζε νκάδα. Γεκηνπξγνχληαη 3 δεπγάξη αληηπάισλ 

ζηξαηησηψλ. Ζ εκςπρψηξηα ηνπο δεηά λα παίμνπλ απηνζρεδηάδνληαο ηε δεχηεξε ζθελή 

απφ ην δηήγεκα: «Γχν αληίπαινη ζπλαληηνχληαη ζην πνηάκη». Ζ ζθελή πξέπεη λα 
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απνδνζεί κε ηελ εμέιημε πνπ έρεη ζην δηήγεκα. Ζ ζθελή ηειεηψλεη κε ην θφλν ηνπ ελφο 

ζηξαηηψηε απφ ηνλ άιιν. Οη καζεηέο νινθιεξψλνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ε 

εκςπρψηξηα θξαηά ζηε έμσ απφ ηηο νκάδεο ηνπο καζεηέο πνπ είραλ ηνλ ξφιν ηνπ 

ζηξαηηψηε πνπ επέδεζε ζθνηψλνληαο ηνλ αληίπαιν. δ) Γηάδξνκνο ηεο ζπλείδεζεο: Οη 

καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν παξάιιειεο ζεηξέο θαη νη επηδήζαληεο ζηξαηηψηεο πεξλνχλ 

αλάκεζα. Κάζε καζεηήο ιέεη θάηη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ζην ζηξαηηψηε γηα ηελ πξάμε πνπ 

έθαλε, παίδνληαο ην ξφιν ηεο ζπλείδεζήο ηνπ ε νπνία ηνλ ειέγρεη. ε) Γξακαηνπνίεζε: 

Μεηά ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο άζθεζεο  ε εκςπρψηξηα δεηά απφ ηα δεπγάξηα πνπ 

πξνέθπςαλ ζηελ γ’ δξαζηεξηφηεηα λα παίμνπλ ηελ ηειεπηαία ζθελή ηνπ δηεγήκαηνο  

    « Ζ κεηακέιεηα ηνπ ζηξαηηψηε». ζη) Αθνχ νινθιεξσζεί ε παξνπζίαζε θαη απηψλ ησλ 

ζθελψλ, ε εκςπρψηξηα κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο δχν απνζπάζκαηα πνηεκάησλ απφ ην 

έξγν ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε « Πνηήκαηα πνπ καο δηάβαζε έλα βξάδπ ν ινρίαο Otto V» 

γηα λα ηα δηαβάζνπλ. Καιεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο  λα γξάςνπλ έλα  γξάκκα ηνπ 

ζηξαηηψηε απφ ην κέησπν πξνο ηνπο ζπγγελείο ηνπ (ζχδπγν, γνλείο, παηδηά). Οη 

καζεηέο/ηξηεο παξάγνπλ θείκελα  δεκηνπξγηθήο γξαθήο εκπλεφκελνη/εο απφ φζα 

θείκελα δηάβαζαλ θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκκεηείραλ. 

4. Κιείζηκν-Αλαζηνραζκόο θαη αμηνιόγεζε: ην ηέινο φινη θαζηζκέλνη  ζηνλ θχθιν 

ζπδεηνχκε γηα ηηο εληππψζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο δπζθνιίεο απφ φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπλάληεζεο. ρνιηάδνπκε ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, 

παξνπζηάδνπκε απηά πνπ ελψλνπλ θη απηά πνπ ρσξίδνπλ ηνπο αληηπάινπο ζηξαηηψηεο. 

ε έλα θχιιν ραξηί ζεκεηψλνπκε κηα ζχληνκε πξφηαζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπλάληεζεο. 

 

 

    πλνπηηθέο παξαηεξήζεηο απφ ην ζπκκεηνρηθφ εκεξνιφγην 

    Οη καζεηέο/ηξηεο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη/εο απφ ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Όζνη πέξαζαλ απφ ην δηάδξνκν ηεο ζπλείδεζεο αλέθεξαλ φηη έλησζαλ πνιχ έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα θαη έλαο είπε φηη ηνπ ήξζε λα θιάςεη. Δπίζεο, θάπνηνη έλησζαλ ηδηαίηεξε 

ζπγθίλεζε ζηελ ηειεπηαία ζθελή θαη θάπνηεο καζήηξηεο ζπγθηλήζεθαλ, φηαλ έγξαθαλ 

ην γξάκκα. Σα παξάπνλα γηα ηε δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ ήηαλ ειάρηζηα. 

Αθφκε νη πεξηζζφηεξνη είπαλ φηη ηνπο άξεζαλ ηα πνηήκαηα θαη φηη ηνπο βνήζεζαλ γηα 

λα θαηαιάβνπλ ηε ζέζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζηξαηηψηε ζηνλ πφιεκν.  
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4
ε
 Παξέκβαζε  

 

Σίηινο: « Έθεβνη θαη νηθνγέλεηα» 

πκκεηνρή: 26 καζεηέο 

 Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

ηφρνη: 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έρεη σο ζηφρνπο: 

 ηε βησκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ: Απφ ην εκεξνιφγην ηεο Άλλαο 

Φξαλθ». 

 ηελ αλαγλψξηζε ησλ δπζθνιηψλ ηεο εθεβείαο. 

 ηελ έθθξαζε πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθεβεία. 

 ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο επηξξνή πνπ αζθεί 

ζην άηνκν. 

 ηε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο έθθξαζεο. 

 

Γνκή δηαδηθαζίαο-δξαζηεξηόηεηεο 

1. Δηζαγσγή: α) Ζ νκάδα είλαη θαζηζκέλε ζε θχθιν ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο θαη ε 

εκςπρψηξηα  αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο θαη δίλεη απαξαίηεηα ζηνηρεία  γηα 

ην θείκελν πνπ ζα επεμεξγαζηεί ε νκάδα. β) Οη καζεηέο δειψλνπλ πψο ληψζνπλ ζηνλ 

παξφληα ρψξν θαη ρξφλν 

2. Δλεξγνπνίεζε: α) Άζθεζε θηλεηηθήο έθθξαζεο- παγσκέλε εηθφλα: Ζ εκςπρψηξηα 

δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξακεξίζνπλ ηηο θαξέθιεο θαη λα θηλεζνχλ αξγά 

ζην ρψξν ρσξίο λα κηιάλε. Κάζε θνξά πνπ ε εκςπρψηξηα αλαθέξεη κηα ιέμε νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηακαηνχλ ηελ θίλεζε θαη θηηάρλνπλ κηα παγσκέλε εηθφλα κε ζέκα ηε 

ιέμε. Έηζη κε ηε ζεηξά ε εκςπρψηξηα αλαθέξεη ηηο ιέμεηο: παηέξαο, κεηέξα, αδειθφο, 

αδειθή, παππνχο, γηαγηά θαη νη ζπκκεηέρνληεο αλαπαξηζηνχλ. β) Σν γιππηφ ηεο 

νκάδαο: ηε ζπλέρεηα ηνπο ρσξίδεη ζε  4 ππννκάδεο θαη δεηά έλαο απφ θάζε ππννκάδα 

λα γίλεη ν γιχπηεο πνπ ζα θηηάμεη έλα γιππηφ κε ηα ζψκαηα ησλ άιισλ κειψλ ηεο 

ππννκάδαο. Σν ζέκα ηνπ γιππηνχ είλαη ε νηθνγέλεηα. Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ην 

γιππηφ ηεο θαη νη ππφινηπνη ην βιέπνπλ, ην ζρνιηάδνπλ, πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ 

ηη απεηθνλίδεη απφ ην ζέκα θαη ηνπ δίλνπλ έλαλ ηίηιν. 
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3. Αλάπηπμε-παξνπζίαζε: α)  Οη ππννκάδεο απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε θάζνληαη 

ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ζηελ αίζνπζα θαη δηαβάδνπλ ην θείκελν «Απφ ην εκεξνιφγην 

ηεο Άλλαο Φξαλθ». β) Ρφινο ζηνλ ηνίρν: Όηαλ νινθιεξψζνπλ, ε εκςπρψηξηα πνπ ήδε 

έρεη απιψζεη έλα ραξηί ηνπ κέηξνπ ζην πάησκα δεηά απφ έλα παηδί λα μαπιψζεη θαη 

θάπνην άιιν λα θηηάμεη κε καξθαδφξν ην πεξίγξακκα ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζην ραξηί. 

Έπεηηα, δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ κε καξθαδφξν κέζα ζην ζψκα φζα 

ζθέθηεηαη ε Άλλα θαη έμσ απφ ην ζψκα φζα ζθέθηνληαη νη άιινη γη απηήλ. γ) 

πλέληεπμε: έλα άηνκν απφ θάζε νκάδα παίξλεη ην ξφιν ηεο Άλλαο θαη νη ππφινηπνη 

ηνπ ππνβάιινπλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δσή ηνπ, ηα πξνβιήκαηα ηνπ, ην 

παξειζφλ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηηο ζθέςεηο ηνπ γηα ην κέιινλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε ππννκάδα. δ) Καζέλαο ζπζθέπηεηαη θαηαγξάθεη 

ηξφπνπο  κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο Άλλαο θαη 

παξνπζηάδεη ηηο ζθέςεηο ηεο ζηελ νινκέιεηα. ε) Απηνζρεδηαζκφο: Ζ εκςπρψηξηα δεηά 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνεηνηκάζνπλ  κηθξέο ζθελέο κε ζέκα: «έλα ζεκαληηθφ 

νηθνγελεηαθφ γεγνλφο» Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ δξψκελσλ. 

4. Κιείζηκν-Αλαζηνραζκόο θαη αμηνιόγεζε: ην ηέινο φινη θαζηζκέλνη ζηνλ θχθιν 

αληαιιάζνπκε απφςεηο γηα ην ζέκα «νηθνγέλεηα  θαη  έθεβνη» θαη  πξνζπαζνχκε λα 

αηηηνινγήζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ εθήβσλ θαζψο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ. Δπίζεο, ζπδεηνχκε γηα ηηο εληππψζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, 

ηηο δπζθνιίεο απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπλάληεζεο. ε έλα θχιιν ραξηί 

ζεκεηψλνπκε κηα ζχληνκε πξφηαζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλάληεζεο 

 

 

    πλνπηηθέο παξαηεξήζεηο απφ ην ζπκκεηνρηθφ εκεξνιφγην 

    Οη καζεηέο/ηξηεο αλέπηπμαλ ζνβαξφ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηελ 

νηθνγέλεηα, επηζήκαλαλ πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθήο ή ρεηξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εθήβσλ θαη ππεξβνιέο ή παξαιείςεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ γνληψλ. Δπίζεο, 

αλαθέξζεθαλ ζε πξνβιήκαηα ή ζπγθξνχζεηο κε ηα αδέξθηα ηνπο. Γήισζαλ 

επραξηζηεκέλνη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο θαη ηηο ραξαθηήξηζαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο. 

Μίιεζαλ γηα ηε ραξά πνπ ληψζνπλ ζηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία θαη παξαηήξεζαλ φηη 

έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη νκάδεο ζηηο 

πξνεγνχκελεο ζπλαληήζεηο.   
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5
ε
 Παξέκβαζε  

 

Σίηινο: «Ζ δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ» 

πκκεηνρή: 26 καζεηέο 

Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

ηφρνη: 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έρεη σο ζηφρνπο: 

 ηε βησκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ: «Έλαο αξηζκφο» ηνπ ΆληνλΣζέρνθ. 

 ηελ εμέηαζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ. 

 ηε ζπζρέηηζε ηεο παζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ θαηαπίεζε θαη ηελ 

θαηαπάηεζε ησλ  δηθαησκάησλ. 

 ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο δηεθδίθεζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

αιιαγήο. 

  ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο δηεθδίθεζεο θαη ηεο παξαίηεζεο θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ έρνπλ ζηελ απηνεθηίκεζή ηνπ αηφκνπ. 

 

Γνκή δηαδηθαζίαο-δξαζηεξηόηεηεο 

1. Δηζαγσγή: α) Ζ νκάδα είλαη θαζηζκέλε ζε θχθιν ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο θαη ε 

εκςπρψηξηα  αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο θαη δίλεη απαξαίηεηα ζηνηρεία  γηα 

ην θείκελν πνπ ζα επεμεξγαζηεί ε νκάδα. β) Οη καζεηέο δειψλνπλ πψο ληψζνπλ ζηνλ 

παξφληα ρψξν θαη ρξφλν. 

2. Δλεξγνπνίεζε: α) Άζθεζε: Σξεηο αιήζεηεο θη έλα ςέκα: Ζ εκςπρψηξηα δεηά απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα πνπλ 4 πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηηο νπνίεο νη ηξείο 

ζα ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ ελψ ε κία ζα είλαη ςεχηηθε, κε φπνηα ζεηξά ζέινπλ. Κάζε 

θνξά πνπ θάπνηνο/α παξνπζηάδεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ε νκάδα θαιείηαη λα αλαθαιχςεη ην 

ςέκα. β) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεγνχκελεο άζθεζεο, ε εκςπρψηξηα δεηά απφ 

ηνπο καζεηέο λα  γίλνπλ δεπγάξηα θαη θάζε δεπγάξη λα ρνξέςεη ζε έλα δηθφ ηνπ ξπζκφ. 

γ) Παηρλίδη ξφισλ: Ζ εκςπρψηξηα θαιεί ηα δεπγάξηα λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα 

παξνπζηάζνπλ  κηα ζθελή δηαιφγνπ κε δχν ξφινπο εξγαδφκελνο- εξγνδφηεο. 

3. Αλάπηπμε-παξνπζίαζε: α) Υσξηζκφο ζε νκάδεο. Γεκηνπξγνχληαη 4 νκάδεο. 

β)Αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Σζέρνθ απφ ηνπο/ ηηο   καζεηέο/ηξηεο ζηηο νκάδεο. γ) 

Πξνεηνηκαζία δξακαηνπνίεζεο: Ζ εκςπρψηξηα νξίδεη δχν ζθελέο γηα ηε 

δξακαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ: i. Ζ πιεξσκή ηεο Ηνπιίαο  ii. Ζ απνθάιπςε ηεο θάξζαο. 
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Αλαζέηεη ζηελ πξψηε νκάδα λα παξνπζηάζεη ηελ πξψηε ζθελή, ζηε δεχηεξε νκάδα λα 

παξνπζηάζεη ηε δεχηεξε ζθελή ζχκθσλα κε ην θείκελν παίδνληαο ηνπο εμήο ξφινπο: 

εξγνδφηεο θαη alter ego εξγνδφηε, Ηνπιία θαη alter ego Ηνπιίαο. Οη δχν άιιεο νκάδεο 

(ηξίηε θαη ηέηαξηε) αλαιακβάλνπλ λα παξνπζηάζνπλ κηα δηθή ηνπο εθδνρή γηα ηελ 

ππφζεζε δηαθνξνπνηψληαο ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, έηζη ψζηε ε 

ππφζεζε λα έρεη άιιε εμέιημε. δ) Παξνπζίαζε ζθελψλ. ε) πδήηεζε γηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο ππφζεζεο, γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξψσλ θαη ηηο ζπλέπεηεο 

πνπ έρεη, ζχγθξηζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζην παξειζφλ (δξακαηηθφο ρξφλνο ηνπ 

έξγνπ ηέιε 19
νπ

 αηψλα) κε ηελ επνρή καο. 

4. Κιείζηκν-Αλαζηνραζκόο θαη αμηνιόγεζε: ην ηέινο, φινη θαζηζκέλνη  ζηνλ θχθιν 

αλαθέξνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ην παίμηκν ησλ ξφισλ θαη ηελ εμέιημε ηεο 

δξακαηνπνίεζεο. πλνςίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο γηα ην ζέκα «εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

θαη δηθαηψκαηα» θαη  ζπδεηνχκε ηηο έλλνηεο δηεθδίθεζε θαη παζεηηθφηεηα ζηελ εξγαζία 

αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο. Δπίζεο, ζπδεηνχκε γηα ηηο εληππψζεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο δπζθνιίεο απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπλάληεζεο. ε έλα 

θχιιν ραξηί ζεκεηψλνπκε κηα ζθέςε γηα φιε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλάληεζεο. 

 

 

    πλνπηηθέο παξαηεξήζεηο απφ ην ζπκκεηνρηθφ εκεξνιφγην 

    Οη ζπκκεηέρνληεο ζρνιίαζαλ ζεηηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα παηρλίδηα ξφισλ 

αλαθέξνληαο πσο ζε απηή ηε ζπλάληεζε βξήθαλ πην επηηπρεκέλεο ηηο αλαπαξαζηάζεηο. 

Δπίζεο, ηνπο άξεζε ν ηξφπνο πνπ έπαημαλ ην ξφιν ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ ζηηο 

πξνεγνχκελεο ζπλαληήζεηο ήηαλ ιηγφηεξν εθδεισηηθνί θαη δπζθνιεχνληαλ ζε απηφ. 

Έθαλαλ εχζηνρεο παξαηεξήζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδφηε θαη ηε θάξζα πνπ 

έθαλε ζηελ Ηνπιία κε ζθνπφ λα ηελ αθππλίζεη θαη επηζήκαλαλ ηδηαίηεξα ηηο επηπηψζεηο 

ηεο παζεηηθφηεηαο ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηελ ηδέα πνπ έρεη θάπνηνο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη απηά πνπ κπνξεί λα πεηχρεη. Αθφκε δηέθξηλαλ ηελ αλαζηαιηηθή 

δχλακε ηνπ θφβνπ. Υαξαθηεξηζηηθέο ζθέςεηο πνπ έγξαςαλ θαηά ηε θάζε ηνπ 

αλαζηνραζκνχ: Με ζηακαηάο λ’ αγσλίδεζαη. / Αμίδεηο ην θαιχηεξν./ Με θνβάζαη 

δηεθδίθεζε απηά πνπ ζνπ αλήθνπλ./ Όηαλ θιείλεηο ην ζηφκα δελ έρεηο κέιινλ./ Όζν ην 

ζχκα ζσπαίλεη ηφζν ν ζχηεο δπλακψλεη./ Πίζηεςε ζηνλ εαπηφ ζνπ, κε γίλεηο ζαλ ηελ 

Ηνπιία./ Μελ θάλεηο ηνλ έμππλν ζε αλζξψπνπο πην αδχλακνπο, δε ζα ηνπο αιιάμεηο 

έηζη./ ηελ επνρή καο θνβνχληαη νη εξγαδφκελνη κήπσο κείλνπλ άλεξγνη. 

 



 

89 
 

6
ε
 Παξέκβαζε 

  

Σίηινο: «Ζ καηαίσζε ησλ πξνζδνθηψλ» 

πκκεηνρή: 24 καζεηέο (δχν απνπζηάδνπλ) 

Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

ηφρνη: 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έρεη σο ζηφρνπο: 

 ηε βησκαηηθή επεμεξγαζία  απνζπάζκαηνο  θεηκέλνπ κε ηίηιν : «Γξαθείν 

επξέζεσο εξγαζίαο. 

 ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο εζσηεξηθήο ζχγθξνπζεο ηνπ ήξσα 

 ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αλεξγίαο. 

 ηελ δηεξεχλεζε ηξφπσλ δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο, ψζηε απηφ λα κελ απνηειέζεη 

πεγή καηαίσζεο ησλ πξνζπαζεηψλ. 

 ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ θαη ηελ νκάδα. 

 

Γνκή δηαδηθαζίαο-δξαζηεξηόηεηεο 

1. Δηζαγσγή: α) Ζ νκάδα είλαη θαζηζκέλε ζε θχθιν ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο θαη ε 

εκςπρψηξηα αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο θαη δίλεη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ην 

θείκελν πνπ ζα επεμεξγαζηεί ε νκάδα. β) Οη καζεηέο δειψλνπλ πψο ληψζνπλ ζηνλ 

παξφληα ρψξν θαη ρξφλν. 

2. Δλεξγνπνίεζε: α) Άζθεζε εκπηζηνζχλεο: ε εκςπρψηξηα θαιεί ηνπ καζεηέο λα 

πεξπαηήζνπλ ραιαξά ζην ρψξν θαη φηαλ απηή ρηππήζεη ηα ρέξηα ηεο, λα γίλνπλ 

δεπγάξηα κε φπνηνλ/α βξίζθεηαη πην θνληά ηνπο. Αθνχ  γίλνπλ δεπγάξηα,  κνηξάδεη έλα 

καληήιη ζε θάζε δεπγάξη θαη δεηά ν έλαο λα θαιχςεη ηα κάηηα ηνπ (ηπθιφο) θαη ν άιινο 

λα ηνλ νδεγήζεη (νδεγφο) κε αζθάιεηα ζην ρψξν ηεο αίζνπζαο, θξνληίδνληαο λα κε 

ζπγθξνπζηνχλ κε η’ άιια δεπγάξηα πνπ ζα θάλνπλ ην ίδην ηαπηφρξνλα. Έπεηηα 

αθνινπζεί ελαιιαγή ξφισλ, δει απηφο πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ ηπθιφο γίλεηαη ηψξα 

νδεγφο θαη ηα δεπγάξηα επαλαιακβάλνπλ ηελ άζθεζε. 

3. Αλάπηπμε-παξνπζίαζε: α) Ζ νκάδα βξίζθεηαη πάιη θαζηζκέλε ζε θχθιν θαη ε 

εκςπρψηξηα αλαζέηεη ζε δχν εζεινληέο λα δηαβάζνπλ κεγαιφθσλα ην θείκελν ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο. ηε ζπλέρεηα, δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ζθεληθέο 

ελφηεηεο δίλνληαο ηίηιν. Δθείλνη απνθαζίδνπλ λα ρσξίζνπλ ην θείκελν σο εμήο: i. Ο 

Αλαζηάζεο ζηε δηαδξνκή γηα ην γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο. ii. Ζ αλακνλή ηνπ 
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Αλαζηάζε ζην γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο. β) πλέληεπμε κε ηνλ ήξσα ηεο ηζηνξίαο: Ζ 

εκςπρψηξηα δεηά απφ έλα καζεηή λα πάξεη ην ξφιν ηνπ άλεξγνπ Αλαζηάζε θαη νη 

ππφινηπνη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα ηνπ πάξνπλ ζπλέληεπμε. Ζ ζπλέληεπμε 

εμειίζζεηαη θαη ην ξφιν ηνπ Αλαζηάζε παίξλνπλ θαη άιινη  6 καζεηέο δηαδνρηθά γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία απφ ηε δσή, ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα  θαη 

ην ραξαθηήξα ηνπ ήξσα ηνπ ήξσα. γ) Ζ εκςπρψηξηα ρσξίδεη κε ραξηάθηα δηαθνξεηηθνχ 

ρξψκαηνο ηελ ηάμε ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη ηνπο δεηά αλά νκάδα λα ζπλζέζνπλ κηα  

παγσκέλε εηθφλα απφ ην παξειζφλ ηνπ ήξσα, κηα απφ ηε δηαδξνκή ηνπ γηα ην γξαθείν, 

κία απφ ηελ παξακνλή ηνπ ζην γξαθείν θαη κία απφ ην κέιινλ ηνπ Αλαζηάζε. δ) 

Γπλακνπνίεζε εηθφλαο: Οη εηθφλεο παξνπζηάδνληαη θαη θαηά ηελ παξνπζίαζε ε 

εκςπρψηξηα αγγίδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο δεηά λα κηιήζνπλ θαη λα θηλεζνχλ 

αλάινγα κε ην ξφιν πνπ έρνπλ ζηελ εηθφλα. ε) Οη πξνεγνχκελεο νκάδεο αλαιακβάλνπλ 

λα γξάςνπλ έλα θείκελν ζαλ λα ήηαλ θίινη ηνπ ήξσα κε ζθνπφ λα ηνλ ζηεξίμνπλ θαη λα 

ηνλ ζπκβνπιέςνπλ. Σα θείκελα παξνπζηάδνληαη ζηελ νινκέιεηα.  

4. Κιείζηκν-Αλαζηνραζκόο θαη αμηνιόγεζε: Όινη θαζηζκέλνη ζηνλ θχθιν κνηξάδνληαη 

ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, πξνζπαζνχλ 

λα εξκελεχζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ήξσα θαη λα επηζεκάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά δηθά 

ηνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία παληθνχ θαη ζηε θπγή ηνπ 

απφ ην γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ δηθά ηνπο βηψκαηα 

ζηα νπνία ην άγρνο έπαημε αξλεηηθφ ξφιν. Σέινο αμηνινγνχλ κε κηα ζχληνκε πξφηαζε 

ηε ζπλάληεζε.  

 

 

πλνπηηθέο παξαηεξήζεηο απφ ην ζπκκεηνρηθφ εκεξνιφγην 

    Οη καζεηέο αλέθεξαλ φηη δηαζθέδαζαλ πνιχ κε ην παηρλίδη εκπηζηνζχλεο θαη φηη  

αλαθάιπςαλ ηε δπζθνιία πνπ έρεη ν ξφινο ηνπ ηπθινχ ζε απηφ, φηαλ δελ εκπηζηεχεηαη 

ηνλ νδεγφ ηνπ. πκκεηείραλ πξφζπκα θάλνληαο νπζηαζηηθέο εξσηήζεηο ζηε ζπλέληεπμε 

κε ηνλ ήξσα. Αληηπξνζσπεπηηθέο ήηαλ θαη νη παγσκέλεο εηθφλεο θαη ηα πεξηζζφηεξα 

παηδηά αληαπνθξίζεθαλ κε επηηπρία ζηε δπλακνπνίεζε. Λίγνη δπζθνιεχηεθαλ λα 

εθθξαζηνχλ απζφξκεηα ζε απηφ ην ζηάδην. ηελ εηθφλα απφ ην κέιινλ ηνπ Αλαζηάζε 

θαληάζηεθαλ ηνλ ήξσα λα έρεη κεηαλαζηέςεη θαη λα δνπιεχεη ζην εμσηεξηθφ. Πνιχ 

ελδηαθέξνλ είραλ θαη ηα θείκελα ππνζηήξημεο πξνο ηνλ Αλαζηάζε κε χθνο νηθείν θαη 

ζπκβνπιεπηηθφ. ε απηά ε καζεηέο/ ηξηεο ελζάξξπλαλ ηνλ ήξσα,  έγξαςαλ γηα ηελ αμία 

ηεο ππνκνλήο, ηεο ειπίδαο θαη ηεο επηκνλήο. Κάπνηνη πξφηεηλαλ θαη ηερληθέο 
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αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο, φπσο βαζηέο αλαπλνέο, πεξίπαην θαη αλάθιεζε φκνξθσλ 

εηθφλσλ. Κάπνηα κέιε ηεο νκάδαο  κίιεζαλ γηα ηελ αλεξγία πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νξηζκέλα κέιε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ε νηθνγέλεηα ηα ζηεξίδεη. 

Θεηηθά ζρφιηα δηαηππψζεθαλ θαη ζηα ζεκεηψκαηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ εμέιημε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη επηζεκάλζεθε ε βειηίσζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ πνπ είραλ 

απαζρνιήζεη ηελ πξνεγνχκελε ζπλάληεζε. 

 

 

 

 

7
ε
 Παξέκβαζε  

 

Σίηινο: «Ζ μεληηηά» 

πκκεηνρή: 26 καζεηέο 

Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

ηφρνη: 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έρεη σο ζηφρνπο: 

 ηε βησκαηηθή επεμεξγαζία  ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ « Θέισ λα πά ζηελ 

μεληηηά» θαη « Ξεληηεκέλν κνπ πνπιί». 

 ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ μεληηεκέλνπ. 

 ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

άθεζε ν μεληηεκέλνο ζηελ παηξίδα. 

 ηελ εμέηαζε δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηνπ θαηλνκέλνπ: κεηαλάζηεπζε, πξνζθπγηά 

θαη ηε ζπζρέηηζε κε ηελ επνρή καο. 

 ηε  δεκηνπξγηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ηξαγνπδηνχ γηα ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο νκάδαο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο. 

 

Γνκή δηαδηθαζίαο-δξαζηεξηόηεηεο 

1. Δηζαγσγή: α) Ζ νκάδα είλαη θαζηζκέλε ζε θχθιν ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο θαη ε 

εκςπρψηξηα  αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο θαη δίλεη απαξαίηεηα ζηνηρεία  γηα 

ην θείκελν πνπ ζα επεμεξγαζηεί ε νκάδα. β) Οη καζεηέο δειψλνπλ πψο ληψζνπλ ζηνλ 

παξφληα ρψξν θαη ρξφλν. 
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2. Δλεξγνπνίεζε: α) Μνπζηθή αθξφαζε- ρνξφο: Ζ εκςπρψηξηα βάδεη κνπζηθή θαη δεηά 

απφ ηνπ καζεηέο λα θηλεζνχλ θαη λα ρνξέςνπλ αθνινπζψληαο ην κνπζηθφ θνκκάηη 

πνπ αθνχγεηαη. β) Καζψο ρνξεχνπλ ε εκςπρψηξηα ηνπο, αθνχ ρακειψζεη πνιχ ηε 

κνπζηθή, δεηά λα ζρεκαηίζνπλ  ειεχζεξα εηθφλεο αθνχγνληαο ηε ιέμε μεληηηά θαη λα 

θξαηήζνπλ κία θξάζε πνπ απνδίδεη ηελ έλλνηα ζην κπαιφ ηνπο. γ) Φσλεηηθή άζθεζε:  

Ζ εκςπρψηξηα δεηά λα πνπλ ηελ πξνεγνχκελε θξάζε φινη καδί δηαδνρηθά: 

ρακειφθσλα,  πνιχ δπλαηά, κε θαλνληθή έληαζε ελψ ζπλερίδνπλ λα θηλνχληαη. Έπεηηα 

ηνπο ρσξίδεη ζε δχν ζεηξέο νη νπνίεο βξίζθνληαη παξάιιεια ζε απφζηαζε δχν κέηξσλ 

πεξίπνπ κεηαμχ ηνπο. Σνπο θαιεί λα πνπλ έλαο- έλαο ηε θξάζε ηνπ ζην άηνκν πνπ 

βξίζθεηαη απέλαληί ηνπο θαη εθείλν λα απαληήζεη κε ηε δηθή ηνπ θξάζε. δ) ηε 

ζπλέρεηα ηνπο δεηά λα ηξαγνπδήζνπλ ηε θξάζε ζηνλ απέλαληί ηνπο θαη απηφο λα 

απαληήζεη ηξαγνπδψληαο ηε δηθή ηνπ.  

3. Αλάπηπμε-παξνπζίαζε: α) Αθνχ παξνπζηάζνπλ αλά δχν φινη νη καζεηέο, ε 

εκςπρψηξηα ηνπο δεηά λα βξνπλ κηα θνηλή κεισδία θαη λα ηε ζηγνηξαγνπδνχλ 

θηηάρλνληαο έλα κνπζηθφ ραιί, φζν εθείλε έρεη ην ξφιν ηνπ αθεγεηή πνπ απαγγέιεη. 

β) Γάζθαιφο ζε ξφιν: Αθνχ κνηξάζεη ζε θσηνηππίεο ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ζε φια 

ηα παηδηά, ε εκςπρψηξηα παίξλνληαο ην ξφιν ηνπ μεληηεκέλνπ εθηειεί δξακαηηθή 

απαγγειία ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ «Θέισ λα πα ζηελ μεληηηά». Αθνινπζεί κε ηνλ 

ίδην ηξφπν ε απαγγειία ηνπ ηξαγνπδηνχ «Ξεληηεκέλν κνπ πνπιί» κε ηελ εκςπρψηξηα 

ζην ξφιν ηεο γπλαίθαο ηνπ μεληηεκέλνπ». γ) Έπεηηα δεηά απφ έλα καζεηή λα 

απαγγείιεη ην ηξαγνχδη θαη νη άιινη λα επαλαιακβάλνπλ ζπληνληζκέλνη. Σν ίδην 

γίλεηαη θαη κε ην δεχηεξν ηξαγνχδη. δ) Απαγγειία ελ ρνξψ: Ζ εκςπρψηξηα ρσξίδεη ηελ 

ηάμε ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα. Σ’ αγφξηα αλαιακβάλνπλ λα απαγγείινπλ ελ ρνξψ ην 

ηξαγνχδη «Θέισ λα πα ζηελ μεληηηά» θαη ηα θνξίηζηα ην ηξαγνχδη «Ξεληηεκέλν κνπ 

πνπιί» ηα θείκελα, πνπ ζα απαγγειζνχλ ζαλ δηάινγνο ελφο άληξα θαη κηαο γπλαηθάο, 

έρεη ζεκεησζεί ζε πνηνπο ζηίρνπο απαγγέιεη ε νκάδα ησλ αγνξηψλ θαη κε πνηνπο 

ζηίρνπο απαληά ε νκάδα ησλ θνξηηζηψλ. Αθνινπζεί ε εθηέιεζε ηεο απαγγειίαο ελ 

ρνξψ ζηελ νπνία έρεη δεηεζεί λα πξνζηεζεί θαη ζπληνληζκέλε νκαδηθή θίλεζε. ε) 

Απηνζρεδηαζκφο: ε) πδήηεζε ζε νκάδεο- απηνζρεδηαζκφο: Μεηά ηελ απαγγειία ε 

εκςπρψηξηα ρσξίδεη ηελ ηάμε ζε ηέζζεξηο κεηθηέο ππννκάδεο. Μνηξάδεη ζηηο 

ππννκάδεο ηα πνηήκαηα: «Γηα ηνλ φξν κεηαλάζηεο» ηνπ Μπέξηνι Μπξέρη θαη «Γιπθφ 

ηνπ θνπηαιηνχ» ηνπ Κπξηάθνπ Υαξαιακπίδε. Καιεί ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ ζηηο 

νκάδεο ηνπο ηα θείκελα θαη λα εμεηάζνπλ  ηηο αηηίεο ηεο μεληηηάο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

αλάγθαζαλ ηνπο μεληηεκέλνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο θαη ηα 
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ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζνπλ γηα ηνλ μέλν ηφπν θαη ηελ παηξίδα ηνπο. Όηαλ 

νινθιεξψζνπλ ηε ζπδήηεζε, ζα επηιέμνπλ φπνην πνίεκα ζέινπλ νιφθιεξν ή 

απφζπαζκα θαη ζα ην απνδψζνπλ κε έλαλ απηνζρεδηαζκφ. Σέινο, αθνινπζεί 

παξνπζίαζε ησλ απηνζρεδηαζκψλ.    

4. Κιείζηκν-Αλαζηνραζκόο θαη αμηνιόγεζε: Όινη θαζηζκέλνη ζηνλ θχθιν εληνπίδνπλ 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηα θείκελα πνπ επεμεξγάζηεθαλ θαη αλαθέξνπλ ηηο  ζθέςεηο 

θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθάιεζαλ γηα ην ζέκα ηηο μεληηηάο. Δπίζεο, ζπδεηνχλ 

ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο, δηαηππψλνπλ 

πξνθνξηθά κηα ζχληνκε πξφηαζε γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζεο ηεο ζπλάληεζεο.  

 

 

πλνπηηθέο παξαηεξήζεηο απφ ην  ζπκκεηνρηθφ εκεξνιφγην:  

    Όινη νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πνιχ επραξηζηεκέλνη απφ ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο θαη 

ηνλ ηξφπν απαγγειίαο ησλ πνηεκάησλ. Διάρηζηα πξνβιήκαηα παξαηεξήζεθαλ ζην 

ζπληνληζκφ θαη ζηε ζπλεξγαζία. Αιινδαπνί καζεηέο θαη καζήηξηεο δήισζαλ φηη 

ζπγθηλήζεθαλ πνιχ θαη αλαθέξζεθαλ ζε δηθά ηνπο βηψκαηα. χκθσλα κε ηα ιφγηα 

εκεδαπψλ καζεηψλ, θαίλεηαη φηη ζπλαηζζάλζεθαλ πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσλία καο ζήκεξα. Αξθεηά παηδηά πήξαλ 

πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα καζήκαηα θαη κίιεζαλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηνλ εαπηφ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Δπίζεο, αλαθέξζεθαλ απφ 

αξθεηνχο καζεηέο θαηλφκελα ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη γνλείο 

ηνπο θαη νη ίδηνη σο κεηαλάζηεο. Αθφκε, νη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ  ηδηαίηεξε 

επαηζζεζία  γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ έξρνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη 

ζπδήηεζαλ  ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηδηαίηεξα ηηο επηζεηηθέο, ξαηζηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο απφ ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ελαληίνλ ησλ πξνζθχγσλ. 
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8
ε
 Παξέκβαζε  

 

Σίηινο: «Γηα έλα παηδί πνπ θνηκάηαη» 

 πκκεηνρή: 26 καζεηέο 

Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

 ηφρνη: 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έρεη σο ζηφρνπο: 

 ηε βησκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ πνηήκαηνο « Γηα έλα παηδί πνπ θνηκάηαη» ηεο 

Γήκεηξαο Υ. Υξηζηνδνχινπ. 

  ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζχγρξνλα 

πξνβιήκαηα. 

 ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ελειίθσλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ. 

 ηε ρξήζε ηεο δσγξαθηθήο γηα ηε δεκηνπξγία αληαπνθξίζεσλ ζην θείκελν. 

 ηελ ελίζρπζε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 

 

Γνκή δηαδηθαζίαο-δξαζηεξηόηεηεο 

1. Δηζαγσγή: α) Ζ νκάδα είλαη θαζηζκέλε ζε θχθιν ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο θαη ε 

εκςπρψηξηα  αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο θαη δίλεη απαξαίηεηα ζηνηρεία  γηα 

ην θείκελν πνπ ζα επεμεξγαζηεί ε νκάδα. β) Οη καζεηέο δειψλνπλ πψο ληψζνπλ ζηνλ 

παξφληα ρψξν θαη ρξφλν. 

2. Δλεξγνπνίεζε: α) Άζθεζε θίλεζεο έθθξαζεο θαη ζπληνληζκνχ- Παξάμελν βάδηζκα: Ζ 

εκςπρψηξηα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πεξπαηήζνπλ  ζην ρψξν αθνινπζψληαο 

έλα πεξίεξγν ηξφπν πνπ ζα δείμεη αξρηθά ε ίδηα. Μεηά αγγίδεη έλα καζεηήο θαη ηνπ δεηά 

λα πξνηείλεη εθείλνο έλα πεξίεξγν ηξφπν βαδίζκαηνο γηα λα ηνλ κηκεζεί ε νκάδα. Ζ 

άζθεζε νινθιεξψλεηαη, φηαλ φινη έρνπλ πξνηείλεη έλα δηθφ ηνπο ηξφπν βαδίζκαηνο. 

3.  Αλάπηπμε-παξνπζίαζε: α) Ζ εκςπρψηξηα κνηξάδεη ζηα παηδηά ην πνίεκα θαη ηα θαιεί 

λα ην δηαβάζνπλ κεγαιφθσλα (έλα ζηίρν ν θαζέλαο) ελψ θηλνχληαη ζηελ αίζνπζα. 

Αξρηθά δηαβάδνπλ ρακειφθσλα θηλνχκελα αξγά, έπεηηα κε δπλαηή έληαζε θηλνχκελα 

γξήγνξα θαη ηέινο κε κέηξηα έληαζε θαη θαλνληθή θίλεζε . Εεηά επίζεο λα ζπκνχληαη 

ην ζηίρν πνπ δηάβαζαλ. Έπεηηα θάζε θνξά πνπ απηή αγγίδεη έλα άηνκν απηφ ζηακαηά 

θαη ιέεη ην ζηίρν κε φπνηνλ ηξφπν ζέιεη. β) Ζ εκςπρψηξηα απιψλεη ραξηί ηνπ κέηξνπ 

ζην δάπεδν ηεο αίζνπζαο θαη καξθαδφξνπο θαη δεηά απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ φ,ηη 

ζέινπλ απφ ην πνίεκα. γ) ηε ζπλέρεηα γξάθεη ζηνλ πίλαθα ηελ εξψηεζε: Ση ζα καο 
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έιεγε ην παηδί - ήξσαο ηνπ πνηήκαηνο; Εεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα γξάςνπλ ν  

θαζέλαο ηε δηθή ηνπ απάληεζε ζηνλ πίλαθα. δ) Υσξηζκφο ζε νκάδεο- απηνζρέδην 

δξψκελν: ε εκςπρψηξηα ρσξίδεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζε 5 νκάδεο θαη 

κνηξάδεη ζηελ θαζεκία ηνλ ηίηιν γηα ηνλ απηνζρεδηαζκφ πνπ ζα νξγαλψζεη. Οη ηίηινη 

είλαη νη εμήο: i. Ζ δσή ηνπ παηδηνχ ζηελ παηξίδα ηνπ. ii. Οη ζπλζήθεο δσήο ηνπ παηδηνχ 

ζηελ Διιάδα. iii.Οη αλακλήζεηο απφ ηελ παηξίδα. iv. Όλεηξα θαη πξνζδνθίεο γηα κηα 

δσή ζηελ Διιάδα. v. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ελειίθσλ απέλαληί ηνπ ζηελ Διιάδα. ε)Οη 

νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο. 

4. Κιείζηκν-Αλαζηνραζκόο θαη αμηνιόγεζε: Οη ζπκκεηέρνληεο θαζηζκέλνη ζηνλ θχθιν 

αληαιιάζνπλ απφςεηο γηα ην παξειζφλ θαη ην παξφλ ηνπ παηδηνχ, ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη, ην θαηλφκελν ηεο παηδηθήο εγθαηάιεηςεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ 

παηδηψλ ησλ θαλαξηψλ θαη ηε ζηάζε ησλ ελειίθσλ. Υαξαθηεξίδνπλ ηε ζηάζε θάπνησλ 

εθκεηαιιεπηηθή, άιισλ επηζεηηθή, πξνζβιεηηθή, θάπνησλ αδηάθνξε θαη άιισλ 

ζπκπνλεηηθή θαη ζηεξηθηηθή. Γειψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ ηα νπνία έρνπλ 

εθθξαζηεί θαη κε ηηο θξάζεηο πνπ έγξαςαλ ζηνλ πίλαθα. Δθθξάδνπλ ηελ επραξίζηεζή 

ηνπο γηα ηε δσγξαθηθή θαη θάπνηνη ιέλε πσο ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο ζπδεηνχλ ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηελ εμέιημε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο, δηαηππψλνπλ πξνθνξηθά  κηα ζχληνκε πξφηαζε γηα ηε 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζεο ηεο ζπλάληεζεο.  

 

 

     πλνπηηθέο παξαηεξήζεηο απφ ην ζπκκεηνρηθφ εκεξνιφγην : 

    Ζ δηαδηθαζία θχιεζε νκαιά. Ζ εκςπρψηξηα ελέπιεμε θάπνηνπο καζεηέο (πνπ 

παιηλδξνκνχλ ζε αλψξηκεο ζπκπεξηθνξέο) ζε ξφιν βνεζνχ ηεο, κε απνηέιεζκα απηνί 

λα επηδείμνπλ πην ψξηκε ζπκπεξηθνξά θαη ππεπζπλφηεηα. Γχν άιινη καζεηέο 

ζπγθξνχζηεθαλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δξψκελνπ ζηελ νκάδα θαη ε νκάδα 

αληηκεηψπηζε κε επηηπρία ην πξφβιεκα. Ζ εθθξαζηηθφηεηα ζσκαηηθή θαη γισζζηθή 

έρεη βειηησζεί κε αμηνζεκείσην ηξφπν ζε νξηζκέλα παηδηά.  ηελ αμηνιφγεζε δήισζαλ 

πνιχ επραξηζηεκέλα θαη θάπνηνη ζπκθψλεζαλ φηη ληψζνπλ πην φκνξθα κε ην ζψκα 

ηνπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Δπίζεο ζρνιίαζαλ ζεηηθά ην γεγνλφο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

πνηήκαηνο θαη ηεο δεκηνπξγία ηδεψλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζηηο νκάδεο. 

Ακεζφηεηα θαη ελζπλαίζζεζε εθθξάζηεθε ζηηο πξνηάζεηο πνπ ζεκείσζαλ ζηνλ πίλαθα. 
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9
ε
 Παξέκβαζε  

 

Σίηινο: «Αλαδεηψληαο ηελ νκνξθηά θαη ηελ επηθνηλσλία» 

πκκεηνρή: 25 καζεηέο (κηα καζήηξηα απνπζηάδεη) 

Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

 ηφρνη: 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έρεη σο ζηφρνπο: 

 ηε βησκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ πνηήκαηνο « ηα θακέλα» ηνπ Μηράιε 

Γθαλά. 

  ηελ  αλαδήηεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζίγεη ην πνίεκα. 

 ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο 

ζηελ πφιε. 

 ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο απνδνρήο ηνπ άιινπ. 

 ηε δεκηνπξγηθή ρξήζε ελφο ζχγρξνλνπ ηξαγνπδηνχ. 

 

Γνκή δηαδηθαζίαο-δξαζηεξηόηεηεο 

1. Δηζαγσγή: α) Ζ νκάδα είλαη θαζηζκέλε ζε θχθιν ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο θαη ε 

εκςπρψηξηα  αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο θαη δίλεη απαξαίηεηα ζηνηρεία  γηα 

ην θείκελν πνπ ζα επεμεξγαζηεί ε νκάδα. β) Οη καζεηέο δειψλνπλ πψο ληψζνπλ ζηνλ 

παξφληα ρψξν θαη ρξφλν. 

2. Δλεξγνπνίεζε: α) Άζθεζε-Σν θαληαζηηθφ κπαιφλη: Ζ εκςπρψηξηα θαιεί ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα πεξπαηήζνπλ, λα θαληαζηνχλ φηη θξαηνχλ έλα κπαιφλη θαη λα 

παίμνπλ κε απηφ θάλνληαο αλάινγεο θηλήζεηο. Σν κπαιφλη ζηελ αξρή είλαη κηθξφ θαη 

ζηε ζπλέρεηα κεγαιψλεη, ψζπνπ γίλεηαη ηεξάζηην. Με απηή ηε ζπλζήθε νη 

ζπκκεηέρνληεο εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη παίδνληαο κε ην κπαιφλη θαη πξνζέρνληαο 

λα κελ εκπνδίδνπλ ηνπο δηπιαλνχο.  Σν κπαιφλη επαλέξρεηαη ζην θαλνληθφ κέγεζνο θαη 

νη ζπκκεηέρνληεο ην δηψρλνπλ ςειά ζηνλ νπξαλφ ζηέιλνληαο καδί ηνπ έλα κήλπκα.  

β) Άζθεζε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα  

νλνκάδνληαο  κε Α θαη Β θάζε κέινο ηνπ δεπγαξηνχ ζπκθσλνχλ κηα κεισδία. Μεηά ε 

εκςπρψηξηα ηνχο δεηά λα ζθνξπηζηνχλ ζηελ αίζνπζα ην έλα κέινο  θάζε δεπγαξηνχ 

(Α) δίλεηαη καληήιη γηα λα θαιχςεη ηα κάηηα. Όηαλ θαιπθζνχλ ηα κάηηα φισλ ησλ Α, ε 

εκςπρψηξηα αιιάδεη ζέζε ζηνπο Β απνκαθξχλνληαο ηνπο  ζε κηα ζηαζεξή ζέζε 

δηάζπαξηνπο ζηελ αίζνπζα θαη ηνπο δεηά λα ζηγνηξαγνπδήζνπλ ηε κεισδία πνπ είραλ 
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απνθαζίζεη ζην δεπγάξη ηνπο. Σα άηνκα κε ηα θαιπκκέλα κάηηα πξνζπαζνχλ 

πεξπαηψληαο ζην ρψξν θαη εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο ήρνπο πνπ αθνχγνληαη 

λα αλαθαιχςνπλ ην άιιν κέινο απφ ην δεπγάξη ηνπο. Όηαλ απηφ ζπκβεί γηα φινπο , 

ηφηε ε άζθεζε επαλαιακβάλεηαη κε αιιαγή ησλ ξφισλ ησλ Α θαη Β (ηψξα 

θαιχπηνληαη ηα κάηηα φζσλ πξνεγνπκέλσο ήηαλ Β θαη ζηγνηξαγνπδνχλ φζνη ήηαλ Α). 

3. Αλάπηπμε-παξνπζίαζε: α) Μνπζηθή αθξφαζε: Οη καζεηέο αθνχγνληαο κεινπνηεκέλν 

ην πνίεκα (έρεη κεινπνηεζεί απφ ην Λαπξέληε Μαραηξίηζα) πεξηθέξνληαη αξγά ζηελ 

αίζνπζα θαη πξνζπαζνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ κηα εηθφλα απφ ην πνίεκα. β) Όηαλ 

ηειεηψζεη ην ηξαγνχδη, ε εκςπρψηξηα ηνπο αγγίδεη δηαδνρηθά θαη θαζέλαο κέλνληαο 

αθίλεηνο ιέεη κε κηα θξάζε ηελ εηθφλα πνπ ζπγθξάηεζε θαη κεηά ζπλερίδεη λα θηλείηαη. 

γ) Οη καζεηέο/ηξηεο θάζνληαη ζηηο θαξέθιεο ηνπο ζε θχθιν θαη ζπδεηνχλ ηα  

πξνβιήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ ηεο πφιεο, ηα νπνία αλαδεηθλχνληαη κε ην 

πνίεκα- ηξαγνχδη. Απφ ηε ζπδήηεζε πξνθχπηνπλ ηα εμήο πξνβιήκαηα: i. Οη ππξθαγηέο, 

ii.ε έιιεηςε ηεο θχζεο, iii. ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηειεφξαζεο,iv. ε έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο, v.ε ξνπηίλα θαη ε έληαζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. δ) Ραδηνθσληθή 

εθπνκπή: Ζ εκςπρψηξηα ρσξίδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πέληε νκάδεο δεηψληαο απφ 

θάζε νκάδα λα επηιέμεη έλα απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα, ψζηε λα θαιπθζνχλ φια θαη λα 

πξνεηνηκάζεη κηα ξαδηνθσληθή εθπνκπή γηα απηά. Θα πξέπεη λα ζπλζέζνπλ ην ερεηηθφ 

ζήκα ηεο εθπνκπήο θαη λα βξνπλ έλα ηίηιν γηα απηή απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο. 

ηελ εθπνκπή κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ην ξφιν ελφο εηδηθνχ ζην ζέκα (ηερληθή 

καλδχαο ηνπ εηδηθνχ). ε) Παξνπζηάζηεθαλ νη εθπνκπέο κε ηνπο εμήο ηίηινπο:  

i. «πνπιηά θαη πεχθα ζπιινγίζνπ ελφο θακέλνπ παξαδείζνπ»ii. «έξρνληαη δχζθνιεο 

εκέξεο κνπηδνπξσκέλεο ζαλ Γεπηέξεο»iii. «έια θαη πάξε κε καδί ζνπ ζηελ θπξηαθάηηθε 

εθδξνκή ζνπ» iv. «θη άθεζε κφλε ζην ηξαπέδη ηελ ηειεφξαζε λα παίδεη»v.  «λα δείρλεη 

έγρξσκν ηνλ πφλν δίπια ζ’ έλα θηιέην ηφλν». ε ηξεηο απφ ηηο εθπνκπέο 

ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθφο (νηθνιφγνο, ππξνζβέζηεο, ςπρνιφγνο, δηαθεκηζηήο).  

4. Κιείζηκν-Αλαζηνραζκόο θαη αμηνιόγεζε: Οη ζπκκεηέρνληεο θαζηζκέλνη ζηνλ θχθιν 

ζπδεηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο γηα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ εθηέζεθαλ κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη  θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δπίζεο, 

παξνπζηάδνπλ ηηο εληππψζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο απφ ηελ 

εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο, γξάθνπλ κηα πξφηαζε αμηνιφγεζεο φιεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζε έλα ραξηί. 
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     πλνπηηθέο παξαηεξήζεηο απφ ην  ζπκκεηνρηθφ εκεξνιφγην :  

    Οη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ κε επηηπρία. Οη καζεηέο/ καζήηξηεο δήισζαλ ηελ 

επραξίζηεζή ηνπο απφ ηα παηρλίδηα ελεξγνπνίεζεο ζηα νπνία πξφζπκα ζπκκεηείραλ. 

Γπζθνιεχηεθαλ ιίγν κε ηα κάηηα θαιπκκέλα αιιά θαηάθεξαλ λα βξνπλ ην ηαίξη ηνπο 

δείρλνληαο ελζνπζηαζκφ γη απηφ. Κάπνηνη είπαλ φηη αλαθάιπςαλ ηνλ άιινλ εχθνια, 

γηαηί ζπγθεληξψζεθαλ ζηε κεισδία θαη ρξεζηκνπνίεζαλ άιιεο αηζζήζεηο (αθνή, 

φζθξεζε, αθή).  Όινη βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηελ παξαγσγή εθπνκπήο θαη είραλ πνιιέο 

ηδέεο γηα απηήλ. Αλέθεξαλ  φηη ηνπο άξεζαλ φιεο νη εθπνκπέο σο ζπκκεηέρνληεο θαη σο 

ζεαηέο θαη φηη βξήθαλ πνιιά πξσηφηππα ζηνηρεία. Μφλν ζε κηα νκάδα εθδειψζεθε 

πξφβιεκα ζπλεξγαζίαο κε καζεηή πνπ επέκελε ζηελ πξφηαζή ηνπ. Σειηθά κε κηθξή 

βνήζεηα απφ ηελ εκςπρψηξηα έγηλε ζχλζεζε πξνηάζεσλ. ηελ παξνπζίαζε ηεο 

εθπνκπήο εθθξάζηεθαλ πεξηζζφηεξν κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θάπνηα παηδηά πνπ ζε 

άιιεο ζπλαληήζεηο  κηινχζαλ πεξηνξηζκέλα.  

 

 

 

 

10
ε
 Παξέκβαζε (ηειηθή) 

 

Σίηινο: «Φαληαζηηθφ ηαμίδη» 

πκκεηνρή: 26 καζεηέο 

Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

ηφρνη: 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έρεη σο ζηφρνπο: 

 ηε βησκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ πνηήκαηνο» Βγαίλνληαο απφ ην ζρνιείν» 

ηνπ  Εαθ Πξεβέξ. 

 ηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο θπγήο ησλ εθήβσλ. 

 ηελ ελίζρπζε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

 ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ πνπ καο ελζαξξχλνπλ λα αλαθαιχςνπκε θαη λα 

εθθξάζνπκε ηηο επηζπκίεο θαη ηα φλεηξα καο. 

 ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερληθψλ ηεο ΓΣΔ. 
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Γνκή δηαδηθαζίαο-δξαζηεξηόηεηεο 

1. Δηζαγσγή: α) Ζ νκάδα είλαη θαζηζκέλε ζε θχθιν ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο θαη ε 

εκςπρψηξηα  αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο θαη δίλεη απαξαίηεηα ζηνηρεία  γηα 

ην θείκελν πνπ ζα επεμεξγαζηεί ε νκάδα θαη επηζεκαίλεη φηη κε απηή ηε ζπλάληεζε 

νινθιεξψλεηαη ν θχθινο ησλ καζεκάησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ κε απηή ηε δνκή θαη ηε 

ρξήζε παηρληδηψλ θαη δξακαηηθψλ ηερληθψλ. β) Οη καζεηέο δειψλνπλ πψο ληψζνπλ 

ζηνλ παξφληα ρψξν θαη ρξφλν. 

2. Δλεξγνπνίεζε: α) Άζθεζε αληαιιαγήο ζεηηθψλ δειψζεσλ: Ζ εκςπρψηξηα δεηά απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο  λα θηλεζνχλ γξήγνξα ζηελ αίζνπζα ζαλ λα βηάδνληαη λα πάλε 

θάπνπ. Έπεηηα ηνπο δεηά λα θηλεζνχλ αξγά ραδεχνληαο ην ρψξν θαη ηνπο άιινπο. 

Σέινο, ηνπο δεηά θηλεζνχλ θαη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε θάπνηνλ/α άιινλ/ε, 

λα ηνλ ζπλαληήζνπλ θαη λα ηνπ απεπζχλνπλ έλα ζεηηθφ ζρφιην γηα ηελ εκθάληζε ή ην 

ραξαθηήξα  ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δθείλνο/ε πξέπεη λα απαληήζεη επίζεο κε έλα ζεηηθφ 

ζρφιην. Όινη πξέπεη λα ζπλαληεζνχλ κε φινπο θαη λα αληαιιάμνπλ ζεηηθέο δειψζεηο 

γηα λα νινθιεξσζεί ε άζθεζε. β) Άζθεζε νκαδηθήο έθθξαζεο θαη ζπλνρήο: Ζ 

εκςπρψηξηα θαιεί φιε ηελ νκάδα λα ζπζθεθηεί ζε έλα ζεκείν ηεο αίζνπζαο θαη λα 

ζπλαπνθαζίζεη κηα ζεηηθή δήισζε πνπ ζα αληηπξνζσπεχεη ηελ νκάδα. Απηή ε δήισζε 

ζα παξνπζηαζηεί απφ φινπο ζπγρξφλσο κε κηα ζπληνληζκέλε θνηλή θίλεζε. 

3. Αλάπηπμε-παξνπζίαζε: α) Αλάγλσζε πνηήκαηνο. Καζηζκέλνη ζηνλ θχθιν δηαβάδνπλ 

κεγαιφθσλα θαη δηαδνρηθά 1- 2 ζηίρνπο απφ ην πνίεκα κέρξη λα νινθιεξσζεί ε  

αλάγλσζε απφ φινπο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πνηήκαηνο θαη ηηο 

εληππψζεηο πνπ αθήλεη. β) Εσγξαθηθή: Ζ εκςπρψηξηα κνηξάδεη ζε φινπο θχιια 

ραξηηνχ Α4 θαη καξθαδφξνπο ή μπινκπνγηέο θαη δεηά απφ ηνλ /ηελ θαζέλα/κηα λα 

δσγξαθίζνπλ θάηη εκπλεφκελνη απφ φπνηνπο ζηίρνπο ζέινπλ θαη λα ζεκεηψζνπλ ηνπ 

ζηίρνπο ζην ραξηί κε ηε δσγξαθηά. γ) Ζ εκςπρψηξηα ρσξίδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε έμη 

νκάδεο κνηξάδνληαο ραξηάθηα κε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα (ηξίγσλν, ηεηξάγσλν, θχθινο, 

παξαιιειφγξακκν, ξφκβνο, ηξαπέδην). Σνπο δεηά λα δείμνπλ ηηο δσγξαθηέο ηνπο ζηελ 

νκάδα θαη λα ζπδεηήζνπλ γη απηέο. ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη δσγξαθηέο 

αλαξηψληαη ζηνπο ηνίρνπο ηεο ηάμεο ζε θνηλή ζέα γηα φινπο. δ) Γεκηνπξγηθή γξαθή: 

Έπεηηα θαιείηαη θάζε νκάδα λα γξάςεη έλα δηθφ ηεο θείκελν κε ηίηιν « Βγαίλνληαο απφ 

ην ζρνιείν ζπλαληήζακε….». Σν θείκελν κπνξεί λα είλαη πεδφ ή πνηεηηθφ. Πξέπεη λα 

απνδίδεη κηα θαληαζηηθή δηαδξνκή θαη απξφζκελεο ζπλαληήζεηο ζε απηή θαη λα 

αλαηξέπεη κε θαληαζηηθέο εηθφλεο ηε ινγηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ. ε) Απηνζρεδηαζκφο- 

δξακαηηθή παξνπζίαζε θεηκέλνπ: Κάζε νκάδα, αθνχ δηαιέμεη έλα ηξφπν παξνπζίαζεο 
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ηνπ θεηκέλνπ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, ζα πξνεηνηκάζεη έλα δξψκελν γη απηφ ην 

ζθνπφ. ζη) Αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ δξψκελσλ. 

4. Κιείζηκν-Αλαζηνραζκόο θαη αμηνιόγεζε: Οη ζπκκεηέρνληεο θαζηζκέλνη κνηξάδνληαη 

ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. πδεηνχλ γηα ηηο 

ζηηγκέο πνπ ληψζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο θαη γηα ηελ 

αλάγθε ηνπο λα μεθεχγνπλ κέζα απφ ηε θαληαζία θαη ηελ ηέρλε. Ζ εκςπρψηξηα ηνχο 

δεηά λα ζεθσζνχλ φξζηνη θαη λα θηηάμνπλ κηα νκαδηθή παγσκέλε εηθφλα κε ηελ νπνία 

ζα απνηππψλεηαη ε αμηνιφγεζή ηνπο γηα ηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε θαη λα δψζνπλ έλα 

ηίηιν. Σέινο, ηνπνζεηεί ραξηί Α3 ζηελ πιάηε ηνπ θαζέλα θαη ζηε δηθή ηεο θαη θαιεί 

φινπο λα γξάςνπλ έλα ζρφιην ζην ραξηί θαζελφο θαη θαζεκηάο γηα φπνην ζηνηρείν ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο  ηνπ ζέινπλ, φπσο απηή εθδειψζεθε ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ. Ο 

θαζέλαο ζα πάξεη σο αλακλεζηηθφ ην ραξηί κε ηηο ζεκεηψζεηο φισλ πάλσ ζε απηφ. 

 

 

πλνπηηθέο παξαηεξήζεηο απφ ην ζπκκεηνρηθφ εκεξνιφγην : 

    ηε ζεκεξηλή δηαδηθαζία νη καζεηέο/ηξηεο εθθξάζηεθαλ κε πξσηνηππία θαη 

απζνξκεηηζκφ θαη ζπκκεηείραλ πιήξσο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Γελ εθδειψζεθαλ 

ηα ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο απφ νξηζκέλνπο. Όινη θάλεθε φηη 

επραξηζηήζεθαλ θαη κίιεζαλ κε ελζνπζηαζκφ γηα ηε δηαδηθαζία θαη δήηεζαλ λα 

ζπλερηζηεί απηφο ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο αλέθεξαλ φηη γλψξηζαλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη φηη έθαλαλ θαηλνχξηνπο θίινπο. Σα πξνθνξηθά 

θαη γξαπηά ζρφιηα ηνπ ελφο γηα ηνλ άιιν πξνθάιεζαλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

ηθαλνπνίεζε. Οη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ φηη έγηλαλ πην ζπλεξγάζηκνη θαη πην αλεθηηθνί 

κε ηνπο άιινπο. Δπίζεο, ζπκπιήξσζαλ φηη αλαθάιπςαλ θαηλνχξηα πξάγκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη φηη πεξίκελαλ κε αλππνκνλεζία φιε ηελ εβδνκάδα ην κάζεκα 

ηεο Λνγνηερλίαο. Ζ νκαδηθή παγσκέλε εηθφλα απνηχπσζε ηα ζπλαηζζήκαηα  γηα ηελ 

νκάδα θαη ηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ. Ο ηίηινο πνπ έδσζαλ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφο: 

«Μαδί ηαμηδεχνπκε, καζαίλνπκε, δεκηνπξγνχκε…. Αθφκε ράξεθαλ πνιχ κε ηα ζρφιηα 

πνπ δηάβαζαλ  γηα ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηνπο άιινπο ζηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα.  
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3. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΛΟΛΟΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΔΙΜΔΝΧΝ 

ΜΔ ΣΗ ΔΙΡΑ ΠΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 

 

 

Απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Β΄ Γπκλαζίνπ: 

1. «Ο κηθξφο πξίγθηπαο θαη ε αιεπνχ» Αληνπάλ ληε αηλη- Δμππεξχ» (απφζπαζκα 

πεδνχ ) 

2. «Γηαηί» Γηάλλεο Μαγθιήο (δηήγεκα) 

3. «Πνηήκαηα πνπ καο δηάβαζε έλα βξάδπ ν ινρίαο Otto V (I, II)» (πνηήκαηα) 

Μαλψιεο Αλαγλσζηάθεο 

4. «Απφ ην εκεξνιφγην ηεο Άλλαο Φξαλθ» Άλλα Φξαλθ (απφζπαζκα πεδνχ) 

5. « Έλαο αξηζκφο» Άληνλ Σζέρνθ (αθήγεκα) 

6. «Γξαθείνλ επξέζεσο εξγαζίαο» Μέλεο Κνπκαληαξέαο (απφζπαζκα δηεγήκαηνο) 

7. «Θέισ λα πά ζηελ μεληηηά»  Γεκνηηθφ ηξαγνχδη 

8. «Ξεληηεκέλν κνπ πνπιί» Γεκνηηθφ ηξαγνχδη 

9. «Γηα ηνλ φξν “κεηαλάζηεο”» Μπέξηνι Μπξερη (πνίεκα) 

10. «Γιπθφ ηνπ θνπηαιηνχ» Κπξηάθνο Υαξαιακπίδεο (πνίεκα) 

11. «Γηα έλα παηδί πνπ θνηκάηαη» Γήκεηξα Υ. Υξηζηνδνχινπ (πνίεκα) 

12. « ηα θακέλα» Μηράιεο Γθαλάο (πνίεκα) 

13. «Βγαίλνληαο απφ ην ζρνιείν» Εαθ Πξεβέξ (πνίεκα) 
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4. ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΤΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΣΧΝ 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ 

ΔΡΧΣΖΔΗ: 

1. Ση ζνπ άξεζε πεξηζζφηεξν απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλακε ζην κάζεκα; 

2. Ση ζε δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν ζε απηέο; 

3. Ννκίδεηο φηη επεξεάζηεθε ε ζπκπεξηθνξά ζνπ απφ ηα καζήκαηα πνπ ήηαλ 

ζρεδηαζκέλα κε απηφ ηνλ ηξφπν; Αλ λαη, πψο επεξεάζηεθε; 

4. Αλαθάιπςεο  θαηλνχξηα πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. Αλ λαη, πνηα είλαη απηά; 

5. Αλαθάιπςεο θαηλνχξηα πξάγκαηα γηα ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηεο 

ζνπ. Αλ λαη, πνηα είλαη απηά; 

6. Αλαθάιπςεο θαηλνχξηα πξάγκαηα γηα ηελ θαζεγήηξηα πνπ ζνπ δηδάζθεη ην 

κάζεκα; Αλ λαη, πνηα είλαη απηά; 

7.  Άιιαμε ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεηο ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο; Πνηεο 

αιιαγέο δηαπηζηψλεηο; 

8. Ση άιιν λνκίδεηο φηη ζνπ πξφζθεξε ν νκαδηθφο ηξφπνο εξγαζίαο θαη ε ρξήζε 

ησλ ηερληθψλ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο; 

9. Πνηα ζηνηρεία ζα ήζειεο λα αιιάμνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο κε απηφ ην ηξφπν , ψζηε απηφ λα γίλεη θαιχηεξν ; 

10.  Πψο ληψζεηο ηψξα πνπ νινθιεξψζεθε απηφ ην πξφγξακκα παξεκβάζεσλ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


