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Περύληψη 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ζε δεθαπέληε καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθε αλ θαη θαηά πφζν νξηζκέλεο εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαηφξζσζαλ 

λα αιιάμνπλ ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε 

επηρεηξεκάησλ θαη αλ απμήζεθε ε ηάζε ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα εκπιέθνληαη ζε 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο. 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε έξεπλα δξάζεο, κηα κηθηή πξνζέγγηζε δηηηνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ηερληθψλ. Ζ ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζην πεηξακαηηθφ ζρέδην ειέγρνπ πξηλ θαη κεηά κε πεηξακαηηθή 

νκάδα θαη νκάδα ειέγρνπ (pre-test and post-test control group design), κε ρνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ηελ νκάδα ειέγρνπ λα κελ εθηίζεηαη ζην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη νη θιείδεο ζπκπιήξσζεο απφ ηνλ θξηηηθφ θίιν, 

ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά θαη επηθνπξηθά ζην εξσηεκαηνιφγην. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, θάλεθε ε ζπλερήο πξφνδνο θαη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ σο πξνο 

ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ θαη ηελ παξαγσγή αμηφινγσλ επηρεηξεκάησλ. Ζ αλάιπζε ησλ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ επέδεημε πσο ηα άηνκα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο εκθάληζαλ 

πεξηζζφηεξε δηάζεζε λα εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε 

επηρεηξεκάησλ ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε, Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα, 

επηρεηξεκαηνινγία, επηρεηξεκαηηθφο ιφγνο, δεκνηηθφ ζρνιείν, παξαγσγή 

επηρεηξεκάησλ 
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Abstract 

This diploma thesis presents the implementation of an intervention program to 

fifteen elementary school pupils. More specifically, it has been investigated if some 

specially designed Educational Drama activities succeeded in changing students' 

attitudes towards situations that require the use of arguments and their increasing 

tendency to participate and engage in similar situations. We used action research, a 

mixed dual approach to quantitative and qualitative techniques. The collection of 

quantitative data was based on pre-test and post-test control group design, by 

providing a questionnaire while the control group did not exposed to the intervention 

program. For the collection of qualitative data we used the participatory observation 

and the keys of completion by the critical friend, complementing the results of the 

questionnaire. In this way, we observed a continuous progress in the children‟s 

interest in using speech to make remarkable arguments. The analysis of the 

quantitative data showed that the subjects of the experimental group were more 

willing to engage in situations requiring the use of arguments compared to the control 

group. 

 

Key words: Drama and Performing Arts in Education, Educational Drama, argument, 

persuading speech, elementary school, production of arguments 

  



Ειςαγωγό 

Ζ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ (Βαζηιεηάδεο, 2012). Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο νη άλζξσπνη θαηαθεχγνπλ ζε επηρεηξήκαηα φηαλ δηαθσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο (Felton, & Kuhn, 2001) ή φηαλ πξέπεη λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

δηεπθξηλίδνληαο ηα ιεγφκελά ηνπο, λα πείζνπλ ή λα ακπλζνχλ ζε πξνζπάζεηεο 

επεξεαζκνχ απφ ηξίηνπο (Βαζηιεηάδεο, 2012). 

Ζ επηρεηξεκαηνινγία ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ (Kuhn, 1991). 

Παξαθηλεί ην άηνκν λα εληνπίζεη ηηο δηαθνξεηηθέο ηδέεο, ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη 

λα πξνβεί ζε κηα νξζή θαη ινγηθή ιχζε ηελ νπνία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη βαζηδφκελν 

ζε ελδείμεηο, δεδνκέλα ή θαη απνδείμεηο (Cho, & Jonassen, 2002). Ζ ηθαλφηεηα ησλ 

αηφκσλ λα παξάγνπλ πεηζηηθά επηρεηξήκαηα ζπλεηζθέξεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε 

γεληθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα (Kline, 1998). 

ηε βηβιηνγξαθία, ν φξνο δηαζέηεη δηηηή ζεκαζία θαη αλαθέξεηαη ηφζν ζηε 

δηαδηθαζία φζν θαη ζην απνηέιεζκα (Kuhn, & Udell, 2003). Ζ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πεξηιακβάλεη έλαλ ζπζηεκαηηθφ ινγηθφ ζπιινγηζκφ πνπ ζηνρεχεη λα ππνζηεξίμεη ην 

ζσζηφ ή ην ιάζνο κηαο ζέζεο
1
, ελψ ην πξντφλ, δειαδή ην επηρείξεκα, απνηειεί κηα 

ιεθηηθή δηαηχπσζε πνπ θαηαζθεπάδεη έλα άηνκν κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ή ηελ 

αλαηξνπή ελφο ηζρπξηζκνχ (Λνπθά, 2009). 

χγρξνλνη ζεσξεηηθνί ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία φρη 

κφλν σο κηα αηνκηθή ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα παξάγεη έλα αμηφινγν επηρείξεκα, αιιά 

πνιχ πεξηζζφηεξν σο κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξα 

άηνκα ελζαξξχλνληαη λα ζπδεηήζνπλ, λα αληηπαξαζέζνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο, λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηφζν ηε δηθή 

ηνπο φζν θαη ηελ αληίζεηε άπνςε (Felton, & Kuhn, 2001). 

Ζ επηρεηξεκαηνινγία ζεσξείηαη κηα απφ ηηο βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ε δηδαζθαιία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ ζην 

Γεκνηηθφ ζρνιείν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

θνηλσληθνπνιηηηθήο κάζεζεο ηνπ Lev Vygotsky (Δγγιέδνπ, 2011). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα σο δηδαθηηθφ εξγαιείν θαη 

κέζνδνο πξνζθέξεηαη γηα ηελ πνηνηηθή δηδαζθαιία θαη θαηαλφεζε ησλ γλσζηηθψλ 

                                                           
1
 Sinclair, J., 1995. 
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αληηθεηκέλσλ. Δπνκέλσο, αμίδεη λα δηεξεπλεζεί θαη λα δηαπηζησζεί ε ζπκβνιή ηνπ θαη 

ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο ζε καζεηέο δεκνηηθνχ. 

Α. Θεωρητικό Μϋροσ 

Α.1. Η Δραματικό Τϋχνη ςτην Εκπαύδευςη 

Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε (ή αιιηψο Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα), 

νξίδεηαη σο «κηα κνξθή ζεαηξηθήο ηέρλεο κε θαζαξά παηδαγσγηθό ραξαθηήξα. Μπνξεί 

λα δηδαρζεί είηε σο αλεμάξηεην κάζεκα ηέρλεο είηε παξάιιεια λα αμηνπνηεζεί σο κέζν 

γηα ηε δηδαζθαιία δηαθόξσλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ» (Απδή, & 

Υαηδεγεσξγίνπ, 2007: 19). Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή ηέρλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ, δαλείδεηαη ηνπο ζεαηξηθνχο θψδηθεο θαη αμηνπνηεί 

ζεαηξηθέο ηερληθέο κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ηελ 

επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ (Παπατσάλλνπ, 2016). 

ηε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε, φπσο θαη ζην παηρλίδη άιισζηε, ηα 

παηδηά ππνδχνληαη θαηαζηάζεηο, ξφινπο θαη ηδέεο, δεκηνπξγνχλ ζθεληθά θαη 

μαλαζπλζέηνπλ γεγνλφηα. Πξνηείλνπλ ιχζεηο, απνξξίπηνπλ άιιεο πνπ δελ 

ηειεζθφξεζαλ, αζθνχληαη θαη δνθηκάδνληαη ζε λέεο, κε απνηέιεζκα λα ειέγρνπλ θαη 

λα αλαδηνξγαλψλνπλ ηνλ θφζκν (Άιθεζηηο, 2000). 

χκθσλα κε ηνλ Wooland, κέζσ ηνπ δξάκαηνο εληζρχεηαη ε απηνέθθξαζε, 

πξνθαιείηαη ε επαηζζεζία ησλ αλζξψπσλ γηα ηνπο άιινπο, πξνάγεηαη ε απηνγλσζία 

θαη πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε ζχκπξαμε. Μαο βνεζά λα αλαγλσξίζνπκε θάηη 

απφ ηε δηθή καο πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηελ θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα (Wooland, 

1999). Σν δξάκα είλαη κηα ζπιινγηθή θαη δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία (Καηζέιεο, 2010), 

φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ άκεζε εκπεηξία (Wessels, 1987). 

Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε είλαη κηα θαζαξά δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία θαη γηα ην παηδί θαη γηα νιφθιεξε ηελ νκάδα. Ζ εκπεηξία απηή είλαη 

κνλαδηθή θαη αλεπαλάιεπηε, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη φζεο θνξέο θη αλ πξνθχςεη δε ζα 

είλαη πνηέ ε ίδηα. Καη δελ κπνξεί άιισζηε λα είλαη, δηφηη ε ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα ζέκαηα, ηελ πινθή θαη ηελ νκάδα θαιιηεξγνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη ηελ εθεπξεηηθφηεηα. Απνηειεί κηα κνξθή δσήο, δηφηη είλαη ζηελ νπζία κηα άκεζε 

αλαπαξάζηαζε θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο ίδηαο ηεο δσήο (Άιθεζηηο, 2000). Πξφθεηηαη 

επνκέλσο γηα κηα θνηλσληθή κνξθή ηέρλεο, ε νπνία εζηηάδεηαη ζην πψο νη άλζξσπνη 
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αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν δνχλε θαη πψο ζπκπεξηθέξνληαη ζηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο (Wooland, 1999). 

Α.1.1. Ιςτορικό αναδρομό τησ Δραματικόσ Τϋχνησ ςτην Εκπαύδευςη 

Σν Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Αγγιία ηνπ 20νπ αηψλα, 

φπνπ ζηαδηαθά άξρηζε λα απνκαθξχλεηαη απφ ηηο ζεαηξηθέο ζθελέο θαη λα ζπλδέεηαη 

κε ηνπο ρψξνπο δηδαζθαιίαο. Ήδε απφ ην 1911 ζε ζρνιεία ηεο Αγγιίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο βνεζεηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη 

ζπλδέζεθε κε ην θίλεκα ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο (Σζηάξαο, 2014). 

Πξσηεξγάηεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη Harriet 

Finlay-Jonson κε ην βηβιίν «Ζ δξακαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο» θαη ν Ζenry Cook, ν 

νπνίνο ηζρπξίδεηαη φηη ην δξακαηηθφ παηρλίδη πξνάγεη ηε θαληαζία ρξεζηκνπνηψληαο 

ζεαηξηθέο ηερληθέο (Σζηάξαο, 2014· Adıgüzel, 2009). 

Σν 1944 ζηελ Αγγιία ην Γξάκα ζεσξείηαη σο θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ θνηλσληθή θαη εζηθή αλάπηπμε θαζψο θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θαληαζίαο (Άιθεζηηο, 2000), ελψ 11 ρξφληα αξγφηεξα ν Αugusto Boal δεκηνπξγεί ην 

«Θέαηξν ηεο Αγνξάο» ή αιιηψο ην «Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ» (Υνιέβα, 2002). 

Σε δεθαεηία ηνπ ‟60 θπξίαξρεο κνξθέο είλαη απηή ηνπ Way κε ην βηβιίν ηνπ 

«Αλάπηπμε κέζα απφ ην Γξάκα» θαη απηή ηνπ Peter Slade, ν νπνίνο κεηνλνκάδεη ην 

ζεαηξηθφ παηρλίδη ζε «Παηδηθφ Γξάκα» θαη δηαθξίλεη ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα απφ ην 

ζέαηξν (Σζηάξαο, 2014). 

Σε δεθαεηία ηνπ ʼ70 ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα ζπλδέεηαη ζηελά κε ην φλνκα ηεο 

Dorothy Heathcote, ε νπνία, επεξεαζκέλε απφ ην έξγν ηνπ Vygotsky, ρξεζηκνπνηεί 

ην Γξάκα ζηα παηδηά κε ζθνπφ ηα ηειεπηαία λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα δνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηε θαληαζία (Απδή, & 

Υαηδεγεσξγίνπ, 2007). Όπσο ιέεη θαη ε ίδηα «Γηα κέλα, Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ 

Δθπαίδεπζε είλαη λα δεκηνπξγείο ζθόπηκα έλαλ κηθξόθνζκν ζπκπεξηθνξώλ, 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» (Heathcote, 2006: 6-13). 

Ζ Cecile O‟Neil ιίγα ρξφληα αξγφηεξα δίλεη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Γξάκαηνο (process drama) θαη παξνπζηάδεη ζηνπο δαζθάινπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 
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νπνίνπο κπνξνχλ λα αλαιχνπλ θαη λα νηθνδνκνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπ δξάκαηνο. 

Μεηέπεηηα αθνινχζεζαλ θη άιινη εθθξαζηέο, φπσο ν Neelands, ν O‟Toole θαη άιινη 

(Σζηάξαο, 2014). 

ηηο κέξεο καο ε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη σο 

καζεζηαθφ εξγαιείν ζε πνιιέο ρψξεο ζε δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ηελ 

θνπιηνχξα, ηε θηινζνθία θαη ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ θάζε ιανχ (Άιθεζηηο, 2000). 

Αλακθηζβήηεηα πάλησο, βξίζθεηαη ζε κηα δπλακηθή εμέιημε θαη έρεη αλαγλσξηζζεί 

σο κηα βαζηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη κάζεζε (Σζηάξαο, 2014). 

Α.1.2. Η Δραματικό Τϋχνη ςτην Εκπαύδευςη ςτο ςχολεύο 

ην ζρνιείν, ε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

επηθνπξηθά γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, θαζψο κέζσ απηήο 

πξνάγεηαη απνηειεζκαηηθά ε απηελέξγεηα θαη ε ελεξγφο εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (Παπατσάλλνπ, 2016). 

Όηαλ εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν, ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα πξνσζεί ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο 

(Παπατσάλλνπ, 2016), κηαο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε 

δχν επίπεδα: ζην δηαλνεηηθφ θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ (Wooland, 1999). Ζ δξακαηηθή 

Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε βνεζάεη ηα παηδηά ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλά λα εθθξάδνπλ κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηηο ζθέςεηο 

ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ηθαλνπνηεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηνπο 

(McGregor, Tate, & Robinson, 1977). Έρεη απνδεηρζεί φηη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

ζην δξάκα κπνξεί λα θάλεη πην πνηνηηθή ηε κάζεζε ζηα πεξηζζφηεξα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (Wooland, 1999). 

χκθσλα κε έξεπλεο, ε ρξήζε ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηε ζρνιηθή ηάμε σο 

κέζν δηδαζθαιίαο βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηπρζνχλ αθαδεκατθά, θνηλσληθά θαη 

πλεπκαηηθά (Moore, 2004). Πην ζπγθεθξηκέλα, ήδε απφ ην 1948 έρεη παξαηεξεζεί φηη 

ε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε απνηειεί εξγαιείν έθθξαζεο κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερληθήο ηνπ ιφγνπ, πξνζθέξνληαο επθαηξίεο γηα ζθφπηκε άζθεζε ηνπ 

εθθξαζκέλνπ ιφγνπ (Άιθεζηηο, 2000). Άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ρξήζε 

ζεαηξνπαηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ζην ζρνιείν επηδξνχλ ζεηηθά φρη κφλν ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, αιιά θαη ζηελ ηαρχηεηα ηεο ζθέςεο, ζηελ επρέξεηα ηνπ 

ιφγνπ θαη ζηελ επειημία ζηε ρξήζε ηνπ (Λελαθάθεο, Βαξζακίδνπ, & παληηδάθεο, 
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2016). ηαδηαθά, νη καζεηέο πνπ εθηίζεληαη ζε ζεαηξνπαηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 

γίλνληαη πην ηθαλνί λα θαηαλννχλ ηνλ κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο θαη λα 

αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ νπζηαζηηθφηεξε 

επηθνηλσλία (Λελαθάθεο, Βαξζακίδνπ, & παληηδάθεο, 2016). 

Δπηπξφζζεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δξάκα έρεη 

άκεζν αληίθηππν ζηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο. Δπνκέλσο, ε ρξήζε ηεο Γξακαηηθήο 

Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε, ζπλδέεη ηηο γλψζεηο κε εκπεηξίεο πινχζηεο ζε 

ζπλαηζζήκαηα θαη πεηπραίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηε 

κάζεζε θαη φια απηά κέζα απφ έλαλ ηδηαίηεξα επθάληαζην, παηγληψδε θαη 

δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν (Moore, 2004). 

ηε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε ην παηδί δηαζέηεη κηα πιεζψξα απφ 

ππνζεηηθνχο ξφινπο θαη ζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ππνδπζεί εμεξεπλψληαο θαη 

εκβαζχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο. Μέζσ απηψλ, 

εμεηάδεη ηηο ηδέεο ηνπ θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ, κνξθνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, εθζέηεη ηηο 

απφςεηο ηνπ θαη ελ ηέιεη επηθνηλσλεί νπζηαζηηθφηεξα κε ηνπο γχξσ ηνπ (Bolton, 

1979). Οη ζεαηξνπαηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κέζα 

απφ  κηα πνηθηιία εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ θαη ζηπι εθείλν πνπ είλαη ην πην θαηάιιειν 

γηα ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε θαη έηζη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα κε δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν (Λελαθάθεο, Βαξζακίδνπ, & παληηδάθεο, 2016). Σνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα 

θαηαλνήζεη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηνλ θφζκν, θαζψο δνθηκάδεη ηηο ηδέεο θαη ηηο 

απφςεηο ησλ άιισλ ζηελ πξάμε (McGregor, Tate, & Robinson, 1977). 

Σν δξάκα απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ. Έηζη ινηπφλ, 

νθείινπκε λα δεκηνπξγνχκε επθαηξίεο γηα ηνπο καζεηέο καο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα θηηάμνπλ ηηο δηθέο ηνπο δξακαηηθέο δεκηνπξγίεο θαη φρη λα απνιακβάλνπλ 

παζεηηθά δεκηνπξγίεο άιισλ (Wooland, 1999). 

Ήδε απφ ην 1984, ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν Παηδείαο ηνπ Οληάξην
2
, ε 

Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε παξέρεη ζην παηδί επθαηξίεο λα αλαπηχμεη κηα 

ζεηξά απφ ηθαλφηεηεο, φπσο ηε δεθηηθόηεηα (λα παξαηεξεί, λα αθνχεη θαη λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο), ηελ θαηαλόεζε (λα 

θαηαλνεί αληηιήςεηο θαη ηδέεο, λα αληηκεησπίδεη εμειίμεηο, λα απνζαθελίδεη ζρέζεηο) 

θαη ηελ επξεκαηηθόηεηα (λα ρξεζηκνπνηεί ηε θαληαζία ηνπ γηα λα πξνηείλεη ιχζεηο). 

Αθφκα, ηελ πεξηέξγεηα (ην θίλεηξν γηα λα εξεπλά ηα γεγνλφηα θαη ηηο αηηίεο ηνπο), ηελ 

                                                           
2
 Ontario Ministry of Education, 1984. 
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εθθξαζηηθόηεηα (λα επηθνηλσλεί νιφπιεπξα εθθξάδνληαο ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο 

ηφζν ιεθηηθά φζν θαη κε ιεθηηθά) θαη ηελ απηνζπλαίζζεζε (λα επεμεξγάδεηαη ηηο 

ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ). Σέινο, ηε ζπλαίζζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζώκαηνο (λα 

ζπληνλίδεη ην ζψκα ηνπ ψζηε λα εθθξάζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ) θαη 

ηελ επηδεμηόηεηα ζηηο ζρέζεηο νκάδσλ (λα ζπλεξγάδεηαη, λα κνηξάδεηαη ηδέεο, λα 

ζέβεηαη ηηο ζέζεηο ησλ άιισλ). 

Καζίζηαηαη επνκέλσο ζαθέο φηη ε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε απνηειεί 

κία απφ ηηο πιένλ θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ρψξν ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κηα δνκεκέλε παηδαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ ζθνπεχεη ηφζν ζηελ 

νιφπιεπξε πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ φζν θαη ζηελ αθνκνίσζε 

ηεο γλψζεο (Γξακκαηάο, 2004· Απδή, & Υαηδεγεσξγίνπ, 2007). Όηαλ νη ηερληθέο ηεο 

βξίζθνπλ ζέζε θαη ρψξν ζε κηα ζρνιηθή αίζνπζα, δίλνπλ ζηνπο καζεηέο θίλεηξα γηα 

επηθνηλσλία, επηρεηξεκαηνινγία θαη ζπδήηεζε, εμππεξεηψληαο παξάιιεια βαζηθνχο 

γλσζηηθνχο ζηφρνπο (Λελαθάθεο, & Λνπιά, 2015). 

Α.2. Το επιχεύρημα και ο επιχειρηματικόσ λόγοσ 

Ο επηρεηξεκαηηθφο ιφγνο, δειαδή ην είδνο ηνπ ιφγνπ πνπ πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα κηαο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ζε θάπνην 

ζέκα, απαηηεί ηελ ππνζηήξημε κηαο πξνηεηλφκελεο άπνςεο κε θαηάιιεια 

επηρεηξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πεηζψ. Πέξα απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

επηρεηξήκαηνο θαη ηε ρξήζε απνδείμεσλ ή ελδείμεσλ, ε αλαγλψξηζε θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο αληίζεηεο άπνςεο θαη ε νπζηαζηηθή δηαπξαγκάηεπζε κε απηή, 

νινθιεξψλνπλ ην ζχλζεην θαηλφκελν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ (Δγγιέδνπ, 2013). 

Α.2.1. Οριςμού 

ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν, θπξίαξρε ζεσξία θαη βάζε γηα ηηο πην 

πνιιέο έξεπλεο απνηέιεζε απηή ηνπ Stephen Toulmin. χκθσλα κε ηνλ Toulmin 

επηρεηξεκαηνινγία είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηνη 

ηζρπξηζκνί, νη νπνίνη ππνζηεξίδνληαη ή ακθηζβεηνχληαη κε ηε ρξήζε ελδείμεσλ ή 

απνδείμεσλ (Toulmin, 1958). Ο φξνο επηρεηξεκαηνινγία πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν έλα άηνκν αξρηθά δηακνξθψλεη κηα άπνςε, έπεηηα ηελ ηεθκεξηψλεη θαη ηέινο 

ηελ παξνπζηάδεη ζηνπο άιινπο κε ζθνπφ λα πεηζζνχλ γηα ηελ νξζφηεηά ηεο (Λνπθά, 

2009). 
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ηε ζεσξία ηνπ Toulmin αλαγλσξίδνληαη έμη βαζηθά δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ: (α) ηα δεδνκέλα, δειαδή ηα απηά ζηνηρεία (καξηπξίεο, 

γεγνλφηα, κεηξήζεηο θηι) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζεκειησζεί ν ηζρπξηζκφο, (β) 

ν ηζρπξηζκφο, (γ) νη ηεθκεξησηηθέο δειψζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα δεδνκέλα κε ηνλ 

ζπιινγηζκφ, (δ) νη ππνζηεξηθηηθέο δειψζεηο, δειαδή ε ρξήζε άιισλ γεληθψλ 

απνδεθηψλ ζπιινγηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζχλδεζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηνλ 

ηζρπξηζκφ, (ε) νη θπξσηηθέο δειψζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείμνπλ πσο 

ν νκηιεηήο είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ επηρεηξήκαηφο ηνπ θαη (ζη) νη 

αληηπαξαζεηηθέο δειψζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ην 

επηρείξεκα δελ είλαη έγθπξν (Λνπθά 2009 · Driver, Newton, & Osborne, 2000 · 

Newton, Driver, & Osborne, 1999). 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ε ζεσξία ηνπ Toulmin θαη ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Γεδνκέλα «αθνχ α,β,γ...» 

(data) 

Ηζρπξηζκφο 

(claim) 

Σεθκεξησηηθή δήισζε 

«επεηδή...» 

(Warrant) 

Κπξσηηθή δήισζε «είλαη 

ζίγνπξν πψο / κάιινλ...» 

(Qualifier) 

Τπνζηεξηθηηθή δήισζε   

«ζηε βάζε...» 

(backing) 

Αληηπαξαζεηηθή δήισζε 

«εθηφο θη αλ...» 

(Rebuttal) 

Γράφθμα 1. Η δομι τθσ επιχειρθματολογίασ κατά τον Toulmin (προςαρμογι από Liakopoulos, 2000) 
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Α.2.2. Βαςικϋσ ϋννοιεσ και ςτόχοι του επιχειρηματικού λόγου 

Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ απνηεινχλ ην επηρείξεκα θαη ην 

αληεπηρείξεκα. Σν πξψην νξίδεηαη απφ ην Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο
3
 σο 

«θάζε ινγηθόο ζπιινγηζκόο ή ζεηξά ζπιινγηζκώλ ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη γηα ηε 

ζηήξημε ή ηελ αλαηξνπή κηαο ζέζεο θαη θαηαιήγεη ζε αηηηνινγεκέλν ζπκπέξαζκα». 

πλεπψο, ζην επηρείξεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη κηα ηνπνζέηεζε θαη κηα δηθαηνιφγεζε ή 

αηηία (Δγγιέδνπ, 2011). 

Σν αληεπηρείξεκα είλαη ε θαηαζθεπή επηρεηξήκαηνο ην νπνίν πξνβάιιεηαη γηα 

λα αληηηαρζεί κε ην ζπκπέξαζκα ηνπ αξρηθνχ επηρεηξήκαηνο (Kuhn, & Udell, 2003). 

ρεηηθή κε ηελ έλλνηα ηνπ αληεπηρεηξήκαηνο είλαη θαη ε έλλνηα ηεο αλαζθεπήο
4
, ε 

νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ απφδεημε ηεο αληίζεηεο άπνςεο ή κε ηελ αλαηξνπή ησλ 

πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο ζηεξηδφηαλ ην αξρηθφ επηρείξεκα (Δγγιέδνπ, 2011). 

χκθσλα κε ηνλ Walton (1989) ζε έλαλ δηάινγν ζηνλ νπνίν αληαιιάζζνληαη 

επηρεηξήκαηα ππάξρνπλ δχν θχξηνη ζηφρνη. Ο πξψηνο είλαη λα θάλνπκε ηνλ αληίπαιν 

λα ζπκθσλήζεη θαη λα παξαδερηεί φηη ηζρχνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Μφιηο έρνπκε 

εμαζθαιίζεη απηή ηνπ ηε ζπκθσλία, ηφηε κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην 

επηρείξεκά καο θαη λα ην ζηεξίμνπκε πάλσ ζε απηέο. Γεχηεξνο ζηφρνο είλαη λα 

ππνλνκεχζνπκε ηε ζέζε ηνπ αληηπάινπ αλαγλσξίδνληαο θαη πξνθαιψληαο αδπλακίεο 

ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ. Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπάζεη θαλείο έλα απνηειεζκαηηθφ επηρείξεκα, νθείιεη πξψηα λα θαηαλνήζεη 

ζε βάζνο, λα επεμεξγαζηεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ αληηπάινπ 

(Kuhn, & Udell, 2003). 

Ο ίδηνο εξεπλεηήο κάιηζηα δηέθξηλε επηά θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε επηρεηξεκαηνινγία: (α) ηε δηαθσλία ή θηινληθία, (β) ηε ζπδήηεζε 

κε ζθνπφ λα θεξδίζεη θάπνηνο ηελ εχλνηα ηνπ αθξναηεξίνπ, (γ) ηε ζπδήηεζε κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο πεηζνχο, (δ) ηε δηεξεχλεζε κε ζθνπφ λα απνδεηρζεί κηα ζέζε 

ή κηα άπνςε, (ε) ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα θάπνην δήηεκα, (ζη) ηε δηεξεχλεζε 

κε ζθνπφ ηε ιήςε κέηξσλ θαη (δ) ηελ παηδαγσγηθή ή εθπαηδεπηηθή επηρεηξεκαηνινγία 

πνπ απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ (Walton, 1989). Απφ φια ηα παξαπάλσ 

θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ε επηρεηξεκαηνινγία ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο 

                                                           
3
 Μπακπηληψηεο, Γ. (2002), Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο, (β΄έθδνζε), Αζήλα, Κέληξν 

Λεμηθνινγίαο ζ. 662. 
4
 χκθσλα κε ηνλ Chartrand (1993) αλαζθεπή είλαη «ν ζπιινγηζκόο ν νπνίνο ηείλεη λα αλαηξέςεη ην 

ζπκπέξαζκα ελόο αληηπάινπ κε αθνξκή έλα επηρείξεκα ηθαλό λα ππνλνκεύζεη θάπνηα από ηα δηθά ηνπ». 
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ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

ησλ αηφκσλ (Βαζηιεηάδεο, 2012). 

Α.2.3. Η κοινωνικό διϊςταςη του επιχειρόματοσ 

ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηφζν σο κηα εζσηεξηθή 

λνεηηθή δηεξγαζία ηνπ αηφκνπ φζν θαη σο κηα θνηλσληθή δηαιεθηηθή ιεηηνπξγία 

(Λνπθά, 2009). Χζηφζν, δελ είλαη ηπραίν πνπ νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηνλ ρψξν 

ηνλίδνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Οη εξεπλήηξηεο Kuhn θαη Udell θάλνληαο έξεπλεο ζε εθήβνπο ππνγξακκίδνπλ 

πσο ν ζπλεξγαηηθφο δηάινγνο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο. Δπηζεκαίλνπλ κάιηζηα πσο 

αξρίδνληαο κε ηνλ Vygotsky (1981) φιν θαη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο αλαγλσξίδνπλ 

ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην γηα ηελ πξνψζεζε πην 

αλεπηπγκέλσλ κνξθψλ ηεθκεξίσζεο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο (Kuhn, & Udell, 2003). 

Δπηπξφζζεηα, ζηελ έξεπλα ησλ Felton θαη Kuhn (2001), ε επηρεηξεκαηνινγία 

νξίδεηαη σο ε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα 

πξνρσξνχλ ζηε δηαηχπσζε θαη ζχγθξηζε επηρεηξεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίμνπλ κηα ζέζε (Willard, 1983). ηελ ίδηα έξεπλα ηνλίδεηαη φηη ζα πξέπεη ε 

επηρεηξεκαηνινγία λα ζεσξείηαη σο κηα δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 

αιιειεπηδξά κε ηνπο άιινπο, παξά σο έλα πξντφλ κηαο εζσηεξηθήο γλσζηηθήο 

δηεξγαζίαο ελφο αηφκνπ. Δμάιινπ, ζπκβαίλεη ζπρλά πνιιά επηρεηξήκαηα λα είλαη 

αξρηθψο εκηηειή θαη ηειεηνπνηνχληαη θαζψο ν νκηιεηήο απεπζχλεηαη ζην αθξναηήξην 

ή θαζψο πξνζπαζεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο απφ ηνλ αληίπαιφ ηνπ. Οη 

εξεπλεηέο αλαθέξνπλ επίζεο πσο ηα άηνκα ίζσο λα κελ αζρνινχληαλ κε 

επηρεηξήκαηα, αλ δε ρξεηαδφηαλ πνιιέο θνξέο λα δηθαηνινγήζνπλ ζε ηξίηνπο ηηο 

ζέζεηο ηνπο ή λα πείζνπλ ην αθξναηήξηφ ηνπο (Felton, & Kuhn, 2001). 

Αο κελ παξαβιέπνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ζηα ίδηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ε επηρεηξεκαηνινγία αληηκεησπίδεηαη σο κηα 

βαζηθή δεμηφηεηα επηθνηλσλίαο, ε νπνία αλαπηχζζεηαη κέζα ζε έλα πιαίζην 

ζπδήηεζεο, δηαιφγνπ θαη αληηπαξάζεζεο κέζα απφ ηε δηαηχπσζε ζπιινγηζκψλ, ψζηε 

ηα παηδηά λα είλαη ζε ζέζε λα αηηηνινγνχλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα πείζνπλ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο (Δγγιέδνπ, 2016). 
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Α.3. Η θϋςη του επιχειρόματοσ ςτο δημοτικό ςχολεύο 

Σα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαζθεπάδνπλ 

επηρεηξήκαηα θαη λα θαηαλννχλ ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο (Kuhn, & Udell, 

2003). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο νη δεμηφηεηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ παηδηψλ 

αλαπηχζζνληαη φηαλ βξεζνχλ ζε πεξηβάιινλ θξηηηθνχ δηαιφγνπ (Felton, & Kuhn, 

2001) θαη κάιηζηα νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ παηδηψλ θαη ζε 

απηή ησλ ελειίθσλ νθείινληαη κφλν ζηε δηαθνξεηηθή γλσζηηθή βάζε θαη φρη ζηελ 

ηθαλφηεηα απηή θαζαπηή επαξθνχο επηρεηξεκαηνινγίαο (Stein, & Miller, 1991). 

Α.3.1. Το επιχεύρημα ςτα αναλυτικϊ προγρϊμματα ςπουδών του Δημοτικού 

χκθσλα κε ηα ηζρχνληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
5
 γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ηα παηδηά ήδε απφ ηε 

Γ΄ ηάμε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα «εμεγνχλ θαη λα επηρεηξεκαηνινγνχλ κε αθξίβεηα 

θαη απηνπεπνίζεζε». ηφρνο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο είλαη επίζεο λα 

«αλαγλσξίδνπλ θαη λα εξκελεύνπλ ηηο δηαζέζεηο, ηηο πξνζέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα» 

ηνπ νκηιεηή ή ηνπ ζπγγξαθέα. ηα ίδηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, φζνλ αθνξά ηε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο επηζεκαίλεηαη φηη νη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ «λα 

θαηαλννύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηα γισζζηθά κέζα γηα 

λα πξνθαιέζεη ηηο εληππώζεηο πνπ ζέιεη» θαη σο ελδεηθηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξνηείλεηαη ε «δηαηύπσζε επηρεηξεκαηνινγίαο θαη 

αμηνινγηθώλ θξίζεσλ γηα ηα ινγνηερληθά θείκελα». 

Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ, φηη ε δηδαζθαιία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο έρεη ζέζε ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν θαη κάιηζηα κέζσ ηεο δηαηχπσζεο επαγσγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ 

ζπιινγηζκψλ (δειαδή κνξθψλ επηρεηξεκάησλ) ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Δγγιέδνπ, 2016). Αθφκα, ηνλίδεη ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε 

ηεο γιψζζαο, πξνσζεί ηνλ γισζζηθφ γξακκαηηζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ηεο γιψζζαο. Δπνκέλσο, δε ζα ήηαλ αβάζηκν λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε 

επηρεηξεκαηνινγία αλήθεη ζηηο δεμηφηεηεο δσήο (life skills) (Δγγιέδνπ, 2016). 

                                                           
5
 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην) (2003α΄), 

Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ – Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Τπνρξεσηηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Αζήλα. 
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Α.3.2. Η διδαςκαλύα τησ επιχειρηματολογύασ ςτο δημοτικό 

Ζ έληαμε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη κάιηζηα απφ 

ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ππαγνξεχεη έλαλ ζπζηεκαηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Δμάιινπ, ε επηρεηξεκαηνινγία είλαη έλα αληηθείκελν πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε, δηφηη πξνσζεί ηνλ αλαζρεκαηηζκφ, ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ 

αιιαγή ηδεψλ, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηε δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο θαη άιιεο 

δπλακηθέο πηπρέο ηεο κάζεζεο (Andrews, 2005). 

χκθσλα κε ηελ Δγγιέδνπ (2011), πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο ξεηνξηθήο δνκήο
6
 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο κε έκθαζε ζηνλ επηθνηλσληαθφ ηεο ραξαθηήξα θαη ζηηο 

δηαινγηθέο πξαθηηθέο «κέζα ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ». Ζ 

δηαδηθαζία ηεο αλεχξεζεο θαη θαηαζθεπήο επηρεηξεκάησλ, αληεπηρεηξεκάησλ θαη 

αλαζθεπψλ ελδπλακψλεη ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε αλαγλψξηζε ησλ αληίζεησλ απφςεσλ θαη ε νπζηαζηηθή 

δηαπξαγκάηεπζε καδί ηνπο δηακνξθψλεη έλα θιίκα απνδνρήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

Α.4. Η τϊςη των ατόμων προσ την επιχειρηματολογύα 

Οη Infante θαη Rancer ζε έξεπλά ηνπο ην 1982 ππέδεημαλ φηη ηα άηνκα 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηάζε πνπ παξνπζηάδνπλ λα εκπιέθνληαη ή λα απνθεχγνπλ 

θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ απφ κέξνπο ηνπο ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο 

(Infante, & Rancer, 1982). πλεπψο, ε ζπλνιηθή ηάζε πξνο ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

απνηειεί ηε ζπληζηακέλε αθελφο ηεο επηζπκίαο ησλ αηφκσλ λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ θαη αθεηέξνπ ηεο επηδίσμήο ηνπο λα απνθχγνπλ κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε, επεηδή ελδέρεηαη λα ηνπο πξνθαιεί άγρνο ή ληξνπή (Infante, & Rancer, 

1982). 

χκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ εξεπλεηέο ηα άηνκα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο: αθελφο ζε απηά πνπ επηδηψθνπλ ηελ εκπινθή ηνπο ζε θαηαζηάζεηο πνπ 

απαηηνχλ επηρεηξεκαηνινγία, πηζαλψο ίζσο επεηδή απνθνκίδνπλ θάπνην είδνο 

επραξίζηεζεο απφ ηε δηαδηθαζία απηή θαη αθεηέξνπ ζε απηά πνπ απνθεχγνπλ λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ή αηζζάλνληαη δπζάξεζηα φηαλ αλαγθάδνληαη λα ην θάλνπλ 

(Λνπθά, 2009). 

                                                           
6
 Ζ ξεηνξηθή δνκή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πξνυπνζέηεη ηελ «εχξεζε» θαηάιιεισλ πξνθείκελσλ 

πξνηάζεσλ θαη επηηπρψλ «ιεθηηθψλ ηερληθψλ» (Δγγιέδνπ, 2013). 
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ηελ παξνχζα έξεπλα ζα επηρεηξεζεί λα δηεξεπλεζεί αλ θαη θαηά πφζν εηδηθά 

ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε κπνξνχλ λα 

κεηαβάινπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηεο ηάζεο ησλ αηφκσλ γηα επηρεηξεκαηνινγία ζε 

παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, ησλ νπνίσλ ηέηνηνπ είδνπο ραξαθηεξηζηηθά πηζαλφλ λα κελ 

είλαη αθφκα πιήξσο παγησκέλα. 

Α.5. Βιβλιογραφικό επιςκόπηςη προηγούμενων ερευνών 

Αξρηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εθφζνλ ε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ 

Δθπαίδεπζε απνθηά φιν θαη πην ζεκαληηθή ζέζε θαη ππφζηαζε, είλαη εχινγν λα 

ππάξρεη κηα πιεζψξα απφ έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο σο δηδαθηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία πνιιψλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο Γιψζζαο ή αθφκα θαη ησλ 

Φπζηθψλ επηζηεκψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε δηδαζθαιία ησλ 

επηρεηξεκάησλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη πην 

πεξηνξηζκέλεο. ηε ζπλέρεηα, ζα παξαζέζνπκε θάπνηεο απφ απηέο ζεσξψληαο πσο 

είλαη ζεκαληηθέο θαη αληηπξνζσπεπηηθέο ζηελ παξνχζα θάζε. ην ηέινο, ζα 

αλαθεξζνχκε ζε δχν πνιχ πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε ειιεληθά δεκνηηθά 

ζρνιεία. Ο ζπλδπαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν απηψλ εξεπλψλ ζηάζεθε ην 

έλαπζκα γηα ηε ζχιιεςε θαη ηε ζρεδίαζε ηεο δηθηάο καο εξγαζίαο. 

ηελ Ακεξηθή νη εξεπλεηέο Felton θαη Kuhn κειεηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη έθεβνη ζε θαηαζηάζεηο αληηπαξάζεζεο θαη 

ηζρπξίδνληαη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηέο ππνιείπνληαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζνχλ νη ελήιηθνη. Οη ηειεπηαίνη ρξεζηκνπνηνχλ πξνεγκέλεο ζηξαηεγηθέο 

ιφγνπ πην ζηαζεξά, πην ζπρλά θαη πην επέιηθηα (Felton, & Kuhn, 2001·Felton, 2004). 

Γχν ρξφληα αξγφηεξα ε ίδηα εξεπλήηξηα D. Kuhn ζε έξεπλά ηεο ππέδεημε φηη 

νη δεμηφηεηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζε εθήβνπο 13-14 ρξνλψλ αλαπηχζζνληαη 

θαιχηεξα κέζα απφ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αληηπαξάζεζεο ζε 

δεπγάξηα (Kuhn, & Udell, 2003). 

To 2004 o Felton κειέηεζε μαλά ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο ζε εθήβνπο 17-18 εηψλ ππνδεηθλχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο κεζφδνπ, ηφζν ηνπ δηαιφγνπ φζν θαη ηνπ απφ θνηλνχ πξνβιεκαηηζκνχ ζε 

δεπγάξηα πάλσ ζηα φζα εηπψζεθαλ θαηά ηνλ δηάινγν (Felton, 2004). 
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ηελ Κχπξν, ν Παλαγηψηεο Λνπθά έθαλε κηα έξεπλα ζηελ νπνία εμέηαζε ηηο 

δεμηφηεηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ θνηηεηψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλά ηνπ, ε ηάζε γηα επηρεηξεκαηνινγία είλαη έλα 

αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

επηρεηξεκαηνινγήζεη (Λνπθά, 2009). 

ηελ ίδηα ρψξα, ν Γηάλλεο Βαζηιεηάδεο κέζσ ηεο ραξηνγξάθεζεο 

επηρεηξεκάησλ, κειέηεζε ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο θαη 

θξηηηθήο ζθέςεο ζε καζεηέο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. ηελ έξεπλά ηνπ θάλεθε ε 

αδπλακία ηεο παξαδνζηαθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο λα θαιιηεξγήζεη απνηειεζκαηηθά 

δεμηφηεηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζηνπο κηθξνχο καζεηέο θαη θαηαζθεπάζηεθε εηδηθφ 

ινγηζκηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

(Βαζηιεηάδεο, 2014). 

ηελ Διιάδα πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε έξεπλα ηεο Θενδψξαο Παπατσάλλνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ρξήζε ηερληθψλ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

θαη ηνπ θνπθινζέαηξνπ σο ελαιιαθηηθήο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο βνήζεζε ηνπο 

καζεηέο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε, ζηελ πξσηφηππε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

Λνγνηερλίαο (Παπατσάλλνπ, 2016). 

Παξάιιεια, έξεπλα ηεο Φσηεηλήο Δγγιέδνπ ην 2011, έδεημε ηε δπλαηφηεηα 

βειηίσζεο ηεο ηθαλφηεηαο επηρεηξεκαηνινγηθήο γξαθήο 25 καζεηψλ ηεο Δ΄ 

Γεκνηηθνχ κε ηε ρξήζε δηακεζνιαβεηηθψλ κνξθψλ θαζνδήγεζεο (Δγγιέδνπ, 2011). 

Ζ ηειεπηαία, νχζα εξεπλήηξηα θαη δαζθάια, ρξεζηκνπνηεί ζηηο παξεκβάζεηο ηεο, 

κεηαμχ άιισλ, θαη παηρλίδηα θαη ηερληθέο παξκέλεο απφ ηε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ 

Δθπαίδεπζε, φπσο παηρλίδηα ξφισλ θαη δξακαηνπνηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηδάμεη 

ζηνπο καζεηέο ηεο ηελ επηρεηξεκαηνινγηθή γξαθή. 

Δπνκέλσο, έρεη ήδε δηαπηζησζεί φηη ε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε σο 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζπλδέεηαη άκεζα θαη έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. Δπηπξφζζεηα, νη ηερληθέο ηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε 

επηηπρία γηα ηε δηδαζθαιία ηεο επηρεηξεκαηνινγηθήο γξαθήο. Έηζη, ζεσξήζεθε 

δφθηκν θαη ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί αλ έλα πξφγξακκα 13 παξεκβάζεσλ ακηγψο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ ηάζε ησλ 

καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ λα ππεξαζπηζηνχλ ηε γλψκε ηνπο θαη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ επαξθψο ππέξ κηαο άπνςεο. 
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Β. Πρακτικό Μϋροσ  

Β.1. Μεθοδολογύα ϋρευνασ 

Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα πξνηηκήζεθε κηα κηθηή πξνζέγγηζε δηηηνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ηερληθψλ, ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ 

νπνίσλ εμαζθαιίδεη απφ ηε κηα νξηζκέλα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, θαη απφ ηελ άιιε 

επειημία ζηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (Mertler, 2012). 

Μηα εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο κηθηέο 

εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη ε έξεπλα δξάζεο (action research) (Creswell, 2005). 

Ζ ηειεπηαία επί ηεο νπζίαο δηεπθνιχλεη ηε δηεξεχλεζε πξνβιεκάησλ ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν θαη ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο (παλάθε, & ηκηηδή, 2015), ε νπνία 

ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δξάζεο ζην πιαίζην ησλ πξνβιεκάησλ 

απηψλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο είλαη φηη ν εξεπλεηήο 

απνηειεί κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ζηφρν ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ (Κνπηζειίλε – Ησαλλίδνπ, 2010). 

Ο δηπιφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – εξεπλεηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλακηθή 

εκπινθή ησλ ίδησλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

κε ζηφρν ηελ απάληεζε ζε απζεληηθά πξνβιήκαηα απνηεινχλ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία 

ηεο έξεπλαο δξάζεο (Κνπηζειίλε – Ησαλλίδνπ, 2010). 

Β.2. Ερευνητικϊ ερωτόματα 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ηερληθψλ ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ θαη 

ε εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηελ εθαξκνγή απηή σο πξνο 

ηε βειηίσζε ηεο ηάζεο πξνο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζε καζεηέο ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ. 

Ζ έξεπλά καο βαζίζηεθε ζηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Μπνξεί ε ρξήζε ηερληθψλ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε λα 

αιιάμεη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ πξνο ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία; 

2. Μπνξεί ε ρξήζε ησλ ηερληθψλ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

λα βειηηψζεη ηελ ηάζε ησλ καζεηψλ ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ πξνο ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία; 
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3. Μπνξεί ε ρξήζε ηερληθψλ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε λα 

κεηψζεη ηελ ηάζε απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζε καζεηέο ηεο Δ΄ 

Γεκνηηθνχ; 

Β.3. Σχεδιαςμόσ τησ ϋρευνασ 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πξνηηκήζεθε ε κηθηή 

εξεπλεηηθή κέζνδνο, ε νπνία απφ ηε κηα πιεπξά δίλεη έκθαζε ζηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο κε ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε, θαη απφ ηελ άιιε παξέρεη ηελ αληηθεηκεληθή 

επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ εθαξκφζηεθε ην πεηξακαηηθφ 

ζρέδην ειέγρνπ πξηλ θαη κεηά κε πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδα ειέγρνπ (pre-test and 

post-test control group design), κε ηελ νκάδα ειέγρνπ λα κε ζπκκεηέρεη ζην 

πξφγξακκα παξέκβαζεο (Mertler, 2012). Ζ κέζνδνο απηή, κε δεδνκέλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αξρέο ηεο έξεπλαο δξάζεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βνιηθή 

δεηγκαηνιεςία, δελ κπνξεί βεβαίσο λα δψζεη γεληθεχζηκα απνηειέζκαηα, αιιά είλαη 

δπλαηφλ λα παξάζρεη κηα πεξηγξαθή ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξίζηαζε ζηελ 

νπνία εθαξκφδεηαη (Mertler, 2012). 

Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηφο καο, δψζακε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα άζθεζε 

ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο απηέο ηεο νξζήο έθθξαζεο ηεο γλψκεο, ηεο 

δηαινγηθήο αληηπαξάζεζεο θαη ηεο θαηαζθεπήο επηρεηξεκάησλ. Αθφκα, 

αθνινπζήζεθε ε κεζνδνινγία, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο 

ζηελ Δθπαίδεπζε, ψζηε θάζε παξέκβαζε λα είλαη άξηηα. 

Β.4. Ερευνητικόσ πληθυςμόσ 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εθαξκφζηεθε ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία, θαζψο ε 

γξάθνπζα ήδε εξγάδεηαη ζε ζρνιείν θαη επηζπκνχζε λα δηεμάγεη ηελ έξεπλα θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ζηνπο καζεηέο ηεο. Δπνκέλσο, ν 

εξεπλεηηθφο πιεζπζκφο απνηειείηαη απφ 31 καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Μπνπγά ζηελ Καιακάηα, εθ ησλ νπνίσλ νη 16 (ηκήκα 

Δ1) απνηεινχλ ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη νη ππφινηπνη 15 (ηκήκα Δ2) ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα. 
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Β.5. Μϋςα ςυλλογόσ δεδομϋνων 

Χο κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο: 

1. ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

2. θιείδεο παξαηήξεζεο ηνπ θξηηηθνχ θίινπ  

3. ε θιίκαθα Σάζεο Δπηρεηξεκαηνινγίαο ησλ Infante θαη Rancer (1982) έπεηηα 

απφ δηαζθεπή ηεο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζή ηεο απφ ηνπο καζεηέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηαθήο νκάδαο
7 

Β.6. Παρεμβϊςεισ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθαλ 13 παξεκβάζεηο Δθπαηδεπηηθνχ 

Γξάκαηνο δηάξθεηαο κηαο δηδαθηηθήο ψξαο ε θαζεκηά.
8
 Οη παξεκβάζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, κηα θνξά αλά 15 εκέξεο θαη δηήξθεζαλ 

έμη κήλεο ζπλνιηθά. 

Κάζε παξέκβαζε είρε ηελ εμήο δνκή: 

 10 ιεπηά δξαζηεξηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ή ζπγθέληξσζεο 

 25 ιεπηά δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζε ηερληθέο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

 10 ιεπηά γηα αλαζηνραζκφ θαη αλαηξνθνδφηεζε 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξεκβάζεηο ήηαλ ζχκθσλεο 

κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε θαη 

αθνινπζνχζαλ ηελ χιε ησλ καζεηψλ, ψζηε νη ηειεπηαίνη λα κε κέλνπλ πίζσ ζηα 

καζήκαηα. Έηζη, απφ ην ζχλνιν ησλ δεθαηξηψλ παξεκβάζεσλ, ηέζζεξηο εληάζζνληαλ 

ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ηέζζεξηο ζην κάζεκα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

αγσγήο, ηέζζεξηο ζην κάζεκα ηεο έθζεζεο θαη κηα ζην κάζεκα ηεο ζεαηξηθήο 

αγσγήο. Όιεο φκσο ήηαλ έηζη ζρεδηαζκέλεο, ψζηε λα πξνάγνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ καζεηψλ. 

                                                           
7
 Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θιίκαθαο Σάζεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ Infante θαη Rancer 

πξνεγήζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο ζηάζκηζή ηεο ζε παηδηά ηεο Δ΄ ηάμεο, απφ φπνπ 

πξνέθπςαλ νξηζκέλεο αιιαγέο ζηε δηαηχπσζε θαη δηεπθξηλήζεηο ησλ φξσλ, ψζηε ην εξσηεκαηνιφγην 

λα κπνξεί λα απαληεζεί απφ καζεηέο Γεκνηηθνχ. 
8
 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα θάπνηεο απφ ηηο παξεκβάζεηο ρξεηάζηεθε πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα λα 

πινπνηεζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξέκβαζε κε αξηζκφ 5, ε νπνία πήξε δχν ψξεο γηα λα 

νινθιεξσζεί ή ε παξέκβαζε κε ηνλ αξηζκφ 8, ε νπνία ρξεηάζηεθε παξαπάλσ απφ δχν ψξεο. 
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πλνπηηθά, κπνξνχκε λα δνχκε ηνπο ηίηινπο ησλ παξεκβάζεσλ, ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν (κάζεκα) ζην νπνίν εληάζζνληαη θαζψο θαη ηηο ηερληθέο ηεο ΓΣΔ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
9
 

 

Πίνακασ 1. Οι παρεμβάςεισ που πραγματοποιικθκαν 

α

α/α 

Σίηλορ 

Παπέμβαζηρ 

Γνωζηικό 

ανηικείμενο ζηο 

οποίο ενηάζζεηαι 

/ θέμα 

Σεσνικέρ ΔΣΕ πος 

σπηζιμοποιήθηκαν 

1. Ζ παξαβνιή ηνπ 

θαινχ ακαξείηε 

Θξεζθεπηηθά 

(βνήζεηα, 

αλζξσπηά) 

δηάδξνκνο ηεο 

ζπλείδεζεο, παγσκέλεο 

εηθφλεο 

2. Ζ παξαβνιή ηνπ 

Αζψηνπ Τηνχ 

Θξεζθεπηηθά 

(έπαξζε, εγσηζκφο, 

δήιηα) 

παγσκέλεο εηθφλεο, 

δηάδξνκνο ηεο 

ζπλείδεζεο, 

ζπλαηζζήκαηα ζην 

πάησκα, γξαθή ππφ 

ξφιν, νκαδηθφο ξφινο 

3. Σαμίδη ζην 

άγλσζην 

Κνηλσληθή θαη 

Πνιηηηθή Αγσγή 

(επηζπκίεο θαη 

αλάγθεο) 

αθήγεζε κε ηαπηφρξνλε 

αλαπαξάζηαζε 

(θαηεπζπλφκελνο 

απηνζρεδηαζκφο), 

δάζθαινο ζε ξφιν, 

νκαδηθφ θνιιάδ 

4. Σν θαξκαθείν Κνηλσληθή θαη 

Πνιηηηθή Αγσγή 

(εζηθά δηιιήκαηα)  

ζέαηξν θφξνπκ, παίξλσ 

ζέζε ζηνλ ρψξν 

5. Άθνπ θαη πάξε 

ζέζε 

Έθζεζε 

(ζρέζεηο ησλ δχν 

θχισλ) 

παίξλσ ζέζε ζηνλ ρψξν, 

δξακαηνπνίεζε 

6. Μίια γηα ην 

bullying! 

Κνηλσληθή θαη 

Πνιηηηθή Αγσγή 

(ζρνιηθφο 

εθθνβηζκφο) 

παγσκέλεο εηθφλεο, 

δάζθαινο ζε ξφιν, 

ηειενπηηθή εθπνκπή 

7. Ο πχξγνο ηεο 

Βαβέι 

Θξεζθεπηηθά 

(έπαξζε, έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο – 

ζπλελλφεζεο) 

δάζθαινο ζε ξφιν, 

ηδενζχειια, δηάδξνκνο 

ηεο ζπλείδεζεο, νκαδηθή 

δσγξαθηθή 

8. Ζ πηθξή γλσξηκία 

κε ηνλ ξαηζηζκφ 

Έθζεζε 

(ξαηζηζκφο, θηιία) 

δξακαηνπνίεζε, παηρλίδη 

ξφισλ 

                                                           
9
 Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξεκβάζεσλ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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9. Ζ δηθή καο 

απνζήθε 

Θεαηξηθή Αγσγή 

 

νκαδηθή δσγξαθηθή, 

αλαθξηηηθή θαξέθια 

10. Φφξα ηα γπαιηά 

ζνπ! 

Κνηλσληθή θαη 

Πνιηηηθή Αγσγή 

πξνζσπηθά ππάξρνληα, 

αηνκηθή γξαθή 

11. Οη ηξεηο ηεξάξρεο Θξεζθεπηηθά 

(αμία κφξθσζεο, 

εθπαίδεπζε) 

αλαθξηηηθή θαξέθια, 

παίξλσ ζέζε ζηνλ ρψξν 

12. Ση ζα γίλεη κε ηα 

θπιιάδηα; 

Έθζεζε 

(δηαινγηθή 

αληηπαξάζεζε) 

παηρλίδη ξφισλ 

13. Αγαπεηφ 

εκεξνιφγην 

Έθζεζε 

(επηθξηηηθή ζηάζε, 

ελζπλαίζζεζε) 

πξνζσπηθά ππάξρνληα, 

παγσκέλεο εηθφλεο, 

αλίρλεπζε ζθέςεο, 

ξαδηνθσληθή εθπνκπή 

 

Β.7. Στατιςτικό επεξεργαςύα των δεδομϋνων του ερωτηματολογύου 

– Ανϊλυςη αποτελεςμϊτων 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο δαζθάιαο – 

εξεπλήηξηαο θαη απφ ηηο θιείδεο παξαηήξεζεο ηνπ θξηηηθνχ θίινπ, πξνέθπςε φηη νη 

καζεηέο ζπκκεηείραλ κε ελζνπζηαζκφ ζην πξφγξακκα θαη δνθίκαζαλ ηηο δπλάκεηο 

ηνπο ζηελ παξαγσγή επηρεηξεκάησλ θαη αληεπηρεηξεκάησλ. 

Αξθεηνί καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε, μεπέξαζαλ ηε δεηιία ηνπο, εθηέζεθαλ κπξνζηά 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ππνζηήξημαλ ηελ άπνςή ηνπο κε επηρεηξήκαηα. Δπηπιένλ, 

καζεηέο νη νπνίνη είραλ απαληήζεη ζηελ θιίκαθα φηη κάιινλ απνθεχγνπλ ζπδεηήζεηο 

νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο απφ κέξνπο ηνπο, ζπκκεηείραλ 

ελ ηέιεη ζε ηέηνηεο ζπδεηήζεηο ελεξγά κέζα ζηελ ηάμε. 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS. Παξαθάησ 

πεξηγξάθεηαη εθηελψο ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζήζεθε. 

Β.7.1. Κωδικοπούηςη μεταβλητών 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξσηεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δεκηνπξγήζεθαλ 

δχν αξρεία δεδνκέλσλ ζην SPSS, έλα γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

(Data_Experimental_Group.sav) θαη έλα γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ 
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(Data_Check_Group.sav). Οη ίδηεο κεηαβιεηέο νξίζηεθαλ θαη ζηα δχν αξρεία 

δεδνκέλσλ.  

Σν αξρείν δεδνκέλσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

(Data_Experimental_Group.sav) πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν 27 πεξηπηψζεσλ (cases) 

θαη έλα ζχλνιν 25 κεηαβιεηψλ (variables). Οη 14 απφ ηηο 27 πεξηπηψζεηο, 

αληηζηνηρνχλ ζηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη απάληεζαλ ζηα 

εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξηλ ηελ έθζεζή ηνπο ζην ρεηξηζκφ (εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο), ελψ νη άιιεο 13 πεξηπηψζεηο, αληηζηνηρνχλ ζηα ίδηα 

παηδηά (κε εμαίξεζε έλα πνπ απνπζίαδε) πνπ απάληεζαλ ζην ίδην εξσηεκαηνιφγην, 

κεηά ηελ έθζεζή ηνπο ζην ρεηξηζκφ θαη κεηά ηελ πάξνδν ελφο εμακήλνπ. 

Σν αξρείν δεδνκέλσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (Data_Check_Group.sav) 

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν 24 πεξηπηψζεσλ (cases) θαη έλα ζχλνιν 25 κεηαβιεηψλ 

(variables). Ζ νκάδα ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηα παηδηά πνπ δελ εθηέζεθαλ ζην 

ρεηξηζκφ (εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο). Οη 11 απφ ηηο 24 πεξηπηψζεηο, 

αληηζηνηρνχλ ζηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη απάληεζαλ ζηα 

εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ, ελψ νη άιιεο 13 

πεξηπηψζεηο, αληηζηνηρνχλ ζηα ίδηα παηδηά (θαη δχν επηπιένλ παηδηά) πνπ απάληεζαλ 

ζην ίδην εξσηεκαηνιφγην ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. 

Σν ζχλνιν ησλ 25 κεηαβιεηψλ πνπ νξίζηεθαλ θαη ζηα δχν αξρεία δεδνκέλσλ, 

πεξηιακβάλεη ηξεηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο (θχιν, νκάδα, αλαγλσξηζηηθφ παηδηνχ), 

είθνζη κεηαβιεηέο δηάηαμεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

θαη δχν ππνινγηζκέλεο κεηαβιεηέο (computed variables). ηνπο πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ηξεηο νκάδεο κεηαβιεηψλ: 

 

Πίνακασ 2. Μεταβλθτζσ φφλου, ομάδασ και αναγνωριςτικοφ παιδιοφ 

Όνομα μεηαβληηήρ Πεπιγπαθή 

Φχιν Πνηνηηθή (κε δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζην θχιν. 

Σηκέο:  

1= Άλδξαο, 2= Γπλαίθα 

Id Πνηνηηθή (κε δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζην 

αλαγλσξηζηηθφ ηνπ παηδηνχ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα 

Οκάδα Πνηνηηθή (κε δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ θαηεγνξηνπνηεί ηα 

παηδηά ζε δχν νκάδεο, εθείλα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 
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ζηελ πξψηε ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη εθείλα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζηελ επαλαρνξήγεζε.  

Σηκέο: 

1= Πξψηε ρνξήγεζε, 2= Δπαλαρνξήγεζε 

 

 

Πίνακασ 3. Μεταβλθτζσ ερωτθμάτων ερωτθματολογίου 

Όνομα μεηαβληηήρ Πεπιγπαθή 

S1 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 1 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

ηαλ ζπδεηώ κε έλα άηνκν ρξεζηκνπνηώληαο επηρεηξήκαηα 

αληίζεηα κε ηελ άπνςή ηνπ, αλεζπρώ όηη ζα ζρεκαηίζεη 

αξλεηηθή άπνςε γηα κέλα. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S2 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 2 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: 

ηαλ ζπκκεηέρσ ζε ζπδεηήζεηο κε επηρεηξήκαηα ληώζσ όηη 

γίλνκαη πην έμππλνο. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S3 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 3 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

Μνπ αξέζεη λα απνθεύγσ ζπδεηήζεηο πνπ απαηηνύλ 

επηρεηξεκαηνινγία. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 
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1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S4 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 4 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

Δίκαη ελεξγεηηθόο /-ή θαη ελζνπζηώδεο όηαλ ζπκκεηέρσ ζε 

ζπδεηήζεηο θαη ιέσ ηα επηρεηξήκαηά κνπ. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S5 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 5 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

Οινθιεξψλεηαη κηα ζπδήηεζε ζηελ νπνία 

επηρεηξεκαηνινγνχζα θαη ππφζρνκαη ζηνλ εαπηφ κνπ πσο δε 

αλακηρζψ μαλά ζε παξφκνηα ζπδήηεζε. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S6 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 6 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

Καηά ηελ άπνςή κνπ, κηα ζπδήηεζε ζηελ νπνία αληαιιάζζνληαη 

επηρεηξήκαηα δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S7 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 7 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  
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Νηώζσ επράξηζηα θαη θαιά θάζε θνξά πνπ θεξδίδσ ζε θάπνην 

ζεκείν κηαο ζπδήηεζεο όπνπ αληαιιάζζνληαη επηρεηξήκαηα. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S8 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 8 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

ηαλ ζηακαηήζεη κηα ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα κε έλα άηνκν, 

ληώζσ αλαζηαησκέλνο /-ε θαη εθλεπξηζκέλνο /-ε. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S9 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 9 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

ηαλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο γηα έλα ζέκα, κνπ αξέζεη 

λα έρσ έλα θαιό επηρείξεκα. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S10 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 10 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

Αηζζάλνκαη άβνια θαη ληξέπνκαη λα πσ ηα επηρεηξήκαηά κνπ ζε 

θάπνηνλ κεγαιύηεξν, γηα παξάδεηγκα ζηνλ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 
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πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S11 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 11 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

Μνπ αξέζεη λα ππνζηεξίδσ ηελ άπνςή κνπ γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S12 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 12 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

Πξνηηκώ λα ζηακαηάσ κηα ζπδήηεζε όηαλ θαηαιαβαίλσ πσο 

πξέπεη λα πσ επηρεηξήκαηα.  

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S13 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 13 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

Μνπ αξέζεη λα επηρεηξεκαηνινγώ γηα έλα ζέκα γηα ην νπνίν 

ππάξρνπλ πνιιέο απόςεηο. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S14 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 14 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

ηαλ έλαο θίινο κνπ έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε κε εκέλα 

ζπλήζσο ηνλ απνθεύγσ θαη δελ ηνλ θάλσ πνιιή παξέα. 
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Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S15 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 15 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

Θεσξώ πσο κηα ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα είλαη θαιή άζθεζε 

γηα ην κπαιό κνπ. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Γηαθσλψ απφιπηα, 2= Γηαθσλψ, 3= Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ, 4= πκθσλψ, 5= πκθσλψ απφιπηα 

S16 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 16 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

Δίλαη δύζθνιν λα ζθεθηώ ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα γηα λα 

ππνζηεξίμσ ηελ άπνςή κνπ. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S17 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 17 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

πκκεηέρσ ζε κηα ζπδήηεζε θαη επηρεηξεκαηνινγώ. ηαλ 

ηειεηώλεη, ληώζσ ραξνύκελνο θαη ηθαλνπνηεκέλνο.  

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S18 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 18 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  
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Σα πεγαίλσ θαιά ζε ζπδεηήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη επηρεηξήκαηα. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S19 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 19 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

Απνθεύγσ λα ιέσ ηελ άπνςή κνπ όηαλ πηζηεύσ όηη νη άιινη 

κάιινλ ζα δηαθσλήζνπλ καδί κνπ. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 

S20 Πνηνηηθή (δηαηάμηκε) κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφηαζε-δήισζε 20 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

πκκεηέρσ ζε κηα ζπδήηεζε θαη θαηαιαβαίλσ πσο ζα πξέπεη λα 

πσ επηρεηξήκαηα. Νηώζσ ελζνπζηαζκέλνο /-ε γη’ απηό. 

 

Σηκέο απαληήζεσλ (θιίκαθα Likert κε 5 ηηκέο): 

1= Ηζρχεη ζρεδφλ πνηέ, 2= Ηζρχεη ζπάληα, 3= Ηζρχεη 

πεξηζηαζηαθά (πνχ θαη πνχ), 4= Ηζρχεη ζπρλά, 5= Ηζρχεη 

ζρεδφλ πάληα 
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Πίνακασ 4. Τπολογιςμζνεσ μεταβλθτζσ 

Υπολογισμένες 

Μεταβλητές (Computed 

Variables) 

Παράγοντες (Factors) Πλήθος 

Αντικειμένω

ν (No. of 

items) 

Εύρος 

τιμών 

Sum_Positive_Statement

s 

- S2 ( ηαλ ζπκκεηέρσ ζε 

ζπδεηήζεηο κε επηρεηξήκαηα 

ληώζσ όηη γίλνκαη πην 

έμππλνο.) 

 

-S4 (Δίκαη ελεξγεηηθόο /-ή 

θαη ελζνπζηώδεο όηαλ 

ζπκκεηέρσ ζε ζπδεηήζεηο 

θαη ιέσ ηα επηρεηξήκαηά 

κνπ.) 

 

-S7 (Νηώζσ επράξηζηα θαη 

θαιά θάζε θνξά πνπ 

θεξδίδσ ζε θάπνην ζεκείν 

κηαο ζπδήηεζεο όπνπ 

αληαιιάζζνληαη 

επηρεηξήκαηα.) 

 

-S9 (ηαλ ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο απόςεηο γηα 

έλα ζέκα, κνπ αξέζεη λα 

έρσ έλα θαιό επηρείξεκα. 

 

-S11 (Μνπ αξέζεη λα 

ππνζηεξίδσ ηελ άπνςή κνπ 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα.) 

 

10 10-50 
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-S13 (Μνπ αξέζεη λα 

επηρεηξεκαηνινγώ γηα έλα 

ζέκα γηα ην νπνίν 

ππάξρνπλ πνιιέο απόςεηο.) 

 

-S15 (Θεσξώ πσο κηα 

ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα 

είλαη θαιή άζθεζε γηα ην 

κπαιό κνπ.) 

 

-S17 (πκκεηέρσ ζε κηα 

ζπδήηεζε θαη 

επηρεηξεκαηνινγώ. ηαλ 

ηειεηώλεη, ληώζσ 

ραξνύκελνο θαη 

ηθαλνπνηεκέλνο.) 

 

-S18 (Σα πεγαίλσ θαιά ζε 

ζπδεηήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη 

επηρεηξήκαηα.) 

 

-S20 (πκκεηέρσ ζε κηα 

ζπδήηεζε θαη θαηαιαβαίλσ 

πσο ζα πξέπεη λα πσ 

επηρεηξήκαηα. Νηώζσ 

ελζνπζηαζκέλνο /-ε γη’ 

απηό.) 

Sum_Negative_Statemen

ts 

-S1 (ηαλ ζπδεηώ κε έλα 

άηνκν ρξεζηκνπνηώληαο 

επηρεηξήκαηα αληίζεηα κε 

ηελ άπνςή ηνπ, αλεζπρώ 

όηη ζα ζρεκαηίζεη αξλεηηθή 

άπνςε γηα κέλα.) 

10 5-50 
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-S3 (Μνπ αξέζεη λα 

απνθεύγσ ζπδεηήζεηο πνπ 

απαηηνύλ 

επηρεηξεκαηνινγία.) 

-S5 (Οινθιεξώλεηαη κηα 

ζπδήηεζε ζηελ νπνία 

επηρεηξεκαηνινγνύζα θαη 

ππόζρνκαη ζηνλ εαπηό κνπ 

πσο δε αλακηρζώ μαλά ζε 

παξόκνηα ζπδήηεζε. 

-S6 (Καηά ηελ άπνςή κνπ, 

κηα ζπδήηεζε ζηελ νπνία 

αληαιιάζζνληαη 

επηρεηξήκαηα δεκηνπξγεί 

πνιιά πξνβιήκαηα.) 

 

-S8 (ηαλ ζηακαηήζεη κηα 

ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα 

κε έλα άηνκν, ληώζσ 

αλαζηαησκέλνο /-ε θαη 

εθλεπξηζκέλνο /-ε.) 

- S10 (Αηζζάλνκαη άβνια 

θαη ληξέπνκαη λα πσ ηα 

επηρεηξήκαηά κνπ ζε 

θάπνηνλ κεγαιύηεξν, γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ δηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ.) 

- S12 (Πξνηηκώ λα 

ζηακαηάσ κηα ζπδήηεζε 

όηαλ θαηαιαβαίλσ πσο 

πξέπεη λα πσ 
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ηελ Κιίκαθα Σάζεο Δπηρεηξεκαηνινγίαο (ΚΣΔ) ησλ Infante θαη Rancer 

(1982) πεξηιακβάλνληαη 20 δειψζεηο γηα ηηο νπνίεο ηα άηνκα θαινχληαη λα δειψζνπλ 

ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο ζε θιίκαθα ηχπνπ Likert κε 5 δηαβαζκίζεηο. Απφ ηηο 20 

δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θιίκαθα, νη 10 κεηξνχλ ηελ ηάζε πξνζέγγηζεο 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο (π.ρ., «Δίκαη ελεξγεηηθφο θαη ελζνπζηψδεο φηαλ ζπκκεηέρσ 

ζε ζπδεηήζεηο θαη επηρεηξεκαηνινγψ») θαη νη ππφινηπεο 10 ηελ ηάζε απνθπγή ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο (π.ρ., «Πξνηηκψ λα είκαη κε άηνκα πνπ ζπάληα δηαθσλνχλ καδί 

κνπ»).  

Ζ ππνινγηζκέλε κεηαβιεηή “Sum_Positive_Statements” είλαη κηα κεηαβιεηή 

θιίκαθαο (scale) πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ ησλ 10 δειψζεσλ 

πνπ κεηξνχλ ηελ ηάζε πξνζέγγηζεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη έρεη ειάρηζηε ηηκή ην 

10 θαη κέγηζηε ην 50. Ζ ππνινγηζκέλε κεηαβιεηή “Sum_Negative_Statements” είλαη 

κηα κεηαβιεηή θιίκαθαο (scale) πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ 

ησλ 10 δειψζεσλ πνπ κεηξνχλ ηελ ηάζε απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη έρεη 

ειάρηζηε ηηκή ην 10 θαη κέγηζηε ην 50. 

επηρεηξήκαηα.) 

-S14 (ηαλ έλαο θίινο κνπ 

έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε κε 

εκέλα ζπλήζσο ηνλ 

απνθεύγσ θαη δελ ηνλ 

θάλσ πνιιή παξέα.) 

-S16 (Δίλαη δύζθνιν λα 

ζθεθηώ ηα θαηάιιεια 

επηρεηξήκαηα γηα λα 

ππνζηεξίμσ ηελ άπνςή 

κνπ.) 

-S19 (Απνθεύγσ λα ιέσ 

ηελ άπνςή κνπ όηαλ 

πηζηεύσ όηη νη άιινη 

κάιινλ ζα δηαθσλήζνπλ 

καδί κνπ.) 
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Β.7.2. Έλεγχοσ αξιοπιςτύασ 

Τπνινγίζηεθε ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο (Cronbach‟s a) ησλ 

εξσηεκάησλ γηα ηελ ηάζε πξνζέγγηζεο θαη απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ο δείθηεο alpha είλαη έλα κέηξν ηεο 

εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο κηαο θιίκαθαο θαη νη ηηκέο πνπ παίξλεη είλαη κεηαμχ 0 (κεδέλ) 

θαη 1 (έλα). Απνδεθηέο ηηκέο είλαη >0,5 (Tavakol & Dennick, 2011). ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο γηα ηα εξσηήκαηα ηεο 

ηάζεο πξνζέγγηζεο θαη απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ηελ πεηξακαηηθή θαη 

ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

 

Πίνακασ 5. υντελεςτισ Cronbach a για τα ερωτιματα τθσ τάςθσ προςζγγιςθσ και αποφυγισ τθσ 
επιχειρθματολογίασ για τθν πειραματικι ομάδα και τθν ομάδα ελζγχου 

Ομάδα 

 

 

ςνηελεζηήρ Cronbach a 

Σάζε πξνζέγγηζεο ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία 

Σάζε απνθπγήο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο 

Πεηξακαηηθή νκάδα 0.781 0.582 

Οκάδα ειέγρνπ 0.889 0.647 

 

Γηα ηηο επηκέξνπο θιίκαθεο (θιίκαθα ηάζεο πξνζέγγηζεο ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία θαη θιίκαθα ηάζεο απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο), ε εθηίκεζε 

ηνπ δείθηε Cronbach alpha έδσζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα. Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο γηα ηελ 

θιίκαθα πνπ κεηξά ηελ ηάζε πξνζέγγηζεο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία έρεη θαιέο έσο 

πνιχ θαιέο ηηκέο θαη ζηηο δχν νκάδεο (πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ), θάηη πνπ ζεκαίλεη 

φηη απφ ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Ο ζπληειεζηήο 

αμηνπηζηίαο γηα ηελ θιίκαθα πνπ κεηξά ηελ ηάζε απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

έρεη κέηξηεο αιιά απνδεθηέο (>0.5) ηηκέο, ηφζν γηα ηελ πεηξακαηηθή φζν θαη γηα ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. 

Β.7.3. Μελϋτη ανϊ περύπτωςη τησ τϊςησ προςϋγγιςησ και αποφυγόσ τησ 

επιχειρηματολογύασ για την πειραματικό ομϊδα και την ομϊδα ελϋγχου. 

Γηα ηελ «αλά πεξίπησζε» κειέηε ηεο ηάζεο πξνζέγγηζεο θαη απνθπγήο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ηηο δχν νκάδεο (πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ) θαη γηα ηα δχν 
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ζηάδηα ρνξήγεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα 

ινγηζηηθψλ θχιισλ Microsoft Excel 2010. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο «αλά πεξίπησζε» κειέηεο ηεο ηάζεο πξνζέγγηζεο ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ζηα 

παξαθάησ γξαθήκαηα. Απφ ηε κειέηε εμαηξέζεθε έλα παηδί (κε id=4) θαζφηη δε 

ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα θαηά ηελ επαλαρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παξέκβαζεο. 

Αθνινπζεί έλα γξάθεκα ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε ζηάζε ησλ παηδηψλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο σο πξνο ηελ ηάζε πξνο ηελ επηρεηξεκαηνινγία πξηλ θαη κεηά ηε 

κέζνδν παξέκβαζεο. 

 

 

Γράφθμα 2. Μελζτθ περίπτωςθσ τθσ τάςθσ προςζγγιςθσ τθσ επιχειρθματολογίασ τθσ πειραματικισ ομάδασ 
πριν και μετά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου παρζμβαςθσ 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, ελλέα παηδηά παξνπζίαζαλ βειηίσζε 

ζηελ ηάζε πξνζέγγηζεο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

παξέκβαζεο, ελψ ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ ζεκείσζαλ ζρεδφλ ζηαζεξή 

ζπκπεξηθνξά. 

Αθνινπζεί ην γξάθεκα πνπ παξνπζηάδεη ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο σο πξνο ηελ ηάζε ηνπο λα απνθεχγνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. 
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Γράφθμα 3. Μελζτθ περίπτωςθσ τθσ τάςθσ αποφυγισ τθσ επιχειρθματολογίασ τθσ πειραματικισ ομάδασ πριν 
και μετά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου παρζμβαςθσ 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, έληεθα παηδηά παξνπζίαζαλ κείσζε 

ζηελ ηάζε απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

παξέκβαζεο, ελψ δχν πεξηπηψζεηο παηδηψλ ζεκείσζαλ ζρεδφλ ζηαζεξή ζπκπεξηθνξά. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο «αλά πεξίπησζε» κειέηεο ηεο ηάζεο πξνζέγγηζεο ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο νκάδαο ειέγρνπ παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ζηα 

παξαθάησ γξαθήκαηα. Απφ ηε κειέηε εμαηξέζεθε έλα παηδί (κε id=6) θαζφηη δε 

ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα θαηά ηελ επαλαρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο θαη 

ηξία παηδηά (κε id=9, id=13 θαη id=15) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κφλν ζηελ 

επαλαρνξήγεζε θαη φρη θαη ζηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί έλα γξάθεκα ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε ζηάζε ησλ 

παηδηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ σο πξνο ηελ ηάζε ηνπο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαηά ηελ 

πξψηε ρνξήγεζε θαη επαλαρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηά ην πέξαο ησλ 6 

κελψλ.  
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Γράφθμα 4. Μελζτθ περίπτωςθσ τθσ τάςθσ προςζγγιςθσ τθσ επιχειρθματολογίασ τθσ ομάδασ ελζγχου ςτθν 
αρχικι χοριγθςθ και επαναχοριγθςθ του ερωτθματολογίου 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, ηέζζεξα παηδηά παξνπζίαζαλ 

βειηίσζε ζηελ ηάζε πξνζέγγηζεο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαηά ηελ επαλαρνξήγεζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πέληε πεξηπηψζεηο παηδηψλ ζεκείσζαλ κείσζε, ελψ έλα παηδί 

παξνπζίαζε ζρεδφλ ζηαζεξή ζπκπεξηθνξά. 

Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν γξάθεκα πνπ παξνπζηάδεη ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ σο πξνο ηελ απνθπγή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαηά ηελ πξψηε 

ρνξήγεζε θαη επαλαρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηά ην πέξαο ησλ 6 κελψλ. 
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Γράφθμα 5. Μελζτθ περίπτωςθσ τθσ τάςθσ αποφυγισ τθσ επιχειρθματολογίασ τθσ ομάδασ ελζγχου ςτθν 
αρχικι χοριγθςθ και επαναχοριγθςθ του ερωτθματολογίου 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, έμη παηδηά παξνπζίαζαλ κείσζε ζηελ 

ηάζε απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαηά ηελ επαλαρνξήγεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ ηέζζεξα παηδηά αχμεζε. 

Β.7.4. Περιγραφικό ςτατιςτικό ανϊλυςη 

Τπνινγίζηεθαλ νη πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη (κέζε ηηκή, 95% 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ηε κέζε ηηκή, ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε, 

δηάκεζνο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή θαη ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο) γηα ηηο 

ππνινγηζκέλεο κεηαβιεηέο πνπ κεηξνχλ ηελ ηάζε πξνζέγγηζεο ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία (Sum_Positive_Statements) θαη ηελ ηάζε απνθπγήο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο (Sum_Negative_Statements) απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

ζηελ πξψηε ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηελ επαλαρνξήγεζε, ηφζν γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα φζν θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Οη πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
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Πίνακασ 6. Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ παράμετροι τθσ μεταβλθτισ Sum_Positive_Statements πριν και μετά τθσ 
μεκόδου παρζμβαςθσ για τθν πειραματικι ομάδα 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 

 

Sum_Positive_Statements 

Ππώηη σοπήγηζη (ππιν 

ηην εθαπμογή ηος 

ππογπάμμαηορ 

παπέμβαζηρ) 

Επανασοπήγηζη (μεηά 

ηην εθαπμογή ηος 

ππογπάμμαηορ 

παπέμβαζηρ) 

Mean 36.07 44.38 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 

32.71 Lower 

Bound 

41.97 

Upper Bound 39.43 Upper 

Bound 

46.80 

5% Trimmed mean 35.91 44.48 

Median 36 46 

Std. Deviation 5.82 3.99 

Minimum 28 37 

Maximum 47 50 

Interquartile Range 9 6 

 

Ζ κέζε ηηκή (Mean) ηνπ ζθνξ ηεο ηάζεο πξνζέγγηζεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

ζηελ πξψηε ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

παξέκβαζεο, ήηαλ 36.07 κε ηππηθή απφθιηζε (Std. Deviation) 5.82, ν ζηαζκηζκέλνο 

κέζνο (5% Trimmed mean) ήηαλ 35.91, ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ πιεζπζκνχ βξηζθφηαλ 

ζην δηάζηεκα (32.71-39.43) κε βεβαηφηεηα 95%. Δπηπιένλ, ε δηάκεζνο είρε ηηκή 36, ε 

ειάρηζηε ηηκή ήηαλ 28 θαη ε κέγηζηε 47, ελψ ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηηκψλ (ην 

κέζν 50% ησλ ηηκψλ δηαηεηαγκέλσλ απφ ηε ρακειφηεξε ζηε κηθξφηεξε) ήηαλ 9. 

Οη ίδηεο παξάκεηξνη ππνινγίζηεθαλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

παξέκβαζεο, φπνπ πξνέθπςε φηη ε κέζε ηηκή (Mean) ηνπ ζθνξ ηεο ηάζεο γηα 

πξνζέγγηζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ήηαλ 44.38 κε ηππηθή απφθιηζε (Std. Deviation) 

3.99, ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο (5% Trimmed mean) ήηαλ 44.48, ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ 

πιεζπζκνχ βξηζθφηαλ ζην δηάζηεκα (41.97-46.80) κε βεβαηφηεηα 95%. Ζ ηηκή ηεο 

δηακέζνπ ήηαλ 46, ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή ήηαλ 37 θαη 50 αληίζηνηρα θαη ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ήηαλ 6. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε ηάζε γηα πξνζέγγηζε ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία βειηηψζεθε κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παξέκβαζεο. 
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Ζ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο ηεο ηάζεο γηα πξνζέγγηζε ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία απεηθνλίδεηαη ζην ζεθφγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 

Γράφθμα 6. Θθκόγραμμα  με τθν κατανομι των τιμϊν τθσ μεταβλθτισ Sum_Positive_Statements πριν και 
μετά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου παρζμβαςθσ για τθν πειραματικι ομάδα 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζεθνγξάκκαηα (boxplots), ε πεηξακαηηθή νκάδα έρεη 

πςειφηεξε ηηκή δηακέζνπ ηεο ηάζεο πξνζέγγηζεο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παξέκβαζεο, ελψ ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηηκψλ είλαη 

κεγαιχηεξν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. Δπηπιένλ, δελ πξνέθπςαλ αθξαίεο ηηκέο 

(outliers) ζηα ζεθνγξάκκαηα. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ν πίλαθαο πνπ εμεηάδεη ηελ απνθπγή ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ παξέκβαζεο.  
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Πίνακασ 7. Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ παράμετροι τθσ μεταβλθτισ Sum_Negative_Statements πριν και μετά 
τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου παρζμβαςθσ για τθν πειραματικι ομάδα 

ΠΕΙΡΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

Sum_Negative_Statements 

Ππώηη σοπήγηζη (ππιν 

ηην εθαπμογή ηος 

ππογπάμμαηορ 

παπέμβαζηρ) 

Επανασοπήγηζη (μεηά 

ηην εθαπμογή ηος 

ππογπάμμαηορ 

παπέμβαζηρ) 

Mean 22.36 6.54 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 

20.04 Lower 

Bound 

14.85 

Upper 

Bound 

24.67 Upper 

Bound 

18.22 

5% Trimmed mean 22.4 16.49 

Median 21.5 17 

Std. Deviation 4.01 2.79 

Minimum 16 13 

Maximum 28 21 

Interquartile Range 7 5 

 

Ζ κέζε ηηκή (Mean) ηνπ ζθνξ ηεο ηάζεο απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

ζηελ πξψηε ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

παξέκβαζεο, ήηαλ 22.36 κε ηππηθή απφθιηζε (Std. Deviation) 4.01, ν ζηαζκηζκέλνο 

κέζνο (5% Trimmed mean) ήηαλ 22.4, ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ πιεζπζκνχ βξηζθφηαλ 

ζην δηάζηεκα (20.04 – 24.67) κε βεβαηφηεηα 95%. Δπηπιένλ ε δηάκεζνο είρε ηηκή 

21.5, ε ειάρηζηε ηηκή ήηαλ 16 θαη ε κέγηζηε 28, ελψ ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο 

ηηκψλ (ην κέζν 50% ησλ ηηκψλ δηαηεηαγκέλσλ απφ ηε ρακειφηεξε ζηε κηθξφηεξε) 

ήηαλ 7. 

Οη ίδηεο παξάκεηξνη ππνινγίζηεθαλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

παξέκβαζεο, φπνπ πξνέθπςε φηη ε κέζε ηηκή (Mean) ηνπ ζθνξ ηεο ηάζεο απνθπγήο 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ήηαλ 16.54 κε ηππηθή απφθιηζε (Std. Deviation) 2.79, ν 

ζηαζκηζκέλνο κέζνο (5% Trimmed mean) ήηαλ 16.49, ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ 

πιεζπζκνχ βξηζθφηαλ ζην δηάζηεκα (14.85 – 18.22) κε βεβαηφηεηα 95%. Ζ ηηκή ηεο 

δηακέζνπ ήηαλ 17, ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή ήηαλ 13 θαη 21 αληίζηνηρα θαη ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ήηαλ 5. 
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χκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε ηάζε απνθπγήο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο κεηψζεθε κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παξέκβαζεο. 

Ζ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο ηεο ηάζεο απνθπγήο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο απεηθνλίδεηαη ζην ζεθφγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

Γράφθμα 7. Θθκόγραμμα με τθν κατανομι των τιμϊν τθσ μεταβλθτισ Sum_Negative_Statements πριν και 
μετά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου παρζμβαςθσ για τθν πειραματικι ομάδα 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζεθνγξάκκαηα (boxplots), ε πεηξακαηηθή νκάδα έρεη 

ρακειφηεξε ηηκή δηακέζνπ ηεο ηάζεο απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παξέκβαζεο, ελψ ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηηκψλ είλαη 

κεγαιχηεξν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. Δπηπιένλ,  δελ πξνέθπςαλ αθξαίεο ηηκέο 

(outliers) ζηα ζεθνγξάκκαηα. 

Οη πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
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Πίνακασ 8. Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ παράμετροι τθσ μεταβλθτισ Sum_Positive_Statements για τθν ομάδα 
ελζγχου ςτθν πρϊτθ χοριγθςθ και τθν επαναχοριγθςθ του ερωτθματολογίου 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΥΟΤ 

 

Sum_Positive_Statements 

Ππώηη σοπήγηζη 

επωηημαηολογίος 

Επανασοπήγηζη 

επωηημαηολογίος 

Mean 29.82 30.69 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 

23.7 Lower 

Bound 

26.15 

Upper Bound 35.94 Upper 

Bound 

35.23 

5% Trimmed mean 30.19 30.94 

Median 29 31 

Std. Deviation 9.11 7.51 

Minimum 9 14 

Maximum 44 43 

Interquartile Range 11 8 

 

Ζ κέζε ηηκή (Mean) ηνπ ζθνξ ηεο ηάζεο πξνζέγγηζεο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία 

ζηελ πξψηε ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ήηαλ 29.82 κε ηππηθή απφθιηζε (Std. 

Deviation) 9.11, ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο (5% Trimmed mean) ήηαλ 30.19, ελψ ε κέζε 

ηηκή ηνπ πιεζπζκνχ βξηζθφηαλ ζην δηάζηεκα (23.7-35.94) κε βεβαηφηεηα 95%. 

Δπηπιένλ ε δηάκεζνο είρε ηηκή 29, ε ειάρηζηε ηηκή ήηαλ 9 θαη ε κέγηζηε 44, ελψ ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηηκψλ (ην κέζν 50% ησλ ηηκψλ δηαηεηαγκέλσλ απφ ηε 

ρακειφηεξε ζηε κηθξφηεξε) ήηαλ 11. 

Οη ίδηεο παξάκεηξνη ππνινγίζηεθαλ θαη κεηά ηελ επαλαρνξήγεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ πξνέθπςε φηη ε κέζε ηηκή (Mean) ηνπ ζθνξ ηεο ηάζεο γηα 

πξνζέγγηζε ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ήηαλ 30.69 κε ηππηθή απφθιηζε (Std. Deviation) 

7.51, ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο (5% Trimmed mean) ήηαλ 30.94, ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ 

πιεζπζκνχ βξηζθφηαλ ζην δηάζηεκα (26.15 – 35.23) κε βεβαηφηεηα 95%. Ζ ηηκή ηεο 

δηακέζνπ ήηαλ 31, ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή ήηαλ 14 θαη 43 αληίζηνηρα θαη ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ήηαλ 8. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε ηάζε γηα πξνζέγγηζε ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο νκάδαο ειέγρνπ είλαη ειαθξψο πςειφηεξε θαηά ηελ 
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επαλαρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Mean = 30.69, SD= 9.11) ζε ζρέζε κε ηα 

απνηειέζκαηα (Mean = 30.69, SD= 7.51) πνπ πξνέθπςαλ ζηελ αξρηθή ρνξήγεζε.  

Ζ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο ηεο ηάζεο γηα πξνζέγγηζε ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο νκάδαο ειέγρνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζεθφγξακκα πνπ 

αθνινπζεί: 

 

 

Γράφθμα 8. Θθκόγραμμα με τθν κατανομι των τιμϊν τθσ μεταβλθτισ Sum_Positive_Statements κατά τθ 
χοριγθςθ και επαναχοριγθςθ του ερωτθματολογίου για τθν ομάδα ελζγχου 

Αθνινπζεί πίλαθαο φπνπ αλαιχεηαη ε ζηάζε ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

σο πξνο ηελ ηάζε απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 
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Πίνακασ 9. Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ παράμετροι τθσ μεταβλθτισ Sum_Negative_Statements ςτθν πρϊτθ 
χοριγθςθ και τθν επαναχοριγθςθ του ερωτθματολογίου για τθν ομάδα ελζγχου 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΥΟΤ 

 

Sum_Negative_Statements 

Ππώηη σοπήγηζη 

επωηημαηολογίος 

Επανασοπήγηζη 

επωηημαηολογίος 

Mean 22.82 22.92 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 

18.39 Lower 

Bound 

19.32 

Upper 

Bound 

27.24 Upper 

Bound 

26.53 

5% Trimmed mean 22.52 22.80 

Median 20 21 

Std. Deviation 6.58 5.96 

Minimum 15 15 

Maximum 36 33 

Interquartile Range 12 11 

 

Ζ κέζε ηηκή (Mean) ηνπ ζθνξ ηεο ηάζεο απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

ζηελ πξψηε ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ήηαλ 22.82 κε ηππηθή απφθιηζε (Std. 

Deviation) 6.58, ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο (5% Trimmed mean) ήηαλ 22.52, ελψ ε κέζε 

ηηκή ηνπ πιεζπζκνχ βξηζθφηαλ ζην δηάζηεκα (18.39-27.24) κε βεβαηφηεηα 95%. 

Δπηπιένλ ε δηάκεζνο είρε ηηκή 20, ε ειάρηζηε ηηκή ήηαλ 15 θαη ε κέγηζηε 36, ελψ ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηηκψλ (ην κέζν 50% ησλ ηηκψλ δηαηεηαγκέλσλ απφ ηε 

ρακειφηεξε ζηε κηθξφηεξε) ήηαλ 12. 

Οη ίδηεο παξάκεηξνη ππνινγίζηεθαλ θαη κεηά ηελ επαλαρνξήγεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ πξνέθπςε φηη ε κέζε ηηκή (Mean) ηνπ ζθνξ ηεο απνθπγήο 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ήηαλ 22.92 κε ηππηθή απφθιηζε (Std. Deviation) 5.96, ν 

ζηαζκηζκέλνο κέζνο (5% Trimmed mean) ήηαλ 22.80, ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ 

πιεζπζκνχ βξηζθφηαλ ζην δηάζηεκα (19.32– 26.53) κε βεβαηφηεηα 95%. Ζ ηηκή ηεο 

δηακέζνπ ήηαλ 21, ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή ήηαλ 15 θαη 33 αληίζηνηρα θαη ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ήηαλ 11. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε ηάζε απνθπγήο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο νκάδαο ειέγρνπ είλαη ζρεδφλ ίδηα θαηά ηελ επαλαρνξήγεζε 
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ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Mean = 22.92, SD= 5.96) ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα 

(Mean = 22.82, SD= 6.58) πνπ πξνέθπςαλ ζηελ αξρηθή ρνξήγεζε.  

Ζ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο ηεο ηάζεο απνθπγήο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο νκάδαο ειέγρνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζεθφγξακκα πνπ 

αθνινπζεί: 

 

 
Γράφθμα 9. Θθκόγραμμα με τθν κατανομι των τιμϊν τθσ μεταβλθτισ Sum_Negative_Statements κατά τθ 

χοριγθςθ και επαναχοριγθςθ του ερωτθματολογίου για τθν ομάδα ελζγχου 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζεθνγξάκκαηα (boxplots), ε νκάδα ειέγρνπ έρεη ειαθξψο 

πςειφηεξε ηηκή δηακέζνπ ηεο ηάζεο απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, θαηά ηελ 

επαλαρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ρνξήγεζε, ελψ ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηηκψλ είλαη κεγαιχηεξν ζηελ επαλαρνξήγεζε. Δπηπιένλ, δελ 

πξνέθπςαλ αθξαίεο ηηκέο (outliers) ζηα ζεθνγξάκκαηα. 

  



43 
 

Β.7.5. Συςχετιςμόσ τησ τϊςησ προςϋγγιςησ τησ επιχειρηματολογύασ και τησ 

τϊςησ αποφυγόσ τησ με την εφαρμογό τησ μεθόδου παρϋμβαςησ ςτην 

πειραματικό ομϊδα. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζηε δηαθνξά ησλ κέζσλ 

φξσλ ζηελ ηάζε πξνζέγγηζεο θαη απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο, πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παξέκβαζεο, εθαξκφζηεθε ν 

παξακεηξηθφο έιεγρνο Paired Samples T-test. Απφ ηελ αλάιπζε, εμαηξέζεθε έλα παηδί 

(κε id=4) θαζφηη ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα κφλν θαηά ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παξέκβαζεο θαη φρη θαη θαηά ηελ 

επαλαρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παξέκβαζεο. 

Δπνκέλσο, ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ ζηα νπνία εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο ήηαλ δεθαηξία 

(13).  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ ηάζε πξνζέγγηζεο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

 

Πίνακασ 10. Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ παράμετροι για τθν τάςθ προςζγγιςθσ τθσ επιχειρθματολογίασ τθσ 
πειραματικισ ομάδασ πριν και μετά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου παρζμβαςθσ 

Σάζη πποζέγγιζηρ ζηην 

επισειπημαηολογία 

Mean SD 

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ παξέκβαζεο 

36.46 5.87 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ παξέκβαζεο 

44.38 3.99 

 

Πίνακασ 11. Αποτελζςματα ελζγχου Paired Samples T-test για τθν τάςθ προςζγγιςθσ τθσ επιχειρθματολογίασ 
τθσ πειραματικισ ομάδασ 

Σάζη πποζέγγιζηρ ζηην 

επισειπημαηολογία 

t df Sig 

Sum_Positive_Before - Sum_Postive_After -3.67 12 0.003 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, πξνέθπςε φηη ππήξρε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ηάζε πξνζέγγηζεο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία πξηλ 

(Mean=36.46, SD= 5.87) θαη κεηά (Mean= 44.38, SD= 3.99) ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ παξέκβαζεο (t(12)= -3.67, p= 0.003). Σα απνηειέζκαηα απηά ζπληζηνχλ φηη 

ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παξέκβαζεο έρεη φλησο επίδξαζε ζηελ ηάζε πξνζέγγηζεο 
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ζηελ επηρεηξεκαηνινγία. πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παξέκβαζεο 

ε ηάζε πξνζέγγηζεο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία απμάλεηαη.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ ηάζε απνθπγήο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

 

Πίνακασ 12. Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ παράμετροι για τθν τάςθ αποφυγισ τθσ επιχειρθματολογίασ τθσ 
πειραματικισ ομάδασ πριν και μετά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου παρζμβαςθσ 

Σάζη αποθςγήρ ηηρ 

επισειπημαηολογίαρ 

Mean SD 

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ παξέκβαζεο 

22.62 4.05 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ παξέκβαζεο 

16.54 2.79 

 

Πίνακασ 13. Αποτελζςματα ελζγχου Paired Samples T-test για τθν τάςθ αποφυγισ τθσ επιχειρθματολογίασ 
ςτθν πειραματικι ομάδα 

Σάζη αποθςγήρ ηηρ επισειπημαηολογίαρ t df Sig 

Sum_Negative_Before - 

Sum_Negative_After 

4.65 12 0.001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, πξνέθπςε φηη ππήξρε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ηάζε απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πξηλ 

(Mean=22.62, SD= 4.05) θαη κεηά (Mean= 16.54, SD= 2.79) ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ παξέκβαζεο (t(12)= 4.65, p= 0.001). Σα απνηειέζκαηα απηά ζπληζηνχλ φηη ε 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παξέκβαζεο έρεη φλησο επίδξαζε ζηελ ηάζε απνθπγήο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο. πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παξέκβαζεο ε 

ηάζε απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο κεηψλεηαη.  

Β.7.6. Διαφοροπούηςη τησ τϊςησ προςϋγγιςησ τησ επιχειρηματολογύασ και τησ 

τϊςησ αποφυγόσ τησ μεταξύ αρχικόσ χορόγηςησ ερωτηματολογύου και 

επαναχορόγηςησ ςτην ομϊδα ελϋγχου. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζηε δηαθνξά ησλ κέζσλ 

φξσλ ζηελ ηάζε πξνζέγγηζεο θαη απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, κεηαμχ ηεο αξρηθήο ρνξήγεζεο θαη επαλαρνξήγεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

εθαξκφζηεθε ν παξακεηξηθφο έιεγρνο Paired Samples T-test. Απφ ηελ αλάιπζε, 
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εμαηξέζεθαλ ζπλνιηθά ηέζζεξα παηδηά, εθ ησλ νπνίσλ ηξία (κε id=9, id=13 θαη 

id=15) ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κφλν θαηά ηελ επαλαρνξήγεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, θαη έλα παηδί (κε id=6) πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα κφλν θαηά 

ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπνκέλσο, ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ ζηα 

νπνία εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο ήηαλ δέθα (10).  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ ηάζε πξνζέγγηζεο ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

 

Πίνακασ 14. Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ παράμετροι για τθν τάςθ προςζγγιςθσ τθσ επιχειρθματολογίασ τθσ 
ομάδασ ελζγχου ςτθν αρχικι χοριγθςθ και επαναχοριγθςθ του ερωτθματολογίου 

Σάζη πποζέγγιζηρ ζηην 

επισειπημαηολογία 

Mean SD 

Αξρηθή ρνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίνπ 

30 9.58 

Δπαλαρνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίνπ 

30 7.67 

 

Πίνακασ 15. Αποτελζςματα ελζγχου Paired Samples T-test για τθν τάςθ προςζγγιςθσ τθσ επιχειρθματολογίασ 
ςτθν ομάδα ελζγχου 

Σάζη πποζέγγιζηρ ζηην 

επισειπημαηολογία 

t df Sig 

Sum_Positive_Before - Sum_Postive_After .000 9 1.000 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, δελ ππήξρε θακία δηαθνξά ζηελ 

ηάζε πξνζέγγηζεο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ αλάκεζα ζηελ 

αξρηθή ρνξήγεζε θαη επαλαρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ ηάζε απνθπγήο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
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Πίνακασ 16. Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ παράμετροι για τθν τάςθ αποφυγισ τθσ επιχειρθματολογίασ τθσ 
ομάδασ ελζγχου ςτθν αρχικι χοριγθςθ και επαναχοριγθςθ του ερωτθματολογίου 

Σάζη αποθςγήρ ηηρ 

επισειπημαηολογίαρ 

Mean SD 

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ παξέκβαζεο 

22.10 6.47 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ παξέκβαζεο 

23.90 6.10 

 

Πίνακασ 17. Αποτελζςματα ελζγχου Paired Samples T-test για τθν τάςθ αποφυγισ τθσ επιχειρθματολογίασ 
ςτθν ομάδα ελζγχου 

Σάζη αποθςγήρ ηηρ επισειπημαηολογίαρ t df Sig 

Sum_Negative_Before - 

Sum_Negative_After 

-0.653 9 0.53 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, πξνέθπςε φηη δελ 

ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ηάζε απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

αλάκεζα ζηελ αξρηθή ρνξήγεζε (Mean=22.10, SD= 6.47) θαη ηελ επαλαρνξήγεζε 

(Mean= 23.90, SD= 6.10) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (t(9)= -0.653, p= 0.53) ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ.  

Β.8. Επεξεργαςύα δεδομϋνων από τη ςυμμετοχικό παρατόρηςη και 

τισ κλεύδεσ του κριτικού φύλου 

Έλα αθφκα εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλά καο ήηαλ 

ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Ζ κέζνδνο απηή ιεηηνχξγεζε ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

επηθνπξηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο. ε έλα εκεξνιφγην πνπ 

δηαηεξεί ν δάζθαινο-εξεπλεηήο θαηαγξάθνληαη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ 

καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο 

πνπ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Μέζα απφ ηα θείκελα ησλ 

εκεξνινγίσλ θαίλεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε θαη αιιαγή ζηάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ απφ 

ηε κηα ζπλάληεζε σο ηελ επφκελε. Ζ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε καο βνήζεζε, ψζηε 

λα έρνπκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ζρνιηθήο εκπεηξίαο (Wright, 1993). 

Δπηθνπξηθά πξνο ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ιεηηνχξγεζαλ θαη νη θιείδεο 

παξαηήξεζεο ηνπ θξηηηθνχ θίινπ. Πξφθεηηαη γηα πίλαθεο κε ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ 

ηεο νκάδαο ζηνπο νπνίνπο θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ θξηηηθφ θίιν (ζηελ πεξίπησζή καο 
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πξφθεηηαη γηα κηα ζπλάδειθν ζην ζρνιείν) ν βαζκφο ελδηαθέξνληνο θαη ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηελ εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ θάζε ζπλάληεζε.
10

 

ην εκεξνιφγην απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζηελ αξρή θαηαγξάθνληαη 

παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

παηδηψλ σο πξνο ηε δηαδηθαζία. Υαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε έλα 

απφζπαζκα πνπ αθνξά ηελ πξψηε καο παξέκβαζε: «...ππήξρε αξθεηή έληαζε ζηελ 

αξρή θαηά ην πεξπάηεκα ζηνλ ρώξν. Σα παηδηά ην είδαλ πεξηζζόηεξν σο παηρλίδη, 

κηινύζαλ, πείξαδαλ ην έλα ην άιιν, δπζθνιεύνληαλ λα αθνύζνπλ ηελ επόκελε εληνιή 

θαη έπξεπε πνιιέο θνξέο λα πσ πσο δελ πξέπεη λα κηιάκε εθείλε ηελ ώξα. Ήηαλ βέβαηα 

πην πνιύ ν ελζνπζηαζκόο γηα ην θαηλνύξην πνπ ζπκβαίλεη, παξά ε αδπλακία 

ζπλεξγαζίαο...». 

ηαδηαθά, νη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ άξρηζαλ λα ζηαζεξνπνηνχληαη θαη νη 

παξαηεξήζεηο ζηα εκεξνιφγηα λα αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζην πεξηερφκελν ησλ 

δξάζεσλ θαη φρη ζηηο δηαδηθαζίεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηε δεχηεξε ζπλάληεζή καο 

αλαθέξεηαη: «Σα παηδηά ζήκεξα ήηαλ θαιύηεξα ζηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο. Καιύηεξν 

πεξπάηεκα ζηνλ ρώξν θαη πην θαζαξέο παγσκέλεο εηθόλεο. Ήηαλ επίζεο θαινί 

αθξναηέο ζηελ Ηζηνξία... Ζ καζήηξηα Ε. αλέθεξε πσο αλ ήηαλ απηή ν παηέξαο ηνπ 

άζσηνπ πηνύ, ζα ηνλ έδησρλε κε ηηο θινηζηέο!». 

Απφ ηηο επφκελεο ζπλαληήζεηο, ζηα εκεξνιφγηα θαηαγξάθνληαη επηρεηξήκαηα 

ησλ παηδηψλ πνπ καο έθαλαλ ηδηαίηεξε εληχπσζε. Χζηφζν, ππάξρνπλ παηδηά πνπ 

αθφκα δπζθνιεχνληαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη πνιχ αδχλακε. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπκε: «...ν Θ., ν Γ. θαη ε Α. δε ζπκκεηέρνπλ πνιύ... ε Μ. ππεξαζπίδεηαη κε δήιν 

ηελ άπνςή ηεο... ν Ζ. θαη ν Γ. παξόιν πνπ είλαη ζηελ ίδηα νκάδα θαη ζπλεξγάδνληαη 

θαιά, δηαθσλνύλ κε επηρεηξήκαηα γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθώλ. Σνπο θακάξσλα! Ο 

. ιέεη πσο δε ρξεηάδεηαη ηνπο γνλείο ηνπ, γηαηί κπνξεί θαη κόλνο ηνπ... δελ πεξίκελα 

θάπνηνο λα πεηάμεη ηελ θαξηέια κε ηνπο γνλείο ηνπ ηόζν εύθνια!». 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί αθφκα θαη ην απφζπαζκα απφ ηελ έθηε καο ζπλάληεζε 

πνπ ήηαλ ην ζεαηξνπαηδαγσγηθφ γηα ην bullying. Αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά: 

«ήκεξα ην πξόγξακκα ήηαλ ηέιεην! Μαο πήξε βέβαηα παξαπάλσ ώξα, αιιά 

πξαγκαηηθά άγγημε ηα παηδηά. Ο Ζ. ζηνλ αλαζηνραζκό έβαιε ηα θιάκαηα θαη καο 

εθκπζηεξεύηεθε πσο έρεη πέζεη ν ίδηνο ζύκα δηαδηθηπαθνύ εθθνβηζκνύ από θάηη 

κεγαιύηεξα παηδηά!». 

                                                           
10

 Ζ θιείδα παξαηήξεζεο ηνπ θξηηηθνχ θίινπ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα 3. 
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Β.9. Περιοριςμού τησ ϋρευνασ 

Ζ παξνχζα έξεπλα πινπνηήζεθε ππφ ηελ επίδξαζε θάπνησλ πεξηνξηζκψλ, 

ηνπο νπνίνπο νθείινπκε λα αλαθέξνπκε πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε απνηίκεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

Αξρηθά, ε έξεπλα δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηπραίν δείγκα, αιιά 

εθαξκφζηεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαη φρη αληηπξνζσπεπηηθφο. 

Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα, ήηαλ αξθεηά δχζθνιν λα 

βξεζεί εξεπλεηηθφ εξγαιείν κέηξεζεο θαη γηα απηφ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ θιίκαθα 

Infante θαη Rancer (1982) κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, αθνχ πξψηα ηελ 

ηξνπνπνηήζακε θαη ηε ζηαζκίζακε ζην ίδην ζρνιείν θαηά ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ 

έηνο. 

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

θέηνο ην ζρνιείν καο ίδξπζε φκηιν ξεηνξηθήο θαη έηζη αξθεηνί καζεηέο απφ ηελ 

νκάδα ειέγρνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

εξγαζηήξηα παξφκνηαο θχζεο κε απηά πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο 

θαη εθαξκφζηεθαλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα. 

Β.10 . Αποτύμηςη αποτελεςμϊτων – Συμπερϊςματα 

Θεσξνχκε φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο θαηάθεξε λα 

επηθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηε βειηίσζε ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη 

ζε θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε επηρεηξεκάησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ηα άηνκα ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδα εκθάληζαλ πεξηζζφηεξε δηάζεζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε επηρεηξεκάησλ. Με άιια ιφγηα, βειηηψζεθε ε 

ζηάζε ζηελ πξνζέγγηζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο κεηά απφ ην πξφγξακκα παξέκβαζεο 

ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, φπσο θαίλεηαη ζηα ζεθνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ: 
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Γράφθμα 10. Θθκογράμματα με τθν απεικόνιςθ τθσ ςαφοφσ βελτίωςθσ τθσ πειραματικισ ομάδασ ωσ προσ τθν 
προςζγγιςθ τθσ επιχειρθματολογίασ ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου 

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ ζην δεκνηηθφ, ηηο νπνίεο αθνινχζεζε ε 

νκάδα ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθέο θαη επαξθείο γηα λα αιιάμνπλ ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ λα 

πξνζεγγίδνπλ ή λα απνθεχγνπλ ηελ θαηαζθεπή επηρεηξεκάησλ. 

Σαπηφρξνλα κε ηε βειηίσζε ηεο ηάζεο πξνζέγγηζεο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία, 

είρακε κείσζε ηεο ηάζεο απνθπγήο ηεο ζηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. 

Δπνκέλσο, ηα παηδηά απφ ηε κηα πιεπξά έγηλαλ πην δεθηηθά ζηε ρξήζε επηρεηξεκάησλ 

θαη απφ ηελ άιιε ζηακάηεζαλ λα απνθεχγνπλ θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ 

επηρεηξεκαηνινγία. Κάηη αληίζηνηρν δελ παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα ειέγρνπ, ζηελ 

νπνία κάιηζηα ε ηάζε απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο παξνπζίαζε αλεπαίζζεηε 

αχμεζε, φπσο θαίλεηαη ζηα ζεθνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ: 

 

 

Γράφθμα 11. Θθκογράμματα με τθν απεικόνιςθ τθσ μείωςθσ τθσ τάςθσ αποφυγισ τθσ επιχειρθματολογίασ 
ςτθν πειραματικι ομάδα ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου 
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Σα παξαπάλσ επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ αξρηθή καο ππφζεζε φηη ε ρξήζε 

ηερληθψλ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζηάζε ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηάζε πξνο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζε καζεηέο δεκνηηθνχ κπνξεί 

λα βειηησζεί θαη ηαπηφρξνλα ε ηάζε ηνπο λα απνθεχγνπλ θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ 

ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ λα κεησζεί κέζα απφ δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα. πλεπψο, ε ηάζε ηνπ 

αηφκνπ πξνο ηελ επηρεηξεκαηνινγία δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη έλα παγησκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ ζε απηήλ ηελ ειηθία. 

Αθφκα, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έξρνληαη λα ζπκθσλήζνπλ 

θαη λα δξάζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε απνηειέζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο ηεο Φ. 

Δγγιέδνπ ζχκθσλα κε ηα νπνία ε δηδαζθαιία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν (Δγγιέδνπ, 2011). 

Έηζη ινηπφλ, κέζα απφ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, ηα παηδηά 

ηνπ δεκνηηθνχ κπνξνχλ φρη κφλν λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ιφγν, αιιά 

θαη λα αιιάμνπλ ηε ζηάζε πνπ είραλ απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ηε 

ρξήζε ηνπ. 

Σα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα εξγαζηήξηα ζηφρεπαλ λα θέξνπλ ηα παηδηά 

αληηκέησπα κε δηιήκκαηα, δηαθσλίεο θαη αληηθξνπφκελεο απφςεηο θαη κέζα ζε έλα 

θιίκα ακνηβαίαο αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο έδσζαλ ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο 

ρψξν θαη ρξφλν γηα λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ θαη λα εμεγήζεη ζε ηη ζπκθσλεί ή 

δηαθσλεί κε ηνπο ππφινηπνπο. 

Γξήγνξα παξαηεξήζακε φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά ήζειαλ λα 

εθθξαζηνχλ κέζα απφ ηα δξακαηηθά παηρλίδηα. Ζ απμεκέλε ζπκκεηνρή ζε απηά είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε αιιειεπίδξαζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, ηε 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζθέςεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο πην 

«αλνηθηήο» ζπλείδεζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αθφκα θαη ηα πην ζπλεζηαικέλα παηδηά κπφξεζαλ 

κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, λα πείζνπλ ηνπο θίινπο 

ηνπο θαη λα κελ παξαζπξζνχλ απφ ηα ηερλάζκαηα ησλ άιισλ ξφισλ. 

πκπεξαζκαηηθά, έλα πξφγξακκα εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, αλ εθαξκνζηεί ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη θαη λα εληζρχζεη ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ιφγν ησλ παηδηψλ. 
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Β.11. Συζότηςη – Προτϊςεισ 

Ζ έξεπλα ππέδεημε ηε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε σο θαηάιιειν 

δηδαθηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αιιαγή θαη ηελ θαιιηέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο 

απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ απφ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ. 

Μέζα απφ κηα πιεζψξα ηερληθψλ κπνξεί κε επράξηζην θαη παηγληψδε ηξφπν 

λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε λα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο επηρεηξεκάησλ, αιιά ηαπηφρξνλα λα θαιιηεξγήζνπλ θαη ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα δεκηνπξγνχλ ηα δηθά ηνπο επηρεηξήκαηα θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ιφγν ηνπο σο εξγαιείν πεηζνχο. 

 Χζηφζν, επεηδή έρνπλ γίλεη ειάρηζηεο έξεπλεο ζηε ρψξα καο γηα ην ζέκα 

απηφ, πηζηεχνπκε πσο είλαη αλάγθε λα γίλνπλ κειέηεο ζε κεγαιχηεξν δείγκα γηα πην 

αληηθεηκεληθά θαη γεληθεχζηκα απνηειέζκαηα. 

Αθφκα, ζα άμηδε λα δηεξεπλεζεί αλ έλα πξφγξακκα Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ 

απνηειεζκαηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη αλάπηπμεο δνκεκέλσλ επηρεηξεκάησλ. 

Δπηπιένλ, έλα πξφγξακκα εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε ζέκαηα θξίζηκα γηα 

ηελ θνηλσλία καο, φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ν ξαηζηζκφο ή ν 

πφιεκνο, ψζηε ηα παηδηά λα έρνπλ άπνςε θαη λα αληηδξνχλ θξηηηθά ζηα γεγνλφηα. 
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Παρϊρτημα 1 

1η Παρϋμβαςη: Η παραβολό του καλού Σαμαρεύτη 

Ζ πξψηε καο παξέκβαζε είλαη εκπλεπζκέλε απφ ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ (ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2017: 16). Ζ δηάξζξσζε ηεο παξέκβαζεο κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί σο εμήο: 

Παηρλίδη εηζαγσγήο – Υσξηζκφο ζε νκάδεο: 

Οη καζεηέο πεξπαηνχλ ειεχζεξα ζηνλ ρψξν. Με ην πξψην παιακάθη ηνπ 

δαζθάινπ – εκςπρσηή ηα παηδηά θαινχληαη λα ζρεκαηίζνπλ δεπγάξη κε ηνλ πην 

θνληηλφ ηνπο ζπκκαζεηή. Έπεηηα, ζπλερίδεηαη ην πεξπάηεκα. Με ην δεχηεξν 

παιακάθη ηνπ δαζθάινπ – εκςπρσηή ηα παηδηά θηηάρλνπλ ηξηάδα κε ηνπο πην 

θνληηλνχο ηνπο ζπκκαζεηέο. Με ην ηξίην παιακάθη ζρεκαηίδνπλ μαλά ην πξψην ηνπο 

δεπγάξη. Με ην ηέηαξην παιακάθη θηηάρλνπλ μαλά ηελ ηξηάδα. Γηαηεξψληαο ηηο 

ηξηάδεο ηνπο, νη καζεηέο θαινχληαη λα θαζίζνπλ θάησ ζε θχθιν γηα ηελ επφκελε 

δξάζε. 

Παηρλίδη ζπγθέληξσζεο: 

ρεκαηίδνπκε έλαλ θχθιν θαη πηαλφκαζηε φινη απφ ηα ρέξηα. Ο δάζθαινο 

αξρίδεη θαη ζηέιλεη ηνπο «παικνχο» ηεο θαξδηάο ηνπ ζθίγγνληαο ηα ρέξηα ησλ 

δηπιαλψλ ηνπ. Δμεγεί ζηα παηδηά φηη ην ζθίμηκν πνπ ληψζνπλ πξέπεη λα ην 

κεηαδψζνπλ θαη απηά ζηνπο δηπιαλνχο ηνπο, ψζηε νη παικνί λα επηζηξέςνπλ μαλά 

ζηνλ δάζθαιν θαη απηφο λα «κελ πεζάλεη». Μεηά απφ ιίγα ιεπηά, φινη είκαζηε 

έηνηκνη λα μεθηλήζεη ε αθήγεζε. 

Αθήγεζε: 

Κάπνηνο άλζξσπνο απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ έθαλε κηα θνξά έλα ηαμίδη. ηνλ 

δξφκν έηπρε λα ηνπ επηηεζνχλ ιεζηέο. Σνλ ρηχπεζαλ, ηνπ πήξαλ φια ηνπ ηα 

πξάγκαηα θαη ηνλ παξάηεζαλ ζηνλ δξφκν κηζνπεζακέλν. Απφ εθείλνλ ηνλ δξφκν, 

έηπρε λα πεξάζεη θάπνηνο πνπ ήηαλ ηεξέαο ζηνλ λαφ ηεο Ηεξνπζαιήκ. Δίδε ηνλ 

ηξαπκαηηζκέλν άλζξσπν, αιιά ηνλ πξνζπέξαζε ρσξίο λα ηνπ δψζεη ζεκαζία. Μεηά 

απφ απηφλ, πέξαζε έλαο πνπ εξγαδφηαλ ζηνλ λαφ. Σν ίδην θη απηφο. Παξφιν πνπ ηνλ 

είδε, ηνλ πξνζπέξαζε ρσξίο λα ηνπ δψζεη ζεκαζία. 

Πέξαζε ηφηε θη έλαο απφ ηε ακάξεηα. Έλαο ακαξείηεο. Οη άλζξσπνη απφ 

ηελ Ηεξνπζαιήκ δε ζπκπαζνχζαλ ηνπο ακαξείηεο θαη ηνπο πεξηθξνλνχζαλ. 

Γηάδξνκνο ηεο ζπλείδεζεο: 
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Ο δάζθαινο ξσηά πνηνο απφ ηνπο καζεηέο ζα ήζειε λα ππνδπζεί ηνλ 

ακαξείηε. Σα ππφινηπα παηδηά θηηάρλνπλ έλαλ δηάδξνκν ηνπνζεηεκέλα αληηθξηζηά, 

ψζηε απφ κέζα λα πεξάζεη ν καζεηήο – ακαξείηεο. Καζψο ν ηειεπηαίνο πεξλάεη 

αξγά κέζα απφ ηνλ δηάδξνκν, νη ζπκκαζεηέο ηνπ ηνχ ιέλε ςηζπξηζηά ηηο ζθέςεηο θαη 

ηηο ζπκβνπιέο ηνπο, ζαλ λα είλαη ε ζπλείδεζε ηνπ ακαξείηε. Όηαλ ν ακαξείηεο 

νινθιεξψλεη ην πέξαζκά ηνπ απφ ηνλ δηάδξνκν, κπνξεί λα καο αλαθνηλψζεη ηη 

απνθάζηζε λα θάλεη ηειηθά. 

Παγσκέλεο εηθφλεο: 

Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο καο λα ζρεκαηίζνπλ ηηο ηξηάδεο φπσο είραλ 

πξνθχςεη απφ ηελ πξψηε καο εηζαγσγηθή δξάζε. Σνπο δεηάκε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

παγσκέλε εηθφλα ζηελ νπνία λα θαίλεηαη πψο κπνξεί λα ζπκπεξηθέξζεθε ν 

ακαξείηεο. Όηαλ αγγίμνπκε ηα παηδηά, κπνξνχλ λα πνπλ θσλαρηά ηηο ζθέςεηο ηνπ 

ξφινπ ηνπο. Αθνχ παξνπζηάζνπλ φιεο νη νκάδεο ηηο εηθφλεο ηνπο, δεηάκε απφ ηα 

παηδηά λα θαζίζνπλ πάιη θάησ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. 

Αθήγεζε: 

Απηφο ν ακαξείηεο φκσο, θαζψο πιεζίαζε ηνλ ηξαπκαηηζκέλν, ηνλ είδε θαη 

ηνλ ζπιαρλίζηεθε. Πήγε θνληά ηνπ, πεξηπνηήζεθε ηηο πιεγέο ηνπ θαη ηηο έδεζε θαιά. 

Μεηά, ηνλ αλέβαζε ζην δηθφ ηνπ δψν θαη ηνλ κεηέθεξε ζην πην θνληηλφ παλδνρείν. 

Σνλ μάπισζε ζε έλα θξεβάηη θαη ηνλ θξφληηζε. Σελ άιιε κέξα, ν ακαξείηεο έπξεπε 

λα ζπλερίζεη ην ηαμίδη ηνπ. Έδσζε ινηπφλ ζηνλ παλδνρέα δχν αζεκέληα λνκίζκαηα 

θαη ηνπ είπε: «Φξφληηζέ ηνλ θαη φ,ηη παξαπάλσ μνδέςεηο, εγψ φηαλ μαλαπεξάζσ ζα 

ζε πιεξψζσ». 

Αλαζηνραζκφο – Αλαηξνθνδφηεζε: 

Σα ηειεπηαία δέθα ιεπηά κπνξνχλ λα αθηεξσζνχλ ζε κηα ζπδήηεζε 

αλαζηνραζκνχ θαη αλαηξνθνδφηεζεο γχξσ απφ νξηζκέλα εξσηήκαηα, φπσο: «Δίλαη 

θαιφ λα πξνζθέξνπκε ηε βνήζεηά καο ζε θάπνηνλ άγλσζην;», «Δζείο έρεηε βνεζήζεη 

πνηέ θάπνηνλ πνπ ην είρε αλάγθε;», «Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν απφ ηε ζεκεξηλή καο 

δξαζηεξηφηεηα;». 

2η Παρϋμβαςη: Η παραβολό του Αςώτου Υιού 

Καη απηή ε παξέκβαζε είλαη παξκέλε απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

(ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2017: 46-47). Ζ δηάξζξσζή ηεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο εμήο: 

Παηρλίδη ζπγθέληξσζεο: 
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Χο δξαζηεξηφηεηα ζπγθέληξσζεο επηιέγνληαη γηα δεχηεξε θνξά νη παικνί, 

φπνπ εκςπρσηήο θαη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ έλαλ θχθιν θαη πηάλνληαη φινη απφ ηα 

ρέξηα. Ο δάζθαινο αξρίδεη θαη ζηέιλεη ηνπο «παικνχο» ηεο θαξδηάο ηνπ ζθίγγνληαο 

ηα ρέξηα ησλ δηπιαλψλ ηνπ, νη νπνίνη ηνπο κεηαδίδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηνπο 

επφκελνπο, κέρξη νη παικνί λα επηζηξέςνπλ μαλά ζηνλ δάζθαιν θαη απηφο λα «κελ 

πεζάλεη». Σν παηρλίδη απηφ άξεζε ηδηαίηεξα ζηα παηδηά θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν 

επηιέρζεθε μαλά γηα ηε δεχηεξε παξέκβαζή καο. 

Υσξηζκφο ζε νκάδεο: 

Ο ρσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο έγηλε απηή ηε θνξά ηπραία κε ηε ρξήζε 

θιήξνπ. Ο δάζθαινο – εκςπρσηήο έρεη ηνπνζεηήζεη νξηζκέλν αξηζκφ απφ κηθξά 

ραξηάθηα ζε δηάθνξα ρξψκαηα κέζα ζε έλα θνπηί θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

ηξαβήμνπλ έλα ραξηάθη. Όζνη ηπραίλνπλ ην ίδην ρξψκα ζα απνηεινχλ θαη κηα νκάδα. 

Αθήγεζε: 

Κάπνηνο άλζξσπνο είρε δχν γηνπο. Μηα κέξα, ν κηθξφηεξνο είπε ζηνλ παηέξα 

ηνπ: «Παηέξα, δψζε κνπ ην κεξίδην ηεο πεξηνπζίαο πνπ κνπ αλαινγεί». Δθείλνο, ηνπο 

κνίξαζε ηελ πεξηνπζία. Ύζηεξα απφ ιίγεο κέξεο, ν κηθξφηεξνο γηνο ηα κάδεςε φια θη 

έθπγε ζε κηα ρψξα καθξηλή. 

Παγσκέλεο εηθφλεο: 

Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνχλ ζηηο νκάδεο, φπσο απηέο πξνέθπςαλ 

απφ ηελ θιήξσζε κε ηα ρξσκαηηζηά ραξηάθηα. Ο δάζθαινο – εκςπρσηήο γπξίδεη ηελ 

πιάηε ηνπ θαη κεηξά θσλαρηά σο ην ηξία. Όηαλ γπξίζεη, φιεο νη νκάδεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ αλαπαξαζηήζεη ηε ζθελή ηνπ απνρσξηζκνχ, ηε ζηηγκή δειαδή πνπ ν «Άζσηνο 

Τηφο» απνθαζίδεη λα εγθαηαιείςεη ηνλ παηέξα θαη ηνλ αδειθφ ηνπ. 

Αθνχ παξαηεξήζνπκε φιεο ηηο νκάδεο δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα 

ραιαξψζνπλ, λα θαζίζνπλ εθεί πνπ βξίζθνληαη θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε 

ηεο ηζηνξίαο. 

Αθήγεζε: 

ηε ρψξα πνπ πήγε ζθφξπηζε ηελ πεξηνπζία ηνπ θάλνληαο άζσηε δσή. Όηαλ 

ηα μφδεςε φια, έηπρε λα πέζεη κεγάιε πείλα ζηε ρψξα εθείλε, θη άξρηζε θη απηφο λα 

ζηεξείηαη. Πήγε ινηπφλ θη έγηλε εξγάηεο ζε έλαλ απφ ηνπο πνιίηεο εθείλεο ηεο ρψξαο, 

ν νπνίνο ηνλ έζηεηιε ζηα ρσξάθηα λα βφζθεη ρνίξνπο. Έθηαζε ζην ζεκείν λα ζέιεη λα 

ρνξηάζεη κε ηελ ηξνθή ησλ ρνίξσλ, αιιά θαλέλαο δελ ηνπ έδηλε νχηε θαλ απηή λα 

θάεη! 

Βξηζθφηαλ ζε απειπηζία. Γελ ήμεξε ηη λα θάλεη... 
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Γηάδξνκνο ηεο ζπλείδεζεο: 

Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ έλαλ δηάδξνκν. Έλαο καζεηήο πνπ ππνδχεηαη ηνλ γην 

ηεο ηζηνξίαο καο πεξλάεη απφ κέζα. Καηά ην πέξαζκά ηνπ, νη ππφινηπνη ηνλ 

ζπκβνπιεχνπλ ςηζπξηζηά ζαλ λα είλαη ε εζσηεξηθή ηνπ θσλή. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί 

λα επαλαιεθζεί, ψζηε λα πεξάζνπλ πεξηζζφηεξνη καζεηέο κέζα απφ ηνλ δηάδξνκν 

θαη βγαίλνληαο λα καο αλαθνηλψζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο «ηη ζα έθαλαλ, αλ ήηαλ ζηε 

ζέζε ηνπ γηνπ;». 

Αθήγεζε: 

Σειηθά θάπνηα ζηηγκή ν γηνο ζθέθηεθε θαη είπε: «Πφζνη εξγάηεο ηνπ παηέξα 

κνπ έρνπλ πεξίζζην ςσκί, θη εγψ πεζαίλσ ηεο πείλαο! Θα ζεθσζψ θαη ζα πάσ ζηνλ 

παηέξα κνπ θαη ζα ηνπ πσ:…». 

Αηνκηθή γξαθή ζε ξφιν: 

Ο θαζέλαο γξάθεη ζε έλα ραξηάθη ηη ζα έιεγε ζηνλ παηέξα, ψζηε λα ηνλ πείζεη 

λα ηνλ δερηεί πίζσ. Γπξίδνπκε φια ηα ραξηηά αλάπνδα θάησ ζην πάησκα ζηε κέζε 

ηνπ θχθινπ. Σα αλαθαηεχνπκε θαη ηα κνηξάδνπκε ηπραία ζε φια ηα παηδηά. Καζέλαο 

δηαβάδεη απηφ πνπ ηνπ έηπρε. ην ηέινο, ξσηάκε ηα παηδηά αλ, θαηά ηε γλψκε ηνπο, 

ζα πεηζφηαλ ν παηέξαο θαη πνηα επηρεηξήκαηα ζηα ζεκεηψκαηα λνκίδνπλ φηη είλαη ηα 

πην ηζρπξά. 

Αθήγεζε: 

Ξέξεηε εθείλνο ηη ζθέθηεθε λα ηνπ πεη; 

«Παηέξα, ακάξηεζα ζηνλ Θεφ θαη ζε ζέλα. Γελ είκαη άμηνο λα ιέγνκαη πηα 

γηνο ζνπ. Πάξε κε λα ζνπ δνπιέςσ σο εξγάηεο ζνπ». 

εθψζεθε ινηπφλ θαη μεθίλεζε λα πάεη ζηνλ παηέξα ηνπ. Δλψ ήηαλ αθφκε 

καθξηά, ηνλ είδε ν παηέξαο ηνπ, ηνλ ζπιαρλίζηεθε, έηξεμε, ηνλ αγθάιηαζε ζθηρηά θαη 

ηνλ θηινχζε αζηακάηεηα! Σφηε, ν γηνο ηνπ ηνχ είπε: «Παηέξα, ακάξηεζα ζηνλ Θεφ 

θαη ζε ζέλα. Γελ είκαη άμηνο λα ιέγνκαη πηα γηνο ζνπ. Πάξε κε λα ζνπ δνπιέςσ σο 

εξγάηεο ζνπ». 

Ο παηέξαο ηνπ γχξηζε ζηνπο δνχινπο ηνπ θαη είπε: «Βγάιηε γξήγνξα ηελ 

θαιχηεξε ζηνιή θαη ληχζηε ηνλ. Φέξηε θαη ην θαινζξεκκέλν κνζράξη θαη ζθάμηε ην, 

λα θάκε, λα γηνξηάζνπκε, γηαηί ν γηνο κνπ ήηαλ λεθξφο θαη αλαζηήζεθε, ήηαλ 

ρακέλνο θαη βξέζεθε». Έηζη άξρηζε ην παλεγχξη! 

Ο κεγαιχηεξνο γηνο, θαζψο πιεζίαδε ζην ζπίηη εξρφκελνο απφ ην ρσξάθη, 

άθνπζε κνπζηθέο θαη ρνξνχο. Φψλαμε ινηπφλ έλαλ απφ ηνπο ππεξέηεο θαη ξψηεζε λα 
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κάζεη ηη ζπκβαίλεη. Δθείλνο ηνπ είπε: «Γχξηζε ν αδειθφο ζνπ θαη ν παηέξαο ζνπ 

έζθαμε ην θαινζξεκκέλν κνζράξη, γηαηί ράξεθε πνπ ήξζε πίζσ γεξφο». 

πλαηζζήκαηα ζην πάησκα: 

Σνπνζεηνχκε έλα κεγάιν θνκκάηη απφ ραξηί ηνπ κέηξνπ ζηε κέζε ηνπ θχθινπ 

θαη κνηξάδνπκε καξθαδφξνπο ζηα παηδηά. Σνπο δεηάκε λα γξάςνπλ πψο έλησζε ν 

αδειθφο θαη λα καο δηθαηνινγήζνπλ πξνθνξηθά, γηαηί λνκίδνπλ φηη έηξεθε ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα. 

Αθήγεζε: 

Απηφο ζχκσζε θαη δελ ήζειε λα κπεη ζην ζπίηη. «Δγψ ηφζα ρξφληα ζνπ 

δνπιεχσ θαη πνηέ δελ παξάθνπζα θακία εληνιή ζνπ. ε κέλα φκσο, δελ έδσζεο νχηε 

έλα θαηζίθη λα γηνξηάζσ κε ηνπο θίινπο κνπ! Όηαλ φκσο ήξζε απηφο ν γηνο ζνπ, πνπ 

θαηαζπαηάιεζε ηελ πεξηνπζία ζνπ, κέρξη θαη ην θαινζξεκκέλν κνζράξη έζθαμεο γηα 

ράξε ηνπ». 

Οκαδηθφο ξφινο παηέξα: 

Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα ππνδπζνχλ ηνλ παηέξα, λα ζεθσζνχλ φξζηνη θαη 

λα απαληήζνπλ ζηνλ γην ηεο αθήγεζεο. Πξνηξέπνπκε ηνπο καζεηέο καο λα δνκήζνπλ 

κηα απάληεζε βαζηζκέλε ζε έλα επηρείξεκα. 

Αθήγεζε: 

Ξέξεηε ηη είπε ν παηέξαο; 

«Παηδί κνπ, εζχ είζαη πάληνηε καδί κνπ θαη φ,ηη έρσ δηθφ κνπ είλαη θαη δηθφ 

ζνπ. Έπξεπε φκσο λα γηνξηάζνπκε θαη λα ραξνχκε, γηαηί ν αδειθφο ζνπ ήηαλ λεθξφο 

θαη αλαζηήζεθε, ήηαλ ρακέλνο θαη βξέζεθε». 

Αλαζηνραζκφο – Αλαηξνθνδφηεζε: 

Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα θαζίζνπλ ζε θχθιν θαη νξγαλψλνπκε κηα 

ζπδήηεζε βαζηζκέλνη ζε εξσηήκαηα φπσο: «Ση καο άξεζε;», «Ση καο εληππσζίαζε;», 

«Γηαηί ν Υξηζηφο δηάιεμε απηήλ ηελ παξαβνιή;», «Ση ήζειε λα πεη;». 

3η Παρϋμβαςη: Ταξύδι ςτο ϊγνωςτο 

Ζ ηξίηε παξέκβαζε εληάζζεηαη ζην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο 

Αγσγήο ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή 

δηδαθηηθή πξφηαζε ηεο ελφηεηαο Β «έρνπκε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο» 

(ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2015: 45-52). Ζ πξνζέγγηζε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη σζηφζν 

εκπλεπζκέλεο απφ ην πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ βξεηαληθνχ 



64 
 

ζπκβνπιίνπ «Γεμηφηεηεο Εσήο – Γηακνξθψλνληαο ελεξγνχο πνιίηεο» (Parry, & 

Ννκηθνχ, 2014). Ζ παξέκβαζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο εμήο: 

Γξαζηεξηφηεηα εηζαγσγήο – ζπγθέληξσζεο:  

Ο εκςπρσηήο ελεκεξψλεη ηνπ εθπαηδεπφκελνπο φηη πξφθεηηαη λα ζαιπάξνπλ 

ζε κηα λέα ρψξα θαη λα εγθαηαζηαζνχλ εθεί. Σνπο θαιεί έλαλ πξνο έλαλ κε ηε ζεηξά 

λα πνπλ κηα ιέμε πνπ ζα πεξηγξάθεη απηή ηε ρψξα. Ύζηεξα, ηνπο δεηά λα γξάςνπλ 

ζε έλα ραξηάθη έλα αληηθείκελν πνπ νπσζδήπνηε ζέινπλ ή ρξεηάδεηαη λα πάξνπλ καδί 

ηνπο. Ο πξψηνο καζεηήο θαιείηαη λα αλαθνηλψζεη ζηελ νκάδα ην αληηθείκελν πνπ 

έγξαςε θαη ν επφκελνο πξέπεη λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηινγή ηνπ πξψηνπ, αθφκα θη αλ 

δελ ζπκθσλεί κε απηή. Μπνξεί λα μεθηλήζεη θάπσο έηζη: «πηζηεχσ φηη ν 

πξνεγνχκελνο ζπκκαζεηήο κνπ ζέιεη λα πάξεη ην ... καδί ηνπ, γηαηί...». Έπεηηα, 

αλαθνηλψλεη ην δηθφ ηνπ απαξαίηεην αληηθείκελν, ν επφκελνο αηηηνινγεί ηελ επηινγή 

ηνπ θαη ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξη λα κηιήζνπλ φινη νη καζεηέο. 

Υσξηζκφο ζε νκάδεο: 

Ο εκςπρσηήο επηιέγεη έλαλ καζεηή θαη ηνπ δεηάεη λα δηαιέμεη δχν 

ζπκκαζεηέο ηνπ κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ επηιέμεη θνηλά πξνζσπηθά πξάγκαηα γηα ην 

κεγάιν ηαμίδη. Έπεηηα, θαιεί θάπνηνλ άιιν λα θάλεη ην ίδην θη έηζη νη καζεηέο 

ρσξίδνληαη ζε ηξηάδεο. ε θάζε ηξηάδα ν δάζθαινο – εκςπρσηήο δίλεη απφ έλαλ 

θιεηζηφ θάθειν κε θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ δηάθνξεο αλάγθεο, αγαζά θαη ππεξεζίεο 

πνπ φινη απνιακβάλνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο θαη πιεξνθνξεί ηνπο καζεηέο φηη 

ν θάθεινο απνηειεί ηηο «απνζθεπέο» ηνπο γηα ην ηαμίδη. 

Αθήγεζε θαη ηαπηφρξνλε αλαπαξάζηαζε (θαηεπζπλφκελνο απηνζρεδηαζκφο): 

(Γηα ηε δξαζηεξηόηεηα απηή κπνξνύκε λα πξνβάινπκε ζηνλ πξνβνιέα ηεο ηάμεο εηθόλεο 

κε θύκαηα θαη λα βάινπκε θάπνηα αληίζηνηρε κνπζηθή λα αθνύγεηαη απαιά. Ο 

δάζθαινο αθεγείηαη θαη ηαπηόρξνλα αλαπαξηζηά ν ίδηνο ηελ θαηάζηαζε πνπ αθεγείηαη. 

Καιεί ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ θη απηνί ζηελ αλαπαξάζηαζε). 

Δίκαζηε φινη κέζα ζην θαξάβη θαη ηαμηδεχνπκε γηα ηε λέα καο ήπεηξν. Δθεί 

πνπ ζα πάκε δελ ζα ππάξρνπλ άλζξσπνη, νπφηε, φηαλ θηάζνπκε, ζα είκαζηε εκείο 

ππεχζπλνη γηα ηελ ίδξπζε κηαο λέαο ρψξαο. 

ηελ αξρή ην ηαμίδη είλαη πνιχ επράξηζην. Ο ήιηνο ιάκπεη θαη ε ζάιαζζα 

είλαη ήξεκε θαη γαιήληα. Χζηφζν, κηα κεγάιε θαηαηγίδα εκθαλίδεηαη μαθληθά θαη ην 

θαξάβη θνπληέηαη επηθίλδπλα. Κνπληέηαη πνιχ! Ο θαπεηάληνο καο εηδνπνηεί φηη 

ππάξρεη πηζαλφηεηα λα βπζηζηεί! 

Γάζθαινο ζε ξφιν θαπεηάληνπ: 
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«Έθηαθηε αλαθνίλσζε! Κηλδπλεχνπκε λα βπζηζηνχκε! Πξέπεη λα πεηάμνπκε 

θάπνηα απφ ηα πξάγκαηά καο, ψζηε ην θαξάβη λα γίλεη πην ειαθξχ! Πξέπεη ε θάζε 

νκάδα λα μεθνξησζεί πέληε θάξηεο γηα λα κπνξέζεη ην θαξάβη λα επηπιέεη! Πξέπεη ε 

θάζε νκάδα λα ζπκθσλήζεη ηη ζα αθήζεη, θαζψο φ,ηη πεηάεη δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα 

ην μαλαπάξεη πίζσ! Πξέπεη ε θάζε νκάδα λα πεηάμεη πέληε απφ ηηο θάξηεο ηνπ 

θαθέινπ!» (ε απηφ ην ζεκείν, ν θαπεηάληνο κπνξεί λα πεξάζεη απφ θάζε νκάδα θαη 

λα ειέγμεη αλ φλησο άθεζε πέληε θάξηεο. Μπνξεί επίζεο λα πξνηξέςεη ηα παηδηά λα 

αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο). 

Αθήγεζε θαη ηαπηφρξνλε αλαπαξάζηαζε (θαηεπζπλφκελνο απηνζρεδηαζκφο): 

Δπηηέινπο ε θαηαηγίδα θφπαζε θαη κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε ην ηαμίδη καο. 

Κάλνπκε φινη καδί θνππί. Έρνπκε κηα έθηαθηε αλαθνίλσζε απφ ηε κεηεσξνινγηθή 

ππεξεζία:  

Γάζθαινο ζε ξφιν θαπεηάληνπ: 

«Έλαο ηπθψλαο θαηεγνξίαο 5 θαηεπζχλεηαη πξνο ην θαξάβη! Γηα λα 

επηβηψζνπκε πξέπεη λα πεηάμνπκε ζηε ζάιαζζα πέληε αθφκε θάξηεο! Να ζπκάζηε: 

κελ πεηάμεηε πξάγκαηα πνπ πηζαλφηαηα ζα ρξεηαζηείηε ζηε λέα ζαο ρψξα!». 

Ο δάζθαινο – θαπεηάληνο πεξλάεη αθφκα κηα θνξά γηα λα ειέγμεη ηηο θάξηεο 

ησλ νκάδσλ. Πξνηξέπεη ηνπο επηβάηεο λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα ηηο επηινγέο 

ηνπο κε εξσηήκαηα φπσο: «γηαηί αθήλεηο απηήλ ηελ θάξηα;», «γηαηί πηζηεχεηο φηη δε 

ζα ζνπ είλαη ρξήζηκε ζηε λέα ρψξα;». 

Αθήγεζε θαη ηαπηφρξνλε αλαπαξάζηαζε (θαηεπζπλφκελνο απηνζρεδηαζκφο): 

Οπθ! Παξά ηξίρα ηε γιηηψζακε! Σψξα έρνπκε θηάζεη ζρεδφλ ζηε λέα καο 

ήπεηξν! Α λα! Ννκίδσ φηη ηε βιέπσ πέξα καθξηά!  

Γάζθαινο ζε ξφιν θαπεηάληνπ: 

«Χρ! Μηα ηεξάζηηα θάιαηλα ρηχπεζε ην θαξάβη! Πξέπεη λα ην θάλνπκε αθφκα 

πην ειαθξχ! Πεηάμηε ηξεηο αθφκα θάξηεο ακέζσο!». 

Ο θαπεηάληνο πεξλάεη κηα ηειεπηαία θνξά λα ειέγμεη αλ πεηάρηεθαλ νη ηξεηο 

επηπιένλ θάξηεο. Γίλεη ηελ επθαηξία θαη ζηνπο ππφινηπνπο επηβάηεο λα αηηηνινγήζνπλ 

ηηο επηινγέο ηνπο. 

Αθήγεζε θαη ηαπηφρξνλε αλαπαξάζηαζε (θαηεπζπλφκελνο απηνζρεδηαζκφο): 

Δπηπρψο! Σα θαηαθέξακε! Φηάζακε! Γηα θνηηάμηε θαιά ηε λέα καο ρψξα! 

Βξείηε ε θάζε νκάδα έλαλ δηθφ ηεο ρψξν θαη εγθαηαζηαζείηε εθεί. Γείηε ηηο θάξηεο 

πνπ ζαο έρνπλ απνκείλεη κέρξη λα έξζεη ε ψξα ηνπ ζπκβνπιίνπ. ε ιίγν ζα 
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καδεπηνχκε φινη καδί ζε έλαλ θχθιν γηα λα απνθαζίζνπκε ηη θαλφλεο ζα ζεζπίζνπκε 

ζηε λέα καο παηξίδα. 

Αλαζηνραζκφο – Αλαηξνθνδφηεζε: 

Ο δάζθαιφο – εκςπρσηήο θαιεί φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπγθεληξσζνχλ ζε 

θχθιν. Σνπο απεπζχλεη νξηζκέλα εξσηήκαηα φπσο: «Έρεηε φια φζα ρξεηάδεζηε γηα 

λα επηβηψζεηε;», «Έρεηε φια φζα ρξεηάδεζηε γηα λα δήζεηε ζσζηά;», «Θα κπνξέζεηε 

ζε απηή ηε λέα ρψξα λα κεγαιψζεηε θαη λα αλαπηπρζείηε ζσζηά;», «Έρνπλ φιεο νη 

νκάδεο ηηο ίδηεο αλάγθεο;». 

Οκαδηθφ θνιιάδ: 

Οη νκάδεο θαινχληαη λα ηεξαξρήζνπλ ηηο ελαπνκείλαζεο θάξηεο ζε αλαγθαίεο 

γηα ηελ επηβίσζε θαη αλαγθαίεο γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε θαη ρξήζηκεο γηα ηελ θαιή 

δσή θαη λα θηηάμνπλ κηα ππξακίδα κε απηέο. Κάζε νκάδα νλνκάδεη ην θνιιάδ ηεο σο 

«ε ππξακίδα ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ». Όια ηα έξγα ηνηρνθνιινχληαη ζηελ ηάμε. 

4η Παρϋμβαςη: Το φαρμακεύο 

Ζ ηέηαξηε παξέκβαζή καο είλαη παξκέλε απφ ηνλ ρψξν ηεο αλαπηπμηαθήο 

ςπρνινγίαο. Χο πξνθείκελφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί έλα απφ ηα «εζηθά δηιιήκαηα» ηνπ 

Lawrence Kohlberg
11

. ηελ πεξίπησζή καο βέβαηα, δεηνχκελν δελ είλαη ε αλαδήηεζε 

ηνπ ζηαδίνπ ηεο εζηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ καο, αιιά ε ρξήζε επηρεηξεκάησλ 

θαη ε πξνζπάζεηα πεηζνχο ηνπ ζπλνκηιεηή. 

Σν πξνθείκελν: 

ε κηα επξσπατθή ρψξα κηα γπλαίθα είλαη πνιχ ζνβαξά άξξσζηε. Βξίζθεηαη 

ζηα πξφζπξα ηνπ ζαλάηνπ εμαηηίαο κηαο ζνβαξήο κνξθήο θαξθίλνπ. Οη γηαηξνί ηεο 

έδσζαλ πξνζεζκία δσήο γηα κεξηθνχο κήλεο. χκθσλα κε ηελ γλψκε ησλ εηδηθψλ 

ππάξρεη έλα θάξκαθν πνπ κπνξεί λα ηε ζψζεη. Σν θάξκαθν απηφ ην έρεη αλαθαιχςεη 

θάπνηνο θαξκαθνπνηφο, ν νπνίνο δεη ζηελ ίδηα πφιε θαη ην πνπιάεη πνιχ αθξηβά. Ζ 

δηαδηθαζία παξαζθεπήο ηνπ θαξκάθνπ θνζηίδεη 3.000 επξψ, αιιά ν θαξκαθνπνηφο ηε 

κηα δφζε θαξκάθνπ ηελ πνπιάεη 30.000 επξψ, δειαδή 10 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ην 

θφζηνο παξαγσγήο ηνπ. 

                                                           

11 Ο Lawrence Kohlberg (1927-1987) ήηαλ Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο, ν νπνίνο κειέηεζε ηελ αλάπηπμε 

ηεο εζηθήο ζθέςεο θαη δηαηχπσζε ηε ζεσξία ηεο εζηθήο αλάπηπμεο. Ο Kolhberg πξνζδηφξηζε έμη 

ζηάδηα εζηθήο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημε φηη ε ζσζηή εζηθή ζπιινγηζηηθή απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηε ιήςε εζηθψλ απνθάζεσλ (Cole, & Cole, 2001). 

https://www.e-psychology.gr/diasimoi-psychologoi/1221-lawrence-kohlberg.html
https://www.e-psychology.gr/diasimoi-psychologoi/1221-lawrence-kohlberg.html
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Ο θησρφο Γηάλλεο, ν ζχδπγνο ηεο άξξσζηεο γπλαίθαο, έηξεμε ζε φινπο ηνπο 

ζπγγελείο, θίινπο θαη γλσζηνχο ηνπ θαη ηνπο παξαθάιεζε λα ηνπ δαλείζνπλ ρξήκαηα. 

Υξεζηκνπνίεζε φια ηα δπλαηά λφκηκα κέζα γηα λα ζπγθεληξψζεη ην απαηηνχκελν 

πνζφ ησλ ρξεκάησλ θαη ηειηθά θαηάθεξε λα καδέςεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 15.000 

επξψ, δειαδή κφιηο ην κηζφ πνζφ ρξεκάησλ ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ θαξκάθνπ. 

'Έηξεμε ινηπφλ ζηνλ θαξκαθνπνηφ θαη ηνπ αλέθεξε πσο ε γπλαίθα ηνπ είλαη ζε 

θξίζηκε θαηάζηαζε θαη φηη ζα ηε ράζεη αλ δελ ηεο δψζεη ην θάξκαθν εγθαίξσο. 

Σνλ παξαθάιεζε ινηπφλ αλ κπνξεί λα ηνπ πνπιήζεη ην θάξκαθν θζελφηεξα ή 

ηνπιάρηζηνλ λα ηνπ θάλεη θάπνηα πίζησζε. Ζ απάληεζε ηνπ θαξκαθνπνηνχ ήηαλ 

θαηεγνξεκαηηθή: «ρη, εγώ αλαθάιπςα ην θάξκαθν θαη ζθνπεύσ λα θεξδίζσ πνιιά 

ρξήκαηα απ’ απηό». Ο θαξκαθνπνηφο επ‟ νπδελί δείρλεη ηελ θαιή δηάζεζε λα ην 

πνπιήζεη θζελφηεξα ή κε δφζεηο, γηαηί λνκίδεη φηη ε αλαθάιπςε ηνπ απηή είλαη ε 

επθαηξία ηνπ λα γίλεη πινχζηνο. Ο Γηάλλεο, αθνχ εμάληιεζε φια ηα δπλαηά λφκηκα 

κέζα πνπ είρε γηα λα αγνξάζεη ην θάξκαθν θαη δελ ηα θαηάθεξε, απειπηζκέλνο πηα, 

άξρηζε λα ζθέθηεηαη πψο λα δηαξξήμεη ην θαξκαθείν θαη λα θιέςεη ην θάξκαθν γηα 

λα ζψζεη ηε δσή ηεο ζπδχγνπ ηνπ (Πνπξθφο, 1990). 

Ζ νξγάλσζε ηεο παξέκβαζεο: 

Ο δάζθαινο εκςπρσηήο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο ηνπ φηη πξφθεηηαη λα 

θάλνπλ θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ. Σνπο εμεγεί πσο δε ρξεηάδνληαη ζξαλία, παξά κφλν 

θαζίζκαηα ηνπνζεηεκέλα ζε ζεηξέο, φπσο αθξηβψο ζε έλα ζέαηξν. Μαδί κε ηνπο 

καζεηέο θηηάρλνπλ ηνλ ρψξν. Δπάλσ ζηελ έδξα ηνπνζεηεί έλα κεγάιν ραξηί πνπ 

γξάθεη: «Φαξκαθείν». Ο δάζθαινο – εκςπρσηήο έρεη ήδε εηνηκάζεη ηφζα 

ζεκεηψκαηα φζα θαη νη καζεηέο ηνπ. Σα έρεη δηπισκέλα κέζα ζε έλα θνπηί θαη θαιεί 

ηνπο καζεηέο λα ηξαβήμνπλ απφ έλα θαη λα ην δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά. 

Σα ζεκεηψκαηα: 

Γχν απφ ηα ζεκεηψκαηα πξννξίδνληαη γηα ηνπο «πξσηαγσληζηέο» ηνπ έξγνπ, 

ελψ φια ηα ππφινηπα γηα ηνπο ζεαηέο. Σν πξψην ζεκείσκα γξάθεη ην εμήο: «Δίζαη ζε 

απόγλσζε. Μόιηο έρεηο γπξίζεη από ηνλ γηαηξό κε πνιύ δπζάξεζηα λέα. Γπζηπρώο 

πάζρεηο από κηα πνιύ ζνβαξή αζζέλεηα θαη κόλν έλα θάξκαθν κπνξεί λα ζε ζώζεη. Αλ 

δελ ην πάξεηο ζύληνκα, ε θαηάζηαζή ζνπ ζα ρεηξνηεξέςεη πνιύ θαη κπνξεί λα 

πεζάλεηο... Απνθαζίδεηο θαη παο ζην θαξκαθείν λα δεηήζεηο ην θάξκαθό ζνπ, απηό πνπ 

ζα ζε ζώζεη. κσο, ππάξρεη έλα πξόβιεκα. Σν θάξκαθν είλαη αθξηβό θη εζύ δελ έρεηο 

ηόζα ιεθηά... Πξέπεη λα θάλεηο ηνλ θαξκαθνπνηό λα θαηαιάβεη όηη πξέπεη λα ην πάξεηο 
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νπσζδήπνηε θαη λα ηνλ πείζεηο κε θαηάιιεια επηρεηξήκαηα λα ζνπ ην δώζεη, αιιηώο 

πνηνο μέξεη ηη είζαη δηαηεζεηκέλνο λα θάλεηο γηα λα ζσζείο...».
 12

 

Σν δεχηεξν ζεκείσκα γξάθεη ην εμήο: «Παίδεηο πξώηνο! Δίζαη ν 

θαξκαθνπνηόο. Πήγαηλε θαη θάζηζε ζηελ έδξα θαη ηαθηνπνίεζε ηα πξάγκαηα, ζαλ λα 

ήηαλ ην θαξκαθείν ζνπ. ε ιίγν ζα έξζεη θάπνηνο λα ζνπ δεηήζεη έλα θάξκαθν, πνπ αλ 

δελ ην πάξεη, κπνξεί λα πεζάλεη. Σνπ εμεγείο όηη ην θάξκαθν θνζηίδεη 30.000 επξώ θαη 

όηη δελ πνπιηέηαη θζελόηεξα. Δθείλνο ζέιεη λα ηνπ ραξίζεηο, αιιά εζύ είζαη 

επαγγεικαηίαο! Γελ κπνξείο λα δίλεηο ηα θάξκαθα ηδάκπα! Γνπιεηά ζνπ είλαη λα ηα 

πνπιάο, όρη λα ηα ραξίδεηο... δελ κπνξείο λα ράζεηο έζνδα 30.000 επξώ... ηα ρξήκαηα 

είλαη πνιιά άιισζηε...». 

Όια ηα άιια ζεκεηψκαηα γξάθνπλ: «Δίζαη ζεαηήο! Μπνξείο λα παο θαη λα 

θαζίζεηο αλαπαπηηθά ζηε ζέζε ζνπ θαη λα παξαθνινπζήζεηο κηα ζθελή πνπ 

εθηπιίζζεηαη κέζα ζε έλα θαξκαθείν! Αθνύ παξαθνινπζήζεηο κηα θνξά πξνζεθηηθά ηη 

ζα γίλεη, κπνξείο ηε δεύηεξε θνξά λα ζπκκεηέρεηο θη εζύ, αλ έρεηο θάπνηα θαιύηεξε 

ηδέα!». 

Θέαηξν θφξνπκ: 

Ο δάζθαινο ζε ξφιν ηδφθεξ
13

 θαιεί ηνπο καζεηέο πνπ δελ είλαη ζεαηέο λα 

πάξνπλ ζέζε: ν θαξκαθνπνηφο ζηελ έδξα – θαξκαθείν θαη ν αζζελήο ζηελ πφξηα. 

Δμεγεί ζηνπο ππφινηπνπο φηη ζα δνπλ θάπνηνλ λα κπαίλεη κέζα ζην θαξκαθείν λα 

ςσλίζεη. 

Ζ δξάζε μεθηλάεη κε ηα δχν παηδηά, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ επηρεηξήκαηα, ην 

θαζέλα γηα λα αληηθξνχζεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ θαη λα ππεξαζπηζηεί ηε δηθή ηνπ 

ζέζε. Μφιηο ηειεηψζνπλ, ν δάζθαινο – ηδφθεξ εμεγεί ζηνπο ζεαηέο φηη ην έξγν ζα 

παηρηεί απφ ηελ αξρή θαη ζε φπνην ζεκείν ζέινπλ κπνξνχλ λα ζεθψζνπλ ην ρέξη, λα 

πνπλ «ηνπ» θαη λα έξζνπλ νη ίδηνη ζηε ζθελή θαη λα πάξνπλ ζέζε πξνηείλνληαο έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ιχζεο, δειαδή έλα δηαθνξεηηθφ επηρείξεκα. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί 

λα επαλαιεθζεί κε ηνπο καζεηέο – ζεαηέο λα γίλνληαη εζνπνηνί θαη λα ππνδχνληαη 

πφηε ηνλ αζζελή θαη πφηε ηνλ θαξκαθνπνηφ. 

                                                           
12

 Απνθαζίζακε λα δψζνπκε ζηνπο καζεηέο κηα παξαιιαγή ηνπ αξρηθνχ δηιιήκαηνο ηνπ Kolhberg, 

φπνπ ν αζζελήο είλαη ν ίδηνο ν πξσηαγσληζηήο θαη φρη ε γπλαίθα ηνπ. Πηζηεχνπκε πσο ζε απηήλ ηελ 

ειηθία ηα παηδηά ζα θηλεηνπνηεζνχλ λα ζθεθηνχλ θαη λα νξγαλψζνπλ επηρεηξήκαηα θαιχηεξα γηα λα 

ζψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 
13

 Ο ηδφθεξ, ε αιιηψο ν «δηακεζνιαβεηήο-εκςπρσηήο» είλαη έλα κέινο ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο πνπ έρεη 

ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν λα ζπληνλίδεη ην παηρλίδη θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ, πξνζπαζψληαο 

λα εκβαζχλεη ηε ζπδήηεζε κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο, ρσξίο λα θαηεπζχλεη, ρσξίο λα εξκελεχεη ή λα 

παίξλεη ην κέξνο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο άπνςεο. Έρεη κηα επέιηθηε ζηάζε κεηαμχ ζθελήο θαη πιαηείαο 

θαη θαηά ηνλ ίδην ηνλ Boal, ν ξφινο ηνπ είλαη λα ζέηεη δχζθνια εξσηήκαηα (Γθφβαο, & Εψληνπ, 2010). 
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Αθήγεζε: 

Ο αζζελήο, κελ κπνξψληαο λα πείζεη ηνλ θαξκαθνπνηφ λα ηνπ δψζεη ην 

θάξκαθφ ηνπ, απνθάζηζε λα πάεη ην ίδην βξάδπ θαη λα ην θιέςεη, αθνχ δηαξξήμεη 

πξψηα ην θαξκαθείν. 

Παίξλσ ζέζε ζηνλ ρψξν: 

Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ζε έλα ραξηί αλ, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ν 

αζζελήο έπξαμε ζσζηά θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. Ο δάζθαινο 

καδεχεη φια ηα ζεκεηψκαηα θαη νξίδεη φηη ε κηα πιεπξά ηεο αίζνπζαο είλαη ην 

«πκθσλψ» θαη ε άιιε ην «Γηαθσλψ». Δλεκεξψλεη ηνπο καζεηέο φηη πξφθεηηαη λα 

δηαβάζεη έλα πξνο έλα φια ηνπο ηα ζεκεηψκαηα θαη κε ηε ζεηξά ηνπο απηνί ζα πξέπεη 

λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ην «πκθσλψ» ή πξνο ην «Γηαθσλψ» κε φζα βήκαηα ζέινπλ, 

ψζηε λα δείμνπλ ηε δηθή ηνπο άπνςε. 

Αλαζηνραζκφο – Αλαηξνθνδφηεζε:  

Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ έλαλ θχθιν θαη θάλνπκε εξσηήκαηα 

φπσο: «Ση ζαο άξεζε ζήκεξα;», «Μπνξνχλ νη άλζξσπνη λα θάλνπλ φ,ηη πεξλάεη απφ 

ην ρέξη ηνπο γηα λα ζψζνπλ ηε δσή ηνπο;», «Κιέβνληαο ην θάξκαθν ν αζζελήο 

παξαβηάδεη ηνλ λφκν. Μήπσο απηφ θαζηζηά ηελ πξάμε ηνπ εζηθά θαθή;», «Αλ 

ήζαζηαλ δηθαζηήο, ζα θξίλαηε ηνλ αζζελή έλνρν;». 

5η Παρϋμβαςη: Άκου και πϊρε θϋςη! 

Παξαηεξήζακε φηη ζηα παηδηά άξεζε ηδηαίηεξα ε δξαζηεξηφηεηα «Παίξλσ 

ζέζε ζηνλ ρψξν» απφ ηε πξνεγνχκελε παξέκβαζε. Έηζη, απνθαζίζακε φηη ζηελ 

επφκελε παξέκβαζή καο, ε ηερληθή απηή ζα είρε πξσηεχνληα ξφιν. Ζ παξέκβαζε 

«Άθνπ θαη πάξε ζέζε!» έρεη ζαλ θχξην ζέκα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ θχισλ θαη ηα 

ζηεξεφηππα θαη είλαη εκπλεπζκέλε απφ ην εγρεηξίδην «Μηθξή ππμίδα – Compasito: 

Δγρεηξίδην εθπαίδεπζεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα παηδηά».
14

 

Γξαζηεξηφηεηα ελεξγνπνίεζεο – πξνεηνηκαζία ρψξνπ: 

Ο δάζθαινο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο φηη ζήκεξα ην κάζεκα ηεο έθζεζεο ζα 

γίλεη κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηά ηνπο, 

ψζηε λα πξνεηνηκάζνπλ ηνλ ρψξν ηεο αίζνπζαο θαηάιιεια γηα απηφ πνπ πξφθεηηαη 

λα αθνινπζήζεη. Γάζθαινο θαη καζεηέο απνκαθξχλνπλ θαξέθιεο θαη ηζάληεο θαη 

ελψλνπλ ηα ζξαλία ζρεκαηίδνληαο ηξεηο κεγάινπο πάγθνπο. ηνπο πάγθνπο νη 

καζεηέο θνιιάλε ηηο ηακπέιεο «πκθσλψ», «Γηαθσλψ» θαη «Γελ μέξσ». 

                                                           
14

 Δπξσπατθφ πκβνχιην, 2012. 
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Παίξλσ ζέζε ζηνλ ρψξν: 

Ο δάζθαινο γξάθεη κία δήισζε ζηνλ πίλαθα. Κάζε καζεηήο πξέπεη λα πάεη 

ζηνλ πάγθν πνπ ηνλ εθθξάδεη. Οη καζεηέο θάζε πάγθνπ έρνπλ δχν ιεπηά λα 

θαηαγξάςνπλ γηαηί ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε ηελ εθάζηνηε δήισζε νξγαλψλνληαο 

επηρεηξήκαηα. Μεηά ην πέξαο ησλ δχν ιεπηψλ, νη καζεηέο ησλ νκάδσλ «πκθσλψ» 

θαη «Γηαθσλψ» έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζηαζνχλ φξζηνη θαη λα εθζέζνπλ ηα 

επηρεηξήκαηά ηνπο κε ζθνπφ λα πείζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη, αλ είλαη δπλαηφλ, 

λα ηνπο θάλνπλ λα αιιάμνπλ γλψκε θαη λα ηνπο θέξνπλ ζηελ νκάδα ηνπο. Όζνη απφ 

ηνπο καζεηέο έρνπλ πάεη ζηνλ πάγθν «Γελ μέξσ» πξέπεη λα αθνχζνπλ κε πξνζνρή 

ηνπο ππφινηπνπο θαη ζην ηέινο λα πάλε φινη ηνπο ζηελ νκάδα πνπ ηνπο έπεηζε. Έρνπλ 

ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξνπλ πνην απφ ηα επηρεηξήκαηα πνπ άθνπζαλ ήηαλ ην πην 

ηζρπξφ θαη απηφ πνπ ηειηθά ηνπο έπεηζε. 

Οη δειψζεηο: 

Ο δάζθαινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε 

δειψζεηο ζαλ απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
15

 

 Οη θνχθιεο είλαη κφλν γηα θνξίηζηα 

 Μηα γπλαίθα δελ κπνξεί λα είλαη ην αθεληηθφ ζε κηα δνπιεηά 

 Σα θνξίηζηα είλαη θαιχηεξα απφ ηα αγφξηα ζην λα ιέλε ςέκαηα 

Γξακαηνπνηνχκε κηα ζέζε: 

Αμηνπνηνχκε ηνλ ππάξρνληα ρσξηζκφ ζε δχν νκάδεο παηδηψλ, φπσο πξνέθπςε 

απφ ηελ ηειεπηαία ζέζε πνπ πήξαλ ζηνλ ρψξν. Ο δάζθαινο δίλεη ζε θάζε νκάδα κηα 

δήισζε αθφκα. Αλαθνηλψλεη ζηνπο καζεηέο φηη έρνπλ πεξίπνπ δέθα ιεπηά λα 

εηνηκάζνπλ έλα κηθξφ ζεαηξηθφ πνπ λα πεξηγξάθεη ην κήλπκα ηεο δήισζεο. Έπεηηα, 

νη δχν νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηηο δξακαηνπνηήζεηο ηνπο. 

Αλαζηνραζκφο – Αλαηξνθνδφηεζε: 

ε θχθιν νξγαλψλνπκε κηα ζπδήηεζε κε ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: «Ση θνηλφ 

έρνπλ φιεο νη δειψζεηο πνπ εμεηάζακε ζήκεξα; Γλσξίδεηε θη άιιεο δειψζεηο ζαλ θη 

απηέο;», «Ση ζπκβαίλεη φηαλ έλα αγφξη ή έλα θνξίηζη δε ζπκθσλεί κε απηέο ηηο ηδέεο 

θαη ζέιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη δηαθνξεηηθά; αο έρεη ηχρεη θάηη ηέηνην; Πψο ληψζαηε; 

Ση θάλαηε;», «Πψο ληψζαηε απφ ηε ζεκεξηλή καο δξαζηεξηφηεηα ζην κάζεκα;». 

                                                           
15

 Δπξσπατθφ πκβνχιην, 2012. 
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6η Παρϋμβαςη: Μύλα για το bullying!16 

Παηρλίδη γλσξηκίαο:  

Πξφθεηηαη γηα κηα παξαιιαγή ηνπ γλσζηνχ παηρληδηνχ «θξνπηνζαιάηα». Όια 

ηα παηδηά ζρεκαηίδνπλ έλαλ θχθιν ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ ζηέθεηαη κφλν έλα παηδί 

πνπ ιέεη «λα αιιάμεη ζέζε φπνηνο...» θαη ζπκπιεξψλεη ηελ πξφηαζε κε κηα 

πιεξνθνξία πνπ είλαη αιεζηλή γηα ηνλ ίδην. Έηζη, φπνηνη αιιάδνπλ ζέζε ζεκαίλεη φηη 

θαη γηα απηνχο ε πξφηαζε είλαη αιεζήο. Δπνκέλσο, έηζη βιέπνπκε θάπνηα θνηλά 

ζηνηρεία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο ηειεπηαίνο απφ απηνχο πνπ αιιάδνπλ ζέζε, 

απηφο πνπ δελ πξφιαβε, κέλεη ζην θέληξν θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 

Παηρλίδη εηζαγσγήο: 

Πεξπαηάκε ζηνλ ρψξν ειεχζεξα. Με ην παιακάθη ηνπ εκςπρσηή νη καζεηέο 

ζρεκαηίδνπλ δεπγάξηα. Πεξπαηάκε πάιη ειεχζεξα ζηνλ ρψξν. Με ην δεχηεξν 

παιακάθη ζρεκαηίδνπλ ηξηάδεο. Σφηε ν εκςπρσηήο εμεγεί πσο ζα γπξίζεη ηελ πιάηε 

ηνπ, ζα πεη κηα θξάζε θαη ζα κεηξήζεη σο ην 4. ε απηφ ην δηάζηεκα, ηα παηδηά ηεο 

θάζε ηξηάδαο ζα πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ κε ηα ζψκαηά ηνπο κηα αθίλεηε εηθφλα ζαλ 

κηα παγσκέλε θσηνγξαθία, αληίζηνηρε ηεο θξάζεο πνπ άθνπζαλ. 

Ο εκςπρσηήο θιείλεη ηα κάηηα θαη ιέεη ζηελ αξρή «ιεθηηθή βία». Σα παηδηά 

ζρεκαηίδνπλ ηηο εηθφλεο. Ο εκςπρσηήο κπνξεί λα ζρνιηάζεη ή λα δεηήζεη απφ ηνπο 

ππφινηπνπο λα μεπαγψζνπλ πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξήζνπλ κηα ελδηαθέξνπζα 

αθίλεηε εηθφλα. Αγγίδεη θάπνηα παηδηά θαη απηά απνθηνχλ θσλή. Ξαλαθιείλεη ηα 

κάηηα θαη απηή ηε θνξά ιέεη «ζσκαηηθή βία» θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 

ηνλ ηξίην θαη ηειεπηαίν γχξν ηνπ παηρληδηνχ ιέεη «δηαδηθηπαθή βία». 

Αθήγεζε: 

Αθνχ ηψξα γλσξίζακε ηηο ηξεηο κνξθέο βίαο έρσ λα ζαο πσ θάηη. ην ζρνιείν 

καο ήξζε έλα γξάκκα. Σν έζηεηιε έλα παηδί ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ απφ έλα ζρνιείν ιίγν 

έμσ απφ ηελ Καιακάηα. Θέιεηε λα ην δηαβάζνπκε; 

Σν γξάκκα ηνπ παηδηνχ: 

(θαιό είλαη λα ην έρνπκε ρεηξόγξαθν, θιεηζκέλν κέζα ζε έλα θάθειν 

αιιεινγξαθίαο) 

Γεηα ζαο. Με ιέλε Γηάλλε θαη ρηεο ζπλέβε θάηη ζην ζρνιείν κνπ πνπ κε 

ζηελνρώξεζε πνιύ. 

                                                           
16

 Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε είλαη ζρεδηαζκέλε -πιελ ειαρίζησλ ηξνπνπνηήζεσλ- απφ ηελ Έιελα 

Κατάθα, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Ζ γξάθνπζα είρε παξαθνινπζήζεη 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2016-

2017. 



72 
 

πλήζσο ζην δηάιεηκκα, όηαλ παίδνπκε πνδόζθαηξν, ηα παηδηά κνπ ιέλε λα 

είκαη ηεξκαηνθύιαθαο, επεηδή δελ είκαη θαιόο ζην ηξέμηκν. Με ιέλε ζπρλά ρνληξό θαη 

πνηέ δε κε ζέινπλ ζηελ νκάδα ηνπο. Έηζη ινηπόλ, κέλσ πάληα ηειεπηαίνο θαη ε νκάδα 

πνπ κε παίξλεη ζην ηέινο κε βάδεη ζην ηέξκα. «Σνπιάρηζηνλ ην θαιύπηεη ζρεδόλ όιν!», 

ιέλε κεξηθνί. Υηεο όκσο είρα μεράζεη ηα γπαιηά κνπ θαη έβιεπα θάπσο ζνιά. Έηζη 

ινηπόλ, έθαγα 3 γθνι θαη ε νκάδα κνπ έραζε. «Δ, βέβαηα! Ση πεξηκέλακε κε ηνλ ρνληξό 

ζηελ νκάδα καο; Ήηαλ ζίγνπξν πσο ζα ράλακε!» έιεγαλ νη ζπκκαζεηέο κνπ. 

ηελνρσξήζεθα ηόζν, πνπ έβαια ηα θιάκαηα! «Πάιη θιαηο;» κνπ είπε ε 

δαζθάια «Ση ζα θάλσ κε εζέλα;». Καλείο δε κε θαηαιαβαίλεη. Γελ είκαη θαθό παηδί, 

απιά θάπσο παρνπιόο... 

αο ζηέιλσ απηό ην γξάκκα γηαηί δελ μέξσ ζε πνηνλ άιιν λα ην πσ. Ίζσο ην 

δηθό ζαο ζρνιείν κπνξεί λα θάλεη θάηη θαιύηεξν από ην δηθό κνπ... 

Γηάλλεο 

Σειενπηηθή εθπνκπή: 

Ο εκςπρσηήο ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε 4 νκάδεο σο εμήο: 

Α. Θχηεο (ηα παηδηά πνπ πεηξάδνπλ ηνλ Γηάλλε) 

Β. Θχκαηα (ν Γηάλλεο) 

Γ. Γαζθάινπο 

Γ. Γνλείο 

Γάζθαινο ζε ξφιν: 

Ο εκςπρσηήο έρεη ηνλ ξφιν ηνπ παξνπζηαζηή κε ην κηθξφθσλν ζην ρέξη. 

«Καιώο ήξζαηε γηα αθόκα κηα θνξά ζηελ εθπνκπή καο. ήκεξα έρνπκε 

ζπγθεληξσζεί εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε γηα έλα πνιύ ζνβαξό ζέκα, θπξίεο θαη θύξηνη. Σν 

γξάκκα ηνπ Γηάλλε, ελόο καζεηή ιίγν έμσ από ηελ Καιακάηα έρεη θάλεη ηνλ γύξν ησλ 

ζρνιείσλ θαη έρεη γίλεη viral ζην δηαδίθηπν. Αλαζηαησκέλνη, καζεηέο, γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ έξζεη εδώ ζήκεξα γηα λα κηιήζνπκε γηα ην ζεκαληηθό απηό ζέκα. 

Παξαθαιώ, ηη έρεηε λα πείηε εζείο;...» 

Ο εκςπρσηήο πεξλάεη απφ φιεο ηηο νκάδεο θαη δίλεη ην κηθξφθσλν ζε θάζε 

παηδί. Σν αθήλεη γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη πάεη ζηνλ επφκελν, ψζηε λα πξνιάβνπλ 

λα κηιήζνπλ φινη (εμάιινπ, ν ηειενπηηθόο ρξόλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο!). 

αο επραξηζηνύκε πνιύ πνπ ήζαζηαλ καδί καο. Καη ηώξα θπξίεο θαη θύξηνη 

αθνινπζεί ην δειηίν εηδήζεσλ θαη ακέζσο κεηά ε ηειενπηηθή ζεηξά Μελ αξρίδεη ηε 

κνπξκνύξα! 

Παίξλσ ζέζε ζηνλ ρψξν: 
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ηε κηα άθξε ηεο αίζνπζαο είλαη ηνηρνθνιιεκέλν έλα θαξηειάθη κε ηε ιέμε 

ΝΑΗ θαη ζηελ άιιε έλα αθφκα κε ηε ιέμε ΟΥΗ. 

Ο εκςπρσηήο ιέεη ηηο παξαθάησ θξάζεηο θαη δεηά απφ ηα παηδηά λα πάλε εθεί 

πνπ πηζηεχνπλ. Κάπνηνο απφ θάζε νκάδα, πξέπεη πεη έλα επηρείξεκα πνπ λα 

ππνζηεξίδεη ηελ επηινγή ηνπ. Δάλ, αθνχγνληάο ην θάπνηνο απφ ηελ άιιε πιεπξά 

πείζεηαη θαη ζέιεη λα κεηαθηλεζεί, κπνξεί. Οη θξάζεηο κπνξεί λα είλαη θάπνηεο απφ ηηο 

εμήο: 

Αλ είζαη ζύκα πξέπεη λα κηιήζεηο 

Αλ δεηο θάπνηνλ λα έρεη κπειάδεο, θαιύηεξα λα κε κηιήζεηο 

Δίλαη εληάμεη λα θσλάδεηο θάπνηνλ κε παξαηζνύθιη, εμάιινπ είλαη γηα πιάθα 

Αλ δεηο έλα πεξηζηαηηθό βίαο, είλαη θαιύηεξν λα κηιήζεηο ζε θάπνηνλ κεγάιν 

Αλαζηνραζκφο – Αλαηξνθνδφηεζε: 

Σα παηδηά κπνξνχλ λα θαζίζνπλ θάησ ζε θχθιν θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα ή λα κνηξαζηνχλ θάηη ζρεηηθφ κε ηελ νκάδα. 

7η Παρϋμβαςη: Ο πύργοσ τησ Βαβϋλ 

Ζ παξέκβαζε απηή ζρεδηάζηεθε γηα λα απνηειέζεη έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηνπ νκψλπκνπ θεθαιαίνπ ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην 

ζρνιείν (ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2017: 28). 

Παηρλίδη εηζαγσγήο: 

Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ παηρλίδη «ην ραιαζκέλν ηειέθσλν». Γάζθαινο θαη 

παηδηά θάζνληαη φινη ζε θχθιν. Ο δάζθαινο μεθηλάεη ιέγνληαο κηα ιέμε ρακειφθσλα 

ζην απηί ηνπ παηδηνχ πνπ θάζεηαη δίπια ηνπ. Σν παηδί πξέπεη λα κεηαθέξεη απηφ πνπ 

άθνπζε ζηνλ δηπιαλφ ηνπ θαη ε δηαδηθαζία λα ζπλερηζηεί κέρξη ε ιέμε λα εηπσζεί θαη 

ζην ηειεπηαίν παηδί. Δθείλν πξέπεη λα πεη ηε ιέμε δπλαηά, ψζηε λα ηελ αθνχζνπλ 

φινη. ρεδφλ πάληα ε ιέμε θηάλεη αιινησκέλε ζην ηέινο θαη απηφ είλαη θάηη πνπ 

δηαζθεδάδεη ηα παηδηά. 

Δηζαγσγή: 

αο άξεζε ην παηρλίδη; Πηζηεχεηε φηη είλαη πάληα εχθνιν λα ζπλελλνεζνχκε 

κεηαμχ καο; Ξέξεηε, ππάξρεη κηα ηζηνξία απφ ηα Θξεζθεπηηθά πνπ κηιάεη γηα ηε 

δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία. Θέιεηε λα ηελ θάλνπκε ζήκεξα; 

Αθήγεζε κε ηνλ δάζθαιν ζε ξφιν: 

(ν δάζθαινο κπνξεί λα θνξέζεη έλα θαπέιν, λα ζηαζεί όξζηνο θαη λα εθθσλήζεη ηελ 

παξαθάησ νκηιία ζαλ ξήηνξαο κπξνζηά από ηνπο πνιίηεο) 
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Έρνπκε ζσζεί απφ ηε κεγαιχηεξε θαηαζηξνθή ηνπ θφζκνπ! Απφ ηνλ θνβεξφ 

θαηαθιπζκφ! Δίκαζηε απφγνλνη ηνπ Νψε θαη είκαζηε νη κνλαδηθνί πνπ θαηαθέξακε 

λα ληθήζνπκε ηελ κεγαιχηεξε θαηαζηξνθή φισλ ησλ επνρψλ! Υάξε ζην κπαιφ καο 

θαη ζηηο ηθαλφηεηέο καο! Γελ είκαζηε ηπρεξνί! Όρη! Δίκαζηε ηθαλνί! Σα έρνπκε 

θαηαθέξεη κε ηηο δηθέο καο δπλάκεηο! Έρνπκε επηδήζεη, έρνπκε πξννδεχζεη! Έρνπκε 

θάλεη ηηο νηθνγέλεηέο καο! Σίπνηα δελ κπνξεί λα καο ληθήζεη! Πξέπεη λα θηηάμνπκε 

έλα κλεκείν πνπ ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία! Κάηη πξαγκαηηθά μερσξηζηφ, κεγαιεηψδεο! 

Πξέπεη νη επφκελεο γεληέο λα καο ζαπκάδνπλ θαη λα καο ζπκνχληαη πάληα! Οθείινπκε 

λα ηνπο θάλνπκε λα θαηαιάβνπλ πφζν ζπνπδαίνη είκαζηε! Ση ιέηε; Θέιεηε; 

Οκηιίεο – Φεθνθνξία: 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα ζεθσζνχλ θαη κε χθνο ξήηνξα λα πνπλ αλ 

ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε ηελ θαηαζθεπή ελφο κεγαιεηψδνπο έξγνπ θαη λα 

εθζέζνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςή ηνπο. 

Μφιηο ηειεηψζνπλ φινη, θάλνπκε ςεθνθνξία κε ρεηξνηνλία πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιήμνπκε ζε κηα απφθαζε. 

Αθήγεζε: 

Καη ε αιήζεηα είλαη πσο θάπσο έηζη έγηλε θαη ζηελ ηζηνξία καο. Οη άλζξσπνη 

εθεί απνθάζηζαλ λα θηηάμνπλ έλα κεγαιεηψδεο κλεκείν, έλα παλχςειν θηίξην πνπ ζα 

έθηαλε σο ηνλ νπξαλφ θαη νη άλζξσπνη ζα ην ζαχκαδαλ.  

Οκαδηθή δσγξαθηθή: 

ε έλα κεγάιν ραξηί ηνπ κέηξνπ πνπ ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ θχθινπ, νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ πψο θαληάδνληαλ φηη ζα ήηαλ ην κεγαιεηψδεο 

κλεκείν ηεο ηζηνξίαο καο. 

Αθήγεζε: 

Έλα φκσο ήηαλ βέβαην. Σφζν κεγάιν πνπ ήηαλ, ζίγνπξα θάπνηα ζηηγκή ζα 

έπεθηε πάλσ ηνπο θαη ζα ηνπο πιάθσλε. Ο Θεφο φκσο, πνπ ηα έβιεπε φια απηά, 

ζέιεζε λα ηνπο πξνθπιάμεη. Ση λα θάλεη φκσο; 

Γηάδξνκνο ηεο ζπλείδεζεο: 

Οη καζεηέο ηνπνζεηνχληαη αληηθξηζηά ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν ζρεκαηίδνληαο 

έλαλ δηάδξνκν. Έλαο καζεηήο ζε ξφιν Θενχ πεξλάεη κέζα απφ ηνλ δηάδξνκν θαη 

θαηά ην πέξαζκά ηνπ νη ππφινηπνη ηνπ ςηζπξίδνπλ ζαλ λα ηνλ ζπκβνπιεχνπλ. Ζ 

δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη κε άιινπο καζεηέο ζε ξφιν Θενχ. 

Αθήγεζε: 
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ηελ ηζηνξία καο ινηπφλ, ν Θεφο ζέινληαο λα ηνπο πξνθπιάμεη απφ ηηο 

ζπλέπεηεο απηήο ηεο παξάηνικεο πξνζπάζεηαο, απνθάζηζε, πξηλ νη απφγνλνη 

νινθιεξψζνπλ ην έξγν ηνπο, λα αξρίζνπλ λα κηινχλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Έηζη, 

φζνη εξγάδνληαλ ζηνλ παλχςειν πχξγν δελ κπνξνχζαλ λα ζπλελλνεζνχλ κεηαμχ 

ηνπο. Σν έξγν δελ νινθιεξψζεθε πνηέ. Οη άλζξσπνη, απνγνεηεπκέλνη, 

δηαζθνξπίζηεθαλ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ζε φιε ηε γε θαη δεκηνχξγεζαλ 

μερσξηζηά θξάηε θαη ιανχο. Ο πχξγνο πνπ είραλ πξνζπαζήζεη λα πςψζνπλ σο ηνλ 

νπξαλφ νλνκάζηεθε πχξγνο ηεο Βαβέι, δειαδή πχξγνο ηεο ζχγρπζεο. 

Αλαζηνραζκφο – Αλαηξνθνδφηεζε: 

Αθνχ θαζίζνπκε ζε θχθιν, ν εκςπρσηήο κπνξεί λα αξρίζεη κηα ζπδήηεζε 

ζηεξηδφκελνο ζε εξσηήκαηα φπσο: «αο είλαη πάληα εχθνιν λα ζπλελλνεζείηε αθφκα 

θαη κε αλζξψπνπο πνπ κηιάλε ηελ ίδηα γιψζζα κε εζάο;», «Γηαηί πηζηεχεηε πσο ν 

Θεφο δελ επέηξεςε ζηνπο αλζξψπνπο λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν ηνπο; Ση ήζειε λα 

ηνπο δηδάμεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν;», «αο ήηαλ εχθνιν λα πείζεηε ηνπο ππφινηπνπο λα 

ρηίζεηε ή λα κε ρηίζεηε ηνλ πχξγν;», «Πνην πηζηεχεηε φηη ήηαλ ην πην ηζρπξφ 

επηρείξεκα ζήκεξα;». 

8η Παρϋμβαςη: Η πικρό γνωριμύα με τον ρατςιςμό 

Ζ παξέκβαζε απηή δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο. Αξρηθά, δελ είρε ηελ ίδηα 

δνκή (εηζαγσγή, αθήγεζε, δξαζηεξηφηεηα ΓΣΔ θαη αλαζηνραζκφ – αληξνθνδφηεζε), 

αιιά κηαο θαη πινπνηήζεθε ζην κάζεκα ηεο έθζεζεο, αθνινπζήζεθε κηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε, βαζηζκέλε ζε έλα θείκελν πνπ είρε δνζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα 

ζηα παηδηά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ πξνεγνχκελε εκέξα είρε δνζεί ζηνπο καζεηέο έλα 

θείκελν κε ηίηιν «Ζ πηθξή γλσξηκία κε ηνλ ξαηζηζκφ»
17

 απφ ην βηβιίν ηεο Έθθξαζεο 

– Έθζεζεο ηνπ Λπθείνπ (ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2017: 232-235). Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα 

ην δηαβάζνπλ ζην ζπίηη, λα εληνπίζνπλ έλα ζεκείν ηνπ πνπ ηνπο πξνθάιεζε έλα πνιχ 

έληνλν ζπλαίζζεκα θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα απνδψζνπλ ην θνκκάηη απηφ κε κηα 

δσγξαθηά. 

πδήηεζε γηα ην θείκελν ζε θχθιν: 

Σελ επφκελε εκέξα, φια ηα παηδηά θάζηζαλ ζε θχθιν έρνληαο καδί ην θείκελν 

θαη ηε δσγξαθηά ηνπο. Καζέλα κε ηε ζεηξά δείρλεη ηε δσγξαθηά ηνπ ζηνπο 

                                                           
17

 Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα 5. 
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ππφινηπνπο, δηαβάδεη ην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ πνπ ηνπ πξνθάιεζε ην έληνλν 

ζπλαίζζεκα δηθαηνινγψληαο ηελ επηινγή ηνπ. 

Μφιηο ηειεηψζνπλ φινη νη καζεηέο, ν δάζθαινο κπνξεί λα απεπζχλεη δηάθνξα 

εξσηήκαηα, φπσο: «Γηαηί πηζηεχεηε πσο ν παηέξαο ηεο ηζηνξίαο δελ έθαλε ηίπνηα;», 

«Αλ ήζαζηε εζείο ζηε ζέζε ηνπ παηέξα, ηη ζα θάλαηε;» 

Παγσκέλεο εηθφλεο: 

Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε δεχγε θαινχληαη λα δείμνπλ κε ηα ζψκαηά ηνπο ηελ 

αληίδξαζε πνπ είρε ν παηέξαο ηεο ηζηνξίαο. 

Γξακαηνπνίεζε: 

Σα ίδηα δεπγάξηα θαινχληαη λα εηνηκάζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ κηα 

δξακαηνπνίεζε ζηελ νπνία λα θαίλεηαη πψο ηα ίδηα ηα παηδηά ζα ήζειαλ λα είρε 

αληηδξάζεη ν παηέξαο ηεο ηζηνξίαο. 

πδήηεζε γηα ην θείκελν ζε θχθιν: 

Μφιηο νη δξακαηνπνηήζεηο νινθιεξσζνχλ, ν δάζθαινο κπνξεί λα ζπλερίζεη 

ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην θείκελν κε εξσηήκαηα φπσο: «Σα παηδηά πνπ έθαλαλ ην 

bullying είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο θαθά παηδηά;», «Θα κπνξνχζαλ πνηέ απηά ηα 

παηδηά λα γίλνπλ θίινη κεηαμχ ηνπο; Ση πηζηεχεηε;» 

Παηρλίδη ξφισλ: 

Όπσο ηα παηδηά βξίζθνληαη ζε θχθιν ηνπο κνηξάδνπκε ην έληππν κε ηίηιν 

«Ώξα γηα ζπλέληεπμε»
18

, ην νπνίν δηαζέηεη κηα πινχζηα ιίζηα απφ ζέκαηα – δειψζεηο 

ζρεηηθέο κε ηε θηιία. Γίλνπκε ζηνπο καζεηέο αξηζκνχο 1 θαη 2 ελαιιάμ ρσξίδνληάο 

ηνπο νπζηαζηηθά ζε δχν νκάδεο, ηελ νκάδα 1 θαη ηελ νκάδα 2. 

Γηα ηνλ πξψην γχξν, ιέκε ζηα παηδηά λα θνηηάμνπλ ηα ζέκαηα πνπ βξίζθνληαη 

ζην ραξηί θαη λα ζπκθσλήζνπλ κε ηνλ δηπιαλφ ηνπο ζε έλα ην νπνίν ζα ήζειαλ λα 

ζπδεηήζνπλ. Πξέπεη θαη νη δχν λα ην θπθιψζνπλ ζηα ραξηηά ηνπο. Γηα απηήλ ηε θάζε 

αλαθνηλψλνπκε ζηα παηδηά φηη φζνη έρνπλ ηνλ αξηζκφ 1 ζα έρνπλ ξφιν 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ, ελψ φζνη έρνπλ ηνλ αξηζκφ 2 ζα έρνπλ ξφιν δεκνζηνγξάθνπ. 

Έρνπλ πεξίπνπ δχν ιεπηά λα θάλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα γηα ην ζέκα πνπ έρνπλ 

θπθιψζεη. 

ηε ζπλέρεηα, αλαθνηλψλνπκε φηη φζα παηδηά έρνπλ ηνλ αξηζκφ 1 πξέπεη λα 

ζεθσζνχλ θαη λα κεηαθηλεζνχλ κηα ζέζε δεμηά. Με ην λέν ηνπο δεπγάξη, πξέπεη λα 

βξνπλ έλα ζέκα απφ ην ραξηί ηνπο πνπ θαλέλαο απφ ηνπο δχν δελ ην είρε 

                                                           
18

 Σν έληππν «Ώξα γηα ζπλέληεπμε» βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα 5. 
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μαλαζπδεηήζεη λσξίηεξα. Απηή ηε θνξά φζνη έρνπλ ην λνχκεξν 1 ζα είλαη νη 

δεκνζηνγξάθνη θαη φζνη έρνπλ ην λνχκεξν 2 νη ζπλεληεπμηαδφκελνη. 

ηνλ ηξίην γχξν, φζνη έρνπλ ηνλ αξηζκφ 2 ζεθψλνληαη θαη κεηαθηλνχληαη κηα 

ζέζε δεμηά. Γηαιέγνπλ κε ην θαηλνχξην ηνπο δεπγάξη έλα ζέκα απφ ηε ιίζηα πνπ λα 

είλαη λέν θαη γηα ηνπο δχν. Έπεηηα, δεηάκε απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν (αξηζκφο 1) λα 

γξάςεη δχν εξσηήκαηα γηα ην ζέκα πνπ επέιεμε κε ην δεπγάξη ηνπ. Έπεηηα, πξέπεη λα 

δψζεη ην ραξηί ηνπ ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν. Σψξα, αιιάδνπκε πάιη ηνπο ξφινπο. 

Όζνη έρνπλ ηνλ αξηζκφ 1 γίλνληαη ζπλεληεπμηαδφκελνη θαη φζνη έρνπλ ηνλ αξηζκφ 2 

δεκνζηνγξάθνη. Απηή ηε θνξά νη δεκνζηνγξάθνη πξέπεη λα απεπζχλνπλ ζηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηα δχν εξσηήκαηα πνπ νη ίδηνη είραλ γξάςεη πξηλ απφ ιίγν.  

ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελψλνπκε ηνπο καζεηέο ζε ηεηξάδεο 

θαη ηνπο δεηάκε λα επηιέμνπλ έλα απφ ηα ζέκαηα ηεο ιίζηαο πνπ θαλέλαο απφ ηνπο 

ηέζζεξηο δελ είρε ζπδεηήζεη πξνεγνπκέλσο. Έρνπλ έλα πεξίπνπ ιεπηφ ν θαζέλαο λα 

εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ζέκα ρξεζηκνπνηψληαο έλα επηρείξεκα.
19

 

Αλαζηνραζκφο – Αλαηξνθνδφηεζε: 

Ρσηάκε ηνπο καζεηέο εάλ ηνπο άξεζε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε ην κάζεκα, 

θαζψο θαη ηη ηνπο έθαλε εληχπσζε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Μηαο θαη ε 

παξέκβαζε έγηλε ζην κάζεκα ηεο Έθζεζεο, κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ ηνπο 

καζεηέο λα γξάςνπλ έλα θείκελν κε ζέκα ηε θηιία γηα ην επφκελν κάζεκα. 

9η Παρϋμβαςη: Η δικό μασ αποθόκη20 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα εηζαγάγεη ηα παηδηά 

ζηε δηαδηθαζία κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο. Πξφθεηηαη γηα ην ζεαηξηθφ έξγν «Οη Μνιπβέληνη»
21

 ηεο νθίαο 

Φίιληηζε, ε νπνία θαη δίδαζθε ινγνηερλία ζην ζρνιείν καο. 

Ζ παξέκβαζε «ηε δηθή καο απνζήθε» κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο εμήο: 

Πξνθείκελν: 

Σα παιηά παηρλίδηα εθηνπίδνληαη βίαηα ζε κηα απνζήθε θαη θιεηδψλνληαη εθεί. 

Μφλα, θαη έρνληαο ράζεη ηνλ ζθνπφ ηεο δσήο ηνπο, πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ γηαηί 

ηνπο ζπλέβε απηφ. Δλψ πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη 

                                                           
19

 Ζ κεζνδνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο είλαη επεξεαζκέλε απφ ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε γηα 

έλα θείκελν, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε κέζνδν ησλ «ζσθξαηηθψλ ζεκηλαξίσλ» 

(www.facinghistory.org). 
20

 Σελ ηδέα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο ηελ είρε ε Υξηζηίλα Γίκηδα, ππεχζπλε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ζρνιείνπ καο. Ζ βνήζεηά ηεο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απφ ην 

μεθίλεκα ηεο παξέκβαζεο κέρξη θαη ην αλέβαζκα ηελ παξάζηαζεο. 
21

 Λίγα ιφγηα γηα ην έξγν ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα 6. 
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αλαξσηηνχληαη γηα ην δίθαην θαη ην άδηθν ηεο κεηαρείξηζήο ηνπο, βηψλνπλ κηα 

πξνδνζία θαη κηα άδηθε επίζεζε απφ κηα μηπαζκέλε θνχθια θαη έλαλ κνιπβέλην 

ζηξαηεγφ. Πνηνο ζα ηνπο ζηεξίμεη θαη ζα αλαγλσξίζεη ην ζάξξνο ηνπο; 

Παηρλίδη γλσξηκίαο: 

Δκςπρσηήο θαη καζεηέο θάζνληαη ζε θχθιν. Οη καζεηέο θαινχληαη λα πνπλ 

ην φλνκά ηνπο θαη λα αλαθέξνπλ ην αγαπεκέλν ηνπο παηρλίδη. Ο δάζθαινο ξσηά ην 

θάζε παηδί πνχ βξίζθεηαη ην παηρλίδη απηφ ηψξα θαη αλ γλσξίδεη θάηη γηα ηελ ησξηλή 

ηνπ ρξήζε ή θαηάζηαζε. 

Παηρλίδη ζπγθέληξσζεο: 

Ο δάζθαινο βάδεη απαιή κνπζηθή θαη ηα παηδηά ζθνξπηζκέλα ζηνλ ρψξν 

παξηζηάλνπλ κε ηα ζψκαηα θαη ηελ θίλεζή ηνπο ηα αγαπεκέλα ηνπο παηρλίδηα. 

Δπηιέγνπλ ζθελέο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο κε ηα παηδηά, απφ ηφηε πνπ αθφκα 

δνχζαλ κηα αλέκειε δσή ζην παηδηθφ δσκάηην. 

Οκαδηθή δσγξαθηθή: 

Ο δάζθαινο απιψλεη ζην πάησκα έλα κεγάιν θνκκάηη απφ ραξηί ηνπ κέηξνπ 

θαη ηα παηδηά θαινχληαη λα δσγξαθίζνπλ ην εζσηεξηθφ ηεο απνζήθεο, φπσο ην 

θαληάδνληαη. ηφρνο είλαη ηα παηδηά λα θαληαζηνχλ ηε δηθή ηνπο απνζήθε θαη λα 

εκπιαθνχλ ζπλαηζζεκαηηθά ζηελ εμέιημε ηνπ δξάκαηνο. 

Αθήγεζε: 

Κάπνηε, νχηε πνιχ παιηά κα νχηε θαη ζηα δηθά καο ρξφληα, νχηε πνιχ καθξηά 

κα νχηε θαη ζηνλ δηθφ καο ηφπν, ηα παηρλίδηα δνχζαλ ήζπρα ζην δσκάηην ησλ 

παηδηψλ. Καζέλα είρε θηάζεη εθεί απφ θάπνην παηρληδάδηθν θαη είρε κηα δηθηά ηνπ 

κπζηηθή ηζηνξία γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηα φλεηξά ηνπ. Σα ρξφληα είραλ πεξάζεη θαη ηα 

παηδηά είραλ πιένλ κεγαιψζεη. Καηξφ είρε θάπνηνο λα αγγίμεη ηα παηρλίδηα θαη λα ηα 

βγάιεη απφ ηε κνλαμηά θαη ηελ απξαμία. Ζ δσή ηνπο κπνξεί λα κελ ήηαλ πηα γεκάηε 

γέιηα, πεξηπέηεηεο θαη θσλέο, αιιά ηνπιάρηζηνλ είραλ έλα ζπηηηθφ! Μηα δεζηή γσληά 

λα μεθνπξάδνληαη θαη κηα θαζεκεξηλφηεηα πνπ, αλ θαη κνλφηνλε, απηά ηελ είραλ 

ζπλεζίζεη. 

Έηζη θπινχζε ν θαηξφο σο ηε κέξα πνπ ζπλέβε ην κνηξαίν. Σν ρέξη ηεο 

κεηέξαο ησλ παηδηψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα βάιεη ηάμε ζην δσκάηην, ηα άξπαμε, ηα 

έβαιε ζε θηβψηηα θαη ηα θαηαρψληαζε ζηελ απνζήθε. Κάπνηνη ίζσο θαη λα πεξίκελαλ 

πσο θάπνηε ζα ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην, φκσο νη πεξηζζφηεξνη αηζζάλζεθαλ κεγάιε 

αδηθία λα ηνπο παξαπεηνχλ ηψξα πνπ δελ ηνπο έρνπλ πηα αλάγθε. Όπσο θαη λα έρεη, 
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φινη θαηάιαβαλ φηη κηα άιιε δσή ηνπο πεξηκέλεη ζηε ζθνηεηλή, πγξή θαη θξχα 

απνζήθε. Θα ηα θαηαθέξνπλ άξαγε; 

Παγσκέλεο εηθφλεο – Αλίρλεπζε ζθέςεο: 

Υσξίδνπκε ηπραία ηα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο ησλ ηξηψλ ή ησλ ηεζζάξσλ 

αηφκσλ. Κάζε νκάδα δεκηνπξγεί ηε δηθή ηεο παγσκέλε εηθφλα γηα ηε ζηηγκή πνπ ηα 

παηρλίδηα εμνξίζηεθαλ ζηελ απνζήθε. Καζψο αθνπκπάκε απαιά ηα παηδηά ζηελ 

πιάηε, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θσλή θαη λα εμεγήζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Μπνξνχλ λα αηηηνινγήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ιέγνληαο γηα 

παξάδεηγκα: «Νηψζσ..., επεηδή...» ή «Φνβάκαη φηη..., γηαηί». Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

εληάζζνπκε ζηε δξαζηεξηφηεηά καο θαη ηε ρξήζε επηρεηξεκάησλ. 

Αθήγεζε: 

Μέζα ζηε ζθνηεηλή απνζήθε ζηξηκψρλνληαη ν έλαο πιάη ζηνλ άιιν. Γελ 

κπνξνχλ λα πηζηέςνπλ πσο κέζα ζε κηα ζηηγκή θαηαζηξάθεθε ε δσή ηνπο. Καζέλαο 

θνβάηαη ηα ρεηξφηεξα. Καλείο δελ ηα αλαδεηά θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη θαλείο δε ζα 

έξζεη λα ηα ζψζεη. Άιινη πξνηείλνπλ λα θάλνπλ ηελ απνζήθε λέν ζπίηη ηνπο θαη 

άιινη λα θαηαζηξψζνπλ ζρέδην γηα λα δξαπεηεχζνπλ. πδεηνχλ, δηαθσλνχλ θαη 

καιψλνπλ. Μεηαμχ ηνπο δελ είλαη εχθνια ηα πξάγκαηα. Ζ Φαληαζκέλε, κε ηα 

πηθξφρνια ζρφιηά ηεο, δειεηεξηάδεη θάζε πξνζπάζεηα λα θάλνπλ ζρέδηα θαη φλεηξα, 

λα βξνπλ κηα ραξακάδα θσηφο κεο ζην ζθνηάδη ηεο μεληηηάο. Ο έλαο κεηά ηνλ άιιν, ν 

Παιηάηζνο, ν Πνληηθφο θαη ν θίνπξνο κηινχλ θαη αλνίγνπλ ηελ θαξδηά ηνπο. Λέλε 

γηα ην πψο δεκηνπξγήζεθαλ, πψο ηνπο ζπκπεξηθέξνληαλ ηα παηδηά θαη πνηα ήηαλ ηα 

αιεζηλά ηνπο φλεηξα πνπ πνηέ δελ πξαγκαηνπνίεζαλ. ηγά ζηγά, ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο 

νχηε ζηελ πξνεγνχκελε δσή ηνπο ήηαλ φια φπσο ζα ήζειαλ. Έρνπλ ηψξα κηα δεχηεξε 

επθαηξία θαη, αλ ιεηηνπξγήζνπλ σο νκάδα, ίζσο λα ηα θαηαθέξνπλ. Σν ζέινπλ φκσο 

άξαγε φινη απηφ; Ή κήπσο ε Φαληαζκέλε ζα πξνζπαζήζεη κε θάζε ηξφπν λα ηνπο 

ραιάζεη ηα ζρέδηα; 

Γάζθαινο ζε ξφιν – Αλαθξηηηθή θαξέθια: 

Ο δάζθαινο ζε ξφιν Φαληαζκέλεο θάζεηαη ζηελ αλαθξηηηθή θαξέθια. Σα 

παηδηά ζε ξφιν παηρληδηψλ πξνζπαζνχλ λα αληρλεχζνπλ ην παξειζφλ ηεο, γηαηί 

ζπκπεξηθέξεηαη ηφζν αληαγσληζηηθά θαη ηεο πξνηείλνπλ ιχζεηο, ψζηε λα 

ελζσκαησζεί ζηελ νκάδα. Ο δάζθαινο ζε ξφιν Φαληαζκέλεο, επηκέλεη λα 

δεκηνπξγεί ηνίρνπο θαη εκπφδηα θάλνληαο ηνπο καζεηέο λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο γηα πεηζψ. 

Αλαζηνραζκφο – Αλαηξνθνδφηεζε: 
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Οη καζεηέο θάζνληαη ζε θχθιν, φπσο ζηελ αξρή. Ο δάζθαινο θέξλεη έλα δηθφ 

ηνπ παιηφ παηρλίδη θαη ην δίλεη ζην δηπιαλφ ηνπ παηδί ζηνλ θχθιν. Ο καζεηήο ζα 

πξέπεη κφιηο ην πηάζεη, λα πεη κηα ιέμε ή θξάζε πνπ ζπκάηαη απφ ην δξάκα θαη λα ην 

δψζεη ζην επφκελν παηδί. ηφρνο είλαη, πέξα απφ ην λα αλαζηνραζηνχκε ηελ εκπεηξία 

καο, λα ραιαξψζνπκε θαη ην ζψκα καο. Γηα απηφ είκαζηε πνιχ ηξπθεξνί κε ην 

παηρλίδη θαη θάλνπκε απαιέο θηλήζεηο. 

10η Παρϋμβαςη: Φόρα τα γυαλιϊ ςου! 

Ζ παξέκβαζε απηή ζρεδηάζηεθε απφ ηε γξάθνπζα κφιηο πιεξνθνξήζεθε απφ 

ηνλ παηέξα ελφο καζεηή ηεο φηη ν ηειεπηαίνο δελ ήζειε επ‟ νπδελί λα θνξέζεη ηα 

γπαιηά ηνπ ζην ζρνιείν. 

Ζ δηάξζξσζε ηεο παξέκβαζεο ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο εμήο: 

Δηζαγσγή – πξνζσπηθά ππάξρνληα: 

Ο δάζθαινο κπαίλεη ην πξσί κέζα ζηελ ηάμε θνπβαιψληαο έλα θνπηί. 

Αλαθνηλψλεη ζηνπο καζεηέο φηη ην βξήθε εθείλν ην πξσί καδί κε έλα γξάκκα ζηελ 

πφξηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, θαζψο έθεπγε γηα λα έξζεη ζην ζρνιείν. Ακέζσο νη καζεηέο 

θηλεηνπνηνχληαη θαη εθθξάδνπλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα 

αλνίμνπλ ην θνπηί θαη ην γξάκκα. 

Σν θνπηί πεξηέρεη έλα ραξηί απφ ηνλ νθζαικίαηξν πνπ βεβαηψλεη πσο θάπνηνο 

έρεη ιίγε κπσπία θαη πεξίπνπ πέληε δεπγάξηα γπαιηά. 

Σν γξάκκα ιέεη ηα εμήο: 

Γεηα ζαο, 

Δίκαη ν Αλαζηάζεο θαη πάσ ζηε Γ΄ ηάμε. Γξάθσ ζε εζάο, γηαηί δελ μέξσ ζε 

πνηνλ άιιν λα κηιήζσ. 

Σν πξόβιεκά κνπ είλαη όηη εδώ θαη ιίγν θαηξό αλαγθάδνκαη λα θνξάσ γπαιηά. 

Έρσ κπσπία θαη κνπ είλαη δύζθνιν λα δσ θαιά. Γπζθνιεύηεθα θαη λα απνθαζίζσ... νη 

γνλείο κνπ κνύ αγόξαζαλ πάλσ από πέληε δεπγάξηα γπαιηά γηα λα θνξάσ απηά πνπ κνπ 

αξέζνπλ πεξηζζόηεξν θαη κνπ ηαηξηάδνπλ, ώζηε λα κελ αηζζάλνκαη άζρεκνο. Σα θνξάσ 

ζην θξνληηζηήξην πνπ γξάθηεθα θέηνο, αιιά δελ ηνικάσ λα ηα βάισ ζην ζρνιείν. ινη 

κνπ νη θίινη πνπ είκαζηε καδί από ηελ Α΄ Γεκνηηθνύ μέξνπλ όηη δε θνξάσ γπαιηά. Πώο 

ζα ηνπο ην πσ ηώξα; Ση ζα πνπλ; Θα κε θνξντδεύνπλ; 

Από ηελ άιιε πιεπξά, νη γνλείο κνπ κνύ ιέλε πσο, αλ δελ αξρίζσ λα ηα θνξάσ 

πην ζπζηεκαηηθά, ε κπσπία κνπ ζα απμεζεί θαη ζα βιέπσ αθόκα ρεηξόηεξα. 

Ση λα θάλσ; 
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Αλαζηάζεο 

ΤΓ: Απαληήζηε κνπ! 

Ο δάζθαινο δηαβάδεη δπλαηά ην γξάκκα ζηελ ηάμε θαη πξνηξέπεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ λα εμεγήζνπλ γηαηί θαηά ηε γλψκε ηνπο ν Αλαζηάζεο αηζζάλεηαη έηζη. 

Έπεηηα, ηνπο παξαθηλεί λα ηνπ απαληήζνπλ κε έλα γξάκκα. 

Αηνκηθή γξαθή: 

Κάζε καζεηήο γξάθεη έλα ζχληνκν ζεκείσκα κε ζθνπφ λα παξαθηλήζεη ηνλ 

Αλαζηάζε λα θνξέζεη ηα γπαιηά ηνπ. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ επηρεηξήκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ ην παηδί λα ην μαλαζθεθηεί θαη λα βξεη ην ζάξξνο λα ην 

ηνικήζεη. Μάιηζηα, θάπνηα παηδηά δεηνχλ λα βγάινπλ θσηνγξαθίεο θνξψληαο ηα 

γπαιηά ηνπ παηδηνχ θαη λα ηνπ ηηο ζηείινπλ, γηα λα ηνπ δψζνπλ δχλακε θαη λα ηνπ 

δείμνπλ ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. 

Αλαζηνραζκφο – Αλαηξνθνδφηεζε: 

Κάζε παηδί δηαβάδεη ην ζεκείσκά ηνπ θαη ην ξίρλεη ζην θνπηί. Λέεη κηα ιέμε 

γηα ηε ζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε γξάθεη ζηνλ πίλαθα. Μεηά απφ ιίγν, ν πίλαθαο 

γεκίδεη κε ιέμεηο, ζπλζήκαηα θαη ζθίηζα.
22

 

11η Παρϋμβαςη: Οι Τρεισ Ιερϊρχεσ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζεί αλήκεξα ηεο 

ζρνιηθήο ενξηήο ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. Έηζη ινηπφλ, ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ αθελφο λα 

αζρνιεζνχκε κε ην ζέκα απηφ εθείλε ηελ εκέξα θαη αθεηέξνπ λα θαιιηεξγήζεη ηηο 

δεμηφηεηεο ιφγνπ θαη πεηζνχο ησλ καζεηψλ. Ζ δηάξζξσζε ηεο παξέκβαζεο ζα 

κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο εμήο: 

Παηρλίδη εηζαγσγήο – νη παικνί: 

Πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη πνπ ην έρνπκε μαλαπαίμεη κε ηελ νκάδα θαη είλαη 

αξθεηά δεκνθηιέο. Παηδηά θαη δάζθαινο θάζνληαη ζε θχθιν θαη πηάλνληαη απφ ηα 

ρέξηα κε θιεηζηά ηα κάηηα. Ο δάζθαινο μεθηλάεη λα ζηέιλεη ηνπο παικνχο ηεο 

θαξδηάο ηνπ ζθίγγνληαο ειαθξά ηα ρέξηα ησλ δηπιαλψλ ηνπ. Οη παικνί ηαμηδεχνπλ 

απφ ρέξη ζε ρέξη κέρξη λα επηζηξέςνπλ θαη πάιη ζηνλ ίδην. Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη 

ηαπηφρξνλα δηαζθεδάδεη αιιά θαη εξεκεί ηνπο καζεηέο. 

                                                           
22

 ην ηέινο ηεο εκέξαο θαη θάπνηα ζηηγκή αθνχ πνπ φινη νη καζεηέο είραλ βγεη γηα δηάιεηκκα, ε 

δαζθάια κάδεςε φια ηα ζεκεηψκαηα θαη ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο ηνπνζέηεζε ζηελ ηζάληα ηνπ παηδηνχ 

πνπ δελ ήζειε λα θνξέζεη ηα γπαιηά ηνπ. Μεηά απφ ιίγεο εκέξεο, ν καζεηήο ήξζε ζην ζρνιείν 

θνξψληαο ηα γπαιηά ηνπ! 
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Βξεο ην άιιν ζνπ κηζφ: 

Πξφθεηηαη γηα ην κέξνο εθείλν ηεο παξέκβαζεο πνπ ζθνπφ έρεη λα εμνηθεηψζεη 

ηα παηδηά κε ην έξγν θαη ηε θηινζνθία ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. Ο δάζθαινο έρεη βξεη 

ζεκαληηθέο θαη φκνξθεο θξάζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Αγίσλ, φπσο: «Πνιύ πην εύθνια 

κπνξεί θαλείο λα ζεθώζεη κε ηνπο θίινπο ηνπ ηελ πην αλππόθνξε ζπκθνξά παξά 

κνλάρνο ηνπ ηελ πην κεγάιε επηπρία», «Σξία πξάγκαηα είλαη απαξαίηεηα ζηνλ 

άλζξσπν: παηδεία, εξγαζία θαη πγεία», «ηνιίζηε ηηο ςπρέο ησλ παηδηώλ κε ηελ 

θαηάιιειε κόξθσζε θαη όια ηα άιια ζα αθνινπζήζνπλ». Σέηνηεο θξάζεηο ινηπφλ ν 

δάζθαινο ηηο έρεη γξάςεη ζε κηθξά ραξηφληα θαη ηηο έρεη θφςεη ζηε κέζε. Παξάιιεια 

έρεη εηνηκάζεη ηξία κεγάια ραξηφληα, έλα γηα θάζε Ηεξάξρε. Πάλσ βξίζθεηαη ε εηθφλα 

ηνπ Αγίνπ θαη απφ θάησ κεξηθέο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη 

ηηο ζπνπδέο ηνπ. 

Σα ραξηφληα κε ηηο κηζέο θξάζεηο κνηξάδνληαη ζηα παηδηά. Κάζε παηδί πξέπεη 

λα βξεη πνηνο άιινο απφ ηελ νκάδα έρεη ηελ άιιε κηζή θξάζε. Μεηά απφ ιίγν, ηα 

παηδηά έρνπλ δεκηνπξγήζεη δεχγε θαη έρνπλ ηαηξηάμεη ηηο θξάζεηο ηνπο. Κάζε δεπγάξη 

δηαβάδεη δπλαηά ηε θξάζε θαη πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη απφ ηηο πιεξνθνξίεο ζηα 

ραξηφληα κε ηνπο Σξεηο Ηεξάξρεο πνηνο κπνξεί λα ηελ είρε πεη. ε ιίγε ψξα ε ηάμε 

έρεη ηξία κεγάια ραξηφληα κε ηνπο Αγίνπο θαη θάησ απφ ηνλ θαζέλα ηα 

ζεκαληηθφηεξά ηνπ απνθζέγκαηα. Πνιχ ζχληνκα γίλεηαη θαλεξφ φηη θνηλφ ζηνηρείν 

θαη ησλ ηξηψλ είλαη ε έγλνηα ηνπο γηα ηελ παηδεία θαη ηε κφξθσζε. Καη κε απηφ ην 

ζπκπέξαζκα ζην κπαιφ πεξλάκε ζηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

Αλαθξηηηθή θαξέθια: 

Με απηή ηε δξαζηεξηφηεηα πεξλάκε ζηε θάζε εθείλε ηεο παξέκβαζεο κε ηελ 

πην ξεηνξηθή δηάζεζε. Κάζε δεχγνο καζεηψλ παίδεη ηελ αλαθξηηηθή θαξέθια φπνπ ην 

έλα παηδί έρεη ξφιν αλαθξηηή θαη ην άιιν αλαθξηλφκελνπ. Γίλνπκε ζηνλ αλαθξηηή έλα 

θνπηί κε ραξηάθηα πνπ πεξηέρνπλ εξσηήζεηο. Δθείλνο πξέπεη λα δηαιέμεη έλα, λα 

απεπζχλεη ηελ εξψηεζε ζηνλ αλαθξηλφκελν θαη χζηεξα λα ηνλ ξσηήζεη ηξεηο 

δηαδνρηθέο θνξέο «γηαηί;». Οη εξσηήζεηο είλαη φιεο ζρεηηθέο κε ην ζρνιείν, ην 

δηάβαζκα, ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ καζεηψλ. Δλδεηθηηθά, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εξσηήκαηα: «Πξέπεη νη δάζθαινη λα βάδνπλ εξγαζίεο γηα ην 

ζπίηη;», «Πξέπεη ηα παηδηά λα καζαίλνπλ γξάκκαηα;», «Δίλαη ην επάγγεικα ηνπ 

δαζθάινπ ζεκαληηθφ γηα ηελ θνηλσλία;», «ην ζρνιείν εξρφκαζηε κφλν γηα λα 

πάξνπκε γλψζεηο;». 

Ζ «αλάθξηζε» ζα πξέπεη λα έρεη ηε εμήο δνκή: 
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Αλαθξηηήο: Πξέπεη νη δάζθαινη λα βάδνπλ εξγαζίεο γηα ην ζπίηη; 

Αλαθξηλφκελνο: Καηά ηε γλψκε κνπ, νη δάζθαινη δε ζα πξέπεη λα βάδνπλ εξγαζίεο 

γηα ην ζπίηη. 

Αλαθξηηήο: Γηαηί; 

Αλαθξηλφκελνο: Δπεηδή ηα παηδηά είλαη ήδε πνιιέο ψξεο ζην ζρνιείν θαη δε ζα 

έπξεπε λα αζρνινχληαη θη άιιν κε ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Αλαθξηηήο: Γηαηί; 

Αλαθξηλφκελνο: Δπεηδή πξέπεη λα έρνπλ ρξφλν λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ ηνπο 

αξέζνπλ. 

Αλαθξηηήο: Γηαηί; 

Αλαθξηλφκελνο: Γηαηί ζηε δσή πξέπεη λα θάλνπκε θαη απηά πνπ πξέπεη θαη απηά πνπ 

καο αξέζνπλ γηα λα είκαζηε θαιά. 

ην ηέινο ηεο αλάθξηζεο δεηάκε απφ ηνλ αλαθξηλφκελν λα πεη απφ ηελ αξρή 

ηελ άπνςή ηνπ θαη ην επηρείξεκα πνπ κφιηο θαηαζθεχαζε. ην παξάδεηγκά καο, ν 

αλαθξηλφκελνο πξέπεη λα πεη: «Καηά ηε γλψκε κνπ νη δάζθαινη δελ πξέπεη λα βάδνπλ 

εξγαζίεο γηα ην ζπίηη, επεηδή ηα παηδηά είλαη ήδε πνιιέο ψξεο ζην ζρνιείν θαη δελ ζα 

έπξεπε λα αζρνινχληαη θη άιιν κε ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Αθφκα, πξέπεη λα έρνπλ 

ρξφλν λα θάλνπλ θαη πξάγκαηα πνπ ηνπο αξέζνπλ, γηαηί ζηε δσή εθηφο απφ απηά πνπ 

πξέπεη, νθείινπκε λα θάλνπκε θαη απηά πνπ καο επραξηζηνχλ γηα λα είκαζηε θαιά». 

Αλαζηνραζκφο – Παίξλσ ζέζε ζηνλ ρψξν: 

Οξίδνπκε πνηα πιεπξά ηεο αίζνπζαο είλαη ην «ΝΑΗ» θαη πνηα ηνπ «ΟΥΗ». ηε 

κέζε ησλ δχν είλαη ν ρψξνο ηνπ «ΓΔΝ ΞΔΡΧ». Λέκε ζηνπο καζεηέο καο θξάζεηο 

φπσο: «Έρσ δηθαίσκα λα κε δηαβάδσ», «Έρσ δηθαίσκα λα κελ πεγαίλσ ζην 

ζρνιείν», «Μνπ άξεζε ε ζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα», «Μνπ είλαη επθνιφηεξν απφ πξηλ 

λα ζθέθηνκαη επηρεηξήκαηα», «ήκεξα έκαζα πψο λα θηηάρλσ επηρεηξήκαηα» θαη 

ηνπο δεηάκε λα πάξνπλ ζέζε ζηνλ ρψξν. Έηζη, θαηαιαβαίλνπκε ηη ηνπο έκεηλε απφ 

ηελ παξέκβαζε θαη πφζνη πξαγκαηηθά βνεζήζεθαλ. 

12η Παρϋμβαςη: Τι θα γύνει με τα φυλλϊδια; 

Δηζαγσγή – παίξλσ ζέζε ζηνλ ρψξν: 

Σνπνζεηνχκε ηνπ καζεηέο ζε κηα γξακκή ηνλ έλα δίπια απφ ηνλ άιιν. Σνπο 

ιέκε φηη ζα θάλνπκε θάπνηεο εξσηήζεηο θαη ε ζεηηθή απάληεζε δειψλεηαη κε έλα 

βήκα κπξνο ελψ ε αξλεηηθή κε αθηλεζία. Ο δάζθαινο ιέεη ηα εξσηήκαηα κε ηε 

ζεηξά: «Πνηνη κέλεηε ζε πνιπθαηνηθία;», «Πνηνη ζε κνλνθαηνηθία;», «Πνηνη κέλεηε ζε 
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απνκαθξπζκέλε πεξηνρή;», «Πνηνη βξίζθεηε ζηελ είζνδφ ζαο δηαθεκηζηηθά 

θπιιάδηα;», «Πνηνη ηα πεηάηε αθνχ πξψηα ηα δηαβάζεηε;», «Πνηνη ηα πεηάηε ρσξίο λα 

ηα δηαβάζεηε;», «Πνηνη ηα δίλεηε ζηνπο γνλείο ζαο», «Πνηνη ηα θξαηάηε γηα 

πξνζάλακκα;», «Πνηνη ηα θξαηάηε γηα ρεηξνηερλίεο;», «Πνηνη πηζηεχεηε φηη είλαη 

ρξήζηκν λα ππάξρνπλ θπιιάδηα; Όπνηνο θάλεη έλα βήκα κπξνζηά λα καο πεη θαη ηνλ 

ιφγν», «Πνηνη πηζηεχεηε φηη δελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ θπιιάδηα; Όπνηνο θάλεη έλα 

βήκα κπξνζηά λα καο πεη θαη ηνλ ιφγν». 

Παηρλίδη ξφισλ
23

: 

ελάξην: 

Ζ θαη‟ νίθνλ δηαλνκή δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ είλαη έλαο πνιχ 

δηαδεδνκέλνο ηξφπνο δηαθήκηζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Με ηελ θαη‟ νίθνλ δηαλνκή 

δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ έλα πξντφλ δηαθεκίδεηαη ζε έλα επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Πξνζθέξεηαη ζηηο εηαηξίεο ε επθαηξία λα «ιαλζάξνπλ» ηα πξντφληα ηνπο ζην θάζε 

ζπίηη κε έλα πην θζελφ κέζν, ζε αληίζεζε κε ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο πνπ 

θνζηίδνπλ αθξηβά. 

Μεηά απφ αληηδξάζεηο ηνπηθψλ θηινπεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ γηα 

αιφγηζηε ζπαηάιε ραξηηνχ θαη θαη‟ επέθηαζε θπζηθψλ πφξσλ, απφ ηελ πιεζψξα ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ πνπ δηαλέκνληαη θαη‟ νίθνλ ή ζηνπο δξφκνπο, αιιά θαη 

ηελ αζρήκηα πνπ πξνθαιεί ε απφξξηςή ηνπο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο πφιεο 

πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηελ νξζφηεηα απηνχ ηνπ ηξφπνπ δηαθήκηζεο ησλ πξντφλησλ. 

Μηα απφ ηηο εηζεγήζεηο είλαη λα ηεζεί θαη ζέκα απαγφξεπζεο ή νηθνλνκηθήο ρξέσζεο 

κε δεκνηηθά ηέιε ηεο θαη‟ νίθνλ δηαλνκήο θπιιαδίσλ απφ εηαηξίεο. 

ηε ζχζθεςε πνπ ζα παξζεί ε ηειηθή απφθαζε πξνζθιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο φινη νη επεξεαδφκελνη. 

Ρφινη: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ζε θάζε δεπγάξη δίλεηαη ν ξφινο πνπ ζα 

έρνπλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Άιινη είλαη «Παξαγσγνί ραξηηνχ», άιινη 

«Απνδέθηεο δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ», «Δθπξφζσπνη δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ», 

«Δθπξφζσπνη πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ», «Γηαλνκείο δηαθεκηζηηθψλ 

θπιιαδίσλ», «Σππνγξάθνη» θαη ηέινο «Καηαζηεκαηάξρεο – Δξγνζηαζηάξρεο». Κάζε 

νκάδα έρεη πέληε ιεπηά λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα θαηαζθεπάζεη έλα επηρείξεκα ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ζηνλ δήκαξρν – δάζθαιν. 

                                                           
23

 Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ξφισλ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ νκάδα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Κχπξνπ ην 2013. 
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Απνινγηζκφο – Φεθνθνξία κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ: 

ην ηέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ν δάζθαινο – δήκαξρνο θαιεί ζε ςεθνθνξία ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Μεηά απφ ηηο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, δελ μερλάκε λα θάλνπκε θαη κεξηθά εξσηήκαηα 

απνινγηζηηθνχ ραξαθηήξα. Δλδεηθηηθά κεξηθά εξσηήκαηα κπνξεί λα είλαη: «Να 

απαγνξεπηνχλ ηα δηαθεκηζηηθά έληππα;», «Να ζπλερίζνπκε λα επηηξέπνπκε ηε 

δηαλνκή δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ;», «Να πιεξψλνπλ ηέιε ζην δήκν φπνηεο εηαηξίεο 

ζέινπλ λα δηαθεκίδνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε θπιιάδηα;», «Γπζθνιεπηήθαηε λα βξείηε 

επηρεηξήκαηα γηα λα πείζεηε ηνλ δήκαξρν;», «Πνηνη είζηε πξαγκαηηθά ελζνπζηαζκέλνη 

κε ην επηρείξεκα πνπ θηηάμαηε;», «Πνηνη δελ απνιαχζαηε ην ζεκεξηλφ παηρλίδη;». 

13η Παρϋμβαςη: Αγαπητό μου ημερολόγιο 

Σν πιηθφ γηα ηελ ηειεπηαία καο παξέκβαζε έρεη παξζεί απφ ην εγρεηξίδην 

Μηθξή Ππμίδα – Compasito κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπκε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο 

πξνζσπηθήο καο εκπεηξίαο θαη λα εληζρχζνπκε ην ζπλαίζζεκα ηεο ελζπλαίζζεζεο. 

Δηζαγσγή – Πξνζσπηθά Τπάξρνληα: 

Ο δάζθαινο θέξλεη ζηελ ηάμε έλα ραξηφθνπην θαη ξσηάεη ηνπο καζεηέο ηνπ 

αλ είλαη πξφζπκνη λα ην αλνίμνπλ θαη λα αζρνιεζνχλ κε απηφ γηα ηελ επφκελε ψξα. 

Φπζηθά θαη ε απάληεζε είλαη ζεηηθή εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ, νπφηε ν δάζθαινο 

θαιεί έλα παηδί λα αλνίμεη ην θνπηί θαη λα παξνπζηάζεη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Σν θνπηί 

πεξηέρεη έλα δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην κηαο θαινθαηξηλήο θαηαζθήλσζεο γηα παηδηά, 

έλαλ θαθφ, κηα κπάια, έλα ζθνηλί, έλα καγηφ θαη ηξία θχιια ηεηξαδίνπ γξακκέλα 

κπξνο θαη πίζσ, ππνγεγξακκέλα κε ηξία δηαθνξεηηθά νλφκαηα.
24

 

Ο δάζθαινο ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζε ηξεηο νκάδεο θαη κνηξάδεη ηα 

γξάκκαηα ηνπ θνπηηνχ έλα ζηελ θάζε νκάδα. Πνιχ ζχληνκα ηα παηδηά 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη πξφθεηηαη γηα απνζπάζκαηα απφ εκεξνιφγηα. Ο δάζθαινο 

παξαθηλεί ηηο νκάδεο λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ηα εκεξνιφγηα. 

Ρφινη ζηνλ πίλαθα: 

Ο δάζθαινο γξάθεη ηα νλφκαηα ησλ ηξηψλ παηδηψλ – ζπγγξαθέσλ ησλ 

εκεξνινγίσλ. Εεηάεη απφ θάζε νκάδα λα ραξαθηεξίζεη ηα άηνκα απηά κε έλα επίζεην 

ή κηα θξάζε πνπ λα δειψλεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθή πξάμε ηνπ θάζε παηδηνχ. Πνιχ 

ζχληνκα γίλεηαη θαλεξή ε παξεμήγεζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζηα ηξία 

παηδηά ησλ εκεξνινγίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο ζηελ θαηαζθήλσζε. 

                                                           
24

 Σα ηξία απνζπάζκαηα ησλ εκεξνινγίσλ βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα 7.  
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Παγσκέλεο εηθφλεο – Αλίρλεπζε ζθέςεο: 

Ο δάζθαινο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο ηεο θάζε νκάδαο λα παξνπζηάζνπλ κε 

κηα παγσκέλε εηθφλα ηε ζθελή ηνπ παηρληδηνχ ζχκθσλα κε ην απφζπαζκα ηνπ 

εκεξνινγίνπ πνπ έρεη ε νκάδα ηνπο. Δμεγεί ζηνπο καζεηέο ηνπ φηη φηαλ ηνπο 

αθνπκπήζεη, απηνί κπνξνχλ λα πνπλ δπλαηά απηφ πνπ ζθέθηεηαη ην παηδί πνπ 

ππνδχνληαη εθείλε ηε ζηηγκή. Πνιχ ζχληνκα, γίλεηαη ζαθήο ε παξεμήγεζε πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζηα ηξία παηδηά ηεο θαηαζθήλσζεο. Ο δάζθαινο δεηάεη απφ 

ηνπο καζεηέο λα επαλαιάβνπλ ηε δηαδηθαζία, απηή ηε θνξά κε ηε ζθελή ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο ζρεδίαο. 

Ραδηνθσληθή εθπνκπή: 

Σα παηδηά είλαη ήδε ρσξηζκέλα ζε νκάδεο αλάινγα κε ην απφζπαζκα ηνπ 

εκεξνινγίνπ πνπ πήξαλ απφ ην θνπηί ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο. Κάζε νκάδα 

παίξλεη ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ εκεξνινγίνπ (Μαξγαξίηα, Έιζα θαη Ρηθάξλην) 

θαη ν δάζθαινο έρεη ξφιν θεληξηθνχ παξνπζηαζηή ηεο ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο. 

θνπφο είλαη λα πάξεη κηα ζπλέληεπμε απφ ηνπο ηξεηο θαηαζθελσηέο θαη λα ηνπο 

δψζεη κηα επθαηξία ψζηε λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα θαη λα εθηηκήζνπλ ν έλαο ηνλ 

άιιν. 

Ο παξνπζηαζηήο κπνξεί λα μεθηλήζεη θάπσο έηζη: «Καιεζπέξα θπξίεο θαη 

θχξηνη. Άιιε κηα εθπνκπή „Σα Καηαζθελσηηθά Νέα‟ μεθηλά θαη ην ζεκεξηλφ καο 

ζέκα είλαη νη παξεμεγήζεηο. Έρνπκε καδί καο ηξία παηδηά πνπ θέηνο είλαη ε πξψηε 

ηνπο θνξά ζηελ θαηαζθήλσζή καο: Σε Μαξγαξίηα, ηελ Έιζα θαη ηνλ Ρηθάξλην. 

Καιψο ήξζαηε παηδηά!». 

ε απηφ ην ζεκείν νη καζεηέο ζε ξφινπο θαηαζθελσηψλ κπνξνχλ λα 

απαληάλε ειεχζεξα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εθθσλεηή. Ο ηειεπηαίνο κέζα ζηε ζπδήηεζε 

πξέπεη λα ζέζεη εξσηήκαηα φπσο: «Έρεηο θάλεη πνηέ ιάζνο ζηελ άπνςε πνπ έρεηο γηα 

θάπνηνλ άιιν;», «Πηζηεχεηο φηη ζα ζπκπεξηθεξφζνπλ δηαθνξεηηθά, αλ γλψξηδεο 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα εθείλν ή εθείλε;», «Ση ζπκβαίλεη φηαλ παξεμεγνχκε 

θάπνηνλ;», «Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα απνθχγνπκε λα θάλνπκε ιάζε ζηελ 

άπνςή καο γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο;», «Ση ζεκαίλεη θηιία;». 

Αθνχ ζρνιηαζηνχλ φια ηα εξσηήκαηα θαη κηιήζνπλ φινη νη καζεηέο ν 

εθθσλεηήο κπνξεί λα θιείζεη ηελ εθπνκπή θάπσο έηζη: «Αθνχζαηε άιιν έλα 

επεηζφδην απφ ηελ εθπνκπή „Σα Καηαζθελσηηθά Νέα‟. Με ράζεηε ηελ απξηαλή καο 

εθπνκπή κε ζέκα ην κεγάιν θπλήγη ζεζαπξνχ γηα ηε ιήμε ηεο θαινθαηξηλήο 

πεξηφδνπ! Θα είκαζηε καδί ζαο φπσο πάληα ζηηο 6!». 
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Αλαζηνραζκφο: 

Ο δάζθαινο θαιεί ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ δπλαηά ηα εκεξνιφγηα ησλ 

ηξηψλ παηδηψλ. Σψξα πηα φιεο νη πηπρέο ηεο παξεμήγεζεο θαλεξψλνληαη ζε φινπο θαη 

φια ηα παηδηά θαηαιαβαίλνπλ ηη αθξηβψο ζπλέβε θαη γηα πνην ιφγν. 

ην ηέινο ν δάζθαινο απεπζχλεη ζηελ νκάδα ηα εμήο εξσηήκαηα: «Μπνξείηε 

λα αλαγλσξίζεηε ηνλ εαπηφ ζαο ζε θάπνην απφ απηά ηα παηδηά; ε πνην; Γηαηί;», 

«Μπνξείηε λα έρεηε θίινπο, έζησ θη αλ είζηε θησρνί ή αλ δελ κπνξείηε λα δηαβάζεηε; 

Γηαηί;», «Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα απνθεχγνπκε ηηο παξεμεγήζεηο;». 
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Παρϊρτημα 2 

Κλίμακα Σάςθσ Επιχειρθματολογίασ (ΚΣΕ) (Argumentativeness Scale) (Infante, & 

Rancer, 1982) 

H ΚΣΔ (Argumentativeness Scale) σο εξγαιείν κέηξεζεο αλαπηχρζεθε απφ 

ηνπο Infante θαη Rancer (1982), ζεσξψληαο ηελ ηάζε πξνο ηελ επηρεηξεκαηνινγία έλα 

γεληθά ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ πνπ ηα πξνδηαζέηεη λα ππνζηεξίδνπλ ηε 

γλψκε ηνπο θαη λα παίξλνπλ ζέζε ζε ακθηιεγφκελα δεηήκαηα.  

Ζ ηάζε πξνο επηρεηξεκαηνινγία, ζχκθσλα κε ηελ KTE ησλ Infante θαη 

Rancer (1982), έρεη δχν δηαζηάζεηο. Ζ νιηθή ηάζε επηρεηξεκαηνινγίαο, πνπ 

ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν, απνηειεί ηε ζπληζηακέλε ηεο ηάζεο γηα πξνζέγγηζε θαη ηεο 

ηάζεο γηα απνθπγή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Με άιια ιφγηα, ηα άηνκα κπνξεί λα 

αηζζάλνληαη κηα κηθξή ή κεγάιε έιμε πξνο ηελ επηρεηξεκαηνινγία, αιιά ηαπηφρξνλα 

λα πξνηηκνχλ λα απνθεχγνπλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ιφγσ άγρνπο ή άιισλ παξαγφλησλ. 

ηελ KTE ησλ Infante θαη Rancer (1982) πεξηιακβάλνληαη 20 δειψζεηο γηα 

ηηο νπνίεο ηα άηνκα θαινχληαη λα δειψζνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο ζε θιίκαθα 

ηχπνπ Likert κε 5 δηαβαζκίζεηο. Απφ ηηο 20 δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

θιίκαθα, νη 10 κεηξνχλ ηελ ηάζε πξνζέγγηζεο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία (π.ρ., «Δίκαη 

ελεξγεηηθφο θαη ελζνπζηψδεο φηαλ ζπκκεηέρσ ζε ζπδεηήζεηο θαη 

επηρεηξεκαηνινγψ») θαη νη ππφινηπεο 10 ηελ ηάζε απνθπγή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

(π.ρ., «Πξνηηκψ λα είκαη κε πνπ ζπάληα δηαθσλνχλ καδί κνπ»). Ζ δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ αζξνηζκάησλ ησλ απαληήζεσλ ζηηο 10 απφ ηηο δειψζεηο 

κεηξνχλ ηελ ηάζε πξνζέγγηζεο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ 10 πνπ κεηξνχλ ηελ ηάζε απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, είλαη ε 

γεληθή ηάζε πξνο επηρεηξεκαηνινγία πνπ ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν. Καηά ζπλέπεηα, ε 

Σάζε Πξνο Δπηρεηξεκαηνινγία κεηξηέηαη ζε κηα θιίκαθα κε ειάρηζην ην -40 θαη 

κέγηζην ην 40. 

Οη Infante θαη Rancer (1982) αλέθεξαλ φηη ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο 

πξσηαξρηθψλ παξαγφλησλ ηεο ΚΣΔ θαηέδεημαλ δχν θπξίαξρνπο παξάγνληεο, ηνλ 

παξάγνληα πξνζέγγηζεο θαη ηνλ παξάγνληα απνθπγήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, νη 

νπνίνη εμεγνχζαλ ην 55% θαη 45% ηεο δηαζπνξάο, αληίζηνηρα. Δπηπξφζζεηα, 

εληφπηζαλ ηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηεο θιίκαθαο λα είλαη α = .91 θαη γηα ηε δηάζηαζε 

ηεο απνθπγήο α = .86. Ζ αμηνπηζηία επαλαρνξήγεζεο βξέζεθε λα είλαη r = .87 θαη r = 
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.86, αληίζηνηρα, γηα ηηο δχν δηαζηάζεηο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν απνηειεί ηνλ 

κνλαδηθφ ίζσο έγθπξν θη αμηφπηζην ηξφπν κέηξεζεο ηεο ηάζεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

θαη είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν ζην πεδίν ηεο έξεπλαο ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο θαη 

πξνζσπηθφηεηαο. 

Δκείο, πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε δηθηά καο έξεπλα, 

θξνληίζακε λα ην ζηαζκίζνπκε ζε παηδηά Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ. Απφ ηε 

ζηάζκηζε πξνέθπςαλ νξηζκέλεο δηαθνξέο σο πξνο ηε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ 

εξσηεκάησλ, ψζηε λα είλαη απνιχησο θαηαλνεηά ζηα παηδηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ειηθίαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην, φπσο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλά καο, παξαηίζεηαη 

παξαθάησ: 

 

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ 

Αγόρι  

Κορίτςι 

Ραρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςεισ το πιο κάτω ερωτθματολόγιο. Δεν υπάρχουν ςωςτζσ ι 

λανκαςμζνεσ απαντιςεισ για τισ προτάςεισ που ακολουκοφν. Κζλουμε απλά να εκφράςεισ 

αυτό που ΕΣΥ πραγματικά πιςτεφεισ. Βάλε ςε κφκλο τον αρικμό δίπλα από τθν κάκε 

διλωςθ, ϊςτε να δείξεισ αυτό που ιςχφει για ςζνα, όπωσ φαίνεται πιο κάτω: 

1 Λςχφει ςχεδόν ποτζ 

2 Λςχφει ςπάνια 

3 Λςχφει περιςταςιακά (ποφ και ποφ) 

4 Λςχφει ςυχνά 

5 Λςχφει ςχεδόν πάντα 

 

1. Όηαλ ζπδεηψ κε έλα άηνκν ρξεζηκνπνηψληαο επηρεηξήκαηα αληίζεηα κε 

ηελ άπνςή ηνπ, αλεζπρψ φηη ζα ζρεκαηίζεη αξλεηηθή άπνςε γηα κέλα. 

 

1     2     3     4     5 

2. Όηαλ ζπκκεηέρσ ζε ζπδεηήζεηο κε επηρεηξήκαηα ληψζσ φηη γίλνκαη πην 

έμππλνο. 

 

1     2     3     4     5 
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3. Μνπ αξέζεη λα απνθεχγσ ζπδεηήζεηο πνπ απαηηνχλ επηρεηξεκαηνινγία. 

 
1     2     3     4     5 

4. Δίκαη ελεξγεηηθφο /-ή θαη ελζνπζηψδεο φηαλ ζπκκεηέρσ ζε ζπδεηήζεηο 

θαη ιέσ ηα επηρεηξήκαηά κνπ. 

 

1     2     3     4     5 

5. Οινθιεξψλεηαη κηα ζπδήηεζε ζηελ νπνία επηρεηξεκαηνινγνχζα θαη 

ππφζρνκαη ζηνλ εαπηφ κνπ πσο δε αλακηρζψ μαλά ζε παξφκνηα 

ζπδήηεζε. 

 

1     2     3     4     5 

6. Καηά ηελ άπνςή κνπ, κηα ζπδήηεζε ζηελ νπνία αληαιιάζζνληαη 

επηρεηξήκαηα δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα. 

 

1     2     3     4     5 

7. Νηψζσ επράξηζηα θαη θαιά θάζε θνξά πνπ θεξδίδσ ζε θάπνην ζεκείν 

κηαο ζπδήηεζεο φπνπ αληαιιάζζνληαη επηρεηξήκαηα. 

 

1     2     3     4     5 

8. Όηαλ ζηακαηήζεη κηα ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα κε έλα άηνκν, ληψζσ 

αλαζηαησκέλνο /-ε θαη εθλεπξηζκέλνο /-ε. 

 

1     2     3     4     5 

9. Όηαλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα έλα ζέκα, κνπ αξέζεη λα έρσ 

έλα θαιφ επηρείξεκα. 

 

1     2     3     4     5 

10. Αηζζάλνκαη άβνια θαη ληξέπνκαη λα πσ ηα επηρεηξήκαηά κνπ ζε θάπνηνλ 

κεγαιχηεξν, γηα παξάδεηγκα ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

 

1 2     3     4     5 

11. Μνπ αξέζεη λα ππνζηεξίδσ ηελ άπνςή κνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 

 

1     2     3     4     5 

12. Πξνηηκψ λα ζηακαηάσ κηα ζπδήηεζε φηαλ θαηαιαβαίλσ πσο πξέπεη λα 

πσ επηρεηξήκαηα.  

 

1     2     3     4     5 

13. Μνπ αξέζεη λα επηρεηξεκαηνινγψ γηα έλα ζέκα γηα ην νπνίν ππάξρνπλ 

πνιιέο απφςεηο. 

  

1     2     3     4     5 
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14. Όηαλ έλαο θίινο κνπ έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε κε εκέλα ζπλήζσο ηνλ 

απνθεχγσ θαη δελ ηνλ θάλσ πνιιή παξέα. 

 

1     2     3     4     5 

15. Θεσξψ πσο κηα ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα είλαη θαιή άζθεζε γηα ην 

κπαιφ κνπ. 

 

1     2     3     4     5 

16. Δίλαη δχζθνιν λα ζθεθηψ ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα γηα λα 

ππνζηεξίμσ ηελ άπνςή κνπ. 

 

1     2     3     4     5 

17. πκκεηέρσ ζε κηα ζπδήηεζε θαη επηρεηξεκαηνινγψ. Όηαλ ηειεηψλεη, 

ληψζσ ραξνχκελνο θαη ηθαλνπνηεκέλνο.  

 

1     2     3     4     5 

18. Σα πεγαίλσ θαιά ζε ζπδεηήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη επηρεηξήκαηα. 

 
1     2     3     4     5 

19. Απνθεχγσ λα ιέσ ηελ άπνςή κνπ φηαλ πηζηεχσ φηη νη άιινη κάιινλ ζα 

δηαθσλήζνπλ καδί κνπ. 
1     2     3     4     5 

20. πκκεηέρσ ζε κηα ζπδήηεζε θαη θαηαιαβαίλσ πσο ζα πξέπεη λα πσ 

επηρεηξήκαηα. Νηψζσ ελζνπζηαζκέλνο /-ε γη‟ απηφ. 

 

1     2     3     4     5 
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Παρϊρτημα 3 

Η κλείδα παπαηήπηζηρ ηος κπιηικού θίλος.  

πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ θξηηηθφ θίιν θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ηεο θάζε 

παξέκβαζεο. 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΚΡΙΣΙΚΟΤ ΦΙΛΟΤ 

Θμερομθνία:__________________________ 

Τίτλοσ παρζμβαςθσ: ____________________________ Αρικμόσ παρζμβαςθσ: _______ 

 

ςυμμετοχι ςυνεργαςία εκφραςτικότθτα ζκφραςθ άποψθσ 
χριςθ 

επιχειρθμάτων 
παρατθριςεισ 

Κων/νοσ Κ.       

Αγγελικι       

Λωάννθσ        

Νικόλασ Κ.       

Δθμιτρθσ       

Κανάςθσ       

Ματίνα       

Γιάννθσ        

Κων/νοσ Μ.       

Ηζτα       

Θλίασ       

Άγγελοσ       

Νικόλασ Σ.       

Λζνα       

Σωτιρθσ       
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Παρϊρτημα 4 

ηαηιζηικά αποηελέζμαηα – απσεία από ηο ππόγπαμμα spss 

Γείθηεο αμηνπηζηίαο γηα ηηο 10 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη γηα ηηο άιιεο 10 πνπ αθνξνχλ ηελ απνθπγή ηεο γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,889 ,893 10 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,647 ,641 10 

 

 

Γείθηεο αμηνπηζηίαο γηα ηηο 10 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη γηα ηηο άιιεο 10 πνπ αθνξνχλ ηελ απνθπγή ηεο γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,781 ,761 10 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,582 ,582 10 
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Καλνληθφηεηα γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ 

 

Tests of Normality 

 

Ομάδα 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Sum_Positive_Statements Ομάδα Ελέγχου 

Πριν 
,208 11 ,200

*
 ,924 11 ,350 

Ομάδα Ελέγχου 

Μετά 
,147 13 ,200

*
 ,948 13 ,565 

Sum_Negative_Statements Ομάδα Ελέγχου 

Πριν 
,245 11 ,064 ,896 11 ,165 

Ομάδα Ελέγχου 

Μετά 
,165 13 ,200

*
 ,930 13 ,338 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Κανονικότθτα για τθν πειραματικι ομάδα 

Tests of Normality 

 

Ομάδα 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Sum_Positive_Statements Πειραματική Ομάδα Πριν ,156 14 ,200
*
 ,939 14 ,404 

Πειραματική Ομάδα Μετά ,196 13 ,185 ,937 13 ,420 

Sum_Negative_Statements Πειραματική Ομάδα Πριν ,132 14 ,200
*
 ,943 14 ,452 

Πειραματική Ομάδα Μετά ,203 13 ,145 ,915 13 ,217 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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T-test για τθν ομάδα ελζγχου 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Sum_Positive_Before - 

Sum_Postive_After 
,000 11,614 3,673 -8,308 8,308 ,000 9 1,000 

Pair 2 Sum_Negative_Before - 

Sum_Negative_After 
-1,800 8,715 2,756 -8,035 4,435 -,653 9 ,530 

 
 

T-test για τθν πειραματικι ομάδα 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Sum_Positive_Before - 

Sum_Postive_After 
-7,923 7,783 2,159 -12,626 -3,220 -3,670 12 ,003 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 2 Sum_Negative_Before - 

Sum_Negative_After 
6,077 4,716 1,308 3,227 8,927 4,646 12 ,001 
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Παρϊρτημα 5 

Η πικρι γνωριμία με τον ρατςιςμό  

(από το βιβλίο τθσ Ζκφραςθσ – Ζκκεςθσ για το Ενιαίο Λφκειο) 

Δεν είναι εφκολο να είναι κανείσ διαφορετικόσ, ιδίωσ όταν είναι παιδί. Θ φυςικι 
διαδικαςία του μεγαλϊματοσ παρουςιάηει ιδθ αρκετά προβλιματα, τα οποία 
επιτείνονται αν ανακαλφψουμε ότι κατά τον ζνα ι τον άλλο τρόπο αποκλίνουμε 
από το μζςο όρο. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ οικογζνειά μου ιταν διαφορετικι. Οι γονείσ μου 
μιλοφςαν λίγα αγγλικά και αυτά με μια βαριά ιταλικι προφορά. Το ςτυλ τθσ ηωισ 
μασ ιταν ολοφάνερα διαφορετικό, ζνα μικρό κομμάτι Μεςογείου ςτισ ακτζσ τθσ 
Αμερικισ. Τρϊγαμε διαφορετικά εξωτικά φαγθτά. Οι ςυηθτιςεισ μασ ιταν πιο 
ηωντανζσ και οι φωνζσ μασ λίγο πιο δυνατζσ. Οι κινιςεισ μασ πιο ζντονεσ. Ο κόςμοσ 
ςτον οποίο ηοφςαμε ιταν ςίγουρα πιο ξζνοσ. 

Σαν μικρό παιδί, οφτε ιξερα, οφτε με ενδιζφεραν, οι πολλζσ διαφορζσ μασ. Τα 
παιδιά, από τθ φφςθ τουσ, παραδζχονται τα πράγματα όπωσ είναι, λιγότερο ζτοιμα 
να προςζξουν και πολφ περιςςότερο να κρίνουν τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ 
ανκρϊπουσ. Εκτόσ κι' αν ζχουν επθρεαςτεί από τουσ μεγάλουσ. Αυτό, όμωσ, άλλαξε 
όταν μπικα ςτο Γυμνάςιο και ιμουν πια ζφθβοσ. 

Εκείνο τον καιρό ο πατζρασ και θ μθτζρα, τουσ οποίουσ μζχρι τότε αγαποφςα 
χωρίσ καμιά αμφιςβιτθςθ, ξαφνικά με ενοχλοφςαν. Γιατί δεν μποροφςαν να είναι 
ςαν τουσ άλλουσ γονείσ; Γιατί μιλοφςαν με αυτι τθν αποκαλυπτικι προφορά; Γιατί 
δεν μποροφςα να τρϊω κορνφλζικσ για πρωινό, αντί για φραντηολάκια και καφζ με 
γάλα; Γιατί δεν μποροφςα να παίρνω μαηί μου ςτο ςχολείο, για κολατςιό, 
φυςτικοβοφτυρο και ςάντουιτσ με μαρμελάδα, αντί για καλαμαράκια; («Μπλιαξ», 
ζλεγαν τα άλλα παιδιά, «Ο Μπουςκάλια τρϊει τα πόδια του χταποδιοφ!»). Δεν 
υπιρχε κανζνασ τρόποσ να γλιτϊςω από το επϊδυνο ςτίγμα να είμαι Λταλόσ και γιοσ 
του Τοφλιο και τθσ όηασ Μπουςκάλια, ακόμθ και το όνομά μου ζγινε πθγι 
ςτενοχϊριασ για μζνα. 

Ιταν ςυνθκιςμζνο εκείνο τον καιρό να μασ κολλάνε τισ ταμπζλεσ «μακαρονάσ» 
και «μετανάςτθσ». Ροτζ δεν ιμουν απολφτωσ ςίγουροσ για το τι ςιμαιναν αυτζσ οι 
δυο λζξεισ, παρ' όλα αυτά ζνιωκα το κεντρί τουσ. Ρρωτόνιωςα αυτόν τον πόνο μια 
μζρα κακϊσ ζφευγα από το ςχολείο. Βρζκθκα ξαφνικά περικυκλωμζνοσ από μια 
ομάδα παιδιϊν που μου φϊναηαν αυτά τα λόγια. 

Ζνα απ' αυτά τα παιδιά μοφ πζταξε ζνα κζικ. Θ κρζμα και θ ηάχαρι του ζςκαςαν 
πάνω ςτο πρόςωπο, τα μαλλιά και τα ροφχα μου. «Βρωμομετανάςτθ», φϊναηαν. «Ο 
πατζρασ ςου είναι γκάνγκςτερ ςτο Σικάγο και θ μθτζρα ςου μαςάει ςκόρδα και ςυ 
είςαι γιοσ μακαρονά! Γιατί δεν τα μαηεφετε να πάτε από κει που ιρκατε;» 

Μου φάνθκε ότι πζραςε μια αιωνιότθτα ϊςπου να απελευκερωκϊ από τον 
κφκλο τουσ, αφοφ είχα φάει αρκετζσ ςπρωξιζσ και μπουνιζσ. Ταπεινωμζνοσ και 
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κλαίγοντασ ζςπαςα τον κλοιό και όρμθςα ςπίτι μου. Κακϊσ ζτρεχα γεμάτοσ κυμό 
και πικρία, ζκπλθκτοσ και μπερδεμζνοσ, ανακάλυψα ότι δεν είχα κάνει τθν 
παραμικρι προςπάκεια να τουσ ανταποδϊςω τα χτυπιματα. 

Μόλισ ζφταςα ςτο ςπίτι κλειδϊκθκα ςτο μπάνιο για να μθ με δουν. Δεν 
μποροφςα ν' αντζξω τθν πικανότθτα να με δουν οι γονείσ μου ς' αυτι τθν ζξαλλθ 
κατάςταςθ. Ζπλυνα τισ κρζμεσ που είχαν κολλιςει επάνω μου. Δεν μποροφςα να 
ςταματιςω τα κλάματα και τα δάκρυά μου ανακατεφονταν με το αίμα ςτο πρόςωπο 
μου. Δεν μποροφςα να πιςτζψω αυτό που μου ςυνζβθ. Πλα φαίνονταν τόςο λάκοσ 
κι όμωσ τελικά ιμουν ανίκανοσ να κάνω οτιδιποτε γι' αυτό. 

Τελικά ο πατζρασ χτφπθςε τθν πόρτα του μπάνιου. «Τι κάνεισ εκεί μζςα; τι 
ςυμβαίνει;», με ρϊτθςε. Μόνο αφοφ εξάντλθςε όλθ του τθν ευγζνεια και τθν πεικϊ 
άνοιξα επιτζλουσ τθν πόρτα και τον άφθςα να μπει. 

«Τι ςυνζβθ;», με ρϊτθςε αγκαλιάηοντάσ με, «τι ζχεισ; τι ςου ςυμβαίνει;». Μζςα 
ςτα προςτατευτικά του χζρια, επζτρεψα ςτον εαυτό μου τθν ανακοφφιςθ, που τόςο 
πολφ χρειαηόμουν. Ζκλαψα με λυγμοφσ χωρίσ να μπορϊ να ςταματιςω. Κάκιςε μαηί 
μου ςτθν άκρθ τθσ μπανιζρασ και περίμενε ϊςπου να ξαναβρϊ τον ζλεγχο μου. Ζνα 
ςυντετριμμζνο «εγϊ» χρειάηεται πολφ περιςςότερο χρόνο να γιατρευτεί από μια 
ανοιγμζνθ μφτθ. «Τϊρα πεσ μου τι ςυνζβθ», μου είπε. 

Του εξιγθςα. Τελείωςα τθν ιςτορία και περίμενα. Ρερίμενα ότι ο πατζρασ μου 
κα ζκανε ζνα ςχόλιο που κα με γιάτρευε αυτομάτωσ, ι ότι με μια άμεςθ ενζργεια 
κα με γαλινευε και κα ζλυνε το πρόβλθμα. Τον φανταηόμουν να φεφγει αμζςωσ για 
να βρει τουσ ψευτοπαλικαράδεσ που με είχαν πλθγϊςει ι το λιγότερο για να βρει 
τουσ γονείσ τουσ και να ηθτιςει τθν τιμωρία τουσ. Αλλά ο πατζρασ μου δεν 
κουνικθκε. 

«Εντάξει», είπε ιςυχα, «ζγινε κι αυτό. Σε βρικαν και ςζνα οι άνκρωποι που μασ 
πλθγϊνουν και μασ κάνουν να κλαίμε. Δεν μασ ξζρουν κι' όμωσ μασ μιςοφν. Οι 
δειλοί, που κάνουν τουσ δυνατοφσ μόνο όταν είναι πολλοί και τα βάηουν μαηί μασ, 
γιατί ξζρουν ότι είμαςτε λίγοι και δεν είμαςτε ςε κζςθ να τουσ αντιμετωπίςουμε. 
Ξζρω ότι ςε πλιγωςαν, αλλά αυτό που ζγινε δεν είχε εςζνα ςαν ςτόχο. Εςφ απλϊσ 
ζτυχε να βρίςκεςαι εκεί. Μποροφςε να ςυμβεί ςτον κακζνα μασ.» 

«Μιςϊ που είμαι Λταλόσ», του εξομολογικθκα κυμωμζνα, «κα ικελα να είμαι 
οτιδιποτε άλλο!». 

Ο πατζρασ μου με κράτθςε ςφιχτά και θ φωνι του ιταν τϊρα δυνατι και 
απειλθτικι. «Να μθ ςε ξανακοφςω να το λεσ αυτό ποτζ! Ζπρεπε να είςαι περιφανοσ 
γι' αυτό που είςαι. Σκζψου λιγάκι ότι θ Αμερικι ανακαλφφκθκε και πιρε το όνομά 
τθσ από ζνασ Λταλό! Οι Λταλοί κάνουν γλυκιά μουςικι, τραγουδοφν υπζροχα, 
ηωγραφίηουν τουσ ωραιότερουσ πίνακεσ, γράφουν αριςτουργιματα και κτίηουν 
όμορφα κτίρια. Ρϊσ μπορεί να μθν είςαι περιφανοσ που είςαι Λταλόσ; Και είςαι 
ακόμα πιο τυχερόσ, γιατί είςαι επίςθσ και Αμερικανόσ». 
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«Πμωσ όλ' αυτά δεν τα ξζρουν οι άλλοι», του αντιμίλθςα, «κα προτιμοφςα να 
είμαι ςαν όλουσ τουσ άλλουσ». 

«Ε λοιπόν, δεν είςαι! Ο κεόσ δεν κζλθςε να μασ κάνει όλουσ ίδιουσ. Μασ ζκανε 
διαφορετικοφσ για να μπορεί ο κακζνασ να είναι ο εαυτόσ του. Ροτζ να μθ φοβάςαι 
τισ διαφορζσ. Θ διαφορά είναι καλό. Κα ςου άρεςε να είςαι ςαν τα παιδιά που ς' 
ζδειραν και ςου φϊναηαν αυτά τα πράγματα; Κα ςου άρεςε να κάνεισ τουσ άλλουσ 
να υποφζρουν και να κλαίνε; Δεν χαίρεςαι που διαφζρεισ απ' αυτοφσ;» Κυμάμαι ότι 
το επιχείρθμά του μου είχε φανεί αδφνατο, αλλά ζμεινα ςιωπθλόσ. 

«Λοιπόν κα ςου άρεςε;», επζμενε ο πατζρασ μου, «κα ικελεσ να είςαι ςαν κι' 
αυτοφσ, ςαν κι' αυτοφσ που ςε πλιγωςαν;» 

«Πχι». 

«Τότε ςκοφπιςε τα δάκρυά ςου και να είςαι περιφανοσ γι' αυτό που είςαι. 
Μπορείσ να είςαι βζβαιοσ ότι δεν κα είναι αυτι θ τελευταία φορά που κα 
ςυναντιςεισ τζτοιουσ ανκρϊπουσ. Υπάρχουν παντοφ. Να τουσ λυπάςαι, αλλά να 
μθν τουσ φοβάςαι. Ρρζπει να είμαςτε δυνατοί και πάντα περιφανοι για το ποιοι 
και το τι είμαςτε, τότε κανείσ δεν μπορεί να μασ κάνει κακό». 

Μου ςκοφπιςε τα μάτια, ζπλυνε το πρόςωπο μου, και μου είπε: «ζλα τϊρα, 
πάμε να πάρουμε λίγο ψωμί με βοφτυρο και να το φάμε ςτον κιπο». 

Αν και δεν βρικα τθν εξιγθςθ του πατζρα μου πολφ ικανοποιθτικι, κατά κάποιο 
τρόπο μ' ζκανε να νιϊςω καλφτερα. Μςωσ το γεγονόσ ότι με πιρε ςτθν αγκαλιά του, 
με άκουςε και με αγαποφςε να ιταν αρκετό. Ιμουν ακόμθ απογοθτευμζνοσ από 
τουσ ανκρϊπουσ που είχαν τθν ικανότθτα να είναι τόςο ςκλθροί, που επζμεναν να 
χρθςιμοποιοφν τουσ άλλουσ ςαν αποδιοπομπαίουσ τράγουσ για τισ δικζσ τουσ 
ανεπάρκειεσ, και ακόμθ περιςςότερο γιατί τουσ αφιναμε ατιμϊρθτουσ. 

Αργότερα, θ εμπειρία μου μοφ δίδαξε ότι δεν ιμουν μόνοσ, ότι αυτζσ οι 
επϊδυνεσ ςυγκροφςεισ, και ακόμθ χειρότερεσ, είχαν ςυμβεί και ςτουσ Εβραίουσ 
φίλουσ μου, τουσ Μεξικανοφσ φίλουσ μου, τουσ Μαφρουσ, τουσ Κακολικοφσ, τουσ 
Ρροτεςτάντεσ και τουσ ανάπθρουσ φίλουσ μου. 

Ο πατζρασ μου είχε δίκιο, όταν μου μάκαινε ότι όςο υπάρχει άγνοια κα υπάρχει 
και αδικία, όςο υπάρχουν αυτοί που αςυνείδθτα μιςοφν τον εαυτό τουσ κα 
υπάρχουν και διϊξεισ. Ζτςι είναι δυςτυχϊσ θ ηωι, οι αποδιοπομπαίοι τράγοι 
ανικουν ςυνικωσ ςε μια μειονότθτα. 

Πμωσ ο πατζρασ κεωροφςε ςαν τθ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ να μπορείσ να αγαπάσ 
τουσ εχκροφσ ςου. «Φζρ' τουσ ςτο ςπίτι Φελίτςε», μου ζλεγε, «όταν μασ γνωρίςουν 
δεν κα μποροφν να μθν μασ αγαποφν». 

Βεβαίωσ ο πατζρασ μου δεν ζλυςε το πρόβλθμα τθσ μιςαλλοδοξίασ, εκείνο το 
θλιόλουςτο καλιφορνζηικο απόγευμα που τρϊγαμε ψωμί με βοφτυρο ςτον κιπο. 
Αλλά κάτι ςτθν εξιγθςι του, ςτθ δφναμθ και τθν αποφαςιςτικότθτά του, ςυνζχιςε 
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πάντα να με βοθκά να δω τθ μιςαλλοδοξία και τισ διακρίςεισ όπωσ πραγματικά 
είναι: ζνα καταφφγιο για τθν αδυναμία και τθν άγνοια. Τθν παραδοχι και τθν 
κατανόθςθ τισ περιμζνουμε μόνο από τουσ δυνατοφσ. 

 

Λεό Μποσσκάλια  

«Ο Πατέρας μοσ»  

Μετάυραση: Καλλιόπη Δ. Πατέρα 

 

 

Ώρα για υνζντευξθ 

Επιλζξτε να ςυηθτιςετε ζνα από τα παρακάτω κζματα με το ηευγάρι ςασ: 

1. Ι φιλία μεταξφ δφο ανκρϊπων απλά ςυμβαίνει, δε «φτιάχνεται». 

2. Ζνασ κακόσ φίλοσ είναι καταςτροφικι επίδραςθ για τον άνκρωπο. 

3. Είμαι ςίγουροσ ότι ξζρω πόςουσ φίλουσ ζχω. 

4. Ζνασ κακόσ και μοχκθρόσ άνκρωποσ μπορεί να είναι φίλοσ με ζναν 

καλοςυνάτο και καλόκαρδο. 

5. Οι κακοί άνκρωποι δεν είναι φίλοι οφτε καν του εαυτοφ τουσ. 

6. Ρολλζσ φίλιζσ δεν υπάρχουν για πάντα. 

7. Μια αλθκινι φιλία μπορεί να διαλυκεί από ζνα τυχαίο λάκοσ. 

8. Πταν μια φιλία είναι ανταγωνιςτικι και εγωιςτικι, δθμιουργοφνται πολλά 

προβλιματα. 

9. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αξιολογιςεισ ζναν φίλο ςου. 

10. Ράντα υπάρχουν περικϊρια να βελτιϊςουμε τθ φιλία μασ, όςο καλι κι αν 

είναι. 

11. Θ φιλία ζχει πολλά διαφορετικά επίπεδα. 

12. Χρειαηόμαςτε καλοφσ, ζντιμουσ και ζμπειρουσ φίλουσ ςτθ ηωι μασ.  

13. Πταν διαλζγω ζναν φίλο, τα κριτιρια τθσ επιλογισ μου είναι τα εξισ... 

14. Το φφλο, θ θλικία ι το επάγγελμα δεν κακορίηει ποιον κα ζχω φίλο μου. 

15. Τα αγόρια και τα κορίτςια δεν μπορεί να είναι αλθκινοί φίλοι, γιατί ζχουν 

άλλα ενδιαφζροντα. 

16. Τον φίλο μασ πρζπει να τον δοκιμάηουμε πριν τον εμπιςτευτοφμε. 

17. Μπορεί κανείσ να είναι φίλοσ του εαυτοφ του; 

18. Οι φίλοι είναι πιο αναγκαίοι ςτισ δυςτυχίεσ. 

19. Ρόςουσ φίλουσ μποροφμε να ζχουμε ςτθ ηωι μασ; 

20. Θ τζλεια αλθκινι φιλία για μζνα είναι... 

21. «Πςο κα ζχω λίγο μυαλό ςτο κεφάλι μου, τίποτα δε κα μπορεί να ςυγκρικεί 

με ζναν καλό φίλο». 

22. «Φίλοσ είναι αυτόσ που ζχει τουσ ίδιουσ εχκροφσ με εςζνα». 
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23. «Ο αρικμόσ των εχκρϊν μασ αυξάνεται ςτον βακμό που αυξάνεται και θ 

ςπουδαιότθτά μασ. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τον αρικμό των φίλων μασ». 

24. «Δείξε μου τον φίλο ςου, να ςου πω ποιοσ είςαι». 
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Παρϊρτημα 6 

Οι μολυβζνιοι τθσ Σοφίασ Φίλντιςθ 

Το κεατρικό ζργο με λίγα λόγια 

Ρόςα δε χωράνε ςε μια αποκικθ, χριςιμα και άχρθςτα, καινοφρια και παλιά, 

φκαρμζνα και άφκαρτα. Αυτό το ξζρουμε όλοι. Εκείνο ίςωσ που δεν ξζρουμε, είναι 

πωσ ό,τι καταχωνιάηεται ςτισ αποκικεσ ποτζ δεν είναι μόνο! Ηει εκεί με τθν ιςτορία 

του, τισ μνιμεσ του, τισ λφπεσ του και όλεσ τισ κφμθςζσ του. 

Σε μια τζτοια αποκικθ μασ ταξιδεφει κι αυτι θ ιςτορία. ζναν κόςμο ςκοτεινό και 

φλφαρο, γεμάτο από τισ κουβζντεσ, τισ γλφκεσ, τισ προδοςίεσ και τουσ τςακωμοφσ 

μιασ ομάδασ πεταμζνων παιχνιδιϊν. 

Σε αυτιν τθν αποκικθ κα βρεκοφν μετά τθ βίαια απομάκρυνςι τουσ από το παιδικό 

δωμάτιο δυο κοφκλεσ, μια Ξεφτιςμζνθ και μια Φανταςμζνθ, ζνασ Ραλιάτςοσ, ζνασ 

Γερο-ποντικόσ, ζνασ λοφτρινοσ ςκίουροσ και δυο υπναράδεσ Μολυβζνιοι, πολφ 

διαφορετικοί ο ζνασ από τον άλλο. 

(από την προκήρυξη του 7ου πανελλήνιου μαθητικοφ διαγωνιςμοφ λογοτεχνίασ «Σοφία 

Φίλντιςη – Το δζντρο τησ Σοφίασ» που οργανώνεται από τα εκπαιδευτήρια Μπουγά ςτην 

Καλαμάτα) 
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Παρϊρτημα 7 

Αποςπάςματα των θμερολογίων των τριϊν παιδιϊν από το βιβλίο Compasito – θ μικρι 

πυξίδα 

 



108 
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Παρϊρτημα 8 

Φωηογπαθικό Τλικό από ηιρ παπεμβάζειρ 

Παξέκβαζε 1: Ζ Παξαβνιή ηνπ θαινχ ακαξείηε 

 

 

Εικόνα 1:Δθμιουργϊντασ παγωμζνεσ εικόνεσ 

 

Εικόνα 1: Δθμιουργϊντασ παγωμζνεσ εικόνεσ 
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Εικόνα 2: Δθμιουργϊντασ παγωμζνεσ εικόνεσ 

 

Εικόνα 3: Δθμιουργϊντασ παγωμζνεσ εικόνεσ 
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Εικόνα 4: Δθμιουργϊντασ παγωμζνεσ εικόνεσ 
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Παξέκβαζε 2: Ζ Παξαβνιή ηνπ αζψηνπ Τηνχ 

 

Εικόνα 5: Μοιραηόμαςτε ςε ομάδεσ ανάλογα με τα χαρτάκια 

 

Εικόνα 6: Παγωμζνεσ εικόνεσ - θ ςκθνι του αποχωριςμοφ 
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Εικόνα 7: παγωμζνεσ εικόνεσ - θ ςκθνι του αποχωριςμοφ 

 

Εικόνα 8: Παγωμζνεσ εικόνεσ - θ ςκθνι του αποχωριςμοφ 
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Εικόνα 9: Παγωμζνεσ εικόνεσ - θ ςκθνι του αποχωριςμοφ 

 

Εικόνα 10: ο διάδρομοσ τθσ ςυνείδθςθσ 
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Εικόνα 11: Ο διάδρομοσ τθσ ςυνείδθςθσ 

 

Εικόνα 12: ατομικι γραφι ςε ρόλο 



116 
 

 

Εικόνα 13: Ποια λόγια κα ζπεικαν τον πατζρα; 

 

Εικόνα 14: Ποια λόγια κα ζπεικαν τον πατζρα; 
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Εικόνα 15: υναιςκιματα ςτο πάτωμα 
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Παξέκβαζε 3: Σαμίδη ζην άγλσζην 

 

Εικόνα 16: Ποιεσ κάρτεσ κα πετάξουμε; 

 

Εικόνα 17: Ποιεσ κάρτεσ κα πετάξουμε; 
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Εικόνα 18: Οι ομάδεσ διαχειρίηονται τισ κάρτεσ με τισ ανάγκεσ 

 

 

Εικόνα 19: τινοντασ τθν πυραμίδα των αναγκϊν 
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Εικόνα 20: Οι ομάδεσ φτιάχνουν τισ δικζσ τουσ πυραμίδεσ των αναγκϊν 

 

Εικόνα 21: Η δθμιουργία των πυραμίδων 
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Εικόνα 22: Οι πυραμίδεσ ολοκλθρϊνονται 

  



122 
 

Παξέκβαζε 4: Σν θαξκαθείν 

 

Εικόνα 23: Μετατρζποντασ τθν τάξθ ςε κζατρο 

 

Εικόνα 24: Οι μακθτζσ λαμβάνουν τα ςθμειϊματα με τισ οδθγίεσ 
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Εικόνα 25: Ο φαρμακοποιόσ και θ πελάτιςςα 

 

Εικόνα 26: Ο αντικαταςτάτθσ του φαρμακοποιοφ 
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Εικόνα 27: Η αντικαταςτάτρια τθσ πελάτιςςασ 

 

Εικόνα 28: Επόμενο ηευγάρι φαρμακοποιοφ – πελάτθ 
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Εικόνα 29: Η διαπραγμάτευςθ για το φάρμακο 

 

 

Εικόνα 30: Η ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματολογίασ 
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Εικόνα 31: Οι μακθτζσ γράφουν και αιτιολογοφν τθν άποψι τουσ 

 

Εικόνα 32: Οι μακθτζσ γράφουν και αιτιολογοφν τθν άποψι τουσ 
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Παξέκβαζε 5: Άθνπ θαη πάξε ζέζε 

 

Εικόνα 33: Οι μακθτζσ καταγράφουν τισ δθλϊςεισ που υπαγορεφει θ δαςκάλα 

 

Εικόνα 34: Οι μακθτζσ πθγαίνουν ςτα αντίςτοιχα κρανία ανάλογα με το αν ςυμφωνοφν ι διαφωνοφν με τθν 
εκάςτοτε διλωςθ 
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Εικόνα 35: Οι μακθτζσ αιτιολογοφν τθν άποψι τουσ 
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Παξέκβαζε 8: Ζ πηθξή γλσξηκία κε ηνλ ξαηζηζκφ 

 

Εικόνα 36: Η διάταξθ τθσ τάξθσ για τθν παρζμβαςθ 

 

Εικόνα 37: Οι ηωγραφιζσ των παιδιϊν με βάςθ το κείμενο 
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Εικόνα 38: Οι ηωγραφιζσ των παιδιϊν με βάςθ το κείμενο 
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Παξέκβαζε 11: Οη ηξεηο Ηεξάξρεο 

 

Εικόνα 39: Σο μοίραςμα των ρθτϊν 

 

Εικόνα 40: Βρίςκουμε τα άλλο μασ μιςό! 

 


