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Περίληψη 
 

Η δημιουργική σκέψη αποτελεί έναν από τους στόχους της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Με τον όρο δημιουργική σκέψη στο σχολικό πλαίσιο ουσιαστικά εννοούμε 

τη διαδικασία της καθημερινής και προσωπικής δημιουργικότητας. Με την έρευνά μας 

επιδιώξαμε να αναδείξουμε το κατά πόσο η διδασκαλία του εκπαιδευτικού δράματος θα 

μπορούσε να αποτελέσει μία μεθοδολογία ευνοϊκή για την καλλιέργειά της.  

Πρόκειται για πειραματική έρευνα που μελετά κατά πόσο 12 παρεμβάσεις 

εκπαιδευτικού δράματος διάρκειας μίας διδακτικής ώρας θα επιδράσουν θετικά στην 

καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης 14 μαθητών Δ’ Δημοτικού σε σχολείο των 

Αθηνών. Στο πλαίσιο της έρευνάς μας πέρα από την πειραματική ομάδα ορίσαμε επίσης 

και μια ομάδα ελέγχου δεκαπέντε μαθητών που φοιτούσαν επίσης στη Δ΄ Δημοτικού 

στην ίδια περιοχή. Πρόκειται για μια έρευνα μικτών μεθόδων, που συνδυάζει ποσοτικά 

και ποιοτικά δεδομένα. Για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

Test for Creative Thinking - Drawing Production (TCT-DP) από τους Urban και Jellen 

(2010). Το συγκεκριμένο τεστ συνίσταται από δύο ξεχωριστές φόρμες, Α και Β. Κάθε 

παιδί στην πειραματική ομάδα συμπλήρωσε και τις δύο φόρμες πριν από την επέμβαση 

και μετά απ’ αυτήν. Η ομάδα ελέγχου συμπλήρωσε το τεστ τις ίδιες χρονικές στιγμές 

χωρίς όμως να συμμετέχει στην παρέμβαση. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση για κάθε φόρμα ξεχωριστά (Α, Β) και 

επίσης για το άθροισμα και των δύο εντύπων (Α + Β). Από την ανάλυση των δεδομένων 

μας φαίνεται ότι οι μέσοι όροι των βαθμολογιών της πειραματικής ομάδας έδειξαν 

στατιστικά σημαντική διαφορά μετά την παρέμβαση σε σύγκριση με πριν (επίπεδο 

σημαντικότητας ορίστηκε το 5%). Η διαφορά μάλιστα συγκρίνοντας τον προέλεγχο και 

τον μεταέλεγχο έδειξε αύξηση των βαθμολογιών μετά την παρέμβαση. Η ομάδα ελέγχου 

αντίθετα έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη φόρμα Β του ίδιου τεστ καθώς και 

στο άθροισμα Α + Β όμως η διαφορά αυτή ήταν αποτέλεσμα μείωσης των βαθμολογιών 

μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.  

Χάρη στη συμμετοχική παρατήρηση διαπιστώσαμε ότι η ποιότητα των ιδεών της 

πειραματικής ομάδας έδειξε βελτίωση, κυρίως σε σχέση με τη συνάφεια των ιδεών και 

τον συνδυασμό της με την πρωτοτυπία. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας στις 

τελευταίες παρεμβάσεις φαίνονται να επενδύουν περισσότερο στον δραματικό κόσμο 

ακολουθώντας τις δραματικές συμβάσεις. Η ατμόσφαιρα στην τάξη διακρίνεται από 

ελεύθερη έκφραση, πρωτοβουλίες και ανάληψη ρίσκου για την πλειονότητα των 
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μαθητών. Ως εκ τούτου, συμπεραίνουμε ότι η μαθητοκεντρική μέθοδος του 

εκπαιδευτικού δράματος, η οποία βασίζεται στο φανταστικό στοιχείο, είχε θετική 

επίδραση στη δημιουργική σκέψη των συγκεκριμένων μαθητών της πειραματικής 

ομάδας. 

Λέξεις Κλειδιά: Δημιουργική Σκέψη, Αποκλίνουσα σκέψη, Δημιουργικότητα, 

Εκπαιδευτικό δράμα, Test for Creative Thinking – Drawing Production. 
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Abstract 
 

Creative thinking is a goal of the educational process. When we refer to creative 

thinking in the context of school, we mean the process of daily and personal creativity. In 

our research we sought to highlight whether the teaching of Drama-In-Education could 

be a methodology conducive to its cultivation. 

In our experimental research we studied whether twelve interventions of Drama-In-

Education, lasting one teaching-hour each, will have a positive effect on the cultivation 

of the creative thinking of fourteen 4th grade students in a school in Athens, Greece. This 

was the experimental group. As part of our research, we also appointed a control group 

of fifteen students of the same grade. It is a mixed-methods research, combining 

quantitative and qualitative data. The Test for Creative Thinking - Drawing Production 

(TCT-DP) by Urban, and Jellen (2010) was used to collect the quantitative data. This test 

consists of two separate test forms, called “A” and “B”.  Each child in the experimental 

group completed the test forms A and B before the intervention, and then the same two 

test forms were completed again after the intervention. The control group completed the 

same test forms at the same time as the experimental group, however, the control group 

did not participate in the intervention. 

Analysis was then conducted for each test form separately (A, B) and also for the 

sum of both forms (A + B). From the analysis of our data it appears that the students’ 

mean scores in the experimental group showed a statistically significant difference from 

before to after the intervention (significance level was set at 5%), and the difference was 

an increase in scores.  While the control group did show a statistically significant 

difference in test form B as well as A+B, the difference in this group was, however, a 

decrease in scores.  

Thanks to the participatory observation we saw that the quality of the experimental 

group’s ideas showed improvement, mainly in relation to the relevance of ideas and its 

combination with originality. We also found that students invested more in the dramatic 

world following dramatic conventions, and the classroom atmosphere became more open 

to expression, initiatives, and risk-taking for the majority of the students. Therefore, it is 

our conclusion that the student-centered method of Drama-In-Education, which is based 

in imagination, did, in fact, have a positive effect on the creative thinking of these 

particular students. 
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Εισαγωγή 
 

Το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται «να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και 

ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε 

να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν 

δημιουργικά» (N. 1566/1985 ΦΕΚ Α΄, Κεφάλαιο Α΄, άρθρο 1: 1). Μάλιστα η δημιουργική 

σκέψη ορίζεται ως ένας παράγοντας που εξασφαλίζει την πρόοδο και την ανάπτυξη του 

κοινωνικού συνόλου (N. 1566/1985 ΦΕΚ Α΄, Κεφάλαιο Α΄, άρθρο 1: 1). 

Ο δημιουργικός τρόπος σκέψης είναι η αναζήτηση πολλαπλών απαντήσεων για το 

ίδιο ερώτημα (De Bono, 2012: 11). Στο σχολείο, αντιθέτως, συχνά οι ερωτήσεις μοιάζουν 

με ένα παιχνίδι όπου ο δάσκαλος είναι κάτοχος των απαντήσεων και ο μαθητής καλείται 

να τις μαντέψει. Σε περίπτωση που στο σχολικό περιβάλλον επικρατεί μια τέτοια 

διαδικασία, είναι αυταπόδεικτο για τον μαθητή ότι η προσωπική αναζήτηση, η 

διαίσθηση, η αυτοέκφραση δεν είναι επιθυμητή (Beghetto, 2010: 450). Επιπροσθέτως, 

ακόμα και αν ο δάσκαλος υποστηρίζει λεκτικά κάτι διαφορετικό, ο τρόπος εξέτασης που 

χρησιμοποιεί, συνήθως επιβραβεύοντας τη μια και μόνη σωστή απάντηση, δηλώνει στο 

μαθητή τι αναγνωρίζεται ώστε να συμμορφώνεται ανάλογα με αυτό (Beghetto, Kaufman, 

& Baer, 2015: 102).  

Με αφορμή την International Arts Education Week (2020) ο γενικός διευθυντής 

της UNESCO Azoulay αναφέρει πως σε μια περίοδο κρίσης, όπως αυτή της πανδημίας 

που διανύουμε, η τέχνη αποτελεί ένα είδος αντίδοτου στις δυσκολίες του εγκλεισμού. 

Χάρη στη δημιουργικότητα από μικρή ηλικία αναπτύσσουμε τη φαντασία μας, την 

περιέργειά μας και αναγνωρίζουμε τη σημασία του άλλου. Στη μάθηση, σήμερα 

περισσότερο παρά ποτέ, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη για «κοινωνικο-συναισθηματικό 

και δημιουργικό περιεχόμενο» (Azoulay, 2020: 1, 2).  

Το σχολείο μπορεί και οφείλει να συντελέσει στην ανάπτυξη της δημιουργικής 

σκέψης των μαθητών παρέχοντάς τους δημιουργικές προκλήσεις και υποστηρικτικό 

περιβάλλον σε καθημερινή βάση (Fisher, 2004: 14, 15· Kim, Cramond, & VanTassel-

Baska, 2010: 405). Το σχολείο πρέπει να μην προσανατολίζει στην απομνημόνευση αλλά 

να ζητά από τους μαθητές να εμβαθύνουν και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που 

τους δίνονται με τον δικό τους μοναδικό τρόπο (Beghetto, 2010: 453). Στόχος του είναι 

να αποτελέσει ένα περιβάλλον που προωθεί τη δημιουργικότητα της κάθε μέρας. Η 

λεγόμενη καθημερινή δημιουργικότητα δεν στηρίζεται απλώς σε μια καλή ιδέα αλλά 

αποτελεί μια διαδικασία, έναν τρόπο ζωής που ευνοεί την προσαρμοστικότητα στις 
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δυσκολίες αλλά και προϋποθέτει ανοιχτό μυαλό για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου 

μέλλοντος (Richards, 2010: 208).    

Το εκπαιδευτικό δράμα, είτε ενταγμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα ως ξεχωριστό 

αντικείμενο είτε ως μέθοδος διδασκαλίας, είναι μια βιωματική προσέγγιση που θέτει τον 

μαθητή στο κέντρο της διαδικασίας (Πίγκου-Ρεπούση, 2019: 81). Στηρίζεται στην 

υπόθεση “τι θα συνέβαινε εάν”. Οι μαθητές καλούνται να βρουν λύσεις και ιδέες 

αναπτύσσοντας τη δημιουργική τους σκέψη, την αυτονομία τους και την αυτοπεποίθησή 

τους μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας (Baldwin, 2009). «Στο δράμα δεν 

υπάρχει σωστή απάντηση» (Morgan, & Saxton, 1987: 71), αναζητούνται διαφορετικές 

οπτικές, ακόμα και αντίθετες μεταξύ τους, διερευνώντας, δοκιμάζοντας και 

δημιουργώντας από κοινού (Baldwin, 2008b: 57, 59). 

Πιστεύοντας στον ρόλο του εκπαιδευτικού δράματος στο σχολείο αλλά και στη 

σύνδεσή του με τη δημιουργική σκέψη, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτήν την 

έρευνα επιδιώκοντας να αποτελέσει ένα ακόμα επιχείρημα υπέρ της αναντικατάστατης 

παρουσίας της τέχνης σε ένα σχολείο ανοιχτό στη δημιουργικότητα. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Αθήνας, σε παιδιά Δ΄ δημοτικού. Διεξαγάγαμε 

προέλεγχο και μετα-έλεγχο με το Test for Creative Thinking - Drawing Production (TCT-

DP) (Urban, & Jellen, 1986) για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων σε πειραματική και 

σε ομάδα ελέγχου. Η πειραματική ομάδα συμμετείχε σε πρόγραμμα 12 παρεμβάσεων 

που όμως διακόπηκε δύο φορές λόγω της πανδημίας. Τα αποτελέσματα του ποσοτικού 

εργαλείου συνδυάστηκαν με δεδομένα ποιοτικής έρευνας με στόχο την εμβάθυνση στον 

συσχετισμό ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής.  

Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κυρίως κεφάλαια. Στο πρώτο αναλύονται οι 

βασικές έννοιες και παρατίθεται βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στο δεύτερο περιγράφεται 

η μεθοδολογία της έρευνας. Στο τρίτο αναλύονται τα αποτελέσματά της ενώ στο τέταρτο 

οδηγούμαστε σε ορισμένα συμπεράσματα και σε προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 

Ακολουθεί η βιβλιογραφία και, τέλος, στο παράρτημα παρατίθενται το ποσοτικό 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, το αναλυτικό πρόγραμμα των παρεμβάσεων και το 

ημερολόγιο ερευνητή που στηρίχτηκε στη συμμετοχική παρατήρηση.  
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Πρώτο κεφάλαιο: Θεωρητικό πλαίσιο 
 

1.1.Δημιουργικότητα - Δημιουργική σκέψη 

 

1.1.1. Ορισμός της δημιουργικότητας 

 

Η δημιουργικότητα θεωρείται μία από τις βασικές επιδιωκόμενες δεξιότητες του 

21ου αιώνα στην εκπαίδευση, την εργασία αλλά και τη ζωή (Thrilling & Fadel, 2009: 60). 

Παρόλα αυτά οι ερευνητές συχνά αποφεύγουν να διατυπώσουν έναν ορισμό λόγω της 

δυσκολίας σαφούς προσδιορισμού της συγκεκριμένης έννοιας (Γόγαλης, 2015: 151). O 

ορισμός της National Advisory Committee on Creative and Cultural Education 

(NACCCE, 1999) χαρακτηρίζει τη δημιουργικότητα ως μια «δραστηριότητα που 

χρησιμοποιεί τη φαντασία με σκοπό να δημιουργήσει προϊόν που είναι πρωτότυπο και έχει 

κάποια αξία» (NACCCE, 1999: 30). Σε αυτόν τον ορισμό ξεχωρίζουμε τέσσερα στοιχεία, 

τη φαντασία, τον σκοπό, την πρωτοτυπία και την αξία (OFSTED, 2003). Σε άλλους 

ορισμούς αντί για πρωτοτυπία συναντάμε τους όρους νέο και διαφορετικό και αντί για 

αξία, τους όρους ποιοτικό και σχετικό, κατάλληλο ή και αποτελεσματικό (Runco & 

Jaeger, 2012: 92· Kaufman, & Sternberg, 2010: ΧΙΙΙ). Η συμπερίληψη στον ορισμό της 

έννοιας του σκοπού υπογραμμίζει τη διάσταση της πραγματοποίησης της ιδέας (Joubert, 

2001: 19). 

Οι Runco και Jaeger στο άρθρο τους A standard definition of creativity (2012) 

κάνοντας μία ιστορική αναδρομή στους ορισμούς της δημιουργικότητας ξεχωρίζουν 

εκείνους των Barron (1955) και Stein (1953). Ο πρώτος προτάσσει το στοιχείο της 

πρωτοτυπίας με τη διάσταση του ασυνήθιστου και τη δυνατότητα προσαρμογής της ιδέας 

στην πραγματικότητα. Ο δεύτερος αναδεικνύει την προηγούμενη γνώση και εμπειρία 

στην οποία προστίθεται το καινούριο αλλά και την ομάδα για την οποία είναι χρήσιμο 

αυτό το προϊόν ή η ιδέα (Runco & Jaeger, 2012: 94, 95). Παρά ταύτα οι εκάστοτε ορισμοί 

της δημιουργικότητας στην πλειονότητά τους υπερτονίζουν το προϊόν χωρίς να 

υπολογίζουν τόσο τον ίδιο τον δημιουργό όσο και τη διαδικασία που ακολούθησε 

(Κούσουλας, 2003: 17,18). 

 

1.1.2. Τομείς της έρευνας σε σχέση με τη δημιουργικότητα. 

 

Σύμφωνα με τους Jeffrey και Craft (2001) η έρευνα για τη δημιουργικότητα έχει 

διαφοροποιηθεί από τη δεκαετία του ’50 μέχρι σήμερα (Jeffrey & Craft, 2001: 1, 2). 

Εκείνη την περίοδο φαίνεται ότι ο Guilford (1950) τοποθετεί την έρευνα για τη 
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δημιουργικότητα στο κέντρο και την κάνει αποδεκτή (Glăveanu, 2019: 4). Συγκεκριμένα, 

τη δεκαετία του ’50 η έρευνα αφορούσε κυρίως το χαρισματικό άτομο – δημιουργό και 

τις γνωστικές λειτουργίες. Τη δεκαετία του ’70 η έρευνα δεν στρέφεται προς τα προϊόντα 

της δημιουργικότητας αλλά στη σχέση της με τη φαντασία. Τη δεκαετία του ’80, χάρη 

στην κοινωνική ψυχολογία αλλά και τη θεωρία συστημάτων, η έρευνα προσανατολίζεται 

προς στο περιβάλλον. Ως συνέπεια, το ’90 οι ερευνητές πραγματοποιούν ποιοτικές 

έρευνες που σχετίζονται με τον καθημερινό άνθρωπο και το εκπαιδευτικό σύστημα 

(Jeffrey & Craft, 2001: 1, 2).  

Οι έρευνες για τη δημιουργικότητα διαχωρίζονται ως προς τον τομέα  στον οποίο 

δίνεται μεγαλύτερη σημασία (Kozbelt, Beghetto, & Runco, 2010: 24). Είναι “κλασικός” 

ο διαχωρισμός του  Rhodes (1961) που κάνει λόγο για τα τέσσερα P’s, person, process, 

product, press, δηλαδή το δημιουργικό άτομο, τη διαδικασία, το προϊόν και το 

περιβάλλον αντίστοιχα (Isaksen & Puccio, 1993: 163· Kozbelt, Beghetto, & Runco, 2010: 

24). Ο Simonton (1990) σε αυτά προσέθεσε την πειστικότητα (persuasion) και ο Runco 

(2007) το δυναμικό (potential) (Runco, 2007: 1).   

 Πιο πρόσφατα ο Glăveanu (2013) διατύπωσε τη θεωρία των πέντε Α. Σε αυτήν 

ουσιαστικά διατηρούνται οι τομείς του Rhodes (1961) όμως το περιβάλλον 

αντιμετωπίζεται με διττή σημασία. Συγκεκριμένα ο δημιουργός ονομάζεται ηθοποιός 

(actor), που ακολουθεί δημιουργική διαδικασία (action), για να παράγει ένα προϊόν 

(artifact). Αυτό συμβαίνει σε ένα περιβάλλον που για τον Rhodes (1961) ονομάζεται 

press. Στη θέση του press ο Glăveanu (2013)  τοποθετεί δύο διαφορετικές έννοιες το 

audience (κοινό) και το affordance (τα μέσα που έχει στην κατοχή του το άτομο) δίνοντας 

έμφαση στη σημασία του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του δημιουργού 

(Beghetto, Kaufman & Baer, 2015: 21, 22).   

Ως προς το προϊόν της δημιουργικότητας προκύπτουν και άλλου είδους 

διαχωρισμοί (Kozbelt, Beghetto, & Runco, 2010: 23). Πέρα από τη δημιουργικότητα του 

εξαιρετικού ατόμου (Runco, & Albert, 2010: 5· Plucker, & Beghetto, 2008: 196) γίνεται 

αποδεκτή και η δημιουργικότητα του κάθε ανθρώπου. Η Δημιουργικότητα με κεφαλαίο 

Δ (Big-C Creativity) γνωστοποιείται σε όλη την κοινότητα και είναι το αποτέλεσμα της 

σκέψης μιας ιδιοφυίας. Η δημιουργικότητα με μικρό δ (little-c creativity) είναι αυτή της 

καθημερινής ζωής (Kozbelt, Beghetto, & Runco, 2010: 23).  

Σε αυτό το δίπολο της Δημιουργικότητας με κεφαλαίο Δ (Big-C) και της 

δημιουργικότητας με μικρό δ (little–c) οι Kaufman και Beghetto (2009) προσέθεσαν δύο 

νέες κατηγορίες. Το mini-c creativity και το Pro-C Creativity. To mini-c αποτελεί μέρος 
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του little-c creativity και πρόκειται για την προσωπική δημιουργικότητα που μπορεί και 

να μην εκφραστεί ή να μην έχει ακόμα εκφραστεί. Αφορά στη γνωστική ανάπτυξη 

παιδιών αλλά και στην αρχική ιδέα ή εμπειρία ενηλίκων χωρίς την κατ’ ανάγκη 

προϋπόθεση παραγωγής κάποιου προϊόντος. Η άλλη κατηγορία το Pro-C Creativity 

εντάσσεται μεταξύ του little-c και του Βig-C και αναφέρεται σε δημιουργό που είναι 

επαγγελματίας στον τομέα του έστω και αν δεν χαίρει ευρείας αναγνώρισης (π.χ. 

επαγγελματίες μουσικοί κ.τ.λ.) (Kaufman & Beghetto, 2009 : 3, 4). 

Στην ίδια λογική της διαφοροποίησης της δημιουργικότητας ανάλογα με τη 

σημασία του προϊόντος σε σχέση με το περιβάλλον, ο Fisher διαχωρίζει τη 

δημιουργικότητα σε προσωπική, κοινωνική και παναθρώπινη. Η πρώτη αποτελεί κάτι το 

καινούριο σε σχέση με το ίδιο το άτομο, η δεύτερη σε σχέση με την κοινότητα και η τρίτη 

κάτι το καινούριο για ολόκληρο τον κόσμο (Fisher, 2004: 9). Με τον ίδιο τρόπο 

προσεγγίζει το θέμα και η Joubert διαχωρίζοντας τη δημιουργικότητα σε ιστορική, 

σχετική και προσωπική (Joubert, 2001: 20).  

 

1.1.3. Θεωρίες Δημιουργικότητας 

 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με τη δημιουργικότητα. Οι Kozbelt, Beghetto 

και Runco (2010) σε μία προσπάθειά τους να τις κατηγοριοποιήσουν, αναφέρονται σε 10 

κατηγορίες θεωριών δημιουργικότητας και συγκεκριμένα στις αναπτυξιακές, 

ψυχομετρικές, οικονομικές, θεωρίες της διαδικασίας, γνωστικές, θεωρίες της λύσης 

προβλημάτων και της εξειδίκευσης, της ανεύρεσης προβλημάτων, της εξέλιξης, 

τυπολογική θεωρία και  συστημικές θεωρίες (Kozbelt, Beghetto, & Runco, 2010: 27, 28). 

Το διαφοροποιητικό στοιχείο των θεωριών είναι το βάρος που δίνουν στο δημιουργικό 

άτομο (person), στη  διαδικασία (process), στο προϊόν (product),  στο περιβάλλον (press), 

στην ικανότητα του ατόμου να πείσει για την αξία της νέας ιδέας (persuasion) αλλά και 

στο δημιουργικό δυναμικό (potential) ( Kozbelt, Beghetto, & Runco, 2010: 25). Σε αυτό 

το κεφάλαιο γίνεται λόγος για κάποιες απ’ αυτές. Όσες αφορούν στα στάδια της 

δημιουργικότητας αναφέρονται στο κεφάλαιο για τη δημιουργική σκέψη ενώ οι 

σχετιζόμενες με το δημιουργικό άτομο παρατίθενται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.   

Οι ψυχομετρικές θεωρίες στηρίζονται στην πεποίθηση ότι η δημιουργικότητα 

μπορεί να μετρηθεί μέσω ψυχομετρικών τεστ που θεωρούνται έγκυρα και αξιόπιστα 

(Kozbelt, Beghetto, & Runco, 2010: 27). Υπάρχουν τεστ που αναφέρονται στη 

δημιουργική διαδικασία (π.χ. τεστ αποκλίνουσας σκέψης), τεστ, αυτοαναφορικά ή μη, 
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που μετρούν τα χαρακτηριστικά των δημιουργικών ανθρώπων και τεστ που αξιολογούν 

τη δημιουργικότητα κάποιου προϊόντος. Τέλος, πιο πρόσφατα έχουν σχεδιαστεί εργαλεία 

που σχετίζονται με το περιβάλλον και την επίδρασή του στη δημιουργικότητα. 

Γενικότερα μέσω των ψυχομετρικών εργαλείων διερευνούμε τη δημιουργικότητα και 

εξιχνιάζουμε τη σχέση της με άλλες γνωστικές λειτουργίες (Plucker, & Renzulli, 1998: 

38, 39, 42, 44, 46, 47).   

Οι οικονομικές θεωρίες της δημιουργικότητας προσεγγίζουν ζητήματα της 

επιστήμης της ψυχολογίας με όρους της οικονομίας. Σύμφωνα με τους Rubenson και 

Runco (1992), το δημιουργικό δυναμικό είναι το κεφάλαιο ενός ατόμου. Ο τρόπος 

επένδυσής του εξαρτάται από το κόστος αλλά και από τα προβλεπόμενα κέρδη 

(Rubenson, & Runco, 1992: 132). Στις οικονομικές θεωρίες εντάσσεται και αυτή των 

Sternberg και Lubart (1995) που δίνει στη δημιουργικότητα τη διάσταση της επένδυσης 

(Investment Perspective of Creativity). Το δημιουργικό άτομο ψάχνει και ανακαλύπτει ή 

εφευρίσκει ιδέες που είναι άγνωστες ή υποτιμημένες από το κοινωνικό σύνολο, τις 

μεταμορφώνει και τις παρουσιάζει στους άλλους οι οποίοι πλέον αναγνωρίζουν την αξία 

τους (Sternberg, & Lubart, 1995· Kozbelt, Beghetto, & Runco, 2010: 27). 

Η δημιουργική θεωρία της λύσης προβλημάτων και της εξειδίκευσης, εξετάζοντας 

κυρίως αναγνωρισμένους δημιουργικούς ανθρώπους, προσδιορίζει τη διαδικασία που 

ακολούθησαν και το επίπεδο εξειδίκευσής τους. Αντιμετωπίζει τη δημιουργική σκέψη ως 

κάτι το συνηθισμένο, κατορθωτό από τον καθένα και όχι μόνο από ιδιοφυή άτομα. Θέτει 

όμως ως προϋπόθεση τη συνειδητή εξάσκηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και την 

αξιοποίηση των προϋπαρχουσών δημιουργιών (Weisberg, 2010: 245, 246, 147). Αν και 

η παιδαγωγική αξία της συγκεκριμένης θεωρίας είναι σαφής, πολλές είναι οι απόψεις που 

την αντικρούουν (Kozbelt, Beghetto, & Runco, 2010: 34). 

Σύμφωνα με τις αναπτυξιακές θεωρίες, η δημιουργικότητα αναπτύσσεται με το 

πέρασμα του χρόνου. Εξαρτάται από βιολογικές διαδικασίες, τον χαρακτήρα αλλά και το 

περιβάλλον, οικογενειακό και κοινωνικό. Σημαντική κρίνεται η σχέση μεταξύ 

δημιουργικότητας και παιχνιδιού. Το παιχνίδι συνδέεται με την αποκλίνουσα σκέψη, την 

ανάπτυξη της φαντασίας, τη λύση προβλημάτων. Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου αλλά και 

η απουσία μη κατευθυνόμενου παιχνιδιού έχει αρνητικά αποτελέσματα στη 

δημιουργικότητα (Russ, & Fiorelli, 2010: 243, 244).    

Oι τυπολογικές θεωρίες της δημιουργικότητας αναλύουν ιστορικά αναγνωρισμένες 

δημιουργικές προσωπικότητες και ανακαλύπτουν τρόπους κατάταξής τους βάσει 

κάποιου κριτηρίου (Kozbelt, Beghetto, & Runco, 2010: 37). Μία γνωστή τυπολογία είναι 
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αυτή του Galenson (2005) που διαχωρίζει τους δημιουργούς στους “αναζητητές” 

(seekers) και “ευρίσκοντες” (finders). Η τυπολογία αυτή στηρίζεται στη μελέτη της 

δημιουργικής ζωής των Cézanne και Picasso αντίστοιχα. Οι αναζητητές έχουν μεγάλη 

εμπειρία και ικανότητα και πειραματίζονται παρακινημένοι από αισθητικά κριτήρια 

(Cézanne), ενώ οι “ευρίσκοντες” είναι καινοτόμοι, αλλάζουν τους κανόνες και 

στηρίζονται στην επινόηση (Picasso) (Kozbelt, 2008: 55). 

Στις θεωρίες της διαδικασίας εντάσσονται και αυτές που προσδιορίζουν τα 

συστατικά της δημιουργικότητας. Από αυτές αναφέρουμε την Componential Theory 

όπως διατυπώθηκε από την Amabile (2012). Θεωρείται το πρώτο μοντέλο που λαμβάνει 

υπόψη του πολλούς διαφορετικούς παράγοντες (Kuo, 2011: 67). Συγκεκριμένα, για τη 

δημιουργικότητα συμβάλλουν οι ικανότητες-δεξιότητες-γνώσεις του ατόμου στον 

συγκεκριμένο τομέα, τα κίνητρά του σε συνδυασμό με το κοινωνικό περιβάλλον και οι 

γενικές δημιουργικές δεξιότητες του ατόμου (Amabile, 2012· Plucker, & Renzulli, 1998: 

31· Kuo, 2011: 68). Η θεωρία αυτή, όπως και άλλες ανάλογες, συσχετίζει τη 

δημιουργικότητα και με το περιεχόμενο-τομέα στην οποία εκδηλώνεται. Υποστηρίζει ότι 

η δημιουργική ικανότητα σε έναν τομέα δεν ισοδυναμεί με δημιουργικότητα σε έναν 

άλλον (Beghetto, Kaufman, & Baer, 2015: 101). Μια τέτοια προσέγγιση απηχεί και τη 

θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (2011: XXXVI). Παρόλα αυτά δεν 

παραγνωρίζει και τις γενικές δημιουργικές δεξιότητες (Kuo, 2011: 68).   

Τα κίνητρα, όπως αναφέρονται στο μοντέλο της Amabile (1983), διαχωρίζονται σε 

εσωτερικά και εξωτερικά και επενεργούν στη δημιουργικότητα επιβεβαιώνοντας ότι 

αυτή δεν αποτελεί ένα σταθερό χαρακτηριστικό (Amabile & Pillemer, 2012: 4). Όταν 

κάποιος δημιουργεί γιατί αυτό τον γεμίζει χαρά και ικανοποίηση, έχει εσωτερικό κίνητρο 

ενώ αν κινητοποιείται λόγω αμοιβής ή τιμωρίας, εξωτερικό (Beghetto, Kaufman, & Baer, 

2015: 41). Σύμφωνα με έρευνες, τα ενδογενή κίνητρα έχουν θετική επίδραση στη 

δημιουργικότητα ενώ τα εξωγενή λειτουργούν κάποιες φορές ανασταλτικά (Amabile & 

Pillemer, 2012: 7· Beghetto, Kaufman, & Baer, 2015: 44) 

O Urban (2007) προτείνει και αυτός ένα μοντέλο δημιουργικότητας (Components 

model of Creativity) από διαφορετικά στοιχεία που συναποτελούν ένα «λειτουργικό 

σύστημα» (Urban, 2007:174). Η Τζάλλα (2018) το αναφέρει ως «Μοντέλο Ενσωμάτωσης» 

επειδή συμπεριλαμβάνει και γνωστικά αλλά και στοιχεία προσωπικότητας (Τζάλλα, 

2018: 27). Τα στοιχεία αυτά δρουν συμπληρωματικά, εξαρτώμενα το ένα από το άλλο, 

ανάλογα με το στάδιο αλλά και την κατάσταση (Urban, 2007:174). Τα εντάσσουμε σε 

δύο κατηγορίες: αυτά που αφορούν στο γνωστικό τομέα και αυτά που αναφέρονται στην 
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προσωπικότητα. Επιγραμματικά τα στοιχεία αυτά είναι: η αποκλίνουσα σκέψη με τα 

χαρακτηριστικά της, οι γενικές γνώσεις και η κριτική σκέψη, οι ειδικές γνώσεις και 

ικανότητες πάνω σε έναν τομέα, η συγκέντρωση της προσοχής και η δέσμευση στο έργο, 

τα κίνητρα και η περιέργεια, το ανοιχτό μυαλό και η ανοχή στις αντιφάσεις (Urban, & 

Jellen, 2010: 8). Ο Urban υποστηρίζει ότι η προσέγγισή του είναι ολιστική εφόσον, πέρα 

από τις δημιουργικές ικανότητες, λαμβάνει υπόψη και στοιχεία της προσωπικότητας που 

μπορούν με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος να ενεργοποιηθούν (Urban, 

2007: 175).        

Με εξίσου σύνθετο τρόπο και περιλαμβάνοντας διαφορετικούς παράγοντες 

προσεγγίζουν το θέμα της δημιουργικότητας και οι λεγόμενες συστημικές θεωρίες. Μία 

από αυτές είναι του Csikszentmihalyi (2006) σύμφωνα με την οποία για να παραχθεί 

δημιουργικό προϊόν συσχετίζονται τρία στοιχεία με αμφίδρομες σχέσεις επιρροής. 

Πρώτο στοιχείο είναι το άτομο με τα χαρακτηριστικά του, τα ταλέντα και την εμπειρία 

του. Δεύτερο οι γνώσεις σε σχέση με συγκεκριμένο τομέα (domain) όπως καθορίζεται 

από το πολιτισμικό του περιβάλλον. Και τρίτο το ανάλογο πεδίο (field), η κοινότητα που 

καθορίζει τι γίνεται αποδεκτό από τον αντίστοιχο τομέα. Για τον Csikszentmihalyi (2006) 

η δημιουργικότητα εξαρτάται κυρίως από την κοινότητα δηλαδή το περιβάλλον που 

αναγνωρίζει τι γίνεται δεκτό σε έναν τομέα και τι όχι (Csikszentmihalyi, 2006: 3, 4, 16· 

Kuo, 2011: 68, 69). 

Ο Csikszentmihalyi (2013) συνδέει τη δημιουργικότητα και με την εμπειρία της 

“ροής”. Το δημιουργικό άτομο όταν δημιουργεί μπαίνει σε “ροή”: παρουσιάζει πάρα 

πολύ έντονη συγκέντρωση, δεν φοβάται την αποτυχία, η δραστηριότητα που 

πραγματοποιεί αποτελεί πρόκληση. Κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας χάνει την 

αίσθηση του χρόνου αλλά και την αίσθηση του εαυτού του και νιώθει ότι αυτό που κάνει 

είναι αυτοτελές, δεν έχει σκοπιμότητα έξω απ’ αυτό το ίδιο (Csikszentmihalyi, 2013).   

Η θεωρία Amusement Park Theoritical (APT) Model of Creativity επίσης 

υποστηρίζει ότι η δημιουργικότητα δεν είναι ένα γενικό φαινόμενο, ανεξάρτητο από τον 

τομέα που εκδηλώνεται. Η θεωρία αυτή για να γίνει κατανοητή χρησιμοποιεί ως 

μεταφορά ένα πάρκο ψυχαγωγίας. Διευκρινίζει ότι για να είναι κάποιος παραγωγός 

πρωτότυπων ιδεών πρέπει να διαθέτει ένα μίνιμουμ ευφυΐας, να ωθείται από κίνητρα και 

το περιβάλλον του να είναι βοηθητικό. Η δημιουργικότητα βασίζεται σε αυτά τα γενικά 

χαρακτηριστικά όμως υπάρχουν και θεματικές περιοχές που κάποιος είναι δημιουργικός, 

π.χ. επιστήμη, τέχνη. Αυτοί οι βασικοί τομείς (τέχνη, επιστήμη) με τη σειρά τους 
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χωρίζονται σε μικρότερες υποομάδες (Kaufman, Cole, & Baer, 2009: 119, 120· 

Kaufman, & Glăveanu, 2019).  

 

1.1.4. Δημιουργική Σκέψη 

 

Η δημιουργική σκέψη είναι ένα «πολυδιάστατο σύνολο στοιχείων που οδηγεί στη 

γένεση νέων ιδεών που έχουν αξία» και στοιχεία πρωτοτυπίας (Corazza, & Agnoli, 2015: 

4). Η δημιουργικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από τη χρήση της δημιουργικής σκέψης και 

άρα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τον έναν όρο αντί του άλλου (Corazza, & 

Agnoli, 2015: 4). Η δημιουργική σκέψη δεν αντιμετωπίζεται πια ως κάτι το μυστηριώδες. 

Έχει αποδειχτεί ότι στηρίζεται σε βασικές γνωστικές λειτουργίες όπως είναι η 

λειτουργική μνήμη, η ικανότητα του ατόμου να δημιουργεί νοητικές κατηγορίες και να 

χειρίζεται νοητικά αντικείμενα. Αφού είναι σύμφυτη με βασικές νοητικές λειτουργίες 

μπορεί να βελτιωθεί με την κατάλληλη εκπαίδευση (Ritter, & Mostert, 2017: 244).  

Για τον Guilford (1968) η αποκλίνουσα σκέψη ταυτίζεται με τη δημιουργική σκέψη 

και διακρίνεται από ευελιξία, πρωτοτυπία, οξυδέρκεια (Μάνου, 2001: 28). Η 

αποκλίνουσα σκέψη είναι το είδος σκέψης που μας οδηγεί στην ανεύρεση πλήθους ιδεών, 

πολλαπλών λύσεων και οπτικών πάνω στα ίδια ζητήματα (Αντωνοπούλου, 2004: 90). 

Ακολουθώντας τη συνειρμική ψυχολογία η ποσότητα των ιδεών και η ποιότητα 

συνδέονται. Οι πρώτες ιδέες που μας έρχονται στο μυαλό είναι οι πιο συνηθισμένες, όμως 

σιγά σιγά και επιμένοντας αυτές βελτιώνονται ποιοτικά (Ξανθάκου, 1998: 132). Η 

αποκλίνουσα σκέψη σχετίζεται φυσικά με τη φαντασία αλλά και με την ενόραση (Δήμος, 

2015: 79, 80) που οδηγεί σε συσχετισμούς απομακρυσμένων στοιχείων και παράγει 

πρωτότυπα αποτελέσματα (Κονιδάρη, 2016· Chen et al., 2015: 122). Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να είναι δημιουργική η αποκλίνουσα σκέψη είναι ο συσχετισμός των 

ιδεών με το θέμα (Kozbelt, Beghetto, & Runco, 2010: 20).  

Πέρα από την αποκλίνουσα σκέψη πολλοί μελετητές συμπεριλαμβάνουν, στα 

πλαίσια της δημιουργικής σκέψης, και τη συγκλίνουσα σκέψη (Beghetto, Kaufman, & 

Baer, 2015: 13). Η συγκλίνουσα σκέψη σχετίζεται με την ανεύρεση της μίας σωστής 

απάντησης ή λύσης (Cropley, 2006: 391). Αυτή κρίνεται απαραίτητη για τη μεταλλαγή 

της αποκλίνουσας σκέψης σε δημιουργικό αποτέλεσμα (Zhu et al., 2019: 2).  

Για τον Sternberg (2006) τρεις είναι οι διαστάσεις της δημιουργικής σκέψης, η 

σύνθεση, η ανάλυση και η συνάφεια. Το αποτέλεσμα έχει στοιχεία πρωτοτυπίας, 

αξιολογείται και αναγνωρίζεται από τους άλλους ανάλογα (Lucas, & Spencer, 2017). 
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Διατείνεται ότι η δημιουργική σκέψη είναι μια απόφαση, είναι μια θέση σε σχέση με τη 

ζωή (Sternberg, 2003a: 333). Ο Lucas (2001) από την άλλη υποστηρίζει ότι η 

δημιουργική σκέψη είναι μια κατάσταση του μυαλού όπου όλα τα είδη ευφυΐας μας 

συνεργάζονται δημιουργώντας σπάνιους συσχετισμούς (Lucas, 2001: 38).  

Η Boden (2001) αναγνωρίζει τρία είδη δημιουργικής σκέψης. Πρώτο είδος είναι η 

συνδυαστική (combinational) που χρησιμοποιεί παλιές ιδέες με νέους τρόπους, 

ουσιαστικά συσχετίζει ιδέες από διαφορετικούς τομείς. Σύμφωνα με τη Boden (2001) σε 

αυτό το είδος δημιουργικής σκέψης αναφέρονται o De Bono (2015) και o Buzan (2002). 

Ο De Bono (2015) συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τον όρο πλάγια σκέψη (Lateral Thinking) 

και εννοεί διαφορετικές οπτικές που είναι όλες σωστές. Στόχος είναι ο μη συνηθισμένος 

τρόπος σκέψης μέσω αναζήτησης διαφορετικών τρόπων προσέγγισης ή θέασης ενός 

ζητήματος (De Bono, 2015). Ο Buzan (2002) είναι ο δημιουργός της μεθόδου Mind 

Mapping που ουσιαστικά προωθεί τη σκέψη σε πολλαπλές κατευθύνσεις ξεκινώντας από 

ένα θέμα. Η εικόνα που χρησιμοποιείται είναι αυτή ενός δέντρου με περίπλοκες 

διακλαδώσεις (Siwczuk, 2005: 316, 317). Γι’ αυτά τα είδη σκέψης, καλό είναι να έχει 

κανείς εμπειρίες και γνώσεις σε διαφορετικούς τομείς (Boden, 2001: 99).  

Ως δεύτερο είδος σκέψης η Boden ορίζει τη διερευνητική (exploratory) που 

λειτουργεί μέσα στα πλαίσια κανόνων και ως τρίτο τη μετασχηματιστική 

(transformational) που αλλάζει τους κανόνες (Boden, 2001 : 96). Και οι δύο αυτοί τρόποι 

δημιουργικής σκέψης χρειάζονται χρόνο και ωριμότητα. Κάποιος μπορεί να εισαχθεί σε 

αυτούς συνειδητοποιώντας τη σημασία των κανόνων αλλά και τη δυνατότητα να τους 

χρησιμοποιήσει ή να τους αλλάξει δημιουργικά (Boden, 2001: 102).  

Ο Wallas από το 1926 αναφέρεται στα στάδια της δημιουργικής 

σκέψης/δημιουργικότητας. Συγκεκριμένα αναφέρει το προπαρασκευαστικό στάδιο όπου 

καθορίζεται το πρόβλημα, το στάδιο επώασης, το στάδιο έμπνευσης και την επαλήθευση 

- αξιολόγηση που μπορεί να οδηγήσει στην πραγματοποίηση ή όχι μιας ιδέας (Διονυσίου, 

2008: 44,45). Κοινά στοιχεία συναντάμε και στην πιο πρόσφατη προσέγγιση των 

Mumford, Medeiros και Partlow (2012) που αναγνωρίζει τα ακόλουθα λεπτομερέστερα 

στάδια: ορισμός του θέματος, συλλογή πληροφοριών, οργάνωση πληροφοριών, 

συσχετισμός ιδεών, γέννηση νέας ιδέας, αξιολόγησή της, σχέδιο εφαρμογής και 

αναζήτηση λύσεων (Corazza & Agnoli, 2015 : 7· Mumford, & Mcintosh, 2017: 318, 

320). 

Μία άλλη προσέγγιση που διακρίνει στάδια στη δημιουργική διαδικασία είναι το 

μοντέλο Geneplore (Ferrari, Cachia, & Punie, 2009: 7). Πρόκειται για θεωρητικό μοντέλο 
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των Finke, Ward και Smith (1992) το οποίο προσδιορίζει τις γνωστικές λειτουργίες που 

συνδέονται με τη δημιουργικότητα (Korba, 1993: 4).  Η λέξη προέρχεται από την ένωση 

των generate (παράγω) και explore (εξερευνώ). Η δημιουργική σκέψη ταυτίζεται με την 

αλληλεπίδραση της γέννησης πιθανών ιδεών και της διερεύνησής τους με διαφορετικούς 

τρόπους. Η νέα ιδέα γεννιέται ποικιλοτρόπως, π.χ. με ανάκτηση επεισοδίων, νοητικές 

εικόνες, αναλυτική σκέψη, αφηρημένη σκέψη, αναλογία, μεταφορά, κτλ. Η 

“εξερεύνησή” της πραγματοποιείται αλλάζοντάς την, επεκτείνοντάς την, αναζητώντας 

τις συνέπειές της, μεταμορφώνοντάς την κτλ. (Ward, & Kolomyts, 2010: 94· Kozbelt, 

Beghetto, & Runco, 2010: 32).    

Μεταφέροντας τη δαρβινική θεωρία της φυσικής επιλογής διαμορφώθηκαν οι 

εξελικτικές θεωρίες της δημιουργικότητας/δημιουργικής σκέψης. Όπως στη βιολογία 

υπάρχει ένας μηχανισμός που παράγει πλήθος παραλλαγές και απ’ αυτές ανάλογα με το 

περιβάλλον επιλέγεται η πιο κατάλληλη, έτσι και σύμφωνα με τη θεωρία του Campbell 

(1960) Τυφλή Παραλλαγή και Επιλεκτική Διατήρηση (Blind Variation and Selective 

Retention -BVSR), παράγεται πλήθος ιδεών συνειδητών ή ασυνείδητων, λανθασμένων ή 

σωστών, τυχαίων ή όχι και ακολουθεί η επιλογή (Dasgupta, 2004: 404, 405· Simonton, 

1999: 310, 311). Επομένως, η έννοια του ρίσκου αλλά και του άχρηστου ενυπάρχει  στο 

στάδιο της παραγωγής ιδεών (Simonton, 2012: 2019). 

Η δημιουργική σκέψη σχετίζεται με τη λύση προβλημάτων αλλά και με τον 

εντοπισμό τους. Από το πώς θα τεθεί ένα πρόβλημα εξαρτάται και η λύση του (Runco, 

& Nemiro, 1994: 235). Υπάρχουν πέντε διαδικασίες που συνδέονται με την ανίχνευση 

προβλημάτων: η ανακάλυψη του προβλήματος, η διατύπωσή του, η δομή του, η 

ταυτοποίηση και ο ορισμός του (Abdulla, & Cramond, 2018: 209). Κάθε πρόβλημα που 

ανακαλύπτεται έχει έναν στόχο (Runco, & Nemiro, 1994: 237) και συνδέεται με το 

συγκεκριμένο άτομο και τον υποκειμενικό λόγο που τον παρακινεί να το λύσει (Kozbelt, 

Beghetto, & Runco, 2010: 35). Η ανεύρεση ενός προβλήματος είναι δείγμα ικανότητας 

αφηρημένης σκέψης, αποκλίνουσας σκέψης και αναζήτησης διαφορετικών οπτικών 

(Runco, & Nemiro, 1994: 236).     

Η NACCCE (1999) αναφέρεται και στην ελευθερία ως στοιχείο της δημιουργικής 

σκέψης σε συνδυασμό βέβαια με τη γνώση του συγκεκριμένου τομέα και τις σχετικές 

δεξιότητες (NACCCE, 1999: 42). Παρόλα αυτά υπάρχουν και μελέτες που αποδεικνύουν 

ότι κάποιοι περιορισμοί συνιστούν θετική πρόκληση για τη δημιουργική σκέψη (Rosso, 

2014: 578).  
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1.1.5. Χαρακτηριστικά του δημιουργικού ατόμου 

 

Η αφετηρία της μελέτης της δημιουργικότητας σε σχέση με την προσωπικότητα 

βρίσκεται στον λόγο του Guilford (1950) για την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία 

(American Psychological Association – APA) όπου συνέδεσε τη δημιουργικότητα με 

χαρακτηρολογικά στοιχεία και τόνισε την ανάγκη διερεύνησής τους (Puryear, Kettler, & 

Rinn, 2019: 232). Σήμερα θεωρείται δεδομένο ότι στοιχεία της προσωπικότητας μπορούν 

να ευνοήσουν τη δημιουργικότητα και το αντίθετο (Sternberg, & Kaufman, 2010: 469). 

Η σχετική έρευνα στρέφεται στον προσδιορισμό αυτών των προσωπικών 

χαρακτηριστικών και τρόπων συμπεριφοράς του δημιουργικού ατόμου με στόχο να 

καλλιεργηθούν στον καθένα και κατ’ επέκταση να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα 

(Hoseinifar et al., 2011: 2037, 2038).  

O Gardner (1997) μελετώντας τους εξαιρετικά δημιουργικούς ανθρώπους 

προσδιόρισε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν να μας πληροφορήσουν 

γενικότερα για τη δημιουργικότητα. Συγκεκριμένα, οι δημιουργοί δείχνουν να 

αναστοχάζονται σε σχέση με αυτό που κάνουν. Αναγνωρίζοντας τον τομέα στον οποίον 

έχουν αυξημένες επιδόσεις, ασχολούνται συστηματικά με αυτόν. Η στάση τους απέναντι 

στην αποτυχία είναι ιδιαίτερη. Ούτε την αγνοούν, ούτε τους απογοητεύει αλλά μαθαίνουν 

απ’ αυτήν (Craft, 2001: 48). 

Σε σχέση με τη μελέτη της προσωπικότητας στις μέρες μας έχει γίνει αποδεκτό το 

Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων (Model of Five Factors) των Costa και McCrae (1980) 

(Krumm, Lemos, & Richaud, 2017). Αν και δεν συνιστά θεωρία της προσωπικότητας 

στηρίζεται στο ότι κάποιο άτομο χαρακτηρίζεται βάσει συμπεριφορών, συναισθημάτων 

και τρόπων σκέψης που επαναλαμβάνονται (McCrae, & Costa, 1999: 140). Οι πέντε 

παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι: το άνοιγμα στην εμπειρία, η ευσυνειδησία, η 

εξωστρέφεια, η συναισθηματική σταθερότητα (neuroticism) και η προσήνεια1 

(agreeableness) (Puryear, Kettler, & Rinn, 2019: 233). 

 Αναζητώντας τη σχέση της δημιουργικότητας και των πέντε παραγόντων 

ανακαλύπτουμε ότι το άνοιγμα στην εμπειρία θεωρείται ένα από τα αδιαμφισβήτητα 

χαρακτηριστικά των δημιουργικών ανθρώπων (OECD, 2019: 10· Krumm, Lemos, & 

Richaud, 2017). Κύριο κίνητρο των δημιουργικών ανθρώπων είναι η περιέργεια, η αγάπη 

για τη γνώση, η εξερεύνηση. Οι δημιουργοί θέτουν ερωτήσεις, πειραματίζονται, παίζουν  

 
1 Η μετάφραση των δύο τελευταίων παραγόντων από τα αγγλικά είναι των Βεζεβέγκη και Παυλόπουλου 

(1999: 102). 
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και ανέχονται την ασάφεια (Urban, 2007: 173,174· Lucas, 2001: 38, 63). Δεν παύουν να 

ρισκάρουν, επιθυμούν συνέχεια να μαθαίνουν χωρίς να χάνουν τη νοητική τους 

ευλυγισία. Συνέχεια εξελίσσονται και αλλάζουν (Sternberg, 2003a: 333, 334, 336). Οι 

δημιουργικοί άνθρωποι νιώθουν αγάπη γι’ αυτό που κάνουν, είναι παθιασμένοι με αυτό 

(Ivcevic, & Hoffmann, 2017: 277, 278). 

Σε σχέση με την εξωστρέφεια, αν ουσιαστικά την υποδιαιρέσουμε σε δύο 

διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως κοινωνικότητα και αυτοπεποίθηση, μπορούμε να 

επισημάνουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τη σχέση της με τη δημιουργικότητα 

ακολουθώντας τις σχετικές μελέτες. Και ενώ η κοινωνικότητα του δημιουργικού ατόμου 

αμφισβητείται, τα δημιουργικά άτομα διαθέτουν αυτοπεποίθηση. Οι δημιουργικοί 

άνθρωποι θεωρούν ότι μπορούν να φέρουν κάτι εις πέρας, τουλάχιστον στον δικό τους 

τομέα (Feist, 2010: 121). Θεωρούν τη δημιουργικότητα ως μέρος της ταυτότητάς τους 

και τους αρέσουν οι προκλήσεις (Barron, & Harrington, 1981: 453). Σύμφωνα με τον 

Sternberg (2003a), οι δημιουργικοί άνθρωποι έχουν μία διαφορετική προσέγγιση 

απέναντι στα προβλήματα. Μπορούν να αξιολογήσουν αρνητικά ή θετικά τις ιδέες τους 

και αποδέχονται τα λάθη τους. Έχουν πειθώ και ξεπερνούν τα εμπόδια (Sternberg, 2003a: 

333, 334, 336). 

Σε σχέση με τους υπόλοιπους τρεις παράγοντες του Μοντέλου των Πέντε 

Παραγόντων, την ευσυνειδησία, τη συναισθηματική σταθερότητα και την προσήνεια, δεν 

είναι σαφής η σχέση με τη δημιουργικότητα. Σύμφωνα με τις εμπειρικές έρευνες, 

εξαρτάται και από τον τομέα, επιστήμη ή τέχνη, αλλά και από το αν αναφερόμαστε στην 

καθημερινή δημιουργικότητα ή στην επιφανή (Krumm, Lemos, & Richaud, 2017).  

Η Kim (2017) προσεγγίζοντας το θέμα των δημιουργικών συμπεριφορών και 

στάσεων με εκπαιδευτικούς στόχους, καθορίζει 27 δημιουργικές συμπεριφορές. 

Υποστηρίζει ότι οι μαθητές-σπουδαστές, σε ένα θετικό περιβάλλον που τους βοηθάει να 

καλλιεργήσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές και τρόπους σκέψης, μπορούν να φθάσουν 

στο μάξιμουμ του δημιουργικού τους δυναμικού (Kim, & Chae, 2019: 215, 216). Φυσικά, 

ο κάθε δημιουργός δεν διαθέτει και τα 27 χαρακτηριστικά.  

Οι δημιουργικές συμπεριφορές διαιρούνται σε τέσσερις κατηγορίες. Στην πρώτη 

κατηγορία, που την ονομάζει ήλιος, αναφέρει τα εξής χαρακτηριστικά: αισιοδοξία, 

σκέψεις σε σχέση με τη μεγάλη εικόνα, περιέργεια, αυθορμητισμός, παιγνιώδης διάθεση, 

ενεργητικότητα. Στη δεύτερη κατηγορία, που ονομάζεται καταιγίδα, κατατάσσει τα εξής 

χαρακτηριστικά: ανεξαρτησία, αυτοπειθαρχία, επιμέλεια, αυτοαποτελεσματικότητα, 

τόλμη, επιμονή, αποδοχή του αβέβαιου. Στην τρίτη κατηγορία, που την ονομάζει έδαφος, 



14 
 

αναφέρει το ανοιχτό μυαλό, την πολυπολιτισμικότητα, την καθοδήγηση, την αναζήτηση 

του σύνθετου, την αναζήτηση διαφορετικών τρόπων. Στην τέταρτη κατηγορία, που την 

ονομάζει χώρος, αναφέρει το συναισθηματισμό, τη συμπόνοια, τον αυτο-αναστοχασμό, 

την αυτονομία, την ονειροπόληση, την “ανυπακοή”, την απουσία προκαταλήψεων σε 

σχέση με το φύλο και την προκλητικότητα (Kim, 2017: 305, 306).  

 

1.1.6. Συμπερασματικά 

 

Ένα τόσο πολυσύνθετο φαινόμενο όπως η δημιουργικότητα απαιτεί διαφορετικούς 

τρόπους προσέγγισης που αναδεικνύουν ετερογενή κάθε φορά στοιχεία (Kozbelt, 

Beghetto, & Runco, 2010: 25). Οι θεωρίες άλλοτε είναι περισσότερο επιστημονικές, 

έχουν στόχο την παρέμβαση και είναι εφαρμόσιμες, άλλοτε είναι θεωρητικές ή ακόμα 

και υποθετικές. Αυτός ο πλουραλισμός των θεωριών μας παρέχει μια πιο σφαιρική εικόνα 

σε σχέση με το φαινόμενο της δημιουργικότητας (Kozbelt, 2011: 473, 474).  

Όλες οι θεωρίες αποκαλύπτουν μια πλευρά της δημιουργικότητας και είναι 

σεβαστές. Δεν αντιμετωπίζουμε καμία θεωρία περιοριστικά αλλά παραδεχόμαστε ότι 

κάτι που μπορεί να ισχύει σε μία θεωρία μπορεί να μην ισχύει σε μια άλλη (Kozbelt, 

Beghetto, & Runco, 2010: 23). Εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο Μοντέλο 

Δημιουργικότητας του Urban (2007) που είναι ένας από τους σχεδιαστές του τεστ που 

χρησιμοποιήσαμε στην έρευνα και που είναι ιδιαίτερα αναλυτικό. Βέβαια οι θεωρίες της 

δημιουργικότητας και της δημιουργικής σκέψης είναι διχασμένες ως προς τη δυνατότητα 

να μεταφερθεί η δημιουργικότητα από έναν τομέα σε άλλον (Joubert, 2001: 24).  

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην έρευνά μας το ενδιαφέρον μας στρέφεται κυρίως στη 

λεγόμενη little -c creativity και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον που μπορεί να επηρεάσει 

τρόπο σκέψης και συμπεριφορές που ευνοούν, ή το αντίθετο, τη δημιουργικότητα όλων 

πέρα από δεξιότητες και γνώσεις (Jeffrey, & Craft, 2001: 3,4). Ούτως ή άλλως το 

περιβάλλον επηρεάζει το δημιουργικό άτομο και τη δημιουργική διαδικασία (Runco, 

2004: 664). Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε μελέτες και προγράμματα δημιουργικής 

σκέψης που οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν και γενικές δεξιότητες που 

ευνοούν τη δημιουργικότητα και που είναι κοινές σε διαφορετικούς τομείς. Αυτές 

μπορούν να μεταφερθούν από τον έναν τομέα στον άλλον (NACCCE, 1999: 41).  
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1.1.7. Δημιουργική σκέψη και σχολείο 

1.1.7.1.Little-c creativity 

 

Η δημιουργικότητα με μικρό δ είναι η δημιουργικότητα της καθημερινής ζωής μας. 

Ο Vygotsky (1960) υποστηρίζει ότι όταν με τη φαντασία του ο άνθρωπος «συνδυάζει, 

αλλάζει και δημιουργεί κάτι καινούριο» (Starko, 2005: 60) ακόμα και αν αυτό δεν είναι 

μεγαλειώδες, είναι δείγμα δημιουργικότητας. Στην τάξη, στη δουλειά, στο σπίτι, το νέο 

που δημιουργείται συνήθως δεν γνωστοποιείται σε όλη την κοινωνία, πιθανόν μάλιστα, 

δεν διαθέτει καν στοιχεία πρωτοτυπίας. Παρόλα αυτά, συνιστά δημιουργικότητα εφόσον 

είναι κάτι καινούριο, ακόμα και μόνο για τον δημιουργό του (Κούσουλας, 2003: 19).   

Σύμφωνα με την Craft (2001) η little-c creativity αποτελεί μία ενεργητική θέση 

απέναντι στον κόσμο. Ο δημιουργικός άνθρωπος δεν αποφεύγει τις προκλήσεις της ζωής 

αλλά τις αντιμάχεται (Craft, 2001: 49). Άλλοτε στηρίζεται στη διαισθητική γνώση και 

άλλοτε προχωράει βήμα-βήμα αντιμετωπίζοντας κάθε εμπόδιο (Craft, 2001: 53). 

Χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα για τη little-c creativity είναι η 

αποφασιστικότητα, η καινοτομία, η δράση, η ανάπτυξη, η εμβάθυνση, η φαντασία, το 

ρίσκο, το παιχνίδι, η διερευνητικότητα - το να θέτει κανείς ερωτήσεις (Craft, 2001: 56-

59). 

 Στην καρδιά της λεγόμενης little-c creativity βρίσκεται η Σκέψη Δυνατοτήτων2 

(Possibility thinking), η ερώτηση τι θα συνέβαινε εάν (what if) (Craft, 2001: 54). Ένα 

άτομο με little-c creativity θέτει σταθερά αυτό το ερώτημα και έχει μία θετική και ανοιχτή 

στάση απέναντι στην αλλαγή. Μέσω της φαντασίας ψάχνει νέες πιθανότητες, δεν δέχεται 

μόνο ό,τι ήδη υπάρχει και γι’ αυτό ανακαλύπτει νέα προβλήματα που ζητούν λύσεις 

(Craft, 2001: 55). Η little-c creativity σχετίζεται με την καινοτομία και με τη δυνατότητα 

κάποιου να προχωράει μπροστά (Craft, 2001: 53).  

 

1.1.7.2.Εκπαιδευτικοί στόχοι και δημιουργική σκέψη 

 

Το 1956, ο Bloom εξέδωσε το Taxonomy of educational objectives καθορίζοντας 

τους στόχους που πρέπει να θέτουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο έτσι ώστε να 

διευκολυνθούν στη διδακτική και στην αξιολόγηση. Η ιεράρχηση που προτείνεται αφορά 

στις διανοητικές δεξιότητες των μαθητών. Οι επιδιωκόμενες συμπεριφορές 

ταξινομούνται και ιεραρχούνται από τις πιο απλές στις πιο σύνθετες ξεκινώντας από τη 

 
2 Ακολουθήθηκε η μετάφραση του όρου από την Καλαφάτη (2020: 45).  
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γνώση, την κατανόηση και συνεχίζοντας με την εφαρμογή, την ανάλυση, τη σύνθεση και 

τέλος την αξιολόγηση. Η δημιουργικότητα και η δημιουργική σκέψη 

συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεση και προϋποθέτουν περιβάλλον που παρέχει την 

ελευθερία στο μαθητή να εκφράσει τη δική του οπτική (Bloom, 1956: 2, 7, 12, 18, 173).   

Το 2001 προτείνεται αναπροσαρμογή της ταξινόμησης των εκπαιδευτικών στόχων. 

Αυτή τη φορά χρησιμοποιούνται ρήματα και το ρήμα δημιουργώ παίρνει τη θέση της 

σύνθεσης και τοποθετείται μετά την αξιολόγηση, δηλαδή θεωρείται η πιο περίπλοκη 

συμπεριφορά που επιδιώκεται από την εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα από την 

πιο απλή προς την πιο σύνθετη γνωστική διαδικασία το σχολείο αποβλέπει στους εξής 

σκοπούς: θυμάμαι, κατανοώ, εφαρμόζω, αναλύω, αξιολογώ και τέλος δημιουργώ. Όσον 

αφορά στη δημιουργία μέσα στα σχολικά πλαίσια, δεν υπογραμμίζεται τόσο το στοιχείο 

της πρωτοτυπίας και της μοναδικότητας όσο η ικανότητα του μαθητή να συνθέτει από 

διαφορετικές πηγές παράγοντας κάτι καινούριο. Η διαδικασία της δημιουργίας 

διαμοιράζεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο (generating) ο μαθητής βρίσκει 

εναλλακτικές λύσεις μέσω της αποκλίνουσας σκέψης. Στο δεύτερο (planning) ο μαθητής 

σχεδιάζει τη λύση προβλήματος, αυτό μπορεί να απαιτεί και την επινόηση υποενοτήτων. 

Τελευταίο στάδιο είναι η παραγωγή (producing), η κατασκευή κάτι καινούριου που είναι 

σύμφωνο με αυτά που έχουν ζητηθεί (Anderson et al., 2001: 23, 30, 31, 85, 86, 87, 88).   

Αν και τις τελευταίες δεκαετίες ο όρος δημιουργικότητα εμφανίζεται στα 

αναλυτικά προγράμματα πολλών χωρών (Κωνσταντινίδου, 2012: 49), οι εκπαιδευτικοί 

νιώθουν ότι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις συνήθεις απαιτήσεις του αναλυτικού 

προγράμματος και στη δημιουργικότητα (Beghetto, Kaufman, & Baer, 2015: 2, 67). Οι 

ώρες διδασκαλίας είναι περιορισμένες. Καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα κάποιος 

άλλος τομέας στερείται αυτόν τον χρόνο (Smith, & Smith, 2010: 262). Κάτι τέτοιο είναι 

εν μέρει πραγματικό (Beghetto, Kaufman, & Baer, 2015: 2, 67). Η συμπερίληψη 

δημιουργικών στοιχείων στα πλαίσια της διδασκαλίας μαθημάτων του αναλυτικού 

προγράμματος συντελεί στην εμβάθυνση σε σχέση με το περιεχόμενο τους, έχει 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και κάνει το μάθημα θελκτικό (Baer, & Garrett, 2010: 

17).  

Οι Ahmadi και Βesançon (2017) διερεύνησαν κατά πόσο διδάσκοντας τη 

δημιουργική σκέψη, ταυτόχρονα επιτυγχάνονται και άλλοι στόχοι. Συγκεκριμένα κατά 

πόσο με τη δημιουργική σκέψη αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, η μεταγνώση και η 

συνεργασία. Σύμφωνα με αναφορές στη βιβλιογραφία η δημιουργική σκέψη συνδέεται 

με την κριτική σκέψη στο στάδιο της αξιολόγησης των ιδεών. Επομένως όταν δίνεται 
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έμφαση και σε αυτό το στάδιο συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Επίσης η 

μεταγνώση φαίνεται να έχει θετική σχέση με τη δημιουργικότητα. Μάλιστα η έννοια της 

δημιουργικής μεταγνώσης βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν πότε είναι η 

κατάλληλη στιγμή να λειτουργούν δημιουργικά και έτσι να μειωθούν κάποιες αρνητικές 

συνέπειες της δημιουργικότητας στην τάξη όπως η ενόχληση, η παρανόηση, το χάσιμο 

χρόνου. Τέλος, σε σχέση με τη συνεργασία, όσο πιο καλά μπορούν να εκφράσουν οι 

μαθητές τις ιδέες τους, να συνεργαστούν, τόσο πιο πολύ εμβαθύνουν σε ένα πρόβλημα ή 

θέμα και παράγουν νέες ιδέες και λύσεις από κοινού (Ahmadi & Besançon, 2017: 1, 4, 5, 

6).  

 

1.1.7.3.Το σχολείο ως θετικό περιβάλλον για τη δημιουργική σκέψη   

 

Οι ικανότητες δημιουργικής σκέψης του ατόμου δεν στηρίζονται μόνο σε εγγενή 

παράγοντες. Μεγάλο ρόλο παίζει το περιβάλλον (κοινωνικό, οικογενειακό, κτλ.), καθώς 

και η κοινωνική-οικονομική θέση και το μορφωτικό επίπεδο των γονιών (Κορναράκης, 

2005: 46). O Rogers (1954) αναφερόμενος σε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τη 

δημιουργικότητα, υποστηρίζει ότι η ασφάλεια σε συνδυασμό με την ελευθερία είναι 

αναγκαία στοιχεία. Η αναγνώριση της αξίας του ατόμου, η έλλειψη επικρίσεων και η 

ενσυναίσθηση μαζί με την παιγνιώδη διάθεση, συνθέτουν ένα κατάλληλο περιβάλλον 

(Rogers, 1954: 257, 258). Το σχολείο μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργική σκέψη 

παρέχοντας κίνητρα, έμπνευση, χρόνο και δυνατότητες συνεργασίας (Fisher, 2004: 14, 

15). 

Είναι ουσιώδες ο δάσκαλος να έχει υπόψη του και τους δύο τρόπος σκέψης 

(συγκλίνουσα, αποκλίνουσα) καθώς και το πώς σχετίζονται ώστε να αναπτύξει τη 

δημιουργική σκέψη των μαθητών του (Wechsler et al., 2018: 116).  Ο δάσκαλος στοχεύει 

στην καθημερινή δημιουργικότητα και κυρίως στην προσωπική δημιουργικότητα που 

έχει σχέση με την οικοδόμηση γνώσης. Καλείται να αναγνωρίζει από πού κάποιος ξεκινά. 

Η δημιουργικότητα του μαθητή μπορεί να μην έχει εκφραστεί ακόμη ή να μην είναι 

πρωτότυπη αλλά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον ίδιο (Richards, 2010: 193).  

H Boden (2001) υποστηρίζει ότι η δημιουργική σκέψη μπορεί να διδαχθεί (Boden, 

2001: 95). Θεωρεί ότι η διαδικασία της δημιουργικής σκέψης αποτελείται από τρεις 

διαφορετικές φάσεις: από το εναρκτήριο ερέθισμα (initial catalyst), την περίοδο 

κυοφορίας (gestation period) και τη λύση του προβλήματος, δηλαδή τη δημιουργία. Η 

περίοδος της κυοφορίας είναι καταλυτική για το τελικό αποτέλεσμα. Οι παράγοντες που 
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μπορούν να αποτρέψουν τη δημιουργία είναι βιολογικοί, πολιτισμικοί, εκπαιδευτικοί και 

διαπροσωπικοί. Ένα περιβάλλον που προωθεί την ανεξαρτησία, δίνει ερεθίσματα, 

τονώνει την αυτοεκτίμηση, μαθαίνει στο άτομο πώς να αντιμετωπίζει την αποτυχία, σε 

συνδυασμό με ένα ευνοϊκό εκπαιδευτικό στυλ, μπορεί να επιδράσει θετικά στη 

δημιουργική σκέψη (Baker, Rudd, & Pomeroy, 2001· Boden, 2001: 95).  

Σε συμφωνία και ο Runco (2007) τονίζει ότι για την εκπαίδευση δεν έχει τόση 

σημασία το προϊόν που παράγει ο μαθητής όσο το δυναμικό των μαθητών και πως δίνεται 

σε αυτό χώρος να αναπτυχθεί (Runco, 2007: 7). Για τον Runco, για να έχουμε 

δημιουργικά παιδιά είναι αναγκαίο να δυναμώσουμε το εγώ τους, την αυτοπεποίθησή 

τους να εκφράζουν τις δημιουργικές τους ιδέες (Runco, 2007: 6).  

Σύμφωνα με τον Torrance (1970), η εξάσκηση συνεισφέρει στη βελτίωση της 

δημιουργικής σκέψης (Raina, 2000: 48). Ένας από τους βασικούς κανόνες της 

καλλιέργειά της είναι να μην γίνεται αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής ιδεών 

(Van Gundy, 2005: 9· Beghetto, Kaufman, & Baer, 2015 :74). Το περιβάλλον την ευνοεί 

όταν είναι παιγνιώδες και ευχάριστο. Αποφεύγεται ο συνηθισμένος τρόπος σκέψης, όταν 

βρίσκονται καινούριες προοπτικές, νέες προσεγγίσεις και τίθενται ερωτήσεις. Οι 

ερωτήσεις μπορούν να αποκαλύψουν πτυχές ενός θέματος ή ενός προβλήματος που 

μπορεί να μην είχαν ως τότε αναδειχτεί (Van Gundy, 2005: 12, 15, 16, 19).  

Η δημιουργικότητα στην τάξη εκφράζεται με ερωτήσεις θεωρεί το Qualification of 

Curriculum Authority (QCA) (2004) της Αγγλίας. Οι μαθητές αποκτούν δημιουργική 

σκέψη όταν φαντάζονται διαφορετικές εναλλακτικές, βρίσκουν και μεταφέρουν τη 

γνώση τους από τον έναν τομέα στον άλλο. Διατηρούν ανοιχτό μυαλό και παιγνιώδη 

διάθεση και δεν εγκαταλείπουν με την πρώτη δυσκολία. Από την πλευρά τους οι 

εκπαιδευτικοί, ανάμεσα σε άλλα, πρέπει να παροτρύνουν τη συνεργασία και να 

ακολουθούν τις ιδέες των μαθητών αν κρίνουν ότι αυτό είναι βοηθητικό (QCA, 2004: 10, 

11, 14).   

Η διδασκαλία που στοχεύει στη δημιουργική σκέψη δίνει στον μαθητή την 

ενεργητική θέση του συνδημιουργού αφού διαμορφώνει και ο ίδιος το μάθημα. Από την 

πλευρά του ο εκπαιδευτικός παροτρύνει του μαθητές και ενισχύει τα δυνατά τους σημεία 

(Saebø, McCammon, & O’Farrel, 2007: 209, 210). Η αυτενέργεια του μαθητή που 

αποκτά εμπειρίες από πρώτο χέρι και η σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος απηχούν 

τις θεωρίες των Piaget (1973) και Vygotsky (1978) (Beetlestone, 1998: 13, 14). 

Συμπεραίνουμε ότι έχουν μεγάλη σημασία τα περιθώρια δημιουργικότητας που 

αφήνονται στους μαθητές. Είναι διαφορετικό το να διδάσκει κάποιος δημιουργικά από 
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το να διδάσκει με στόχο τη δημιουργικότητα. Ένας ιδιαίτερα δημιουργικός δάσκαλος 

μπορεί άθελά του να μην αφήνει χώρο στους μαθητές να εκφράσουν τη δημιουργικότητά 

τους (OFSTED, 2003: 8). 

Σε βιβλιογραφική έρευνα που αναζητούσε την επίδραση του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος στις δημιουργικές δεξιότητες, τονίζεται η σημασία της ευελιξίας και στο 

φυσικό περιβάλλον (διαρρύθμιση της τάξης, δραστηριότητες στη φύση, επισκέψεις σε 

μουσεία κτλ.) αλλά και στη χρήση του χρόνου και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Η 

έννοια του παιχνιδιού, της ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης αλλά και μια 

ισορροπία μεταξύ ελέγχου/δομής και ελευθερίας, μπορεί να επιδράσουν θετικά. Τέλος, η 

σχέση του εκπαιδευτικού με τον μαθητή πρέπει να είναι σχέση εμπιστοσύνης, υψηλών 

προσδοκιών και να στηρίζεται στον διάλογο (Davies et al., 2013: 85, 88).  

Σύμφωνα με μελέτη που αφορούσε μικρές ηλικίες σχετικά με τη σκέψη 

δυνατοτήτων (possibility thinking), η οποία κατέχει πρωταρχική θέση στη διδασκαλία 

της δημιουργικής σκέψης, οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ουσιώδες να παρακολουθούν και 

να ακούν τον τρόπο σκέψης των μαθητών ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία (Cremin, 

Burnard & Craft, 2006: 113, 114, 115). Οι μαθητές προτείνουν οι ίδιοι δραστηριότητες, 

κατευθύνουν τη μάθησή τους και καθορίζουν ακόμα και τον χρόνο που θα απασχοληθούν 

με κάτι. Τέλος διαμορφώνεται ένας χώρος που τους εμπνέει και τους επιτρέπει να δρουν 

με άνεση (Cremin, Burnard & Craft, 2006: 113, 114, 115).  

 

1.1.7.4. Πώς το σχολείο μπορεί να σκοτώσει τη δημιουργική σκέψη 

 

Αν και η δημιουργική σκέψη αποτελεί επίσημα έναν από τους εκπαιδευτικούς 

στόχους (Κωνσταντινίδου, 2012: 49) το σχολείο συχνά εμποδίζει την καλλιέργειά της. 

Συνήθως ζητάμε από τα παιδιά στο σχολείο να απαντούν μόνο με προκαθορισμένο τρόπο,  

και να μην αναζητούν διαφορετικές, πιθανές απαντήσεις (Plucker, & Makel, 2010: 48). 

Ο τρόπος εξέτασης σε συνδυασμό με τη στάση των εκπαιδευτικών που, σύμφωνα με 

έρευνα του Torrance (1963), προτιμούν τα έξυπνα παιδιά σε σύγκριση με τα δημιουργικά, 

λόγω του παρορμητισμού και της αντισυμβατικότητας των δεύτερων (Beghetto, 

Kaufman, & Baer, 2015: 32), υποδηλώνουν τη στάση του σχολείου απέναντι στη 

δημιουργικότητα.   

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποιήθηκε το 2011 και αφορά στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, διακρίνεται μια υποχώρηση της δημιουργικής σκέψης των 

Αμερικανών από το 1990 μέχρι το 2011. Αυτή είναι περισσότερο εμφανής μεταξύ των 
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ηλικιών του νηπιαγωγείου και της τρίτης δημοτικού. Αναζητώντας τους λόγους θα 

μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι ο μειωμένος ελεύθερος χρόνος και χρόνος για 

παιχνίδι έχουν επιπτώσεις στη δημιουργική σκέψη των παιδιών αυτής της ηλικίας (Kim, 

2011: 293).   

Η Boden (2001) υποστηρίζει ότι τρεις είναι οι τρόποι που ακυρώνεται η 

δημιουργικότητα και η δημιουργική σκέψη στο σχολείο. Πρώτον, η επιμονή στη μία και 

μοναδική σωστή απάντηση αλλά και στον ένα και μοναδικό τρόπο να τη βρει ο μαθητής. 

Δεύτερον, η αδιαφορία για τη διερεύνηση των αρετών της λάθος απάντησης και τρίτον, 

η υποτίμηση του ατόμου που εκφέρει τη “λάθος” απάντηση (Boden, 2001: 98). Κάθε 

παιδί, λόγω της ανάγκης του για αναγνώριση από την τάξη, δεν ρισκάρει για να μην 

αποτύχει και ντροπιαστεί μπροστά στον δάσκαλο και στους συμμαθητές του (Beghetto, 

2010: 451, 458). ΄ 

Σύμφωνα με έρευνες, η δημιουργικότητα δεν ευνοείται όταν γνωρίζουμε ότι θα 

αξιολογηθούμε, όταν επιτηρούμαστε, όταν υπάρχει ανταγωνισμός και συγκεκριμένες 

προθεσμίες στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε (Hennessey, 2007: 34, 35). Επίσης, η 

αναμενόμενη ανταμοιβή, ως τέτοια μπορεί να θεωρηθεί και η βαθμολόγηση, λειτουργεί 

υπονομευτικά για τα ενδογενή κίνητρα που συνδέονται θετικά με τη δημιουργικότητα 

(Hennessey, 2007: 33). Κατ’ επέκταση αξιολόγηση, ανταγωνισμός και προθεσμίες, που 

αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπονομεύουν τη δημιουργικότητα.    

 

1.1.7.5.Προβληματισμοί σε σχέση με τη δημιουργικότητα στο σχολείο 

 

Η δημιουργικότητα έχει ως επί το πλείστον θετικό πρόσημο (Beghetto, Kaufman 

& Baer, 2015: 3). Παρόλα αυτά, η δημιουργικότητα στην τάξη δεν μπορεί να επιδιώκεται 

χωρίς να επισημαίνεται η ηθική διάστασή της και οι στόχοι που θέτει (Craft, 2009: 17). 

Θα ήταν λάθος να αγνοήσουμε ότι είναι πιθανό να αποτελέσει ακόμα και εγκληματικό 

εργαλείο στα χέρια ενός ατόμου με ανάλογη ηθική συγκρότηση (Beghetto, Kaufman & 

Baer, 2015: 3· Sæbø, McCammon, & O’Farrel, 2007: 10). Γι’ αυτόν τον λόγο και υπάρχει 

προβληματισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα για ένα είδος δημιουργικότητας που 

ταυτίζεται με τον ατομισμό και τον καταναλωτισμό και επιζητείται από την αγορά (Craft, 

2006, 340, 341).  

Συγκεκριμένα, η Craft (2006) υποστηρίζει ότι η δημιουργικότητα μπορεί να 

ταυτίζεται με την οικονομική και προσωπική επιτυχία αλλά δεν είναι κατ’ ανάγκην σοφή 

(Craft, 2006: 344, 345). Η σοφία πάντα συνδέεται με τη δημιουργική σκέψη αλλά κάθε 
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δημιουργική σκέψη δεν είναι απαραιτήτως σοφή (Sternberg, 2003b: 152, 158). Σύμφωνα 

με τον Sternberg και την Balance Theory of Wisdom, η σοφία δεν θέτει ως στόχο την 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων κάποιου αλλά το κοινό καλό. Η σοφία καλείται να 

ισορροπήσει τα συμφέροντα του ατόμου, των συνανθρώπων του, της κοινότητας και του 

περιβάλλοντος (Sternberg, 2003b: 152, 158). Η σοφή δημιουργικότητα είναι αυτή που 

πρέπει να προκρίνεται στην εκπαίδευση (Craft, 2006: 344, 345). Συνδυάζοντας τη 

δημιουργικότητα με τη σοφία, οι μαθητές αναρωτιούνται για τα αποτελέσματα των ιδεών 

τους στους άλλους και στο περιβάλλον και η δημιουργικότητά τους έχει μόνο θετικά για 

το σύνολο αποτελέσματα (Craft, 2006: 345).  

Οι Neelands και Choe (2010) ομοίως προβληματίζονται για τη δημιουργικότητα 

που απαιτεί η αγορά και που μπορεί να είναι επιζήμια για την κοινωνία στο σύνολό της. 

Μάλιστα βλέπουν στην αποσύνδεση της διδασκαλίας των τεχνών από τη 

δημιουργικότητα την τάση προς μία δημιουργικότητα αήθη, που εξυπηρετεί μόνο 

οικονομικά δεδομένα. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι η διδασκαλία της δημιουργικότητας 

μέσω των τεχνών μπορεί να αναπτύξει μία κριτική αναστοχαστική προσέγγιση που θα 

προβληματίζει σχετικά με την ηθική, κοινωνική και πολιτισμική της διάσταση κι έτσι θα 

αποτελέσει το αντίβαρο σε μία δημιουργικότητα υποταγμένη στα οικονομικά 

συμφέροντα των ισχυρών (Neelands & Choe, 2010: 291, 292, 301).   
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1.2.  Εκπαιδευτικό δράμα 

1.2.1. Ορισμός 

 

Στην ελληνική αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρείται ποικιλομορφία στη 

σχετιζόμενη με το εκπαιδευτικό δράμα ορολογία. Σύμφωνα με την Πίγκου-Ρεπούση 

(2019), αυτό οφείλεται στις διαφορετικές προσεγγίσεις του θεάτρου/δράματος που 

λειτουργεί σε εκπαιδευτικά πλαίσια (Πίγκου-Ρεπούση, 2019: 80-83). Ενδεικτικά 

αναφέρουμε άλλους όρους που εντοπίζονται στην ελληνική βιβλιογραφία. Οι Αυδή, & 

Χατζηγεωργίου (2007) προτιμούν τον όρο “Δράμα” γιατί δίνει έμφαση στο στοιχείο της 

δράσης (Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2007: 19). Ο Λενακάκης (2013) χρησιμοποιεί τη 

σύνθετη λέξη “θεατροπαιγωγική” που συνδυάζει τέχνη και επιστήμη (Λενακάκης, 2013: 

58· Λενακάκης, & Παναγή, 2018: 92). Η Κοντογιάννη (2000) προτιμά τον όρο 

“δραματική τέχνη στην εκπαίδευση” τοποθετώντας την κοντά στο παιχνίδι αλλά και στο 

θέατρο (Κοντογιάννη, 2000: 46, 78). Ο Παπαδόπουλος (2010) χρησιμοποιεί το 

“διερευνητική δραματοποιήση” αναφερόμενος σε μία μέθοδο διδασκαλίας που έχει και 

παιδαγωγική και καλλιτεχνική διάσταση (Παπαδόπουλος, 2010: 121). Ο Τσιάρας (2014) 

χρησιμοποιεί τον όρο “εκπαιδευτικό δράμα” όμως αναφέρει και τον όρο “αναπτυξιακό 

δράμα” θέλοντας να τονίσει τη δυνατότητα του δράματος να συνδράμει ως μέσο 

ανάπτυξης (Τσιάρας, 2014: 13, 14).    

 Το εκπαιδευτικό δράμα είναι ένα θεατρικό είδος που στοχεύει στην εκπαίδευση 

(Wagner, 1999a: 30). Είναι αυτοσχεδιαστικό (Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2007: 20) χωρίς 

προϋπάρχον κείμενο (Bowell, & Heap, 2001: 7). Στο κέντρο του βρίσκεται η εμπειρία 

του συμμετέχοντος ο οποίος διερευνά μία φανταστική κατάσταση (Barton, & O’Toole, 

2012: 11, 12). Δημιουργοί του δράματος είναι οι συμμετέχοντες, ηθοποιοί αλλά και 

θεατές μαζί, αφού συνήθως δεν υπάρχει ξεχωριστό κοινό (Bowell & Heap, 2001: 7). Σε 

περίπτωση που πραγματοποιείται, η παράσταση δεν αποτελεί τον τελικό στόχο (Barton, 

& O’Toole, 2012: 11, 1· Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2007: 20). 

Το εκπαιδευτικό δράμα δεν έχει ξεχωριστή, συγκεκριμένη θεματολογία (Neelands, 

2002b: 13) έχει όμως πάντα περιεχόμενο (O’ Toole, 1992: 1). Ο δάσκαλος του δράματος 

χρειάζεται να αναζητήσει υλικό που προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών (Gallagher, 

2001: 44). Προσφέρονται θέματα από πλήθος τομείς όπως η ιστορία, η φιλοσοφία, η 

ψυχολογία, η θεολογία, η λογοτεχνία, κ.τ.λ. (Somers, 2001). Σύμφωνα με τον Bolton 

(1997) η διδασκαλία του δράματος στο αναλυτικό πρόγραμμα έχει διάφορους στόχους. 

Μπορεί να υπηρετεί κάποιο θέμα/μάθημα, να συμβάλλει στην προσωπική ή την 
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κοινωνική ανάπτυξη και ενίοτε να διδάσκει στοιχεία της φόρμας του θεάτρου (Kempe, 

2013: 10).   

Σύμφωνα με τον Somers (2012), το εκπαιδευτικό δράμα τοποθετείται ανάμεσα σε 

δύο πόλους. Ο ένας είναι το αμιγές παιδικό παιχνίδι και ο άλλος είναι το καθαρό θέατρο 

(Somers, 2012: 112). Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, ο δάσκαλος οργανώνει το 

μάθημά του είτε πιο κοντά στο ένα άκρο είτε στο άλλο (Somers, 2001). Συνήθως οι 

μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές επιδίδονται σε πιο οργανωμένα θεατρικά παιχνίδια 

αποκτώντας επίγνωση και της επικοινωνιακής διάστασης του θεάτρου (Somers, 2012: 

112). 

Οι δάσκαλοι του εκπαιδευτικού δράματος διχάζονται σε σχέση με το τι αποτελεί 

προτεραιότητα, η μορφή ή το περιεχόμενο (Τσιάρας, 2014: 37). Τις δεκαετίες του ’70 και 

του ’80 στη Βρετανία αντιπαρατίθενται από τη μία πλευρά οι υποστηρικτές του 

εκπαιδευτικού δράματος που δίνουν έμφαση στον αυθορμητισμό, στην έννοια του 

παιχνιδιού και στην εμπειρία των συμμετεχόντων και, από την άλλη πλευρά, όσοι 

υποστηρίζουν ως πρωταρχική την παραστατική και καλλιτεχνική διάσταση του θεάτρου 

στην εκπαίδευση (Flemming, 2008: 52· Τσιάρας, 2014: 229). Η έμφαση στη διαδικασία 

σε σχέση με το αποτέλεσμα/προϊόν σε συνδυασμό με το αν παρίσταται κοινό ή όχι, 

δημιουργούσε δύο αντίθετα στρατόπεδα (Flemming, 1994: 14, 15, 16, 17). Μάλιστα, στη 

δεκαετία του ’80, οι δύο όροι θέατρο και δράμα αντιμετωπίζονται ως διαφορετικοί 

(Hornbrook, 1991: 2-3). Πολλοί υποστήριζαν ότι το εκπαιδευτικό δράμα ως μία 

παιδαγωγική μέθοδος μείωνε την καλλιτεχνική διάσταση του θεάτρου (Hornbrook, 1986: 

17, 18).  

Σήμερα μας φαίνεται υπερβολικός ένας τέτοιος διαχωρισμός εκπαιδευτικού 

δράματος και θεάτρου γιατί στην πραγματικότητα και οι δύο πλευρές υπηρετούν το 

θέατρο δίνοντας βάρος σε διαφορετικά στοιχεία (Bolton, 2008: 85). Ουσιαστικά 

επιδιώκεται μία εξισορρόπηση των κάποτε ανταγωνιστικών τάσεων. Προκρίνεται 

συνδυασμός διαδικασίας και προϊόντος, βίωση μίας εμπειρίας η οποία επιδιώκεται να 

έχει δομή/φόρμα αλλά να δίνει θέση και στο συναίσθημα (Flemming, 2008: 56). 

Θέλοντας να αφήσει πίσω του αυτήν την παλιότερη αντιπαράθεση ο Bolton (2000) 

έγραψε στο περιοδικό National Drama ένα άρθρο με τίτλο Ιt ’s all theatre (Γιαννούλη, 

2014: 116). Απόρροια αυτής της αντιπαράθεσης είναι ότι σήμερα έχουμε γνώση της 

ευρείας κλίμακας όπου μπορεί να λειτουργήσει διδακτικά το εκπαιδευτικό δράμα και το 

θέατρο (Flemming, 2008:  52). 
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1.2.2. Εκπαιδευτικό δράμα, ψυχολογία και παιδαγωγική 

 

Το εκπαιδευτικό δράμα έχει τη βάση του στην εξελικτική ψυχολογία και στις 

παιδαγωγικές θεωρίες της εποχής (Flemming, 2008: 52). Πολλοί είναι οι ψυχολόγοι και 

οι παιδαγωγοί όπως o Freud3 (1959) o Piaget4 (1952), o Winnicott5 (1971), οι Singer και 

Singer6(1990) και οι Smilansky & Shefatya7 (1990) που έχουν τονίσει τη σημασία του 

φανταστικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού. Σύμφωνα με τον Erikson (1965), το 

φανταστικό παιχνίδι και κατ’ επέκταση το δράμα, είναι ένα είδος πρόβας για την 

πραγματική ζωή. Τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζονται για δύσκολες 

καταστάσεις όπως η αποτυχία και η μοναξιά (Kitson, & Spiby, 1997: 33, 36). 

Το εκπαιδευτικό δράμα ακολουθεί μία συγκεκριμένη παιδαγωγική παράδοση. 

Θεμελιώδεις γι’ αυτό είναι οι αρχές του Dewey (1997) που επιχειρηματολογούν για τη 

σημασία της τέχνης, της συνεργασίας αλλά και της σύνδεσης μάθησης και ζωής. Ως βάση 

του θέτει τα πιστεύω του Bruner (1999) που αναδεικνύει τη διαδικασία και τη 

διερευνητική μάθηση, όπου ο μαθητής πειραματίζεται και ανακαλύπτει στηριζόμενος 

στην προηγούμενή του γνώση (Neelands, 2008: 59). Επίσης η συνεργατική μάθηση και 

η έννοια της διπλής συνειδητότητας (Dual Effect) του συμβολικού παιχνιδιού που 

διατύπωσε ο Vygotsky (1978), συναποτελεί μέρος της θεωρίας και εκπαιδευτικού 

δράματος. Σύμφωνα με τη διπλή συνειδητότητα, το παιδί από τη μία βιώνει την 

κατάσταση του δράματος από την άλλη το ίδιο επιτρέπει να τη βιώσει, το ίδιο τη 

δημιουργεί (O’Toole , 1992: 98· Neelands, 2008: 60).  

 
3 Ο Freud (1959) θεωρεί ότι το παιχνίδι αποτελεί ένα μέσο για να αντιμετωπίσει το παιδί τις τραυματικές 

του εμπειρίες. Στο παιχνίδι προβάλλονται απωθημένα συναισθήματα και εσωτερικές συγκρούσεις και γι’ 

αυτό το λόγο συνιστά έναν τρόπο εξισορρόπησης και συνδράμει στην αντιμετώπιση της πραγματικότητας 

(Τσιάρας, 2003: 37).    
4 Ο Piaget (1952) υποστηρίζει ότι το παιχνίδι παίζει ουσιαστικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη (Garwood, 

1982: 3). Μάλιστα συνδέει τα είδη του παιχνιδιού με τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού 

(Καραδημητρίου, 2007: 31) Στο παιχνίδι, σύμφωνα με τη θεωρία του, το παιδί αφομοιώνει την 

πραγματικότητα εντάσσοντάς την στις πρότερες δομές (Garwood, 1982: 4· Δανασσής, & Αφεντάκης, 

1996: 423).   
5 Ο Winnicott (1971) υποστηρίζει ότι το παιχνίδι συμβάλλει στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη 

του παιδιού σε ένα περιβάλλον ασφαλές όπου εσωτερικός και εξωτερικός κόσμος διασυνδέονται (Τσιάρας, 

2003: 39).  
6 Οι Singer, & Singer (2013) επηρεασμένοι από τις θεωρίες του Piaget (1952), μελετούν το προσποιητό 

παιχνίδι και το χαρακτηρίζουν ως μία «πράξη δημιουργικότητας» που βοηθάει ανάμεσα σε άλλα στη 

βελτίωση του λεξιλογίου και στην ανάπτυξη αυτοελέγχου του παιδιού (Singer, & Singer, 2013: 4, 5, 6).  
7Οι Smilansky & Shefatya (1990) μελέτησαν το κοινωνιοδραματικό παιχνίδι αναζητώντας τρόπους 

εμπλουτισμού του όπως η συνδρομή ενός ενήλικα και η χρήση διαφορετικών υλικών (Lu Soo Ai, 2007: 

53· Hyson, Copple, & Jones, 2006 : 30).  
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Μία ακόμα παιδαγωγική προσέγγιση που ταιριάζει στο εκπαιδευτικό δράμα είναι 

αυτή του Freire (1977) (Neelands, 2008: 60). Σύμφωνα με τον Freire (1977) πρέπει να 

παραμερίσουμε εκείνο το είδος εκπαίδευσης όπου ο δάσκαλος είναι ο κάτοχος της 

γνώσης και μονολογεί και να προχωρήσουμε σε ένα είδος παιδείας όπου δάσκαλος και 

μαθητής είναι κριτικοί συνερευνητές (Freire, 1977: 79, 90). Αποβλέπουμε στην ανάπτυξη 

κριτικού διαλόγου όπου οι συμμετέχοντες στοχάζονται σε σχέση με τη ζωή τους και την 

αλλαγή του κόσμου (McCarthey, 2007: 485). Όταν λείπει αυτή η κριτική διάσταση, το 

εκπαιδευτικό δράμα εκφυλίζεται σε απλά παιχνίδια ρόλων που οι στόχοι τους έχουν 

περιορισμένη παιδαγωγική αξία (O’Toole, 1992: 56).  

Τέλος, μελέτες που σημειώνουν το πόσο πιο αποτελεσματική είναι η μάθηση μέσω 

“πρακτικής εφαρμογής” από τους μαθητές σε σχέση με πιο δασκαλοκεντρικές 

προσεγγίσεις, όπως η διάλεξη, η παρουσίαση ακόμα και η συζήτηση για ένα θέμα, 

συνέβαλαν στην αποδοχή  του εκπαιδευτικού δράματος (Somers, 2018: 41). 

 

1.2.3. Εκπαιδευτικό δράμα και θέατρο 

 

Το εκπαιδευτικό δράμα είναι μέρος του θεάτρου και επηρεάζεται απ’ αυτό 

(O’Neill, 1995: XVII, 152· Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2007: 32· Τσιάρας 2005: 53). 

Μπορεί να λειτουργήσει μόνο χάρη σε συμβάσεις, όταν οι συμμετέχοντες πρόθυμα 

αποδεχτούν αυτό που η Heathcote (1975) ονομάζει «το μεγάλο ψέμα» (Flemming, 1994: 

91· O’Toole, 1992: 164). Η μέθοδος του Stanislavski (1980) αλλά και το θέατρο του 

Brecht (1964) συνέβαλαν στη διαμόρφωσή του (Τσιάρας, 2005: 42). Σύμφωνα με τον 

Bolton (1985), οι συμμετέχοντες παραμένουν συνδεδεμένοι με το δράμα αλλά 

ταυτόχρονα αποστασιοποιημένοι (Wooster, 2007: 12), άποψη που συνδυάζει τις 

προσεγγίσεις και των δύο αυτών θεατρανθρώπων.  

Στη βάση του εκπαιδευτικού δράματος βρίσκεται η έννοια της ενσυναίσθησης «το 

να βάζεις τον εαυτό σου να βαδίζει με τα παπούτσια κάποιου άλλου» (Τσιάρας, 2009: 614). 

Η διδακτική του θεάτρου σε σχέση με την ενσυναίσθηση, βασίζεται στη μέθοδο του 

Stanislavski (1980). Σύμφωνα με αυτήν, η προσέγγιση του ρόλου περικλείει στοιχεία του 

χαρακτήρα του ηθοποιού χρησιμοποιώντας τη συναισθηματική μνήμη, το μαγικό “εάν” 

και άλλες τεχνικές που σχετίζονται και με το εκπαιδευτικό δράμα (O’Grady, 2020: 17· 

Daintly, 2018: 24). Οι αυτοσχεδιαστικές τεχνικές που είναι χαρακτηριστικές της μεθόδου 

του Stanislavski (1980) καθώς και η έννοια της ταύτισης με τον ρόλο, επηρέασαν το 

εκπαιδευτικό δράμα που είναι κατεξοχήν αυτοσχεδιαστικό και επιδιώκει, ανάμεσα σε 



26 
 

άλλα, να επενεργήσει συναισθηματικά στους συμμετέχοντες (O’Toole, 2009a: 102· 

Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2007: 35). 

Αντιθέτως, το θέατρο του Brecht (1964) δεν είναι ψευδαισθητικό αλλά διδακτικό 

και προσβλέπει στην κριτική ικανότητα του θεατή. Επιζητά το κοινό να μην ταυτίζεται 

με τα πρόσωπα του έργου αλλά να είναι αποστασιοποιημένο (Έσσλιν, 2005: 174, 175). 

Η έννοια της αποστασιοποίησης είναι ένας όρος που εισήγαγε στο θέατρο ο Brecht 

(1964) (Eriksson, 2014: 6) και σημαίνει ότι ο θεατής παρακολουθεί τα γεγονότα «με το 

ψυχρό μάτι ενός ερευνητή που ανακαλύπτει» (Έσσλιν, 2005: 179).  

Η Heathcote (1975) στην επιλογή του θέματος επιδιώκει την αποστασιοποίηση για 

να προστατέψει τους συμμετέχοντες από την πραγματικότητα (O’Toole, 1992: 112) αλλά 

και για να ευνοήσει τον αναστοχασμό (Baldwin, 2009). Αναφέρει ότι στο εκπαιδευτικό 

δράμα μάς δίνεται η δυνατότητα στρέβλωσης της ζωής (distort). Ένα γεγονός 

απομονώνεται με στόχο να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό. Ο χρόνος 

επιβραδύνεται με αποτέλεσμα την αποστασιοποίηση (Eriksson, 2014: 11).  

Ο ηθοποιός που ακολουθεί την μπρεχτική θεωρία «παραμένει ένας αναγνώστης» 

σχολιάζοντας ουσιαστικά τη δράση (Τσιάρας, 2005: 55). Και στο εκπαιδευτικό δράμα ο 

ηθοποιός/συμμετέχων παρακολουθεί τον εαυτό του ενώ δρα (self-spectator) και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο δημιουργείται απόσταση ανάμεσα σε αυτόν και τον ρόλο (Eriksson, 

2011: 69· Collier, 2006: 9). Κάποιες μάλιστα φορές επιλέγονται ρόλοι που η χρήση τους 

στο δράμα είναι αυτή ακριβώς, να παρακολουθούν με κριτικό μάτι τα γεγονότα π.χ. 

ερευνητές κτλ. (O’Neill, 1995: 142). Ουσιαστικά οι ρόλοι στο εκπαιδευτικό δράμα 

κρύβουν μια οπτική γωνία την οποία οι μαθητές καλούνται να εξερευνήσουν (Αυδή, & 

Χατζηγεωργίου, 2007: 62). Οι ρόλοι για τους μαθητές μπορεί να αλλάζουν συχνά 

δίνοντάς τους μια πολυπρισματική αντίληψη (Taylor, 2000: 31· Αυδή, & 

Χατζηγεωργίου, 2007: 62). Ομοίως, τα επεισόδια του εκπαιδευτικού δράματος κάποιες 

φορές διαδέχονται το ένα το άλλο κι έτσι επιτυγχάνεται συναισθηματική 

αποστασιοποίηση (O’Neill, 1995: 102).  

 

1.2.4.  Ιστορική αναδρομή 

1.2.4.1. Το εκπαιδευτικό δράμα πριν τη Heathcote 

 

Η αρχή του εκπαιδευτικού δράματος συσχετίζεται με την προοδευτική εκπαίδευση. 

Η Harriet Finlay-Johnson (1911) είναι η πρώτη που συνέδεσε θεωρία και πράξη σε σχέση 

με το εκπαιδευτικό δράμα. Παραχώρησε πρωτεύουσα θέση στο παιχνίδι και εισήγαγε 
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έννοιες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται όπως ο φανταστικός κόσμος που 

δημιουργούν οι μαθητές στο δράμα. Στην τάξη της κυριαρχούσε η συνεργατική μάθηση 

και ο δάσκαλος έπαιζε το ρόλο του διευκολυντή (Anderson, 2012: 28). 

Σύγχρονός της είναι ο Henry Caldwell Cook (1917) ο οποίος στο βιβλίο του Play 

way: An essay in educational method (1917) προτάσσει τη μέθοδο του παιχνιδιού 

ανεξαρτήτως μαθησιακού αντικειμένου αποβλέποντας στην ενεργητική μάθηση. Γι’ 

αυτόν η διαδικασία του παιχνιδιού είναι και μέσο αλλά και σκοπός (Cook, 1917: 4, 30, 

8). Οι μαθητές λειτουργούν αυτόνομα και, υπό την καθοδήγηση του δασκάλου, 

διδάσκουν οι ίδιοι τον εαυτό τους (Cook, 1917: 31, 33· Τσιάρας, 2014: 39), δημιουργούν 

ομάδες και συνεργάζονται (Yoda, 2010: 82). Μέσα από το παιχνίδι ο μαθητής 

προετοιμάζεται για τη ζωή του ως ενήλικας και ενστερνίζεται τις αρχές της δημοκρατίας 

(Howlett, 2019 : 235, 233).  

Μια κορυφαία μεταπολεμική προσωπικότητα του δράματος είναι ο Peter Slade 

(1954) (Wooster, 2007: 1). O Slade (1954) επιδίωξε και κατάφερε να αναγνωριστεί το 

δράμα και να γίνει δεκτό στο αναλυτικό πρόγραμμα της Αγγλίας (Jackson, 1990: 155· 

O’Hara, 1984: 315). Διαχωρίζει το ονομαζόμενο Child drama (1958) από το θέατρο μια 

και γι’ αυτόν πρόκειται για διαφορετική καλλιτεχνική έκφραση χωρίς ξεχωριστό κοινό 

(Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2007: 23· Τσιάρας, 2014: 44). Ο στόχος του Παιδικού 

Δράματος ήταν η προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και όχι η παραγωγή θεατρικής 

παράστασης (Wooster, 2007: 10). Στο κέντρο της διδασκαλίας του θέτει τον ελεύθερο 

αυτοσχεδιασμό, ενώ ο δάσκαλος παραμένει «αγαπημένος σύμμαχος» χωρίς να 

παρεμβαίνει ουσιαστικά στο περιεχόμενο και τη μορφή των δραματοποιήσεων (Αυδή, & 

Χατζηγεωργίου, 2007: 23· Τσιάρας, 2014: 45).  

Μαθητής και συνεργάτης του Slade (1954) υπήρξε ο Brian Way (1967). Στόχος του 

ήταν η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του λεγόμενου Developmental Drama 

που γι’ αυτόν είναι «εξάσκηση της ζωής» (Wilkinson, 1990: 70· Anderson, 2012: 30). 

Διαφοροποιεί το θέατρο από το δράμα μιας και το θέατρο εμπεριέχει την επικοινωνία 

κοινού και θεατή ενώ το δράμα σχετίζεται με την εμπειρία του συμμετέχοντα (Wilkinson, 

1990: 70). Μέσω του δράματος οι μαθητές αποκτούν αυτοεκτίμηση και «ισορροπούν τη 

διαίσθηση με τη διάνοια» (Dillon, & Way, 1981: 360, 362). Ο δάσκαλος ενθαρρύνει και 

επιτρέπει τη διαδικασία, αναγνωρίζοντας ότι ο καθένας είναι δημιουργικός (Dillon, & 

Way, 1981: 361, 362).  Ο Way (1967) τοποθετεί στο κέντρο της διδασκαλίας του την 

προσωπική ανάπτυξη, δεν δίνει σημασία στο “εμείς” (Anderson, 2012: 31). Οι ασκήσεις 

σχετίζονται με τη μέθοδο του Stanislavski (1980), απευθύνονται ατομικά στον 



28 
 

συμμετέχοντα και μοιάζουν με σωματικές ασκήσεις (Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2007: 23· 

Τσιάρας, 2014: 49). 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη  δεκαετία του ’20, η Winifred Ward 

εισάγει τον όρο Creative Dramatics (1930) που ξεχωρίζει τη δημιουργική αυτοέκφραση 

από τη διαδικασία απομνημόνευσης κειμένου με σκοπό την παράσταση θεατρικών 

έργων. Το Creative Dramatics χρησιμοποιεί παντομίμα, κούκλες, σκιές για ένα δράμα 

φτιαγμένο από τους συμμετέχοντες (Siks, 1965: 330). Στην προσέγγισή της, η οποία 

επηρέασε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τις επόμενες δεκαετίες, ισορροπούν 

η διαδικασία με το αποτέλεσμα αποσκοπώντας και στην προσωπική ανάπτυξη των 

μαθητών αλλά και στη βελτίωση της εκφραστικότητάς τους (Τσιάρας, 2005: 31, 32).   

 

1.2.4.2. Dorothy Heathcote 

 

Μια από τις εμβληματικές προσωπικότητες που επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη 

του εκπαιδευτικού δράματος μετά τη δεκαετία του ’60 είναι η Dorothy Heathcote (1975) 

(Τσιάρας, 1914: 50). Η Heathcote (1975) αναζητά παγκόσμιες αλήθειες διερευνώντας 

φανταστικά γεγονότα (Τσιάρας, 2009: 615, 618). Η εξέλιξη της δραματικής ιστορίας δεν 

έχει τόσο μεγάλη σημασία, όσο η διεύρυνση της εμπειρίας των μαθητών με στόχο την 

ενσυναίσθηση (Wagner, 1976: 58). Η Heathcote λειτουργεί με άξονα τη διδασκαλία και 

όχι τη δημιουργία θεατρικού έργου. Οι μαθητές καλούνται «να σκέφτονται, να 

συσχετίζονται, να επικοινωνούν» (Heathcote, 1975: 96). Σύμφωνα με τον Bolton (1997), 

η διδασκαλία της Heathcote (1975) εντάσσεται στην παράδοση των δασκάλων του 

δράματος που προτάσσουν το νόημά του (Bolton, 1997: 290).  

Για τη Heathcote (1975) το δράμα αρχίζει με την παρουσίαση ενός ανθρώπου σε 

δύσκολη θέση (Man in a mess). Οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν το πρόβλημα που 

προκύπτει (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2017: 26). Η Heathcote θέτει ως προτεραιότητα την 

ομάδα και όχι το κάθε άτομο ξεχωριστά και γι’ αυτόν τον λόγο συχνά δίνει έναν κοινό 

ρόλο σε όλους τους μαθητές, που ονομάζει “κοινότητα” (Πίγκου-Ρεπούση, 2019: 87· 

Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2007: 63). Στη διδασκαλία της ξεκινά από μία γενική ιδέα που 

προτείνεται από τους μαθητές, όμως το δράμα που δημιουργείται είναι συγκεκριμένο και 

αφορά σε μια ορισμένη κατάσταση. Μετά το τέλος του δράματος, στον αναστοχασμό, με 

τη συνδρομή του δασκάλου προσδιορίζεται η παγκόσμια αλήθεια που απεικονίστηκε στο 

δράμα (Wagner, 1976: 29, 59).   
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Η διδακτική μεθοδολογία της Heathcote (1975) θα μπορούσε να παραλληλιστεί με 

αυτή της Montessori (1982). Σύμφωνα με τη μέθοδο Montessori (1982) η κλίση των 

παιδιών προς τη μάθηση είναι αυθόρμητη και το παιδί μαθαίνει και αναπτύσσει τον εαυτό 

του χάρη στις δικές του εμπειρίες. Πρόκειται για παιδαγωγική προσέγγιση που βασίζεται 

στην αυτονομία, την ελευθερία και την ανταπόκριση στις ανάγκες του παιδιού (Καπλάνη, 

2018: 128, 129, 130). Είναι εμφανείς οι ομοιότητες με τη Heathcote (1975). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο εκπαιδευτικό δράμα της Heathcote είναι αυτός του 

συντονιστή (Τσιάρας, 2009: 619, 620). Τα παιδιά δοκιμάζουν “τι θα συνέβαινε αν” σε 

ένα ασφαλές περιβάλλον (Heathcote, 2006: 8). Η Heathcote (1975) χρησιμοποιεί 

ερωτήσεις, μη λεκτικά σύμβολα και την τεχνική δάσκαλος σε ρόλο, συνήθως χαμηλού 

στάτους, δραστηριοποιώντας τους μαθητές και παρέχοντάς τους ελευθερία δράσης 

(Wagner, 1976: 38, 39, 60) 

Σύμφωνα με την O’Neill (2015), η διδασκαλία της Heathcote (1975) αλλάζει κατά 

τη διάρκεια των ετών και θα μπορούσε να υποδιαιρεθεί σε περιόδους. Την πρώτη περίοδο 

της διδαχής της οι μαθητές βιώνουν το δράμα (living through). Μπαίνουν σε ρόλο και 

συχνά αναστοχάζονται αναφορικά με τις αποφάσεις τους. Τη δεύτερη περίοδο 

χρησιμοποιεί συμβάσεις με στόχο να εμβαθύνει στο περιεχόμενο διαφόρων μαθημάτων.  

Χαρακτηριστικό στοιχείο της διδασκαλίας της εκείνη την περίοδο είναι η επιβράδυνση 

της δράσης ότι δίνει δηλαδή, χρόνο στους μαθητές να διερευνήσουν. Τέλος, καταλήγει 

στην τεχνική ο “Μανδύας του Ειδικού” όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο του 

ειδήμονα με στόχο την ενεργητική προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων (Κωστή, 2016: 

93· Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2017: 36).  

 

1.2.4.3. Gavin Bolton 

 

O Bolton (1985) υπήρξε στενός συνεργάτης της Heathcote (1975) και συνετέλεσε 

στο να γίνει η διδασκαλία της προσεγγίσιμη από άλλους δασκάλους ώστε να μπορέσουν 

να την εφαρμόσουν στην τάξη τους (Anderson, 2012: 38· Τσιάρας, 2014: 68).  Για τον 

Bolton (1985) το δράμα δεν αποβλέπει στην αθροιστική γνώση (Bolton, 1985: 156) αλλά 

στην κατανόηση που προτρέπει σε αλλαγή. Αυτό είναι το στοιχείο που του προσδίδει 

πολιτική διάσταση (Wooster, 2007: 16). Στο δράμα ο συμμετέχων δρα σαν άλλος σε μια 

συγκεκριμένη περίσταση και με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνει τις συνέπειες ανάλογων 

πράξεών του στην πραγματική ζωή (Burke, 2013). Ο Bolton (1985) προτάσσει την 

ασφάλεια καθώς και τη διαχείριση του συναισθήματος των συμμετεχόντων και 
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υποστηρίζει ότι το παιδί στο δράμα δεν “υποκρίνεται” όπως ένας ηθοποιός αλλά “είναι” 

(Anderson, 2012: 40). Αν και δίνει προτεραιότητα στη διαδικασία σε σχέση με το 

αποτέλεσμα και κατηγορήθηκε για αυτό (Τσιάρας, 2014: 69· Τσιάρας, 2005: 39), 

χρησιμοποιεί θεατρικές συμβάσεις προσβλέποντας σε μια φόρμα που να αναδεικνύει το 

νόημα (Jardine, 1995: 85). 

   

1.2.4.4. Cecily O’Neill  

 

H O’Neill (1995) με το διαδικαστικό δράμα ενστερνίζεται τον τρόπο δουλειάς των 

Heathcote (1975) και Bolton (1985) οι οποίοι επέδρασαν σημαντικά στη σκέψη της 

(Taylor, & Warner, 2006: XIV). Κατατάσσεται στους δομιστές και μέσω κυρίως του 

βιβλίου που έγραψε με τον Lambert, Drama structures: A practical handbook of teachers 

( O’Neill, & Lambert, 1982), έκανε προσιτό στους δασκάλους το διαδικαστικό δράμα 

καταγράφοντας τη δομή και την εξέλιξη των μαθημάτων (Τσιάρας, 2014: 75, 77). Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Αυστραλία προτιμήθηκε ο όρος 

διαδικαστικό δράμα έναντι του όρου εκπαιδευτικό δράμα ώστε να διαχωριστεί η σύνθετη 

αυτή αυτοσχεδιαστική προσέγγιση από τις απλές δραματοποιήσεις που επικρατούσαν 

μέχρι τότε. Στη Βρετανία όμως οι δύο όροι ταυτίζονται (Kao, & O’Neill, 1998: 12). 

Η O’Neill (1995) εισήγαγε τον όρο «προκείμενο» το 1993 (Τσιάρας, 2014: 80). To 

«προκείμενο» συνιστά την αφετηρία του εκπαιδευτικού δράματος και το ερέθισμα που 

προκαλεί αποτελεσματικά το ενδιαφέρον και υπονοεί μία ιστορία, ρόλους, τι έχει συμβεί 

στο παρελθόν και τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον (Taylor, & Warner, 2006: 6, 7 · 

O’Neill, 1995: 25· Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2007: 57). Μπορεί να είναι οτιδήποτε: ένα 

αντικείμενο, μέρος ενός γράμματος, μία εικόνα, μια λέξη κτλ. (O’Neill, 1995: 19· Balfour 

et al., 2015: 52). Ο εμψυχωτής επιλέγοντας το προκείμενο υποκαθιστά τον θεατρικό 

συγγραφέα, προσδιορίζει την ιδέα και τη μεταμορφώνει σε δράση (O’Neill, 1995: 43). 

Στo διαδικαστικό δράμα της Ο’Neill (1995), φόρμα και περιεχόμενο ισορροπούν 

συμπληρώνοντας το ένα το άλλο (O’Toole, 2009b: 140). Στο βιβλίο της Drama Worlds 

(1995) ορίζει με τόλμη το διαδικαστικό δράμα ως ένα είδος του σύγχρονου θεάτρου 

(O’Neill, 1995: XVII· O’Toole, 2009b: 140). Μάλιστα δεν επισημαίνει μαθησιακούς 

σκοπούς του δράματος και οι συμμετέχοντες δεν κατονομάζονται μαθητές αλλά «ενεργοί 

δημιουργοί του θεατρικού γεγονότος» (Taylor, & Warner, 2006: 44). Εμπνεόμενη από 

θεατρικά έργα και με γνώση των αισθητικών ρευμάτων προσβλέπει σε ένα δράμα-
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θεατρική εμπειρία (Taylor, & Wagner, 2006: 5, 2) πιστεύοντας ότι «όσο καλύτερη η τέχνη, 

τόσο καλύτερη η γνώση» (O’Toole, 2009b: 140). 

 

1.2.4.5. Jonothan Neelands 

 

Ο Jonοthan Neelands (2009) κατατάσσεται και αυτός στους δομιστές (Τσιάρας, 

2014: 82). Η μεθοδολογία του προωθεί την ενοποιημένη αντίληψη δράματος και θεάτρου 

και υιοθετεί μια σειρά δραματικών συμβάσεων (Πίγκου-Ρεπούση, 2019: 98). 

Υπογραμμίζει ότι το θέατρο δεν περιορίζεται στο κείμενο και στην υποκριτική αλλά 

λειτουργεί με εικόνες και αυτές καλείται να αξιοποιήσει ο δάσκαλος του δράματος 

(Neelands, 2002a: 65). Το εκπαιδευτικό δράμα για τον Neelands (2009) παραμένει μια 

αφηγηματική τέχνη, διατηρεί τον αυθορμητισμό αλλά και την ποιητική διάσταση του 

θεάτρου και θέτει νέα ερωτήματα (Neelands, & Goode, 2005: 3, 6, 94, 105). 

  O Neelands (2009) διέκρινε την ανάγκη, το εκπαιδευτικό δράμα να διευρύνει το 

πεδίο του έτσι ώστε να περιλαμβάνει και τη θεατρική παράδοση άλλων πολιτισμών και 

όχι μόνο του λεγόμενου δυτικού κόσμου (Anderson, 2012: 45). Επίσης τοποθετεί στις 

βασικές λειτουργίες του θεάτρου τη σύσταση δημοκρατικών κοινοτήτων όπου ο καθένας 

νιώθει ασφαλής, ίσος και αυτόνομος και οι μειονότητες εκφράζονται (Neelands, 2009: 

180, 183).  

 

1.2.4.6. David Booth 

 

O David Booth (2005a) εφαρμόζει μία μέθοδο που ονομάζει Story Drama (Πίγκου-

Ρεπούση, 2019: 96). Δεν πρόκειται για απλή δραματοποίηση μίας προϋπάρχουσας 

ιστορίας (Taylor, 2000: 46) αλλά για την από κοινού δημιουργία μίας νέας ιστορίας που 

ανήκει σε όλους τους συμμετέχοντες (Booth, 2005a: 13). Ο Booth (2005a) προβάλλει την 

αφηγηματική διάσταση του δράματος (Cordi, 2019) ενώ διατηρεί τον αυτοσχεδιαστικό 

του χαρακτήρα (Booth, 2005a: 8). Για τον Booth (2005a) η ιστορία είναι το προκείμενο, 

η είσοδος στον φανταστικό κόσμο που μέσα του κρύβονται πολλές ιστορίες (Cordi, 

2019). Παρά ταύτα, δεν αγνοεί τη μαθησιακή διαδικασία ενθαρρύνοντας τους μαθητές 

να διευρύνουν τις γνώσεις τους (Booth, 2005a: 29). Επιδιώκει μαθησιακές κοινότητες 

που ο ένας μαθαίνει από τον άλλον μέσα σε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης (Barrs, 

Barton, & Booth, 2012:5). Θεωρεί μέρος της τέχνης του θεάτρου την παρουσίαση ή 
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παράσταση ακόμα και σε εξωτερικό κοινό με προϋποθέσεις που θα προστατεύουν τους 

συμμετέχοντες και τη διαδικασία (Booth, 2005a: 126, 128).    

 

1.2.5. Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού δράματος 

 

Σύμφωνα με την O’Neill (1983) στις οικονομικές κρίσεις επικρατεί στην 

εκπαίδευση χρησιμοθηρική λογική. Κάθε αντικείμενο καλείται να δικαιολογήσει τη θέση 

του στο αναλυτικό πρόγραμμα. Έτσι επιβάλλεται και στο δράμα να “υπηρετήσει” 

συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (O’Neill, 1983: 31). Ανεξάρτητα όμως από τη 

θεματική/περιεχόμενό του το εκπαιδευτικό δράμα ανήκει στο θέατρο, παραμένει τέχνη 

(Rainer, & Lewis, 2005: 4). Σύμφωνα με τη Heathcote (1975), στοιχεία του δράματος 

είναι η συγκέντρωση, η ένταση και τα τρία «φάσματα» όπως τα ονομάζει: σκοτάδι-φως, 

ήχος-σιωπή, κίνηση-ακινησία (Morgan, & Saxton, 1987: 2). Ο Bolton (1985) υποδεικνύει 

ως βασικά χαρακτηριστικά του:  την ένταση, την αντίθεση και τη χρήση ενός συμβόλου, 

αντικειμένου ή πράξης που αποκτά πολλαπλά νοήματα (Morgan, & Saxton, 1987: 2). 

Παρακάτω παραθέτουμε κάποια στοιχεία της τέχνης του εκπαιδευτικού δράματος τα 

όποια κρίνουμε άξια αναφοράς.  

 

1.2.5.1. Ένταση 

 

Η ένταση είναι θεμελιώδες στοιχείο ενός πετυχημένου δράματος. Σύμφωνα με τη 

Heathcote (1975), «η πίεση για απάντηση αυτό είναι στην καρδιά της δράσης» (Morgan, 

& Saxton, 1987: 2). Δημιουργείται γιατί οι θεατρικοί χαρακτήρες δυσκολεύονται να 

πετύχουν αυτό που επιθυμούν για διάφορους λόγους. Είναι πιθανό αυτό να οφείλεται στη 

σύγκρουση μεταξύ δύο χαρακτήρων. Άλλες φορές ο χαρακτήρας βρίσκεται σε δίλημμα 

και καλείται να αποφασίσει. Η ένταση μπορεί επίσης να προξενείται από ένα είδος 

παρεξήγησης (O’Toole, 1992: 27, 29). Στοιχεία που προκαλούν ένταση είναι η άγνοια σε 

συνδυασμό με επείγουσα ανάγκη να ανακαλύψεις, οι επιπλοκές, περιορισμοί χώρου και 

χρόνου, μία ιδέα κ.α. Σύμφωνα με τον Bolton (1985) η ένταση είναι «μία αίσθηση του 

χρόνου, της συγκέντρωσης και της έκπληξης» (Morgan, & Saxton, 1987: 2).  

 

1.2.5.2. Δομή  
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Το εκπαιδευτικό δράμα μπορεί να εξελιχθεί με ποικιλία μεθόδων. Ο εμψυχωτής 

μπορεί να προκρίνει διαφορετικές δομές με θετικά αποτελέσματα (Smith, & Herring, 

1993: 425, 426). Ένας βασικός τρόπος δόμησης του δράματος αρχίζει με την έκθεση, το 

τι έχει συμβεί ως τώρα στους ήρωες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πρόβλημα συχνά 

και από διαφορετικές γωνίες. Ακολούθως οδηγούμαστε στην κορύφωση του δράματος 

που ταυτίζεται με τη στιγμή της κρίσης και τέλος στη λύση του (Morgan, & Saxton, 1987: 

6, 7). Μία διαφορετική  μέθοδος είναι αυτή που χρησιμοποιεί ο Ibsen (2003) στα έργα 

του. Το δράμα αρχίζει λίγο πριν από την κλιμάκωση της δράσης και η αποκάλυψη του τι 

έχει συμβεί στο παρελθόν πραγματοποιείται σταδιακά. Φυσικά και σε αυτή τη δομή 

υπάρχει  κλιμάκωση και λύση (Kitson, & Spiby, 1997: 83). 

Μια διαφορετική δομική προσέγγιση είναι το μοντάζ όπου συναντούμε 

διαφορετικές σκηνές γύρω από ένα θέμα που μπορεί να συνδέονται αφηγηματικά ή και 

όχι. Όταν το θέμα έχει εξεταστεί σε βάθος τελειώνει και το δράμα. Η O’Neill (1995) 

χρησιμοποιεί ως δομικά στοιχεία επεισόδια ή ενότητες (O’Neill, 1995: 48). Αυτά δεν 

εξελίσσονται γραμμικά, δεν ακολουθούν την ενότητα του χρόνου, του τόπου και του 

μύθου (Uştuk, 2015: 26). Πρόκειται για μία “κάθετη” προσέγγιση που διαφέρει από τη 

γραμμική αφήγηση (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007: 68). Τέλος, υπάρχουν δράματα που 

στηρίζουν την εξέλιξή τους πάνω στην αλλαγή/μεταμόρφωση ενός χαρακτήρα (Kitson, 

& Spiby, 1997: 83). 

 

1.2.5.3. Τεχνικές/Συμβάσεις 

 

Ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του πλήθος τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος 

ώστε να δημιουργήσει μία δυνατή δραματική εμπειρία για τους συμμετέχοντες. Οι 

τεχνικές βοηθούν τον μαθητή να γνωρίσει την τέχνη του θεάτρου και μέσω αυτού να 

διδαχθεί αντικείμενα (Booth, 2005b: 1). Για τον Neelands (2008) οι συμβάσεις είναι 

δομικά στοιχεία του δράματος (Neelands, & Goode, 2005: 3) και οδηγούν τους μαθητές 

σε μία φορμαλιστική αντίληψη του θεάτρου ως κατασκευή (Flemming, 2008: 56). 

Παρόλα αυτά, οι τεχνικές συνιστούν ένα μέσο και μόνο αν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα 

έχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (Bowell, & Heap, 2001: 88).  

Ο Neelands μαζί με τον Goode (2005) προσδιόρισαν τέσσερις διαφορετικές 

κατηγορίες συμβάσεων/τεχνικών χωρίς όμως να τις ιεραρχούν (Neelands, & Goode, 

2005: 6). Η πρώτη κατηγορία προσδιορίζει το περιεχόμενο/θέμα ή παρέχει παραπάνω 

πληροφορίες όταν κρίνεται αναγκαίο. Οι Αυδή, & Χατζηγεωργίου (2007) τις ονομάζουν 
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«Τεχνικές για τη δημιουργία δραματικού πλαισίου» (Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2007: 86). 

Σε αυτές εντάσσονται ο “ρόλος στον τοίχο”, “ακίνητες εικόνες” κτλ. (Neelands, & 

Goode, 2005: 9) Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με την αφηγηματική ροή, με το τι θα 

συμβεί μετά. Σε αυτές εντάσσονται ο “Μανδύας του Ειδικού”, η “ανακριτική καρέκλα”, 

ο “δάσκαλος σε ρόλο”, “τηλεφωνικές συνδιαλέξεις”, “συνεντεύξεις” κτλ. (Neelands, & 

Goode, 2005: 29). Η τρίτη περιλαμβάνει συμβάσεις που τονίζουν τη συμβολική/ποιητική  

διάσταση του δράματος. Εδώ συναντούμε τις τελετές, το “θέατρο της αγοράς”, τη 

δημιουργία ηχητικού περιβάλλοντος, κτλ. (Neelands, & Goode, 2005: 44). Στην 

τελευταία κατηγορία ανήκουν οι συμβάσεις που συγκροτούν μέρος του αναστοχασμού 

και του προβληματισμού σε σχέση με το θέμα. Τέτοιες είναι η “ανίχνευση σκέψης”, το 

“ομαδικό άγαλμα”, ο “διάδρομος συνείδησης”, κτλ. (Neelands, & Goode, 2005: 75). 

Μία από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές/συμβάσεις  του εκπαιδευτικού δράματος 

είναι ο “δάσκαλος σε ρόλο” και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη Heathcote 

(1975) (Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2017: 32· Morgan, & Saxton, 1987: 38). Πρόκειται για 

μια τεχνική που εισάγει αποτελεσματικά το δραματικό πλαίσιο καλώντας τους 

συμμετέχοντες να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένους ρόλους άμεσα, στο εδώ και στο 

τώρα (O’Neill, 2015: 72, 73). Με την τεχνική αυτή άλλοτε δίνεται η δυνατότητα στους 

μαθητές να πάρουν αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση και άλλοτε ο 

δάσκαλος εισάγει ένα στοιχείο δίνοντας μια νέα τροπή στο δράμα (Kempe, 2001: 64). Η 

τεχνική “δάσκαλος σε ρόλο” αποτελεί μια πρόκληση γιατί διαφοροποιεί τη σχέση 

εξουσίας δασκάλου και μαθητή, επιτρέποντας στον δάσκαλο να δουλέψει δίπλα στο 

μαθητή ισότιμα ή και να τον ενδυναμώσει δίνοντάς του ακόμα και ρόλο υψηλότερου 

στάτους (Baldwin, & Fleming, 2003: 45).   

Οι Morgan και Saxton (1987) σε σχετικό κεφάλαιο ξεχωρίζουν εννιά είδη ρόλων 

που μπορεί να επιλέξει ο δάσκαλος σε σχέση με το δράμα και με τους συμμετέχοντες. Ο 

“δάσκαλος σε ρόλο” μπορεί να είναι φορέας εξουσίας, υπαρχηγός, μέρος της ομάδας, 

άτομο που χρήζει βοηθείας, σε θέση εξουσίας αλλά στην αντίπαλη ομάδα, δικηγόρος του 

διαβόλου, κάποιος που έλειπε και δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί, άτομο εξουσίας αλλά έξω 

από τη δράση, άτομο στο περιθώριο της δράσης (Morgan, & Saxton, 1987: 41-49).  

    

1.2.5.4. Αναστοχασμός 

 

Η Heathcote (1975) υποστηρίζει ότι όταν απουσιάζει ο αναστοχασμός οι μαθητές 

δεν συνθέτουν ένα νόημα σημαντικό γι’ αυτούς και δεν εμβαθύνουν στην εμπειρία που 
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έζησαν (Edmiston, 1992: 2). Μάλιστα είχε επικριθεί λόγω του ότι δεν επέτρεπε στη 

δράση να εξελιχθεί αλλά τη σταματούσε επιζητώντας τον αναστοχασμό (Heathcote, 

1975: 96). Τη σημασία του αναστοχασμού τόνιζε και η O’Neill (Kao & O’Neill, 1998: 

12· O’Neill et al., 1976: 17). Ωστόσο, συχνά οι δάσκαλοι περιορίζουν τα οφέλη του 

δράματος αποφεύγοντας τον πιο αργό ρυθμό που ευνοεί τον αναστοχασμό από φόβο ότι 

θα χαθεί χρόνος (Baldwin, 2009).  

O Bolton (1985) διακρίνει τρία είδη αναστοχασμού: τον προσωπικό, τον παγκόσμιο 

και τον κατ’ αναλογίαν. Ο προσωπικός συνδέεται με την προσωπική στάση κάποιου σε 

σχέση με το θέμα. Ο παγκόσμιος ουσιαστικά είναι το πέρασμα από το ατομικό στο 

οικουμενικό. Ταυτίζεται με την εξαγωγή ενός συμπεράσματος ή μιας θεωρίας που 

προσδίδει γενικευμένο νόημα στην εμπειρία. Τέλος, με τον κατ’ αναλογία στοχασμό 

(analogous reflection) αναζητούμε συσχετισμούς ανάμεσα στο περιεχόμενο του 

δράματος και σε άλλες καταστάσεις ιστορικές ή μη (Edmiston, 1992: 5).     

Ο αναστοχασμός δεν περιορίζεται μόνο σε συζήτηση (Taylor, & Warner, 2006: 

15). Πλήθος τεχνικές χρησιμοποιούνται, κάποιες από τις οποίες είναι αρκετά απαιτητικές 

από πλευράς σοβαρότητας και ευαισθησίας. Απαραίτητη είναι η διαμόρφωση 

ατμόσφαιρας συμβατής με τεχνικές που δίνουν μία αίσθηση αργής εξέλιξης του χρόνου 

και συνειδητής χρήσης του χώρου και των αντικειμένων (Neelands, & Goode, 2005: 75).   

Είναι χρήσιμο να διευκρινισθεί ότι αναστοχασμός δεν σημαίνει αποκάλυψη μιας 

σταθερής αλήθειας που είναι κοινή για όλους. Αυτό θα καθιστούσε το δράμα διδακτικό. 

Όπως έγραφε η O’Neill (1995), «δουλεύω για να αλλάξω νεανικά μυαλά και ψάχνω 

τρόπους που προκαλούν αναστάτωση, ασάφεια, για να αναγκάσω τους μαθητές να 

παλέψουν με τις αντιφάσεις» (Taylor, & Warner, 2006: 21). 

1.2.5.5. Η θέση του κοινού 

 

Σύμφωνα με τον Bolton (1985), η ύπαρξη ή όχι κοινού αποτελεί ένα θέμα το οποίο 

συναντάμε σε όλη την ιστορία του εκπαιδευτικού δράματος (Bolton, 1997: 409) και 

συνδέεται με την ύπαρξη και άλλων αντιτιθέμενων εννοιών όπως: παράσταση/εμπειρία, 

ιδιωτικό/δημόσιο, διαδικασία/αποτέλεσμα (Bolton, 1997: 411). Σε κάθε δράμα υπάρχει 

η έννοια του κοινού, είτε πρόκειται για εξωτερικό κοινό, είτε για το δάσκαλο και τους 

συμμαθητές είτε για τον ίδιο τον μαθητή που είναι θεατής της ίδιας του της δράσης 

(Bolton, 1997: 422, 423). Στη θεωρία του εκπαιδευτικού δράματος χρησιμοποιείται ο 

όρος metaxis, δάνειο από τον Boal (1979), που σημαίνει ότι κάποιος βρίσκεται 

ταυτόχρονα σε δύο κόσμους στον πραγματικό και στον φανταστικό (Allern, 2002: 78). 
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Η O’Neill (1995) συνδυάζει την έννοια του metaxis με την έννοια του spect-actor το ότι 

δηλαδή κάποιος είναι ταυτόχρονα ηθοποιός και θεατής (O’Neill, 1995: 119).   

Η Baldwin (2008b) υποστηρίζει ότι μετά τη δεκαετία του ’90 έγινε περισσότερο 

αποδεκτό η διαδικασία του εκπαιδευτικού δράματος να οδηγεί, μετά από πρόβες, και σε 

θεατρική παράσταση μπροστά σε κοινό, ακόμα και αν αυτό δε συμπεριλαμβάνεται στις 

αρχικές προθέσεις. Εντούτοις, οι δάσκαλοι του δράματος ακόμα διχάζονται σε σχέση με 

το αν η διαδικασία πρέπει να οδηγεί σε παράσταση ή όχι. Αναγνωρίζεται πάντως η 

λειτουργία του δράματος ως επικοινωνία, ακόμα και μόνο ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, 

με τη συνδρομή των θεατρικών συμβάσεων (Baldwin, 2008b: 6, 7).   

   

1.2.6. Το εκπαιδευτικό δράμα και η δημιουργική σκέψη 

 

Οι Baldwin και Fleming (2003) θεωρούν ότι οι ορισμοί της δημιουργικότητας και 

του δράματος σχεδόν συμπίπτουν μιας και στον πυρήνα του δράματος βρίσκεται η 

αναζήτηση από τους μαθητές διαφορετικών ιδεών και λύσεων (Baldwin, & Fleming, 

2003: 13). Ήδη από τις ασκήσεις ευαισθητοποίησης δημιουργείται μία ατμόσφαιρα που 

συνδυάζει την ελευθερία και την ασφάλεια (Παπαδόπουλος, 2010: 95· Τσιάρας, 2005: 

103). Ο Rogers (1954) υποστηρίζει ότι αν επιδιώκουμε την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας, έχουμε ανάγκη μία ανάλογη ατμόσφαιρα (Hennessay, 2010: 345).  

Το εκπαιδευτικό δράμα σε σύγκριση με άλλα πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια, είναι 

περισσότερο παιγνιώδες, διακρίνεται για το χιούμορ του και συνδέεται με τη 

δημιουργικότητα (Bateson, 2014: 110). Θεωρείται, επίσης, ότι βοηθάει στον έλεγχο του 

άγχους (Wolf, & Heath, 1999: 109). Οι μαθητές συμμετέχουν με ενθουσιασμό, ωθούνται 

από εσωτερικά κίνητρα, γεμίζουν θετικά συναισθήματα και γι’ αυτό είναι περισσότερο 

δημιουργικοί (Παπακώστα, 2014: 129· Κοντογιάννη, 2008: 162, 163). Στο δραματικό 

παιχνίδι, υλικά και δράσεις αποκτούν μια νέα συμβολική σημασία και ευνοώντας την 

ανάπτυξη της φαντασίας και της νοητικής ευελιξίας (Yaşar, & Aral, 2012: 574).  

Για τον Neelands (2011) και μόνο ο αυτοσχεδιασμός, χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού δράματος, είναι μια δραστηριότητα άκρως δημιουργική. Αυτός που 

αυτοσχεδιάζει καλείται να ανταποκριθεί άμεσα σε μία φανταστική κατάσταση, 

λαμβάνοντας υπόψη του τις υποθετικές κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες, και όλα 

αυτά με μία διάθεση παιχνιδιού (Neelands, 2011: 4, 5). Ο αυτοσχεδιασμός μάς 

προετοιμάζει για το αβέβαιο και η εξοικείωσή μας με αυτό είναι επιδεξιότητα χρήσιμη 

για τη ζωή (Mavrokordatos, 2009: 7).  
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Σύμφωνα με έρευνα του Barrager (1980), η διδασκαλία του δράματος που 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Heathcote (1975) βελτιώνει την αυτοπεποίθηση των 

μαθητών (Wagner, 1999b: 139). Το δράμα συνδέεται με την καλλιέργεια της 

αυτοέκφρασης και μειώνει το άγχος της αποτυχίας (Λενακάκης, & Παναγή, 2018: 91· 

Dickinson, Neelands, & Shenton Primary school, 2006: 4). Ο μαθητής νιώθει να έχει δική 

του φωνή (O’Toole, 2009c: 82, 83), σε ένα περιβάλλον όπου δεν επιδιώκεται το τέλειο 

και το σωστό, δεν αναζητείται ο καλύτερος και δεν υπάρχουν επικρίσεις. Αυτό λειτουργεί 

θετικά για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης (Yaşar, & Aral, 2012: 

574). Τέλος, έχει αποδειχτεί ότι η εμπιστοσύνη στην ομάδα ή η έλλειψή της επηρεάζει 

αντίστοιχα θετικά ή αρνητικά και την ικανότητα για δημιουργική επίλυση προβλημάτων 

(Klimoski, & Karol, 1976: 630, 632).   

Το δράμα εξελίσσεται μέσα από τις ιδέες των μαθητών και αναγνωρίζοντας τη 

συμβολή τους (Baldwin, 2008b: 66). Είναι ουσιώδες οι μαθητές να νιώθουν ότι το δράμα 

τους ανήκει, ενώ ο δάσκαλος διευκολύνει τους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες του και 

να δημιουργήσουν νόημα (Baldwin, 2009).  

Ο δραματικός κόσμος είναι ανοιχτός σε διαφορετικές πιθανότητες, κόσμος 

φαντασίας όπου ιδέες γεννιούνται, συνδυάζονται, συντίθενται (Courtney, 1990: 19). 

Είναι μη προβλέψιμος, γεμάτος εκπλήξεις και έτσι αναπτύσσονται χαρακτηρολογικά 

στοιχεία που συνδέονται με τη δημιουργικότητα όπως η περιέργεια (Παπακώστα, 2014: 

129). Το δράμα κατευθύνεται σε πεδία ανεξερεύνητα διερευνώντας το “τι θα συνέβαινε 

εάν” (Morgan, & Saxton, 1987: 80) και απαιτεί από τους συμμετέχοντες να ρισκάρουν 

(Mavrokordatos, 2009: 7). Ο δάσκαλος θέτει υπό αμφισβήτηση την εξουσία του και ο 

μαθητής  εκτίθεται συμμετέχοντας στις δραματικές δραστηριότητες (Neelands, 2011: 5). 

Επίσης, το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό δράμα έχει ανοιχτό τέλος καλλιεργεί την ανοχή 

στο άγνωστο και στο ασαφές, χαρακτηριστικά που έχουν οι δημιουργικοί άνθρωποι 

(Toivanen, Komulainen, & Ruismäki, 2011: 61· Cremin, 2015· Urban, 2007: 173, 174 · 

Lucas, 2001: 38, 63).  

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι για να διδάξει κάποιος με στόχο τη δημιουργικότητα 

πρέπει να προτρέψει τους μαθητές να εξερευνήσουν οι ίδιοι ή να συζητήσουν σε μικρές 

ομάδες, εύκολα συμπεραίνουμε ότι το δράμα αποτελεί ένα κατεξοχήν μέσο διδασκαλίας 

που υπηρετεί αυτόν τον στόχο (Baldwin, 2008b: 65). Το δράμα επιδιώκει τη διερευνητική 

μάθηση, χρησιμοποιεί τις ομάδες και τον ισότιμο διάλογο όπου οι μαθητές 

ενθαρρύνονται να πάρουν πρωτοβουλίες και να αποφασίσουν πως θα αντιδράσουν σε 

προβλήματα (Baldwin, 2008b: 65· Neelands, 2011: 8). Ουσιαστικά η διδασκαλία του 
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εκπαιδευτικού δράματος αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά δημοκρατικών κοινοτήτων και 

το ανοιχτό μυαλό είναι ένα από αυτά (Ragnarsdóttir, & Þorkelsdottir, 2012: 16).  

Ο ρόλος διευκολύνει τον μαθητή να σκεφτεί όπως ένας άλλος και έτσι να 

απαλλαχθεί από στερεότυπα και αδιαλλαξία (Courtney, 1990: 21). Στο δράμα ο μαθητής 

δεν υποδύεται κάποιο ρόλο, σκέφτεται όπως ο ρόλος (Cremin, 2015). Διερευνά 

διαφορετικές οπτικές γύρω από ένα ζήτημα, γεγονός που σχετίζεται με την αποκλίνουσα 

σκέψη (Αντωνοπούλου, 2004: 90).  

Το προκείμενο στο εκπαιδευτικό δράμα έχει ως στόχο να προκαλέσει την 

περιέργεια αλλά και τη δημιουργική σκέψη. Στόχος είναι να οι παρεχόμενες πληροφορίες 

να είναι τόσες ώστε οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους (Baldwin, 2008b: 

63). Επίσης τεχνικές όπως η “ιδεοθύελλα” καθώς και οι ανοιχτές ερωτήσεις που 

χρησιμοποιούνται στο δράμα ευνοούν τη συμμετοχή, την έκφραση και τη 

δημιουργικότητα (Yaşar, & Aral, 2012: 571). H τεχνική ο “Μανδύας του Ειδικού” 

απελευθερώνει την αυτενέργεια των μαθητών σε ρόλο ειδικού (Neelands, 2011: 7).  

H Bailin (1996) αναζητώντας τη σχέση δημιουργικότητας και δράματος 

υποδεικνύει ότι οι δραματικές δραστηριότητες δεν πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερες, 

αλλά οι δεξιότητες και οι γνώσεις που σχετίζονται με τη δραματική τέχνη πρέπει να 

αποκτούνται με τρόπο που να ευνοεί την ανάπτυξη της φαντασίας και τη νοητική 

ευχέρεια (flexibility) που συνδέονται με τη δημιουργική σκέψη (Bailin, 1996: 84, 85). 

Ακόμα και οι περιορισμοί μπορεί να συνιστούν μία δημιουργική πρόκληση (Baldwin, 

2008b: 64).  

Τέλος, η δημιουργική σκέψη δεν ψάχνει μόνο λύσεις αλλά ανακαλύπτει 

προβλήματα, μας οδηγεί σε αναρωτήσεις για το τι μπορεί να βελτιωθεί (Merrotsy, 2017· 

Beal, 1998: 23). Το δράμα επίσης αναδεικνύει τις αντιφάσεις, αναστατώνει, κινητοποιεί 

(Taylor, & Warner, 2006: 21). Προκαλεί στα παιδιά ερωτηματικά, τους ωθεί στην 

αναζήτηση εναλλακτικών (Zipes, 2004: 166). Τους διδάσκει ότι υπάρχουν περιθώρια 

αλλαγής και τα ίδια πρέπει να βοηθήσουν για ένα διαφορετικό μέλλον (Wolf, & Heath, 

1999: 110).  
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Δεύτερο Κεφάλαιο: Μεθοδολογία της έρευνας 
 

2.1. Έρευνα δράσης 

 

Σύμφωνα με τον Sternhouse (1988), χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου είναι η 

αυτονομία και η δυνατότητά του να κρίνει ως επαγγελματίας (Sternhouse, 1988: 45). Ο 

εκπαιδευτικός, χάρη στην προσωπική του έρευνα, αναπτύσσει αυτή την κριτική του 

ικανότητα, χειραφετείται και δεν αποτελεί απλώς εκτελεστικό όργανο (Καπαχτσή, 2011: 

55· Hopkins, 2014: 42). Στοχάζεται και «κατά τη δράση», ενώ δηλαδή διδάσκει, και 

«πάνω στη δράση», δηλαδή αργότερα προσπαθώντας να κατανοήσει και να 

αναπροσαρμόσει τη διδασκαλία του (Κατσαρού, 2016: 69, 70). Χάρη στην έρευνά του, 

αποκτά μεγαλύτερο έλεγχο της τάξης του αλλά και της επαγγελματικής του ζωής: θέτει 

υπό αμφισβήτηση πολιτικές επιλογές, συνιστά παράγοντα αναμόρφωσης της 

εκπαίδευσης αλλά και εκδημοκρατισμού της (Castle, 2006: 1096, 1097, 1101).   

Η έρευνα δράσης αναζητά λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον ή τομέα αλλά ταυτόχρονα υπηρετεί και την επιστημονική 

γνώση (Hult, & Lennung, 1980: 242· Craig, 2009: 4). Δεν αποτελεί τόσο έρευνα πάνω 

σε άλλους όσο έρευνα αυτο-αναστοχαστική, που θέτει ως στόχο τη βελτίωση του ίδιου 

του ατόμου, της ομάδας και της κοινότητας στην οποία ανήκει (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2000: 227· Kampylis, 2010: 68). Σε αυτό το πλαίσιο, η προσπάθεια των 

δασκάλων να χειριστούν τα προβλήματα της τάξης πραγματοποιείται πιο οργανωμένα 

και οδηγεί σε γνώση ικανή να χρησιμοποιηθεί και σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

(Beaumfield, Hall, & Wall, 2013: 1).  

Στην έρευνα δράσης διακρίνονται πέντε φάσεις: η αναγνώριση του προβλήματος, 

ο σχεδιασμός της παρέμβασης, η πραγματοποίησή της, η αξιολόγηση/αναστοχασμός 

πάνω στη δράση καθώς και ο προσδιορισμός της γνώσης που αποκτήθηκε από τη 

διαδικασία (Susman, & Evered, 1978: 588). Μετά το τέλος του πρώτου κύκλου, η 

διαδικασία συνεχίζεται και εξελίσσεται σπειροειδώς. Η δράση προκαλεί καινούριες 

αναζητήσεις πάντα με σκοπό τη θετική αλλαγή (Μάγος, & Παναγοπούλου, 2008). Η 

θεωρία γονιμοποιεί την πρακτική και το αντίστροφο (Klein, 2012: 4).  

 

2.2. Θέμα – Σκοπός - Ερευνητικές υποθέσεις 
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Αν και υποθέτουμε ότι η αισθητική αγωγή καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, οι 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και αποδεικνύουν κάτι τέτοιο κρίνονται ελλιπείς 

(UNESCO, 2006: 12). Σύμφωνα με τον Κούσουλα (2003), ενώ αναγνωρίζεται η ανάγκη 

της δημιουργικής εκπαίδευσης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο, φαίνεται ότι δεν 

καλλιεργείται συστηματικά και δεν απασχολεί το πώς μπορεί να επιτευχθεί (Κούσουλας, 

2003: 246).   

Κρίνοντας λοιπόν ότι υπάρχει κενό στη σχετική έρευνα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, σε 

σχέση με τις μεθόδους που ευνοούν τη δημιουργική σκέψη στο σχολείο, αποφασίσαμε 

να πραγματοποιήσουμε την παρακάτω έρευνα. Με αυτήν σκοπεύουμε να διερευνήσουμε 

το ποια είναι η επίδραση της διδασκαλίας ενός προγράμματος εκπαιδευτικού δράματος 

στη δημιουργική σκέψη των συμμετεχόντων. Το ερευνητικό ερώτημα που καλούμαστε 

να απαντήσουμε είναι: Είναι δυνατόν ένα πρόγραμμα παρέμβασης εκπαιδευτικού 

δράματος να καλλιεργήσει τη δημιουργική σκέψη των συμμετεχόντων μαθητών;  

Λόγω της πολυπλοκότητας της εξαρτημένης μεταβλητής επιλέχθηκε η έρευνα 

μικτών μεθόδων όπου θα συλλεχθούν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα και θα 

συσχετιστούν με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης/του τριγωνισμού (triangulation)8. Τον 

όρο τριγωνοποίηση/τριγωνισμό τον συναντούμε όταν σε μία έρευνα χρησιμοποιούνται 

παραπάνω από μία προσεγγίσεις. Μπορεί να είναι συνδυασμός των δεδομένων από 

διαφορετικές πηγές, χρησιμοποίηση διαφορετικών ερευνητών που συλλέγουν και 

αναλύουν τα δεδομένα, ανάλυση των δεδομένων βάσει διαφορετικών θεωριών και χρήση 

διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων (Wilson, 2014: 74).   

Στην δική μας περίπτωση πρόκειται για πειραματική έρευνα όπου συνδυάζονται 

και η ποσοτική και η ποιοτική μέθοδος με στόχο την εμβάθυνση και την ευρύτητα στην 

προσέγγιση (Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007: 123). Ο συνδυασμός των 

ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων μπορεί να οδηγήσει σε συγκλίνοντα αποτελέσματα, 

συμπληρωματικά ή και αποκλίνοντα (Heale, & Forbes, 2013: 98) αλλά σε κάθε 

περίπτωση χάρη και στις δυο μεθόδους μας παρουσιάζεται μία πιο πλήρης εικόνα του 

φαινομένου που ερευνάται (Σαραφίδου, 2011: 108· Καλογεράκη, 2013: 4). Ειδικά σε 

φαινόμενα πολυσύνθετα, όπως η δημιουργική σκέψη, η κάθε μεθοδολογική προσέγγιση 

μπορεί να φωτίσει διαφορετικές εκφάνσεις του ζητήματος (Τσιώλης, 2013).  

Για την ποσοτική μέτρηση χρησιμοποιήθηκε εργαλείο ανοιχτού τύπου που 

βαθμολογεί χρησιμοποιώντας το σύνολο δεκατεσσάρων κατηγοριών οι οποίες μπορούν, 

 
8 Ο όρος triangulation μεταφράζεται ως τριγωνοποιήση (Ίσαρη, & Πουρκός, 2015: 126) και ως τριγωνισμός 

(Πασχαλιώρη, & Μίλεση, 2005: 27).  
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σύμφωνα με τους σχεδιαστές, να δώσουν στατιστικό αποτέλεσμα μόνο ως άθροισμα 

(Theurer, Berner, & Lipowsky, 2016). Συνεπώς δεν παράγονται επιμέρους ερωτήματα 

βάσει του χρησιμοποιούμενου ποσοτικού εργαλείου. 

Οι ερευνητικές υποθέσεις είναι οι ακόλουθες:  

Μηδενική Υπόθεση: Ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικού δράματος  διάρκειας δώδεκα 

συναντήσεων δεν θα ενισχύσει τη δημιουργική σκέψη των μαθητών Δ΄ Δημοτικού που 

θα το παρακολουθήσουν.  

Υπόθεση Εργασίας: Ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικού δράματος διάρκειας 12 

συναντήσεων θα ενισχύσει τη δημιουργική σκέψη των μαθητών Δ΄ Δημοτικού που θα το 

παρακολουθήσουν. 

 

2.3. Ερευνητικός πληθυσμός 

 

Πραγματοποιήσαμε οιονεί πείραμα, δηλαδή οι ομάδες που συμμετείχαν δεν 

συστάθηκαν για την έρευνα αλλά προϋπήρχαν (Creswell, 2016: 309). Προφανώς το 

δείγμα δεν είναι τυχαίο (Σαραφίδου, 2011: 44). O Kerlinger (1986) ονομάζει αυτές τις 

έρευνες “συμβιβαστικά σχέδια” αφού πραγματοποιούνται σε περίπτωση που δεν μπορεί 

να υπάρξει τυχαία τοποθέτηση σε ομάδες (Σαραφίδου, 2011: 44). Ουσιαστικά 

συμμετείχαν τέσσερα διαφορετικά τμήματα Δ’ τάξης. Η πειραματική ομάδα αποτελείτο 

από δύο τμήματα του ίδιου σχολείου ενώ η ομάδα ελέγχου από τμήματα δύο σχολείων 

που συστεγάζονται στην ίδια περιοχή. Το δείγμα δεν μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικό εφόσον πρόκειται για δείγμα σκοπιμότητας και ευκολίας. Κατ’ 

επέκταση δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε γενικεύσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της 

έρευνας (Παπαγεωργίου, 2015: 6). Σημειωτέων η ερευνήτρια εργάζεται στα 

συγκεκριμένα σχολεία ως δασκάλα θεατρικής αγωγής. 

Όσον αφορά στην πειραματική ομάδα συμμετείχαν στην ποσοτική μέτρηση 14 

παιδιά 12 κορίτσια και 2 αγόρια. Δυστυχώς ενώ στην πρώτη μέτρηση είχαμε μεγαλύτερη 

συμμετοχή παιδιών (15 παιδιά) στον μεταέλεγχο λόγω απουσίας το δείγμα μας 

περιορίστηκε στα 14 παιδιά και αυτό μόνο χρησιμοποιήθηκε στις ποσοτικές μετρήσεις. 

Στην ποιοτική έρευνα συμμετείχε το σύνολο των δύο τάξεων: στο τμήμα Α φοιτούν 17 

παιδιά, 8 αγόρια και 9 κορίτσια, και στο τμήμα Β φοιτούν 15 παιδιά, 6 αγόρια και 9 

κορίτσια. Όσον αφορά στην ομάδα ελέγχου το ποσοτικό εργαλείο συμπλήρωσαν 15 

παιδιά από αυτά 6 αγόρια και 9 κορίτσια.  
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2.4. Μέσα συλλογής δεδομένων 

 2.4.1. Ερευνητικό εργαλείο ποσοτικής μεθόδου  

 

Όσον αφορά στη διερεύνηση του φαινομένου με την ποσοτική μέθοδο, υπάρχουν 

πλήθος τεστ για τη μέτρηση της δημιουργικότητας/δημιουργικής σκέψης. Το καθένα απ’ 

αυτά αποδίδει βαρύτητα σε διαφορετικό παράγοντα π.χ. στο δημιουργικό προϊόν, στη 

διαδικασία, στο άτομο ή στο περιβάλλον (Said-Metwaly, Kyndt, & Van den Nourtgate, 

2017: 244). Ουσιαστικά μετρούν το δημιουργικό δυναμικό και όχι το αν κάποιος θα 

παράγει κατά τη διάρκεια της ζωής του κάτι πρωτότυπο και αξιόλογο, γεγονός που 

εξαρτάται και από άλλους παράγοντες (Cropley, 2000: 72, 77). Εμείς αναζητήσαμε ένα 

ψυχομετρικό τεστ που να αναφέρεται στη διαδικασία εφόσον μας ενδιαφέρει η 

δημιουργική σκέψη.  

Ο Guilford (1957) τη δεκαετία του ’60, θεωρώντας ότι μέχρι τότε ταυτιζόταν η 

δημιουργικότητα με την ευφυία, δημιούργησε ένα σύνθετο μοντέλο για τη δομή της 

νόησης (Barlow, 2000). Σύμφωνα με το μοντέλο του Guilford (1957), κάθε νοητική 

εργασία περιλαμβάνει τρία στοιχεία: τη διαδικασία/διεργασίες, όπου εντάσσεται και η 

αποκλίνουσα σκέψη, το περιεχόμενο/υλικό και το προϊόν/αποτέλεσμα. Τα βασικά αυτά 

συστατικά της νόησης υποδιαιρούνται σε επιμέρους, δημιουργώντας ένα σύνθετο 

μοντέλο με τη μορφή κύβου. Αν και η θεωρία του Guilford (1957) άσκησε μεγάλη 

επιρροή στην επιστήμη της ψυχολογίας της δεκαετίας του ’70, σήμερα θεωρείται 

ξεπερασμένη (Sternberg, & Grigorenko, 2010: 310).  

Ιδιότητες που συνδέονται με την αποκλίνουσα σκέψη, σύμφωνα με τον Guilford 

(1957), είναι η ευχέρεια, η ευελιξία, η πρωτοτυπία και η επεξεργασία. Αυτές αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα της δημιουργικότητας ενώ οι ικανότητες της κριτικής σκέψης 

συνδέονται με την ευφυία (Sand, 2002: 8). Τα τεστ δημιουργικής σκέψης στηρίζονται σε 

αυτό το μοντέλο του Guilford (1967) (Χάσκου, 2010: 95). Επίσης, στην πλειονότητά 

τους, είναι ανοιχτού τύπου και έχουν στόχο να αναζητήσουν στοιχεία πρωτοτυπίας και 

όχι τη σωστή απάντηση (Βιτούλης, 2005: 64). 

Το πιο διαδεδομένο τεστ δημιουργικής σκέψης είναι το Torrance Test of Creative 

Thinking (TTCT) (Torrance, 1990), το οποίο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές υποκλίμακες, 

τη λεκτική και την εικαστική, οι οποίες αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια: 

πρωτοτυπία, ευχέρεια, ευελιξία και επεξεργασία της κεντρικής ιδέας (Ζμπάινος, 

Μπελογιάννη, & Κατσαμπάνης, 2019: 144· Almeida et al., 2008: 54, 55). 
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Ο Mednick (1962), βασιζόμενος στη θεωρία ότι η δημιουργικότητα στηρίζεται στη 

συνειρμική σκέψη, σχεδίασε το Remote Associates Test (RAT). Αυτό που το 

διαφοροποιεί από τα ανάλογα είναι ότι πρόκειται για ένα τεστ που βαθμολογείται η 

σωστή απάντηση και όχι η ποσότητα και η ποιότητα των ιδεών όπως συμβαίνει σε άλλα 

τεστ αποκλίνουσας σκέψης. Εφαρμόστηκε ιδιαίτερα σε ψυχολογικές έρευνες για να 

μελετήσει πέρα από τη δημιουργικότητα και άλλες γνωστικές ικανότητες αλλά και 

ψυχοπαθολογίες (Lee, Huggins, & Therriault, 2014: 447).   

Ένα ακόμα διαδεδομένο τεστ είναι αυτό των Wallach, & Kogan (1965) που 

στηρίζεται στη δομή της νόησης του Guilford αλλά και στη συνειρμική ψυχολογία. 

Περιλαμβάνει δύο μέρη και αναζητά την ποσότητα αλλά και την πρωτοτυπία των 

απαντήσεων (Βιτούλης, 2005: 66, 67). Θετικό του χαρακτηριστικό λογίζεται ότι 

περιλαμβάνει στοιχεία παιχνιδιού, αξιολογεί τη μοναδικότητα των απαντήσεων και δεν 

θέτει περιορισμό χρόνου (Χάσκου, 2010: 98) 

Εμείς επιλέξαμε το τεστ των Urban και Jellen (1996) Test for Creative Thinking - 

Drawing production (TCT-DP) (Βλέπε Παράρτημα 1). To τεστ αυτό σχεδιάστηκε βάσει 

του προαναφερθέντος Μοντέλου της Δημιουργικότητας (Components model of 

Creativity) που συνέθεσε ο Urban (2004).  

Σύμφωνα με τους σχεδιαστές του, το Test for Creative Thinking - Drawing 

production (TCT-DP) είναι «πρόχειρο, απλό και οικονομικό μέσο εκτίμησης του 

δημιουργικού δυναμικού» και είναι κατάλληλο για πειραματικά σχέδια που αναζητούν τις 

διαφορές πριν και μετά από κάποια παρέμβαση (Urban, & Jellen, 2010: 5). Συγκρινόμενο 

με τα ανάλογα τεστ, προσεγγίζει ολιστικά τη δημιουργική σκέψη και αναζητά πέρα από 

ποσοτικά χαρακτηριστικά και ποιοτικά στοιχεία (Urban, 2004: 388). Το τεστ είναι 

κατάλληλο να εξετάσει την ικανότητα των εξεταζόμενων να αντιμετωπίσουν πρωτότυπα 

μια πραγματική κατάσταση εφόσον τους ζητά να ολοκληρώσουν ένα μισοτελειωμένο 

σχέδιο με τον δικό τους τρόπο (Kālis, Vorobjous, & Roķe, 2014: 60). 

Το τεστ περιλαμβάνει Α και Β μέρος. Ο εξεταζόμενος συμπληρώνει πέντε 

σχεδιαστικά κομμάτια που βρίσκονται μέσα σε ένα τετράγωνο πλαίσιο και ακόμα ένα 

που βρίσκεται έξω από αυτό. Το Α μέρος είναι πανομοιότυπο με το Β, μόνο που στο 

δεύτερο το σύνολο έχει περιστραφεί κατά 180ο (Urban, 2004: 390). Τα επί χάρτου 

σχεδιαστικά αυτά κομμάτια ποικίλουν. Είναι ακανόνιστα ή μισοτελειωμένα με στόχο να 

προκαλούν στον εξεταζόμενο ένα ερέθισμα που απαιτεί νοητική ευελιξία αλλά 

ταυτόχρονα κατευθύνει και σε στερεοτυπικές ιδέες.  
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Για τη βαθμολόγηση του τεστ χρησιμοποιούνται 14 ξεχωριστά κριτήρια (Urban, 

2004: 390) που αναφέρονται στην πρωτοτυπία, την προσαρμοστικότητα, την τόλμη και 

την αντισυμβατικότητα (Theurer, Berner, & Lipowsky, 2016). Τα συγκεκριμένα στοιχεία 

αξιολογούνται ανάλογα με τον χειρισμό των σχεδιαστικών κομματιών που δίνονται και 

είναι τα εξής: η συνέχεια ή προέκταση, η συμπλήρωση, η πρόσθεση νέων στοιχείων, η 

σύνδεση με γραμμή, η σύνδεση για τη δημιουργία θέματος, το σπάσιμο των ορίων, η 

προοπτική, το χιούμορ και το συναίσθημα, η αντισυμβατικότητα, η ταχύτητα.  

Σύμφωνα με τους σχεδιαστές του τεστ, το συνολικό σκορ αποτελεί μια ένδειξη της 

προσοχής που δίνει ο συμμετέχων και της αντίληψής του για τις παρεχόμενες 

πληροφορίες και τα δεδομένα. Σε αυτό προσμετράται η επεξεργασία των μέσων που 

δίνονται και το κατά πόσον η τελική σύνθεση συμπληρώνεται με νέα στοιχεία που 

συνδέονται θεματικά (Urban, & Jellen, 2010: 12, 13). Το ρίσκο και το σπάσιμο των ορίων 

που αξιολογείται θετικά, ταυτίζεται με την τόλμη του εξεταζόμενου να σχεδιάσει έξω 

από το τετράγωνο πλαίσιο, είτε χρησιμοποιήσει το έξω από το πλαίσιο ανοιχτό 

τετραγωνάκι είτε όχι (Urban, 2004: 389). Θετικά κρίνονται και η ευελιξία του σε σχέση 

με τις διαστάσεις και τα σύμβολα και η προθυμία του είτε να εμπλακεί συναισθηματικά 

είτε να “σχολιάσει” το προϊόν/ζωγραφιά. Αναζητούνται στο σχέδιο στοιχεία χιούμορ, 

συναίσθημα, ειρωνεία, αφαίρεση, εκφραστικότητα. Τέλος, βαθμολογείται η ανεξαρτησία 

από στερεότυπα και η ευχέρεια των ιδεών (Urban, & Jellen, 2010: 12, 13). 

Όπως προαναφέρθηκε στατιστικά μόνο το άθροισμα όλων των κριτηρίων μας δίνει 

στοιχεία για τη δημιουργικότητα και όχι τα κριτήρια ξεχωριστά (Urban, 2004: 390). Για 

την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του τεστ προτείνεται να χρησιμοποιηθούν οι μετρήσεις 

του Α και του Β μέρους ξεχωριστά και το άθροισμά τους (Urban, & Jellen, 2010: 40).  

Ο Cropley (2000) και ο Togrol (2012) ξεχωρίζουν το συγκεκριμένο τεστ από αλλά 

ανάλογα. Ο Cropley (2000) θεωρεί ότι δεν προσμετρά μόνο την αποκλίνουσα σκέψη 

αλλά συνδυάζει σκέψη και χαρακτήρα (Cropley, 2000: 78). Ενώ ο Togrol (2012) το 

θεωρεί χρήσιμο για εκπαιδευτικούς και για έρευνες που επικεντρώνονται στην 

αναγνώριση δημιουργικού δυναμικού (Togrol, 2012: 1330).  

Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα των Nogueira, Almeida, & Lima (2017) το 

συγκεκριμένο τεστ συνδυάζει τη μέτρηση δύο διαφορετικών τρόπων σκέψης σχετικών 

με τη δημιουργικότητα. Από τη μία πλευρά εξετάζει την πρωτοτυπία/καινοτομία και από 

την άλλη την προσαρμοστικότητα/λογική σκέψη. Και οι δύο αυτοί τρόποι αξιολογούνται 

στο συγκεκριμένο τεστ μέσω κάποιων κριτήρια και συναπαρτίζουν τη δημιουργική 

σκέψη (Nogueira, Almeida, & Lima, 2017: 210).  
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Από την πλευρά μας κρίναμε ως πρωτεύουσας σημασίας ότι το Test for Creative 

Thinking Drawing Production δείχνει αμεροληψία σε σχέση με το πολιτισμικό υπόβαθρο 

και τη γλώσσα, την κοινωνική θέση και το φύλο των εξεταζόμενων (Von Steinbüchel et 

al., 2018: 203-201· Togrol, 2012: 1329). Επιπλέον έχει θετική ψυχομετρική απόδοση ενώ 

η δημοτικότητά του αυξάνεται (Kālis, Vorobjous, & Roķe, 2014: 47, 48). 

 

2.4.2. Ερευνητικά εργαλεία ποιοτικής μεθόδου 

 

Θεωρώντας ένα γραπτό τεστ ελλιπές εργαλείο για να εμβαθύνουμε στη σχέση του 

εκπαιδευτικού δράματος και της δημιουργικής σκέψης θα προσφύγουμε και στην 

ποιοτική μέθοδο. Είναι σημαντικό για μας το πώς η αλληλεπίδραση της ομάδας στο 

φυσικό σχολικό περιβάλλον μέσα από δραστηριότητες εκπαιδευτικού δράματος 

επηρεάζει τη δημιουργική σκέψη. Το ποσοτικό εργαλείο μάς αποκαλύπτει “τι συμβαίνει” 

όμως με την ποιοτική μέθοδο μπορούμε να εμβαθύνουμε ερμηνεύοντας τα ευρήματα 

(Κέδρακα, 2008: 1).  

Πραγματοποιήθηκε συμμετοχική μη δομημένη παρατήρηση που καταγράφηκε σε 

μορφή ημερολογίου κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων από την ερευνήτρια. Επίσης οι 

μαθητές απάντησαν σε ανοιχτές ερωτήσεις και αξιολόγησαν το πρόγραμμα μετά το τέλος 

των παρεμβάσεων. Στόχος των ερωτήσεων μας ήταν να αντιληφθούμε το πώς βλέπουν 

οι ίδιοι την έννοια της δημιουργικότητας και τις δικές τους εμπειρίες σε σχέση με τη 

δημιουργική σκέψη.  

Το γεγονός ότι τα μαθήματα μαγνητοφωνούνταν βοήθησε την ερευνήτρια πέρα από 

το να παρατηρήσει εκ των υστέρων πιο διεξοδικά τις παρεμβάσεις, να αυτοπαρατηρηθεί 

και να έχει μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη του εαυτού της ως εμψυχώτρια σε σχέση 

κυρίως με τους στόχους της έρευνας (Willig, 2008: 18, 27). Χάρη στην αυτοπαρατήρηση 

των πράξεων αλλά και του λόγου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας βελτιώνεται η 

εκπαιδευτική διαδικασία (Cohen, Manion, & Morrison, 2000: 228, 230). Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της έρευνας η εκπαιδευτικός ακολούθησε «αυτό-αναστοχαστικές διαδικασίες» 

(Τσιώλης, 2014: 37) που τροφοδοτούσαν εκ νέου την έρευνα (Τσιώλης, 2015). Επιδίωξη 

της ερευνήτριας ήταν να μην αποθαρρύνει άθελά της τους συμμετέχοντες κυρίως σε 

σχέση με τους στόχους των παρεμβάσεων, όπως παρατηρείται σε εμψυχωτές με 

μειωμένη αυτοαντίληψη (Τσιάρας, 2018: 44, 45).  
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2.4.3.Σχεδιασμός παρεμβάσεων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα των Berretta και Privette (1990) που υποστηρίζει 

ότι οι πιο ευέλικτες θεατρικές δραστηριότητες παρότι έχουν και αυτές κανόνες έχουν 

καλύτερα αποτελέσματα στη δημιουργική σκέψη από τις ανάλογες δομημένες (Berretta, 

& Privette, 1990: 661, 662, 665) σχεδιάσαμε τις παρεμβάσεις ενισχύοντας τη συμβολή 

των μαθητών, ενθαρρύνοντας τις ιδέες τους (Berretta, & Privette, 1990: 665). Ανάλογα 

με τις ανάγκες που διαπιστώναμε σε κάθε συνάντηση διαφοροποιούσαμε και τον 

σχεδιασμό της επόμενης παρέμβασης.  

Ο όρος εκπαιδευτικό δράμα ως ανεξάρτητη μεταβλητή για μας είχε ευρεία έννοια 

συμπεριλαμβάνοντας περισσότερο ή λιγότερο σύνθετες μορφές. Σύμφωνα με την 

Κοντογιάννη (2000) η διδασκαλία του εκπαιδευτικού δράματος διαφέρει σε κάθε λαό. 

Ανάλογα με την ψυχοσύνθεσή του, την κουλτούρα, τον πολιτισμό του και το 

εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμόζονται άλλες μέθοδοι και κυριαρχεί διαφορετική 

φιλοσοφία (Κοντογιάννη, 2000: 62). Μέσα στα πλαίσια του δημόσιου ελληνικού 

σχολείου, αποφύγαμε τη μεθοδολογία ενός αυστηρά δομημένου εκπαιδευτικού 

δράματος. Αναπροσαρμόζαμε το μάθημα κατά τη διάρκειά του ανάλογα με τις ιδέες των 

μαθητών, πράγμα που θεωρείται ότι ενδυναμώνει τη δημιουργική σκέψη (Lehtonen et 

al., 2016: 559).  

Εφαρμόσαμε τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος και εμπνευστήκαμε από τεχνικές 

καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης. Μία απ’ αυτές είναι το SCAMPER που 

αποσκοπεί στην παραγωγή ιδεών. Πρόκειται για ακρώνυμο των λέξεων: Substitute 

(αντικατέστησε), Combine (συνδύασε), Adapt (προσάρμοσε), Modify (τροποποίησε), 

Put to another use (άλλαξε χρήση), Eliminate (αφαίρεσε), Reverse (αντίστρεψε) (Starko, 

2005: 198-204). Στις παρεμβάσεις το χρησιμοποιήσαμε τμηματικά όταν θέλαμε να 

δώσουμε μια άλλη τροπή στην ιστορία. Επίσης για τη λήψη αποφάσεων εμπνευστήκαμε 

από την τεχνική του De Bono (2012) Τα έξι καπέλα της σκέψης (Starko, 2005: 2014). 

Προσπαθήσαμε να εντάξουμε τις τεχνικές της δημιουργικής σκέψης με τέτοιο τρόπο 

ώστε να έχουν αποτέλεσμα (Beghetto, Kaufman, & Baer, 2015: 99) και να συμβάλουν 

στο νόημα της εμπειρίας των συμμετεχόντων. 

Κύρια επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης και η 

δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξή της μέσα στη σχολική τάξη. 

Ταυτόχρονα κάθε επιμέρους ενότητα στοχεύει και σε άλλες δεξιότητες και εξοικειώνει 

τους μαθητές με τις τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος (Βλέπε Παράρτημα 2).  
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Στις δύο πρώτες παρεμβάσεις διερευνήσαμε την ιστορία του πρίγκιπα που έκανε 

φάρσες. Στην ενότητα αυτή εισαγάγαμε την τεχνική “δάσκαλος σε ρόλο” αλλά και 

βάλαμε τους μαθητές σε “κοινό ρόλο”. Επιδιώκαμε οι μαθητές να εμπλακούν στην 

ιστορία, να δημιουργήσουν έναν φανταστικό κόσμο και να αναπτύξουν εσωτερικά 

κίνητρα σε σχέση με το δράμα. Τέλος, επιδιώξαμε οι μαθητές να αποκτήσουν 

ενσυναίσθηση μπαίνοντας στη θέση κάποιου που τον απορρίπτουν και που ζητά μια 

δεύτερη ευκαιρία.  

Στην τρίτη και στην τέταρτη παρέμβαση εμβαθύναμε στους φόβους και στα όνειρα 

βασιζόμενοι στην ιστορία The Dream Eater που παραθέτει ο Booth (2005a) στο βιβλίο 

του Story drama: Creating through role playing, improvising, and reading aloud.  

(Booth, 2005a: 49). Προσπαθήσαμε να εξοικειώσουμε τους μαθητές με την έννοια του 

ρόλου, τις τεχνικές “ανίχνευση σκέψης” και “ανακριτική καρέκλα”, ενώ τους ζητήσαμε 

να βρουν εναλλακτικούς τρόπους συνέχισης της ιστορίας αν αφαιρέσουμε τον κύριο 

ήρωα. 

Στην πέμπτη και έκτη παρέμβαση δώσαμε τον τίτλο Πλήθος Εναλλακτικές – 

Εργαστήριο δημιουργικής σκέψης. Συμπεριλάβαμε κάποιες ιδέες από το βιβλίο του 

Swartz The new dramathemes (3rd edition) (Swartz, 2002: 42, 43). Σε αυτή την ενότητα 

εξασκηθήκαμε στην τεχνική της “ιδεοθύελας” και στην παραγωγή ιδεών χωρίς κριτική. 

Επιδιώξαμε την ποσότητα ιδεών αλλά και τον συνδυασμό τους, ψάχνοντας την 

πρωτοτυπία. Έμμεσα είδαμε το μέλλον μέσα από τα μάτια ο ένας του άλλου. 

Οι τρεις επόμενες παρεμβάσεις που αποτελούν μία ενότητα και δεν 

συμπεριλαμβάνονται στις 12 βασικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου 

και σχεδιάστηκαν με στόχο να διατηρηθεί επαφή με το πρόγραμμα και κατά τη διάρκεια 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εμπνευστήκαμε από Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ, το 

γνωστό μυθιστόρημα του Swift (1985). Σε ένα κεφάλαιό του ο ήρωας βρίσκεται στη 

χώρα των Λιλιπούτειων που κατοικείται από μικροσκοπικά ανθρωπάκια και αυτός είναι 

γίγαντας. Επιδιώξαμε οι μαθητές να ανακαλύψουν διαφορετικές οπτικές, να 

αναζητήσουν τις θετικές και αρνητικές συνέπειες αποφάσεων, να καταλήξουν σε 

δημιουργικές λύσεις, να εκφράσουν με αυτοπεποίθηση τις απόψεις τους και να 

ακολουθήσουν δημοκρατικές διαδικασίες.    

Οι τρεις επόμενες παρεμβάσεις εμπνεύστηκαν από το βιβλίο με εικόνες του 

Wiesner, Tuesday (1994), το οποίο προτείνεται από τους Booth και Barton (2000: 77). 

Οι εικόνες αποτελούν αφόρμηση για να δημιουργήσουν οι μαθητές τη δική τους ιστορία 

(Booth, & Barton, 2000: 77). Η ιστορία που υπονοείται αφήνει κενά για τους μαθητές να 
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φανταστούν. Ανάμεσα σε άλλες χρησιμοποιήσαμε την τεχνική της “παγωμένης εικόνας” 

και την “ανίχνευση σκέψης” προσπαθώντας να εμβαθύνουμε και να δημιουργήσουμε 

έναν φανταστικό κόσμο. 

Στις τρεις τελευταίες παρεμβάσεις κάναμε μια “Επίσκεψη στη χώρα της 

φαντασίας”. Η ενότητα περιείχε στοιχεία από το βιβλίο «The primary drama Handbook» 

της Baldwin (2008a: 62-68) διαφοροποιημένα για τις ανάγκες της τάξης. Στο τελευταίο 

μάθημα της ενότητας ο δάσκαλος σε ρόλο εισήγαγε τους μαθητές σε ένα δίλημμα με 

αφορμή την ιστορία The wrestling princess (Η πριγκίπισσα που παλεύει) της Corbalis 

(1991). Σε αυτήν την ιστορία γίνεται αναφορά από τους Neelands και Goode στο 

Structuring drama work (2005: 80). 

Ως στυλ διδασκαλίας επιλέξαμε αντί του αυταρχικού και του ελεύθερου (laissez-

faire) το δημοκρατικό όπου ο δάσκαλος είναι ισότιμο μέλος της ομάδας, εμπνέει αλλά 

και ενεργοποιεί τα μέλη της (Giannouli, & Pammenter, 2009: 30). Σύμφωνα με έρευνες 

(Lewin, Lippitt, & White, 1939· Macdonald, & Zaret, 1975) το δημοκρατικό στυλ 

διδασκαλίας έχει ως αποτέλεσμα οι ομάδες να αποδίδουν, να συνεργάζονται και να 

αυτενεργούν (Γαλάνη, 2010: 157, 158).  Επίσης κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων η 

ερευνήτρια προβληματίστηκε σε σχέση με τη χρήση του εργαλείου των ερωτήσεων 

προσπαθώντας να δώσει στους μαθητές επιλογές και ελευθερία και όχι να ρωτάει 

αναζητώντας τη μια και σωστή απάντηση (Morgan, & Saxton, 1987: 74, 87).  

  

2.4.4. Η διαδικασία 

 

Στην αρχή του έτους δόθηκε στους γονείς των μαθητών και της πειραματικής και 

της ομάδας ελέγχου φόρμα για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε ανώνυμο προέλεγχο 

και μεταέλεγχο δημιουργικής σκέψης στα πλαίσια έρευνας που θα πραγματοποιούταν 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος της θεατρικής αγωγής. Ένα ποσοστό φάνηκε αρκετά 

διστακτικό αν και η ερευνήτρια ήταν ανοιχτή να επικοινωνήσει μαζί τους άμεσα μέσω 

τηλεφώνου που τους κοινοποίησε. Είναι πιθανό αυτή η επιφυλακτικότητα να οφείλεται 

στο γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που στο σχολείο πραγματοποιείται ανάλογη έρευνα 

και οι γονείς των συγκεκριμένων σχολείων δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ερευνητικές 

μεθόδους και τις αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό.  

Η πειραματική ομάδα συμμετείχε σε 12 συνολικά συναντήσεις δια ζώσης διάρκειας 

μίας διδακτικής ώρας. Οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν αρχές Νοεμβρίου όμως λόγω της 

πανδημίας Covid 19 διακόπηκαν δύο φορές. Στη δεύτερη παύση λειτουργίας του 
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σχολείου πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τρεις συναντήσεις για να 

διατηρηθεί η επαφή με το πρόγραμμα. Αυτές, αν και αναφέρονται στην ποιοτική έρευνα, 

δεν εντάσσονται ουσιαστικά στον πυρήνα των 12 συναντήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

δεν είχαν όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ηλεκτρονικό μάθημα 

λόγω υλικοτεχνικής έλλειψης. Μετά τη δεύτερη φορά επαναλειτουργίας του σχολείου το 

πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με 6 δια ζώσης συναντήσεις διάρκειας μίας διδακτικής ώρας.  

Οι παρεμβάσεις μαγνητοφωνήθηκαν. Μετά από κάθε παρέμβαση, την ίδια μέρα, η 

ερευνήτρια έγραφε το ημερολόγιο του ερευνητή που στηριζόταν στη συμμετοχική 

παρατήρηση. Μετά τον μεταέλεγχο στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας έγιναν στους 

μαθητές της πειραματικής ομάδας ανοιχτές ερωτήσεις και πραγματοποιήθηκε 

αξιολόγηση του προγράμματος. 

Πριν από την έναρξη των παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκε προέλεγχος μέσω του 

Test for Creative thinking – Drawing Production (TCT-DP) στα τμήματα που αποτελούν 

την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα για να διαπιστωθούν οι ικανότητες 

δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Μετά το τέλος των παρεμβάσεων, όπου συμμετείχε 

μόνο η πειραματική ομάδα, επαναλήφθηκε η διαδικασία με τον ίδιο τρόπο και στις δύο 

ομάδες (πειραματική και ελέγχου) με στόχο να εξεταστεί η επίδραση των παρεμβάσεων 

εκπαιδευτικού δράματος στη δημιουργική σκέψη των μαθητών της πειραματικής ομάδας.  

Σύμφωνα με τον Κούσουλα (2003), οι συνθήκες όπου πραγματοποιούνται τα τεστ 

δημιουργικής σκέψης επηρεάζουν τα αποτελέσματά τους. Ο χρόνος που δίνεται στα 

υποκείμενα, οι οδηγίες, ο χώρος και τα ερεθίσματα που αυτός παρέχει μπορεί να τα 

μεταλλάξουν (Κούσουλας, 2003: 153). Επίσης παράγοντες όπως το κλίμα της ομάδας, 

τα κίνητρα αλλά και άλλα τυχαία γεγονότα μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες 

επιρροής (Honzíková, & Krotký, 2014: 48). Σύμφωνα με έρευνες (Runco & Okuda, 1991· 

Beal, 1998), συγκεκριμένες οδηγίες όπως π.χ. “γίνετε δημιουργικοί”, “βρείτε ποικιλία 

ιδεών” κτλ. μπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα (Runco, & Okuda, 1991: 

435, 439· Beal, 1998: 118, 119).  

Όσον αφορά στη δική μας έρευνα το τεστ πραγματοποιήθηκε στη σχολική τάξη 

όπως και οι παρεμβάσεις. Ακολουθήσαμε επακριβώς τις οδηγίες του αυθεντικού 

εγχειριδίου (Urban, & Jellen, 2010: 14). Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το 

σχέδιο ενός καλλιτέχνη που τον διέκοψαν πριν αυτός να ξέρει τι θέλει να σχεδιάσει. 

Μπορούν να σχεδιάσουν οτιδήποτε επιθυμούν και δεν υπάρχει πιθανότητα λάθους 

(Urban, & Jellen, 2010: 14).  
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Η βαθμολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο σε σχέση με τα τεστ 

δημιουργικής σκέψη που είναι ανοιχτού τύπου. Για αυτό τον λόγο χρησιμοποιήθηκε το 

Manual του τεστ (Urban, & Jellen, 2010) όπως και σε άλλες μελέτες αποτελεσματικά 

(Togrol, 2012: 1319). Η αξιολόγηση των τεστ έγινε από δύο βαθμολογητές και σε 

περίπτωση διαφοροποίησης ακολούθησε αναβαθμολόγηση και από τους δύο μαζί.  
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Τρίτο Κεφάλαιο: Ανάλυση αποτελεσμάτων της έρευνας. 
 

3.1. Ευρήματα ποσοτικής έρευνας 

 

Αφού συλλέχθηκαν τα δεδομένα μας τα αναλύσαμε χρησιμοποιώντας το 

πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας SPSS (έκδοση 22). Οι ίδιοι οι σχεδιαστές του 

εργαλείου θεωρούν δύσκολο να μιλήσουν για την εγκυρότητά του μιας και δεν υπάρχει 

άλλο ανάλογο που να μετράει τις ίδιες ακριβώς κατηγορίες (Urban, & Jellen, 2010: 50). 

Kατ’ επέκταση δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το εργαλείο μας μετράει το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αφού δεν μπορούμε να το συσχετίσουμε με άλλα 

παρόμοια. Επίσης για να προχωρήσουμε σε διερευνητική ανάλυση παραγόντων 

(eploratory factor analysis), η οποία χρησιμοποιείται για την αρχική διερεύνηση και την 

συνοπτική περιγραφή μιας ομάδας μεταβλητών μέσα από την ομαδοποίησή τους, 

απαιτείται ένα ικανό μέγεθος δείγματος (συνήθως αναφερόμαστε σε N>100). Η έρευνά 

μας είχε πολύ μικρότερο δείγμα. Πολλά κριτήρια του εργαλείου είχαν μηδενικές τιμές, 

κάτι που σαφώς επηρεάζει την εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής του καθώς 

μεταβλητές με μηδενική διακύμανση τιμών (zero variance) δεν είναι εφικτό να 

συνθέσουν παράγοντες προς ανάλυση. Ούτως ή άλλως οι σχεδιαστές υποστηρίζουν ότι 

για να ερμηνεύσει κάποιος τα αποτελέσματα του Test for Creative Thinking-Drawing 

Production (TCT-DP) πρέπει να στηριχτεί στο άθροισμα των παραγόντων της Φόρμας 

Α, στο αντίστοιχο της Β και στο άθροισμα των σκορ Α+Β και όχι στα ξεχωριστά κριτήρια 

του τεστ.   

 

3.1.1. Έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας 

  

 Στη συνέχεια επιδιώξαμε έλεγχο αξιοπιστίας του εργαλείου. Αυτό σημαίνει ότι 

εξετάσαμε αν το εργαλείο μετράει με συνέπεια το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και σε 

ανάλογο έλεγχο, υπό τις ίδιες συνθήκες, θα παράγει το ίδιο αποτέλεσμα 

(Παπαναστασίου, & Παπαναστασίου, 2005:164). Κάναμε χρήση του δείκτη Cronbach’s 

Alpha για τις κατηγορίες της φόρμας Α και Β .  

Πίνακας 1: Έλεγχος Cronbach’s Alpha, πειραματική ομάδα. 

Cronbach

's Alpha 

N of 

Items 

,796 19 
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Το εργαλείο θεωρείται αξιόπιστο όταν οι τιμές του δείκτη Cronbach’s Alpha είναι 

υψηλότερες από 0,70 (Andrew, Pedersen, & McEvoy, 2011: 202). Η τιμή 0,796 δείχνει 

πολύ υψηλή αξιοπιστία για τις κατηγορίες της φόρμας Α και Β του TCT-DP επομένως 

θεωρούμε ότι εμφανίζει εσωτερική συνέπεια.  

Στη συνέχεια συσχετίσαμε το κάθε κριτήριο με το συνολικό άθροισμα των 

υπόλοιπων κριτηρίων. 

Πίνακας 2: Συσχέτιση των κριτηρίων.  

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

CnAprin 32,57 219,956 ,598 ,781 

CmAprin 33,50 207,500 ,514 ,777 

NeAprin 33,64 238,555 -,077 ,823 

ClAprin 33,71 208,989 ,395 ,785 

CthAprin 33,57 189,648 ,544 ,773 

BfdAprin 36,64 224,863 ,544 ,785 

PeAprin 36,57 223,033 ,452 ,785 

HuAprin 36,07 224,379 ,360 ,788 

Uc_total_A_prin 35,93 229,148 ,191 ,795 

CnBprin 32,64 227,632 ,287 ,791 

CmBprin 33,86 210,747 ,579 ,775 

NeBprin 34,43 210,879 ,434 ,782 

ClBprin 34,79 200,951 ,537 ,774 

CthBprin 34,57 182,418 ,604 ,767 

BfdBprin 36,43 245,648 -,192 ,817 

PeBprin 36,36 219,786 ,508 ,782 

HuBprin 36,50 235,346 ,118 ,797 

Uc_total_B_prin 35,29 200,835 ,536 ,774 

SPBprin 36,36 214,555 ,594 ,777 
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Οι τιμές, όπως φαίνεται στον πίνακα κυμαίνονται από -0,077 (Ne Αprin) μέχρι 

0,604 (Cth Bprin). Στην τέταρτη στήλη παρατηρούμε ότι στην περίπτωση που κάποιες 

κατηγορίες αφαιρεθούν, ο δείκτης αξιοπιστίας θα βελτιωθεί. Συγκεκριμένα αφαιρέθηκαν 

οι: Ne A prin, Uc Atotal prin, Cm B prin, Bfd B prin και Hu Bprin. Επιδιώκουμε την 

αύξηση της αξιοπιστίας του εργαλείου μέτρησης γιατί συνεπάγεται τη μείωση του 

τυχαίου σφάλματος. Έπειτα από αυτή την παρέμβαση ο δείκτης αξιοπιστίας 

υπολογίστηκε σε 0,839 και αυξήθηκε και η εσωτερική εγκυρότητα του εργαλείου, όπως 

φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: 

Πίνακας 3: Έλεγχος Cronbach’s Alpha χωρίς τα συγκεκριμένα κριτήρια.  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,839 13 

 

Πίνακας 4: Συσχέτιση των κριτηρίων μετά την αφαίρεση κάποιων κριτηρίων.  

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

CnAprin 20,43 185,495 ,428 ,799 ,834 

CmAprin 21,36 168,863 ,531 ,916 ,825 

ClAprin 21,57 168,110 ,446 ,933 ,832 

CthAprin 21,43 146,879 ,652 ,845 ,816 

BfdAprin 24,50 186,115 ,517 ,987 ,833 

PeAprin 24,43 183,033 ,480 ,985 ,832 

HuAprin 23,93 182,533 ,440 ,962 ,833 

NeBprin 22,29 179,297 ,296 ,988 ,842 

ClBprin 22,64 155,324 ,705 ,942 ,811 

CthBprin 22,43 143,033 ,666 ,837 ,816 

PeBprin 24,21 181,104 ,500 ,977 ,830 

Uc_total_B_prin 23,14 166,286 ,483 ,978 ,829 

SPBprin 24,21 177,258 ,559 ,978 ,827 
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Επειδή όμως εξαρχής ο δείκτης Cronbach’s Alpha είναι αποδεκτός αποφασίσαμε 

στην έρευνά μας να διατηρήσουμε όλες τις κατηγορίες και η προηγούμενη αναζήτηση 

έγινε απλά στα πλαίσια μελέτης του εργαλείου.  

Πίνακας 5: Έλεγχος Cronbach’s Alpha, ομάδα ελέγχου.  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,796 19 

 

Και για την ομάδα ελέγχου αναζητήσαμε την εσωτερική συνέπεια 

χρησιμοποιώντας τον δείκτη Cronbach’s Alpha και βρήκαμε τιμή 0,796. Επειδή 

0,796>0,7 θεωρήσαμε ότι υπάρχει πολύ υψηλή αξιοπιστία για τα κριτήρια της Α και Β 

φόρμας και για την ομάδα ελέγχου. 

 

3.1.2. Μέτρα κεντρικής τάσης 

 

Πριν να προχωρήσουμε στη σύγκριση των μέσων όρων θέλοντας να έχουμε μία 

περιγραφική πρώτη εικόνα των πιθανών διαφορών στην πρώτη και στη δεύτερη μέτρηση  

αναζητήσαμε τον μέσο όρο, τη διάμεσο και το εύρος των τιμών, για την πειραματική 

ομάδα και την ομάδα ελέγχου στην φόρμα Α, Β και στο άθροισμα Α+Β μαζί. 

 

Πίνακας 6: Μέτρα κεντρικής τάσης, πειραματική ομάδα. 

 Συνολικό 

Σκορ Α 

φόρμα – 

Πριν την 

παρέμβαση 

Συνολικό 

Σκορ Β 

φόρμα – 

Πριν την 

παρέμβαση 

Συνολικό 

Σκορ Α+Β 

φόρμα – 

Πριν την 

παρέμβαση 

Συνολικό 

Σκορ Α 

φόρμα – 

Μετά την 

παρέμβαση 

Συνολικό 

Σκορ Β 

φόρμα – 

Μετά την 

παρέμβαση 

Συνολικό 

Σκορ Α+Β 

φόρμα – 

Μετά την 

παρέμβαση 
Μέσος όρος 

(Mean) 

19.5 17.36 36.86 25.29 27.14 52.43 

Διάμεσος 

(Median) 

17.5 15.5 34.5 24.5 21 53 

Εύρος τιμών 

(Range) 

25 27 51 36 38 57 

Ελάχιστη 

τιμή 

(Minimum) 

9 7 17 9 13 25 

Μέγιστη 

τιμή 

(Maximum) 

34 34 68 45 51 82 

 

Πίνακας 7: Μέτρα κεντρικής τάσης, ομάδα ελέγχου.  

 Συνολικό 

Σκορ Α 

Συνολικό 

Σκορ Β 

Συνολικό 

Σκορ Α+Β 

Συνολικό 

Σκορ Α 

Συνολικό 

Σκορ Β 

Συνολικό 

Σκορ Α+Β 
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φόρμα – 

Πριν το 

χρονικό 

διάστημα 

φόρμα – 

Πριν το 

χρονικό 

διάστημα 

φόρμα – 

Πριν το 

χρονικό 

διαστημα 

φόρμα – 

Μετά το 

χρονικό 

διάστημα 

φόρμα – 

Μετά το 

χρονικό 

διάστημα 

φόρμα – 

Μετά το 

χρονικό 

διάστημα 
Μέσος όρος 

(Mean) 

19.2 20.27 39.47 16.67 12.73 29.4 

Διάμεσος) 

(Median) 

15 21 36 14 12 27 

Εύρος τιμών 

(Range) 

33 31 56 29 24 50 

Ελάχιστη 

τιμή 

(Minimum) 

4 8 16 5 6 12 

Μέγιστη 

τιμή 

(Maximum) 

37 39 72 34 30 62 

 

Είναι εμφανές ότι ο μέσος όρος και η διάμεσος/μέση τιμή για την πειραματική 

ομάδα πριν και μετά την παρέμβαση παρουσιάζει αύξηση ενώ για την ομάδα ελέγχου οι 

μετρήσεις πριν και μετά το πέρασμα το ίδιου χρονικού διαστήματος χωρίς να 

πραγματοποιηθεί παρέμβαση παρουσιάζει μείωση. Άρα για την πειραματική ομάδα 

διαπιστώνουμε θετική αλλαγή ενώ το αντίθετο για την ομάδα ελέγχου χωρίς βέβαια να 

γνωρίζουμε αν αυτό αποτελεί εύρημα στατιστικά σημαντικό. Για να διεξάγουμε πιο 

ασφαλή συμπεράσματα δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στη διάμεση τιμή σε σχέση με τον 

μέσο όρο που μπορεί να επηρεαστεί περισσότερο από ακραίες τιμές που πιθανότατα 

έχουμε στην πειραματική και στην ομάδα ελέγχου. 

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος οι ελάχιστες τιμές της πειραματικής ομάδας είναι μεγαλύτερες από αυτές 

της ομάδας ελέγχου. Η πειραματική ομάδα φαίνεται να παρουσιάζει επίσης μεγαλύτερες  

μέγιστες τιμές. Μετά την παρέμβαση η πειραματική ομάδα εμφανίζει μεγαλύτερο εύρος 

τιμών δηλαδή μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ χαμηλότερης και υψηλότερης τιμής σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου μετά από το ίδιο χρονικό διάστημα ενώ το αντίθετο 

συνέβαινε στη μέτρηση πριν το πέρασμα του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.    

 

3.1.3. Έλεγχος Κανονικότητας  

 

Εν συνεχεία ελέγξαμε αν η κατανομή του δείγματός μας είναι κανονική στην 

πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου χωριστά με στόχο να διαπιστώσουμε αν 

μπορούμε να πραγματοποιήσουμε παραμετρικό τεστ για τον έλεγχο του μέσου όρου του 

ίδιου δείγματος σε διαφορετική χρονική στιγμή. Επειδή δεν έχουμε την εμπειρία να 
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αξιολογήσουμε σωστά σχετικό γράφημα επιλέξαμε το Shapiro-Wilk μιας και το δείγμα 

μας είναι μικρό (Ν<50) (Mishra et al., 2019: 70).  

 Η μηδενική υπόθεση υποστηρίζει ότι η κατανομή τους δείγματός μας δεν φέρει 

στατιστικά σημαντική διαφορά από την κανονική και επιβεβαιώνεται αν p>5% 

(Εμβαλώτης, Κατσής, & Σιδερίδης, 2006: 90). Σε περίπτωση που ικανοποιηθεί η 

προϋπόθεση της κανονικότητας συνεχίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων με το 

paired samples t-test για εξαρτημένα δείγματα ορίζοντας ως επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας το 5%. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιούμε τον μη παραμετρικό 

έλεγχο Wilcoxon signed rank με ίδιο επίπεδο σημαντικότητας, δηλαδή 5%.  

Επειδή πρόκειται για τεστ βαθμολόγησης με μόνο ποσοτικές μεταβλητές και χωρίς 

να υπάρχει ανάλυση παραγόντων γι’ αυτό στο τεστ κανονικότητας κάνουμε έλεγχο στα 

συνολικά σκορ. 

 

Πίνακας 8: Έλεγχος κανονικότητας, πειραματική ομάδα.  

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TotalScoreABprin .165 14 .200* .922 14 .238 

TotalScoreABmeta .146 14 .200* .913 14 .177 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Όσον αφορά στην πειραματική ομάδα της έρευνάς μας, πριν και μετά την 

παρέμβαση, οι υποθέσεις σχετικά με τον έλεγχο κανονικότητας είναι οι εξής: 

Η0: Η κατανομή της πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση 

εκπαιδευτικού δράματος δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές από την 

κανονική κατανομή. 

Ηε: Η κατανομή της πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση 

εκπαιδευτικού δράματος παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές από την κανονική 

κατανομή. 

Στην περίπτωσή μας και πριν και μετά την παρέμβαση οι τιμές είναι 0,238 και 0,177 

> 0,05. Οπότε, επιβεβαιώνεται η μηδενική υπόθεση (Η0) και συμπεραίνουμε ότι τα 

δεδομένα μας ακολουθούν την κανονική κατανομή.  

Άρα, στην περίπτωση αυτή, προχωράμε σε παραμετρικούς ελέγχους. 
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Πίνακας 9: Έλεγχος κανονικότητας, ομάδα ελέγχου.  

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TotalScoreABpri

n 

.171 15 .200* .901 15 .100 

TotalScoreABmet

a 

.174 15 .200* .926 15 .242 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Όσον αφορά στην ομάδα ελέγχου της έρευνάς μας και τις μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το πέρασμα του ίδιου χρονικού διαστήματος χωρίς 

όμως να πραγματοποιηθεί παρέμβαση κατά τη διάρκειά του, οι υποθέσεις σχετικά με τον 

έλεγχο κανονικότητας είναι οι εξής: 

Η0: Η κατανομή της ομάδας ελέγχου πριν και μετά το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές από την κανονική κατανομή. 

Ηε: Η κατανομή της ομάδας ελέγχου πριν και μετά το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές από την κανονική κατανομή. 

Οι τιμές που προέκυψαν είναι 0,1 και 0,242>0,05 άρα η μηδενική υπόθεση 

επιβεβαιώνεται, τα δεδομένα μας εμφανίζουν κανονική κατανομή και δικαιολογούνται 

παραμετρικοί έλεγχοι. 

 

3.1.4. Έλεγχος για τον μέσο όρο 

 

Για να διαπιστώσουμε αν η διαφορά στους μέσους όρους πριν και μετά την 

παρέμβαση αποτελεί ένα στατιστικά σημαντικό εύρημα χρησιμοποιήσαμε τον 

παραμετρικό έλεγχο t για εξαρτημένα δείγματα (paired samples t-test) μιας και 

ικανοποιήθηκε η προϋπόθεση της κανονικότητας. Η ίδια διαδικασία πραγματοποιήθηκε 

για την πειραματική και για την ομάδα ελέγχου. 

Όσον αφορά στην πειραματική ομάδα οι υποθέσεις μας ήταν οι εξής: 
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Η0: Δεν διαφέρει ο μέσος όρος της δημιουργικής σκέψης σε ομάδα παιδιών Δ΄ 

Δημοτικού πριν και μετά την συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικού 

δράματος διάρκειας δώδεκα συναντήσεων.  

Ηε: Διαφέρει ο μέσος όρος της δημιουργικής σκέψης μιας ομάδας παιδιών Δ΄ 

Δημοτικού πριν και μετά τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικού δράματος 

διάρκειας δώδεκα συναντήσεων.  

Επιλέγουμε επίπεδο σημαντικότητας το 5%.  

 

Πίνακας 10: T-Test για εξαρτημένα δείγματα, πειραματική ομάδα, Φόρμα Α.  

 

 

Το αποτέλεσμα του πίνακα 10 (p-value=0,041) είναι  μικρότερο από το όριο του 

0,05. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Στην περίπτωσή μας 

αυτό σημαίνει ότι οι μέσοι όροι των μετρήσεων πριν και μετά την παρέμβαση, αναφορικά 

με τη φόρμα Α δεν είναι ίσοι, άρα η παρέμβαση έπαιξε σημαντικό ρόλο. 

 

Πίνακας 11: T-Test για εξαρτημένα δείγματα, πειραματική ομάδα, Φόρμα Β.  

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   

Lower Upper    

Pair 1 

totalscoreApri

n - 

totalscoreAme

ta 

-5.786 9.553 2.553 -11.301 -.270 

-

2.26

6 

13 .041 
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Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   

Lower Upper    

Pair 1 

totalscoreΒpri

n – 

totalscoreΒmet

a 

-

9.786 
11.590 3.098 -16.478 -3.094 

-

3.159 
13 .008 

 

Στην περίπτωση της φόρμας Β του εργαλείου παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά πριν και μετά την παρέμβαση (p-value=0,008 < 0,05). 

Άρα, συμπεραίνουμε ότι και εδώ απορρίπτεται η Η0 και η παρέμβαση που 

πραγματοποιήθηκε επηρέασε τις επιδόσεις των μαθητών. 

 

Πίνακας 12: T-Test για εξαρτημένα δείγματα, πειραματική ομάδα, Φόρμα Α+Β.  

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 

1 

TotalScoreABpr

in - 

TotalScoreABm

eta 

-15.571 17.208 4.599 -

25.50

7 

-5.636 -

3.386 

13 .005 

 

Στην περίπτωση του συνολικού αθροίσματος (total score) και των δύο σχεδίων των 

μαθητών (άθροισμα Α+Β φόρμας) παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά του 

μέσου όρου πριν και μετά την παρέμβαση (p-value=0,005 < 0,05). Επομένως 

επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας και θεωρείται ότι η παρέμβαση που 

πραγματοποιήθηκε επηρέασε τη δημιουργική σκέψη των μαθητών στο σύνολο του 

εργαλείου μέτρησης.  
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Βάσει του Πίνακα 6 διαπιστώνουμε ότι η διαφορά των μέσων όρων στα σκορ για 

την πειραματική ομάδα στη Φόρμα Α, στη Φόρμα Β και στο άθροισμα Α+Β, ταυτίζεται 

με αύξηση των σκορ των μαθητών.  

Στην περίπτωση της ομάδας ελέγχου, η ειδοποιός διαφορά είναι το γεγονός ότι δεν 

πραγματοποιήθηκε καμία παρέμβαση και αυτό που μεσολάβησε των μετρήσεων πριν και 

μετά, ήταν μόνο ο παράγοντας χρόνος. 

Επομένως όσον αφορά την ομάδα ελέγχου οι υποθέσεις μας ήταν οι εξής: 

Η0: Δεν διαφέρει ο μέσος όρος της δημιουργικής σκέψης μιας ομάδας παιδιών Δ΄ 

Δημοτικού πριν και μετά το πέρασμα του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

Ηε: Διαφέρει ο μέσος όρος της δημιουργικής σκέψης μιας ομάδας παιδιών Δ΄ 

Δημοτικού πριν και μετά το πέρασμα του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.  

Επιλέγουμε ξανά ως επίπεδο σημαντικότητας το 5%.  

Πίνακας 13: T-Test για εξαρτημένα δείγματα, ομάδα ελέγχου, Φόρμα Α. 

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 

1 

TotalScoreAprin 

- 

TotalScoreAmet

a 

2.533 12.305 3.177 -4.281 9.348 .797 14 .439 

 

Σε σχέση με τη φόρμα Α του εργαλείου στον πίνακα φαίνεται ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις μετρήσεις πριν και μετά (p=0,439 > 0,05) και 

επομένως επιβεβαιώνεται η μηδενική υπόθεση, δηλαδή οι μέσοι όροι των μετρήσεων 

πριν και μετά την παρέμβαση δεν επηρεάστηκαν από τον παράγοντα χρόνο. 

 

Πίνακας 14: T-Test για εξαρτημένα δείγματα, ομάδα ελέγχου, Φόρμα Β.  

Paired Samples Test 



61 
 

 

Paired Differences t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference    

Lower Upper    

Pair 

1 

TotalScoreΒprin 

- 

TotalScoreΒmet

a 

7.533 9.015 2.328 2.541 12.526 3.237 14 .006 

 

 

Στη Β φόρμα του εργαλείου μέτρησης, όμως, παρατηρείται σημαντική 

διαφοροποίηση στα σκορ πριν και μετά (p=0,006<0,05). Συμπερασματικά, μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι παρότι δεν υπήρξε παρέμβαση, ο παράγων χρόνος δείχνει να επηρεάζει 

τις επιδόσεις των μαθητών, όσον αφορά στη φόρμα Β του εργαλείου. Επανερχόμενοι στα 

Μέτρα Κεντρικής Τάσης (Πίνακας 7) διαπιστώνουμε ότι η στατιστικά σημαντική 

διαφορά των μέσων όρων που παρατηρείται στη φόρμα Β για την ομάδα ελέγχου 

επιβεβαιώνει στατιστικά σημαντική μείωση του μέσου όρου των σκορ για την ομάδα 

αυτή μετά το πέρασμα του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.  

 

Πίνακας 15: T-Test για εξαρτημένα δείγματα, ομάδα ελέγχου, Φόρμα Α+Β.  

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 1 TotalScoreABpri

n - 

TotalScoreABm

eta 

10.067 18.053 4.661 .069 20.064 2.160 14 .049 
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Στην περίπτωση του συνολικού αθροίσματος (total score) των απαντήσεων και στις 

δύο φόρμες του εργαλείου, παρατηρείται -αν και οριακής σημασίας- στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p-value=0,049 < 0,05). Το δείγμα που εξετάζεται εδώ ανήκει στην 

ομάδα ελέγχου, όπου δεν υπήρξε παρέμβαση, αλλά μεσολάβησε μόνο μια χρονική 

απόσταση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης συμπλήρωσης των τεστ από τους 

μαθητές. 

Μπορούμε, λοιπόν, βάσει αποτελεσμάτων να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ο 

παράγων χρόνος δείχνει να επηρεάζει τις απαντήσεις των μαθητών, όσον αφορά στο 

σύνολο του εργαλείου μέτρησης (Α+Β φόρμα). Και σε αυτή την περίπτωση όμως 

εξετάζοντας τους μέσους όρους των τιμών του αθροίσματος της φόρμας Α+Β όπως 

φαίνονται στον Πίνακα 7 για την ομάδα ελέγχου διαπιστώνουμε μείωση που σύμφωνα 

με τον έλεγχο t-test για εξαρτημένα δείγματα είναι στατιστικά οριακά σημαντική.  
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3.2. Ευρήματα ποιοτικής έρευνας 

 

Ακολουθήσαμε τη μεθοδολογία της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας (grounded 

theory) και συγκεκριμένα τον απαγωγικό ή υποθετικό συλλογισμό (Τσιώλης, 2015). Η 

απαγωγική προσέγγιση συνδυάζει κατά κάποιον τρόπο την παραγωγική και επαγωγική 

διαδικασία. Στην παραγωγική προσέγγιση η κωδικοποίηση στηρίζεται στη θεωρία, οι 

κωδικοί διαμορφώνονται “από πάνω προς τα κάτω”. Το αντίθετο συμβαίνει στην 

επαγωγική διαδικασία όπου από τα δεδομένα “αναδύονται” οι κατηγορίες “από κάτω 

προς τα πάνω”. Στην απαγωγική (abductive) προσέγγιση ο ερευνητής διαθέτει 

“θεωρητική ευαισθησία”, γνωρίζει δηλαδή το θεωρητικό πλαίσιο όμως το αλλάζει 

ανάλογα με τα δεδομένα του (Τσιώλης, 2015· Τσιώλης, 2014: 82, 91). Επομένως 

επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα αναζητώντας θεματικές. Οι γνώσεις αποτέλεσαν “οδηγό” 

όμως ήμασταν ανοιχτοί και σε νέες θεματικές που προέκυπταν από τα δεδομένα μας. 

  Η ερευνήτρια γνώριζε την ύπαρξη του Analysing Children’s Creative Τhinking 

Framework (Robson, 2014: 129) όπου στην παρατήρηση της δημιουργικής σκέψης 

εξετάζονται τρεις κατηγορίες συμπεριφορών. Αυτές είναι: η διάθεση για εξερεύνηση, η 

δέσμευση των μαθητών στις δραστηριότητες σε συνδυασμό με την ευχαρίστηση που 

λαμβάνουν από αυτές, και τέλος η επιμονή (Robson, 2014: 129). Η ανάλυση των 

συμπεριφορών κάθε μαθητή χωριστά, θεωρήθηκε πέρα από τα πλαίσια της 

συγκεκριμένης έρευνας. 

Το ημερολόγιο του ερευνητή που στηρίζεται στη συμμετοχική παρατήρηση (Βλέπε 

Παράρτημα 3) περιγράφει το τι συνέβη στην τάξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασης 

όμως σε σημεία συμπεριλήφθηκαν και “στοχαστικές σημειώσεις”, δηλαδή σκέψεις του 

ερευνητή, η οπτική του, θέματα που θεωρεί ότι προκύπτουν (Creswell, 2016: 217, 227, 

228). Λάβαμε υπόψη μας στοιχεία που κρίνονται σημαντικά όπως η μη λεκτική 

επικοινωνία των μαθητών και το πώς διαμορφώνεται το κλίμα της τάξης (Μάγος, 2005: 

13). Επίσης ήταν βοηθητική η πληροφόρηση από τους δασκάλους των τμημάτων και το 

σχολείο. 

Το γεγονός ότι τα άτομα των ομάδων γνωρίζονταν και μεταξύ τους και με την 

ερευνήτρια βοήθησε από την πρώτη παρέμβαση. Σημειώνουμε ότι στο τμήμα Α΄ ο 

μαθητής ΙΣΤ΄ ήρθε φέτος και αντιμετωπίζει μικρό πρόβλημα προσαρμογής λόγω 

γλώσσας μιας και πέρυσι φοιτούσε σε σχολείου του εξωτερικού. Στο τμήμα Β΄ η 

μαθήτρια ΙΑ΄ ήρθε πριν από ένα χρόνο από σχολείο της περιοχής. Οι υπόλοιποι μαθητές 

είναι μαζί από την Α΄ δημοτικού και έχουν σχετικά καλές σχέσεις. Τα τμήματα είναι 
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ολιγομελή (17 και 15 μαθητές στο Α΄ και Β΄ τμήμα αντίστοιχα) και δεν παρουσιάζουν 

αξιοπρόσεκτα προβλήματα συμπεριφοράς. Επισημαίνουμε ότι ο μαθητής Β΄ του 

τμήματος Β΄ λείπει συχνά από το σχολείο όλα τα χρόνια φοίτησής του. Το ίδιο και η 

μαθήτρια Α΄ του τμήματος Α΄ η οποία λείπει φέτος συχνά λόγω της πανδημίας όμως 

ενημερώνεται πάντα για το τι έχει συμβεί ή ζητηθεί. 

Η ερευνήτρια είχε διδάξει σε αυτό το σχολείο πριν από δύο χρόνια. Σε μεγάλο 

βαθμό οι κανόνες είχαν ήδη καθοριστεί και το στυλ διδασκαλίας ήταν οικείο στους 

μαθητές.  Επίσης οι παρεμβάσεις άρχισαν ενάμιση μήνα μετά την έναρξη του σχολικού 

έτους και είχε ήδη πραγματοποιηθεί συμβόλαιο με τους μαθητές πριν από τις 

παρεμβάσεις. Χάρη σε αυτή την προεργασία η ερευνήτρια μπόρεσε από την αρχή να 

επεξεργαστεί συγκεκριμένες ενότητες και ανάλογα με το τι παρατηρεί να αλλάζει τα 

σχέδια των μαθημάτων κατά τη διάρκεια. Επειδή το κάθε τμήμα είχε φυσικά διαφορετικό 

ρυθμό, χωρίζουμε τις παρατηρήσεις μας σε ενότητες και όχι σε συναντήσεις (για τις 

ακριβείς δραστηριότητες των παρεμβάσεων βλέπε Παράρτημα 2). 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων της 

συμμετοχικής παρατήρησης είναι αυτή των πέντε σταδίων θεματικής ανάλυσης όπως την 

περιγράφει ο Τσιώλης (2018). Ο τρόπος αυτός επιλέχθηκε γιατί όπως διατείνεται ο 

συγγραφέας είναι εύχρηστος για άπειρους ερευνητές (Τσιώλης, 2018: 98). Επειδή το 

ποσοτικό εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε δεν δημιουργεί επιμέρους ερωτήματα λάβαμε 

υπόψη μας τα κριτήρια βαθμολόγησής του, στοιχεία από άλλα ανάλογα τεστ (π.χ. 

Τorrance Test of Creative Thinking), δεδομένα που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική 

αναζήτηση αλλά και τα δεδομένα της συμμετοχικής παρατήρησης.    

Μετά την καταγραφή των παρατηρήσεων προχωρήσαμε σε ομαδοποίησή τους 

ανάλογη με τα ζητούμενα της έρευνάς μας. Ακολούθησε η κωδικοποίηση και μετά η 

ένταξη των κωδικών σε θεματικές, που είναι πιο ευρείες έννοιες. Τελευταίο στάδιο της 

διαδικασίας είναι η παρουσίαση των ευρημάτων (Τσιώλης, 2018: 99-122). Από την 

παρατήρησή μας λείπει η αμεροληψία αφού ο εκπαιδευτικός-παρατηρητής αποτελεί κι 

αυτός μέρος της παρατήρησης και επιδρά στα παρατηρούμενα υποκείμενα (Σαραφίδου, 

2011:53) σύμφωνα όμως με τον Creswell (2016) «οι ποιοτικοί ερευνητές δεν 

χρησιμοποιούν τη λέξη μεροληψία, λένε ότι όλη η έρευνα είναι ερμηνευτική» (Creswell, 

2016: 259).   

Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων δεν περιμέναμε να έχουμε 

συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα για να τα επεξεργαστούμε. Ουσιαστικά η κωδικοποίηση 

των δεδομένων της παρατήρησης άρχισε και κατά τη διάρκεια της έρευνας όπως 
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συμβαίνει σύμφωνα με την εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία. Δεν δημιουργήσαμε μία 

άκαμπτη δομή αλλά μία συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενη ανάλογα με τα δεδομένα 

(Τσιώλης, 2014: 97, 98).  

 Αφού επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα της συμμετοχικής παρατήρησης οι 

κατηγορίες που ξεχωρίσαμε ήταν οι εξής: πρωτοτυπία/ποιότητα ιδεών, χιούμορ, κατά 

πόσο επενδύουν οι μαθητές στον δραματικό κόσμο, πρωτοβουλία, ρίσκο, κατά πόσο 

εκφράζονται ελεύθερα, το κλίμα της τάξης και τέλος ξεχωρίσαμε μία κατηγορία που 

αφορά στην εμψύχωση και στον τρόπο διαμόρφωσή της κατά τη διάρκεια των 

παρεμβάσεων. 

Μετά από μελέτη σχετικών αποσπασμάτων προέκυψαν οι εξής κωδικοί: 

Πίνακας 16: Παραγωγή κωδικών. 

Κατηγορίες Κωδικοί 

Ποιότητα/πρωτοτυπία ιδεών. Υλικά ή περιορισμοί που λειτουργούν 

θετικά ή ανασταλτικά για την παραγωγή 

ιδεών. 

Ποικιλία ιδεών. 

Δυσκολία να εμβαθύνουν. 

Στερεοτυπική σκέψη. 

Πρωτοτυπία όσον αφορά στις ιδέες/στην 

παρουσίαση. 

Φαντασία/δημιουργικές λύσεις/σύνθετες 

ιδέες. 

Ιδέες σχετικές με το θέμα. 

Συνεργατική παραγωγή ιδεών. 

 

Χιούμορ. Χιουμοριστικά στοιχεία. 

Χιούμορ που παράγεται από την ένταξη 

στοιχείων της πραγματικότητας στον 

φανταστικό κόσμο. 

Τονίζοντας το στοιχείο ενός χαρακτήρα 

παράγεται χιούμορ. 

 

Κατά πόσο επενδύουν στον δραματικό 

κόσμο. 

Η Δραματική σύμβαση / ρόλος 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο 

επικοινωνίας με την ομάδα και όχι μέσα 

στο δραματικό κόσμο. 

Εξοικείωση με τις δραματικές 

συμβάσεις. 

Φανταστικός κόσμος. 

Πρόκληση Ενδιαφέροντος / περιέργεια. 
Έλλειψη επιμονής διερεύνησης των 

ίδιων θεμάτων ή εμβάθυνση. 

Δημιουργία δραματικής εμπειρίας μέσα 

από περιορισμούς. 
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Πρωτοβουλία. Λήψη αποφάσεων από κοινού. 

Αλλαγή των δραστηριοτήτων με δική 

τους πρωτοβουλία. 

Δημιουργική συμβιβαστική λύση 

/ατομική. 

Δημιουργικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο 

παρουσίασης. 
 

 

Ρίσκο. Αναζήτηση του τι είναι αποδεκτό. 

Φόβος έκθεσης. 

Κατά πόσο εκφράζονται ελεύθερα. Δυσκολία έκφρασης λόγω εσωστρέφειας 

/ αυτοπεποίθησης. 
Δυσκολία έκφρασης λόγω δυσκολίας 

στον γραπτό λόγο. 

Φόβος/αποδοχή. 

Το ενδιαφέρον των μαθητών οδηγεί στην 

απελευθέρωση από τον φόβο έκθεσης. 

Διαφορετικά επίπεδα άνεσης. 

Εκφραστικότητα με το σώμα. 

 

 

Κλίμα της τάξης. Ύπαρξη αρχηγών. 

Αναγνώριση θετικών στοιχείων ο ένας 

του άλλου. 

Ενεργητικοί και λιγότερο ενεργητικοί 

μαθητές. 

Θετικό κλίμα ενθουσιασμός. 

Μη αποδοχή συμπεριφοράς. 

Λύση προβλημάτων ομάδας. 

 

Εμψύχωση. Ρυθμός μαθήματος. 

Ανοιχτές δραστηριότητες / συμβολή των 

μαθητών στη δημιουργία του 

δραματικού κόσμου. 

Περιέργεια/ενδιαφέρον. 

Ρίσκο τόλμη από την πλευρά του 

εμψυχωτή να δοκιμάσει καινούρια 

πράγματα. 

Περιορισμός στις σχετικές μόνο ιδέες. 

Η εμπειρία της προηγούμενης ομάδας 

αλλάζει το σχεδιασμό. 

 

 

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων παρατηρήσαμε ότι πολλές υποκατηγορίες ή 

κωδικοί ταυτίζονταν μεταξύ τους ή σχετίζονταν ο έναν με τον άλλον. Συγκεκριμένα η 

κατηγορία χιούμορ μπορεί να ενταχθεί στην ποιότητα και πρωτοτυπία των ιδεών. Ενώ η 
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πρωτοβουλία, το ρίσκο και η ελεύθερη έκφραση πολλές φορές αλληλεπικαλύπτονται. 

Βγάλαμε το συμπέρασμα ότι η ποιότητα των ιδεών, το κλίμα της τάξης αλλά και η 

επένδυση στον δραματικό κόσμο αποτελούν τις βασικές θεματικές. Μάλιστα μεταξύ τους 

φαίνεται να αλληλοεπηρεάζονται. Ο δραματικός κόσμος και η επένδυση των μαθητών 

σε αυτόν εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την περιέργεια που προκαλεί στους μαθητές. 

Μέσα από την αποδοχή των θεατρικών συμβάσεων αλλά και άλλων περιορισμών οι 

μαθητές τον δημιουργούν με τη φαντασία τους και τον εμπλουτίζουν. Όσο δυνατή είναι 

η δέσμευσή τους σε αυτόν, τόσο οι ιδέες τους είναι σχετικές με το θέμα, πρωτότυπες 

αλλά και ποικίλες. Επίσης, το κλίμα της ομάδας συνδέεται άμεσα με την ανάληψη 

πρωτοβουλιών από τους μαθητές, το πόσο ελεύθεροι νιώθουν στο να εκφραστούν και να 

ρισκάρουν. 

Μετά από αυτά τα συμπεράσματα καταλήξαμε στην παραγωγή τριών περιεκτικών 

θεμάτων από τους κώδικες όπως φαίνεται και στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 17: Παραγωγή θεμάτων από τους κωδικούς.  

Κώδικες  Θέματα 

Υλικά ή περιορισμοί που λειτουργούν 

θετικά ή ανασταλτικά για την παραγωγή 

ιδεών. 

Ποικιλία ιδεών. 

Δυσκολία να εμβαθύνουν. 

Στερεοτυπική σκέψη. 

Πρωτοτυπία όσον αφορά στις ιδέες/στην 

παρουσίαση. 

Φαντασία/δημιουργικές λύσεις/σύνθετες 

ιδέες. 

Ιδέες σχετικές με το θέμα. 

Συνεργατική παραγωγή ιδεών. 

Χιουμοριστικά στοιχεία. 

Χιούμορ που παράγεται από την ένταξη 

στοιχείων της πραγματικότητας στον 

φανταστικό κόσμο. 

Τονίζοντας το στοιχείο ενός χαρακτήρα 

παράγεται χιούμορ. 

 

Ποιότητα ιδεών 

Η Δραματική σύμβαση/ρόλος 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο 

επικοινωνίας με την ομάδα και όχι μέσα 

στον δραματικό κόσμο. 

Εξοικείωση με τις δραματικές 

συμβάσεις. 

Φανταστικός κόσμος. 

Πρόκληση ενδιαφέροντος/περιέργεια. 

Επένδυση στον δραματικό κόσμο 
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Έλλειψη επιμονής διερεύνησης των 

ίδιων θεμάτων ή εμβάθυνση. 

Δημιουργία δραματικής εμπειρίας μέσα 

από περιορισμούς. 

 

 

Λήψη αποφάσεων από κοινού. 

Αλλαγή των δραστηριοτήτων με δική 

τους πρωτοβουλία. 

Δημιουργική συμβιβαστική λύση 

/ατομική. 

Δημιουργικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο 

παρουσίασης. 
Αναζήτηση του τι είναι αποδεκτό. 

Φόβος έκθεσης. 

Δυσκολία έκφρασης λόγω εσωστρέφειας 

/ αυτοπεποίθησης. 

Δυσκολία έκφρασης λόγω δυσκολίας 

στον γραπτό λόγο. 

Φόβος/αποδοχή. 

Το ενδιαφέρον των μαθητών οδηγεί στην 

απελευθέρωση από τον φόβο έκθεσης. 
Διαφορετικά επίπεδα άνεσης. 

Εκφραστικότητα με το σώμα. 

Ύπαρξη αρχηγών. 

Αναγνώριση θετικών στοιχείων ο ένας 

του άλλου. 

Ενεργητικοί και λιγότερο ενεργητικοί 

μαθητές. 

Θετικό κλίμα ενθουσιασμός. 

Μη αποδοχή συμπεριφοράς. 

Λύση προβλημάτων ομάδας. 

 

Κλίμα της τάξης 

 

Η επεξεργασία των δεδομένων υπέδειξε ότι η θεματική που αφορούσε στην 

επένδυση στο δραματικό κόσμο σχετίζεται με την παραγωγή ποιοτικών ιδεών από τους 

μαθητές. Παρατηρήσαμε ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων παρεμβάσεων οι μαθητές 

δυσκολεύτηκαν να δεχτούν τις δραματικές συμβάσεις. Στη συνέχεια αναφέρουμε 

κομμάτια του ημερολογίου ερευνητή. Όπου Ε εννοείται Ενότητα (Για ολόκληρο το 

κείμενο βλέπε Παράρτημα 3).  

1η Ε: Γενικά οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολία στο να αντιληφθούν το πως 

λειτουργεί η έννοια του ρόλου. Μερικές φορές οι δραστηριότητες χρησιμοποιούνται ως 

μέσο να επικρατήσουν στην τάξη και όχι ως επένδυση στον δραματικό κόσμο. 
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2η Ε: Έκαναν ερωτήσεις που αφορούσαν την εμφάνιση της κούκλας και τον τρόπο 

κατασκευής της. Αυτό έδειχνε ότι δεν είχαν δεχτεί ουσιαστικά τον δραματικό κόσμο και 

ουσιαστικά τον υπέσκαπταν. 

Μετά από τις πρώτες παρεμβάσεις εξοικειώθηκαν με τις τεχνικές και μάλιστα 

έδειξαν να αντιλαμβάνονται καλύτερα την έννοια του ρόλου και της θεατρικής 

σύμβασης. 

4η Ε: Ακόμα και μαθητές που σε άλλες περιπτώσεις δυσκολεύονταν να μπουν στη 

σύμβαση και επιθυμούσαν με κάποιο “σκανδαλιάρικο” τρόπο να την υπονομεύσουν 

έδειξαν να προβληματίζονται για το τι απόφαση να πάρουμε ως Λιλιπούτιοι. 

6η Ε: Η εμψυχώτρια εισήγαγε τον δάσκαλο σε ρόλο και τα παιδιά έδειξαν να μπαίνουν 

στη θεατρική σύμβαση με μεγάλη ευκολία και χωρίς να την αμφισβητούν. Ήταν 

αξιοπρόσεκτο ότι ενώ πρόκειται για μια τάξη που έχει έντονο τον διαχωρισμό αγόρια- 

κορίτσια στις παρέες και κάποιο στοιχείο ανταγωνισμού μεταξύ τους, στην ιστορία όλη η 

τάξη από κοινού πήρε θέση υπέρ της πριγκίπισσας και του δικαιώματός της να επιλέγει η 

ίδια τι θα κάνει.  

6η Ε: …στις εικόνες που δημιούργησαν δεν φοβήθηκαν τα αγόρια ακόμα και να 

αναλάβουν γυναικείους ρόλους γεγονός που αποτελεί μια απόδειξη των καλών σχέσεων 

που έχουν μεταξύ τους αλλά και του γεγονότος ότι έχουν αντιληφθεί τη λειτουργία του 

θεατρικού ρόλου. 

Με το πέρασμα των παρεμβάσεων οι μαθητές είναι πιο θετικοί στο να εμβαθύνουν 

στην ιστορία πράγμα που το ερμηνεύουμε ως στοιχείο που δείχνει ότι έχουμε τραβήξει 

το ενδιαφέρον τους και ο δραματικός κόσμος που έχουμε δημιουργήσει έχει κεντρίσει τη 

φαντασία τους.  

4η Ε: Ο μαθητής Γ΄ παραπονέθηκε που σε τρεις συναντήσεις επιμείναμε στο ίδιο 

θέμα. 

5η Ε: Στη δεύτερη συνάντηση ο μαθητής Γ΄ είχε βγάλει ένα ψευδώνυμο για την 

ιστορία που διαπραγματευόμαστε το οποίο αποτέλεσε και ένα εσωτερικό αστείο της τάξης. 

Με αυτό τον τρόπο φάνηκε ότι για αυτούς ήταν η “δικιά” τους ιστορία και ότι είχαν διάθεση 

να τη συνεχίσουν. 

5η Ε: Κυριαρχεί παιγνιώδης διάθεση αλλά και προθυμία να συνεχίσουμε τη 

διερεύνηση των θεμάτων που προτείνει η ιστορία. 

5η Ε: Αφού γίνει σύνδεση με την προηγούμενη συνάντηση οι μαθητές φαίνονται 

έτοιμοι να μπουν ξανά με ενθουσιασμό στον δραματικό κόσμο. 
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Στις τελευταίες ενότητες η δραματική εμπειρία δημιουργείται μέσα από 

περιορισμούς. Αυτό το στοιχείο των περιορισμών που μπορεί να είναι συμβάσεις που 

δίνουν συγκεκριμένες ελευθερίες στους μαθητές ή συγκεκριμένες οδηγίες αλληλοεπιδρά 

και με την ποιότητα των ιδεών που στις τελευταίες ενότητες δείχνουν να 

συμπεριλαμβάνουν και το στοιχείο της σχέσης με το θέμα / συνάφεια. Οι περιορισμοί 

αυτοί είχαν σαν αποτέλεσμα να εξαλειφθούν οι στερεοτυπικές ιδέες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις πρώτες παρεμβάσεις οι περιορισμοί έδειχναν να δρουν 

ανασταλτικά: 

Στις πρώτες ενότητες: 

1η Ε: Δεσμεύτηκαν ιδιαίτερα από το σχήμα του μολυβιού ή από αντικείμενα στα οποία 

είχαν πρόσβαση στην αίθουσα.  

Υπάρχουν μαθητές που παρουσιάζουν στερεοτυπικές ιδέες: 

2η Ε: Σε σχέση με τους εφιάλτες κάποιοι έδειξαν να εμπνέονται από ήρωες της 

τηλεόρασης ή βιντεοπαιχνιδιών. 

Ενώ στη συνέχεια παρατηρείται διαφοροποίηση: 

5η Ε: Μου έκανε εντύπωση ότι αν και το πλαίσιο ήταν περιοριστικό (δεν είχαν μεγάλη 

ελευθερία στη συγκεκριμένη δραστηριότητα) έδειχναν να απολαμβάνουν την εμπειρία του 

δραματικού κόσμου αναζητώντας αυτή τη φορά μια άλλη οπτική απ’ αυτή των βατράχων. 

5η Ε: Η εμψυχώτρια επιμένει στο να περιορίσουν τις ιδέες τους σε σχέση με το θέμα 

και αυτό φαίνεται να βοηθά τα παιδιά να παράγουν πρωτότυπες ιδέες που είναι όμως 

σχετικές.  

6η Ε: Φάνηκε βοηθητικό το ότι τους ζητήσαμε να συμπεριλάβουν σε ό,τι είχαν ήδη 

σκεφτεί ένα ακόμα στοιχείο. Οι ιδέες είχαν ποικιλία. 

6η Ε: Ενδιαφέρον είχε ότι οι ιδέες τους συμπεριλάμβαναν το στοιχείο της έκπληξης. 

Πέρα του γεγονότος ότι οι ιδέες τους είναι σχετικές με το θέμα, μετά το πέρασμα 

των πρώτων παρεμβάσεων δείχνουν μεγαλύτερα στοιχεία θεατρικότητας και 

πρωτοτυπίας στην παρουσίαση των ιδεών τους στις άλλες ομάδες. Αυτό είναι πιθανό να 

σχετίζεται και με την εξοικείωσή τους με τις δραματικές τεχνικές.   

5η Ε: Στη δραστηριότητα που έγραφαν στο ημερολόγιο πολλοί συνέδεσαν τις 

προηγούμενες δραστηριότητες ενώ μπήκαν και σωματικά στον ρόλο του βατράχου δίνοντας 

μεγαλύτερη θεατρικότητα στην αφήγησή τους.  

6η Ε: Επίσης, μια ομάδα αγοριών συνδύασε με πρωτότυπο τρόπο τους ήρωες, 

χρησιμοποίησε αυτοσχέδια αντικείμενα και εικόνες και αυτό που παρουσίασε έμοιαζε 

τελικά σαν κουκλοθέατρο. 
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5η Ε: Μεταμόρφωσαν αντικείμενα για να μας τη δείξουν (τη δραστηριότητα) πιο 

πειστικά (πχ. χρήση τσάντας αντί για κάμερα) με δική τους πρωτοβουλία. 

6η Ε: Στην πιο σύνθετη δραστηριότητα ήταν πολύ εκφραστικοί, κινητικοί και 

παρουσίαζαν στοιχεία πρωτοτυπίας.  

Το στοιχείο του χιούμορ εμφανίζεται από τις πρώτες συναντήσεις αλλά στις 

τελευταίες σχετίζεται πιο στενά με το θέμα της ιστορίας. 

5η Ε: (Ένα στοιχείο που χρησιμοποίησαν και σε αυτή τη δραστηριότητα αλλά και 

αργότερα σε άλλες ήταν ότι οι βάτραχοι έχουν μεγάλη γλώσσα) Συμπεριλαμβάνοντας αυτό 

το στοιχείο προσέθεσαν χιούμορ αλλά και έδωσαν ένα μοναδικό στοιχείο στην ιστορία. Δεν 

πετάει οποιοδήποτε ζώο αλλά ο βάτραχος. Οι ιδέες τους ήταν σχετικές με το θέμα της 

ιστορίας την οποία υποστήριξαν με τη δική τους φαντασία. 

Η τρίτη θεματική είναι το κλίμα της τάξης. Όπως προαναφέρθηκε το κλίμα της 

τάξης συνδέεται άμεσα με το κατά πόσο οι μαθητές νιώθουν ελεύθεροι να εκφραστούν 

και να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ρίσκα, στοιχεία που συνδέονται με τη δημιουργική 

σκέψη. 

Από την αρχή και τα δύο τμήματα έδειξαν ότι υπάρχει θετικό κλίμα μεταξύ των 

μελών:  

1η Ε: Υπήρχε μεγάλη προθυμία να μοιραστούν τις ιδέες τους με την ομάδα. 

2η  Ε: Κανένας μαθητής δεν φαίνεται να αισθάνεται φοβισμένος. 

Παρόλα αυτά από τις πρώτες ενότητες παρατηρούμε ότι υπάρχουν μαθητές πιο 

διστακτικοί και μαθητές με ηγετική θέση στην ομάδα: 

1η Ε: Πρέπει να αναφερθεί ότι ο ένας επηρεαζόταν απ’ τον άλλον. Κυρίως όμως 

επικρατούσαν οι ιδέες παιδιών που έχουν ηγετική θέση στην τάξη. 

1η Ε: Η μαθήτρια Δ΄ δεν θέλησε να συμμετέχει πιθανώς λόγω εσωστρέφειας.  

1η Ε: Εμπνευστήκαμε ένα ποίημα όλοι μαζί. Είναι σαφές ότι κάποιοι μαθητές ήταν 

πιο ενεργητικοί σε σχέση με άλλους αλλά γενικά το κλίμα ήταν ομαδικό και θεώρησαν το 

τραγούδι επιτυχημένο. 

1η Ε: Σε πιο σύνθετες δραστηριότητες δείχνουν επιφυλακτικότητα σαν να 

αναρωτιούνται αν υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις ή αν μπορούν να λειτουργήσουν 

ελεύθερα. 

2η Ε: Ο μαθητής Ε΄ δείχνει να δυσκολεύεται να εξωτερικεύσει τις ιδέες του ίσως και 

λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης.  

3η Ε: Κάποιοι μαθητές δυσκολεύονται να ρισκάρουν αν δεν δουν πρώτα τους άλλους 

να πραγματοποιούν τις δραστηριότητες.   
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Κάποιες φορές αιτία των δισταγμών τους να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες είναι και η δυσκολία τους στον γραπτό λόγο:  

1η Ε: Ο μαθητής Στ΄ έδειξε ιδιαίτερο άγχος όταν κλήθηκαν να γράψουν σε χαρτάκια 

το τι νιώθει ο Άντριου και τι νιώθουν οι άλλοι για αυτόν. Αυτό ήταν αποτέλεσμα του ότι 

δεν ένιωθε αυτοπεποίθηση να γράψει. Η εμψυχώτρια τον διαβεβαίωσε ότι δεν μετρούν τα 

ορθογραφικά λάθη και ότι οτιδήποτε γράψει είναι σωστό. Αυτό χαλάρωσε και τους 

υπόλοιπους μαθητές που ίσως δυσκολεύονταν στον γραπτό λόγο. 

Μετά από κάποιες παρεμβάσεις συγκεκριμένοι μαθητές δείχνουν να ανοίγονται και 

το σύνολο συμμετέχει περισσότερο ισότιμα: 

4η Ε: … η μαθήτρια Α΄ παρουσίασε πολύ ωραίες μικρές δράσεις με χιούμορ και 

φαντασία ενώ στην τάξη συνήθως δεν εξωτερικεύεται εύκολα.  

5η Ε: Ο μαθητής Ζ΄ που είναι γενικά επιφυλακτικός μοιράζεται μια πολύ ωραία ιδέα. 

6η Ε: (Εντύπωση μου προκάλεσε ο μαθητής Ζ΄ που είχε κάνει έναν ήρωα μισό ζώο 

μισό μπαμπά) γιατί αρκετές φορές δεν συμμετέχει, όμως στα τελευταία μαθήματα είναι πιο 

ανοιχτός να μοιραστεί τις ιδέες του.  

6η Ε: Η μαθήτρια Δ΄ προτείνει να τους ζωγραφίσουμε για την επόμενη φορά. Μου 

έκανε εντύπωση ότι είχε το θάρρος να κοινοποιήσει την ιδέα της μια και είναι ένα 

συνεσταλμένο παιδί με μεγάλη φαντασία. 

5η Ε: Ο μαθητής Β΄ που τις σύνθετες δραστηριότητες τις χαρακτηρίζει βαρετές δείχνει 

μεγάλη προθυμία αλλά και συμμετέχει με αστείες και πρωτότυπες ιδέες μαζί με τους άλλους 

συμμαθητές του.  

5η Ε: Επίσης, ο μαθητής Β΄ δείχνει να είναι καλύτερα ενταγμένος στην ομάδα.  

6η Ε: Στη δραστηριότητα πάρε θέση δεν έδειξαν να επηρεάζονται ο ένας από τον 

άλλον αλλά με τόλμη να υποστηρίζουν την άποψή τους. 

Ακόμα και κάποια περιστατικά μη αποδοχής ο ένας του άλλου που είχαν προκύψει 

δείχνουν να έχουν δώσει τη θέση τους σε ένα περισσότερο συνεργατικό κλίμα: 

5η Ε: Ο ένας παίρνει την ιδέα του άλλου, την αναπτύσσει, τη μεταλλάσσει ή εμπνέεται 

από αυτήν. Με μεγάλη χαρά συνεργάζονται με μικρές ομάδες. 

5η Ε: (η πρωτοβουλία τους )… σχολιάστηκε θετικά από τους συμμαθητές τους. 

5η Ε: Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι οι μαθητές έκαναν μεγάλη ησυχία για να δουν 

τι θα παρουσιάσουν οι άλλοι και τα σχόλια που αντάλλασσαν ήταν θετικά. 

6η Ε: Οι μαθητές κάνουν κολακευτικά σχόλια ο ένας για τη δημιουργία του άλλου. 

Ερμηνεύοντας τα ποιοτικά δεδομένα θεωρούμε ότι η επένδυση των μαθητών στον 

δραματικό κόσμο αποτελεί το κλειδί για την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης. Αυτό 
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βέβαια σε συνδυασμό με ένα περιβάλλον που είναι ευνοϊκό, όπου οι μαθητές νιώθουν ότι 

έχουν περιθώρια έκφρασης και πρωτοβουλίας. Πιστεύουμε ότι μετά το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα από τα ποιοτικά δεδομένα φαίνεται οι μαθητές να είναι περισσότερο έτοιμοι 

να μπουν στις δραματικές συμβάσεις και με αυτές να δημιουργήσουν έναν κόσμο 

φαντασίας απ’ ότι πριν. Επίσης το εκπαιδευτικό δράμα, όπως λειτούργησε με τις 

συγκεκριμένες ομάδες, δημιούργησε ένα περιβάλλον όπου η δημιουργική σκέψη των 

μαθητών ήταν όχι μόνο ευπρόσδεκτη αλλά το μάθημα βασιζόταν σε αυτήν. 

Τέλος, στα σημεία όπου η συμμετοχική παρατήρηση αναφέρεται στην εμψύχωση 

και σε στοιχεία που καλείται να προσέξει ο εμψυχωτής αναδύονται θέματα όπως: Ποιοι 

περιορισμοί λειτουργούν θετικά για τη δημιουργική σκέψη; Πόσο ανοιχτές πρέπει να 

είναι οι δραστηριότητες έτσι ώστε να δημιουργούν στους μαθητές την αίσθηση ότι η 

ιστορία που δημιουργείται είναι δική τους;  

Στην αρχή των παρεμβάσεων η εμψυχώτρια έκρινε σκόπιμο να κάνει το μάθημα 

πιο ελεύθερο: 

1η Ε: Επίσης οι πολύ δομημένες δραστηριότητες ενώ είχαν σχετική επιτυχία δεν 

αναδείκνυαν τη φαντασία και την πρωτοτυπία των μαθητών. Αυτό οδήγησε την εμψυχώτρια 

στο να αναζητήσει πώς οι δραστηριότητες μπορούν πέρα από δομημένες να είναι 

περισσότερο ανοιχτές έτσι ώστε να απαιτείται η ενεργοποίηση της φαντασίας και τα παιδιά 

να νιώθουν πιο έντονη τη συμβολή τους στην ιστορία.  

3η Ε: Στόχος της εμψυχώτριας ήταν να τους αποδείξει ότι το μάθημα τους ανήκει, οι 

ιδέες τους ακούγονται και γίνονται αποδεκτές.  

Προς το τέλος των παρεμβάσεων: 

5η Ε: Η εμψυχώτρια επιμένει στο να περιορίσουν τις ιδέες τους σε σχέση με το θέμα 

και αυτό φαίνεται να βοηθά τα παιδιά να παράγουν πρωτότυπες ιδέες που είναι όμως 

σχετικές. 

Η εμψυχώτρια λοιπόν ενώ στην αρχή άλλαξε τις παρεμβάσεις με στόχο να πείσει 

τους μαθητές να νιώσουν ότι όλα είναι αποδεκτά και να ανοιχτούν, προς τις τελευταίες 

ενότητες επέμεινε σε περιορισμούς και έκρινε ότι αυτό βελτίωσε την ποιότητα των 

παραγόμενων ιδεών. Σημειωτέων ότι πολλές παρεμβάσεις έγιναν διαφορετικά στην Α΄ 

και στη Β΄ ομάδα μιας και η εμψυχώτρια χρησιμοποίησε την εμπειρία της με τη μία 

ομάδα για να βελτιώσει την παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στη δεύτερη.   

Σε συνδυασμό με τη συμμετοχική παρατήρηση ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι 

απάντησαν οι μαθητές στο πότε νιώθουν δημιουργικοί. Σε σχετικό αυτοσχεδιασμό που 

έγινε μετά το τέλος του προγράμματος η πλειοψηφία έδειξε εικαστικές δραστηριότητες 
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ίσως γιατί έχουν ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Ενώ σε ανάλογη γραπτή ερώτηση 

μοιάζουν να ταυτίζουν τη δημιουργικότητα με καλλιτεχνικές δραστηριότητες και με 

οτιδήποτε τους ευχαριστεί. Νιώθω δημιουργικός όταν παίζω με τους φίλους μου, νιώθω 

δημιουργικός όταν είμαι χαρούμενος. Μόνο δύο παιδιά αναφέρουν “υποχρεωτικές 

δραστηριότητες” όπως πάω σχολείο και κάνω τα μαθήματά μου. Αυτό αποτελεί μια 

ένδειξη του πως αντιμετωπίζουν τη δημιουργικότητα αλλά και τη σχέση της με το 

σχολείο.   

Σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με τους μαθητές σε σχέση με το τι είναι 

δημιουργικότητα τόνισαν ότι για να είναι κάτι δημιουργικό πρέπει να το δημιουργήσει 

κάποιος μόνος, με τη φαντασία του, χωρίς τη βοήθεια άλλου (εννοούν ενήλικα). Αν 

κάποιος σε βοηθάει όλη την ώρα… δεν είναι τόσο καλό. Σε βοηθάει για να μάθεις αλλά…να 

το κάνεις μόνο σου είναι πιο δημιουργικό. Συμφώνησαν ότι ο καθένας έχει διαφορετική 

άποψη για το ποια μαθήματα στο σχολείο είναι δημιουργικά. Το μάθημα της θεατρικής 

αγωγής αναφέρθηκε ως δημιουργικό από τους περισσότερους μαθητές. Πάντως ειπώθηκε 

ότι η ποικιλία των μαθημάτων μπορεί να γονιμοποιήσει τη φαντασία.  Έχει ενδιαφέρον 

ότι κάποια παιδιά χρησιμοποιούν τη λέξη “μάθημα” ως κάτι αρνητικό και μη 

δημιουργικό, ενώ η δημιουργικότητα τέθηκε ως αντίθετη έννοια από κάτι το καθημερινό.  

Στο τέλος έγινε αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές. Σε αυτήν έδειξαν 

να έχουν αγαπημένη ιστορία από το πρόγραμμα, διαφορετική ο καθένας, και να έχουν 

απολαύσει κυρίως το γεγονός ότι συνεργάζονταν ο ένας με τον άλλον αλλά και με την 

εμψυχώτρια.  
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Τέταρτο Κεφάλαιο: Τελικά συμπεράσματα – Συζήτηση 
 

4.1. Ερμηνεία αποτελεσμάτων  

 

Η έρευνά μας αναζήτησε το κατά πόσον ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικού δράματος 

12 συναντήσεων θα ενίσχυε τη δημιουργική σκέψη 14 μαθητών Δ΄ Δημοτικού που θα το 

παρακολουθήσουν. Όσον αφορά το ποσοτικό εργαλείο, η έρευνά μας έδειξε ότι οι 

παρεμβάσεις εκπαιδευτικού δράματος που πραγματοποιήθηκαν στην πειραματική 

ομάδα, είχαν ως αποτέλεσμα την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των μαθητών. 

Παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά πριν και μετά την παρέμβαση στη φόρμα 

Α, στη φόρμα Β και στο αθροιστικό σκορ της Α+Β φόρμας. Επομένως, επιβεβαιώνεται 

η ερευνητική μας υπόθεση. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι μαθητές που παρακολούθησαν ένα σχετικό με τη 

δημιουργική σκέψη πρόγραμμα εκπαιδευτικού δράματος, έχουν πειραματιστεί, έχουν 

μπει σε έναν κόσμο όπου μπορούν να δοκιμάσουν χωρίς τιμωρία (no penalty area) 

(Heathcote, 1984: 128) και είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του Test for 

Creative Thinking - Drawing Production με δημιουργική διάθεση. Αν και δεν μπορούμε 

να αναφερθούμε σε ξεχωριστούς παράγοντες, από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι το 

σύνολο της πρωτοτυπίας, της προσαρμοστικότητας, της τόλμης και της 

αντισυμβατικότητας που επέδειξαν οι μαθητές κατά τη συμπλήρωση του τεστ, μετά την 

παρέμβαση ήταν σημαντικά υψηλότερο από ό, τι πριν. Αν δεχτούμε ότι το τεστ εξετάζει 

συνδυασμό δύο τρόπων σκέψης σχετικών με τη δημιουργικότητα: από τη μία πρωτοτυπία 

/ καινοτομία, από την άλλη προσαρμοστικότητα / λογική σκέψη (Nogueira, Almeida, & 

Lima, 2017: 210), διαπιστώνουμε αύξηση στο άθροισμά τους για την πειραματική ομάδα. 

Πέρα από την αλλαγή στη σκέψη, ίσως τα αποτελέσματα του τεστ υποδεικνύουν και 

διαφοροποίηση σε σχέση με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που σύμφωνα με τον 

Cropley λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το εργαλείο (Cropley, 2000: 78).  

 Οι ίδιοι οι σχεδιαστές του τεστ αναφέρονται σε “διαστήματα εμπιστοσύνης” σε 

σχέση με το “πραγματικό σκορ” που κυμαίνονται από +/-5 μέχρι +/-6 μονάδες για την Α 

και τη Β φόρμα και από +/-9 μέχρι +/-11 μονάδες για το άθροισμά τους (Urban, & Jellen, 

2010: 40). Αυτό, σε συνδυασμό με το μικρό δείγμα ευκολίας, μας αποτρέπει από το να 

οδηγηθούμε σε γενικεύσεις ή να ερμηνεύσουμε με απόλυτο τρόπο τα ποσοτικά 

αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, κρίνουμε ότι είναι μία θετική ένδειξη για την επίδραση του 

εκπαιδευτικού δράματος στη δημιουργική σκέψη.  
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Τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας δείχνουν να λειτουργούν συμπληρωματικά με 

το ποσοτικό εργαλείο. Οι τρεις θεματικές που προέκυψαν: ποιότητα ιδεών, επένδυση στο 

δραματικό κόσμο, κλίμα της τάξης, ερμηνεύουν το πώς το εκπαιδευτικό δράμα ευνοεί τη 

δημιουργική σκέψη. Φαίνεται λοιπόν, από τα ποιοτικά δεδομένα μας, ότι δημιουργεί ένα 

περιβάλλον μάθησης ευνοϊκό για την παραγωγή ιδεών που είναι και πρωτότυπες και 

σχετικές με το θέμα. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τον χειρισμό του εμψυχωτή κατά 

πόσο και πότε κρίνει ότι πρέπει να θέσει περιορισμούς, κυρίως αναφορικά με τη 

σχετικότητα ή την πρωτοτυπία, και κατά πόσον οι περιορισμοί που επιλέγει να τονίσει 

μπορούν να γονιμοποιήσουν τη δημιουργική σκέψη.  

Τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν ότι ένα περιβάλλον σαν αυτό των 

παρεμβάσεων του εκπαιδευτικού δράματος είναι ευνοϊκό για τη δημιουργική σκέψη. Η 

διερεύνηση ενός φανταστικού κόσμου εμπεριέχει στοιχεία συμβατά με αυτήν όπως το 

ότι δεν υπάρχει λάθος απάντηση ή προσέγγιση, ότι οι πρωτοβουλίες επιδιώκονται και η 

ιδέα του καθενός είναι σημαντική (Beghetto, 2010: 458). Ο κόσμος του δράματος είναι 

ένας κόσμος φαντασίας και σύμβασης και όταν τα παιδιά επενδύουν σε αυτόν φαίνεται 

να γίνονται περισσότερο δημιουργικά.  

Η σημασία της ομάδας, πώς αυτή λειτουργεί και πώς οι δημιουργικές ιδέες 

επηρεάζουν αλλά και γονιμοποιούν τις ιδέες των άλλων παρουσιάστηκε στα ποιοτικά μας 

δεδομένα. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας τόνισαν ότι απόλαυσαν τη συνεργασία 

με τους συμμαθητές τους. Φάνηκε να εμπνέονται ο ένας από τον άλλον, να αποδέχονται 

τις διαφορές τους και να αλληλοεκτιμώνται περισσότερο κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος. Το προσωπικό τους βίωμα που αποτελεί μέρος της ποιοτικής έρευνας 

(Ίσαρη, & Πουρκός, 2015: 22, 28) κρίνεται θετικό από την αξιολόγηση του 

προγράμματος που οι ίδιοι πραγματοποίησαν.  

Για την ομάδα ελέγχου οποιαδήποτε διαφορά οφείλεται στο πέρασμα του 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που ήταν περίπου 7 μήνες, και όχι σε κάποια 

παρέμβαση. Από τα Μέτρα Κεντρικής Τάσης είναι εμφανής η μείωση του μέσου όρου 

για τη φόρμα Α, τη φόρμα Β και για το άθροισμα Α+Β μετά το πέρασμα του χρονικού 

διαστήματος. Με τον έλεγχο t-test φάνηκε ότι αυτή η μείωση αξίζει να συζητηθεί για τη 

φόρμα Β, ενώ είναι οριακά σημαντική για το  άθροισμα της Α+Β φόρμας μαζί. Η φόρμα 

Α δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά. Η μείωση αυτή μας προβλημάτισε και 

μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Θεωρούμε ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας 

(τηλεκπαίδευση, εγκλεισμός, κλίμα φόβου, μείωση ερεθισμάτων για μεγάλο χρονικό 

διάστημα) μπορεί να αποτελεί έναν παράγοντα που επεξηγεί το φαινόμενο. Επίσης, το 
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γεγονός ότι επιστρέφοντας τα παιδιά στο σχολείο είχαν μεγάλη διάθεση κίνησης, 

παιχνιδιού και δυσκολία συγκέντρωσης μπορεί να έδρασε αρνητικά για τη συμπλήρωση 

ενός τεστ με “μολύβι και χαρτί” που απαιτεί δημιουργική διάθεση.  

Τέλος, λαμβάνουμε υπόψη μας και την έρευνα του Torrance (1963) σύμφωνα με 

την οποία παρουσιάζεται μείωση της πρωτότυπης σκέψης των παιδιών Δ΄ Δημοτικού 

(fourth grade slump) σε σύγκριση με μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά (Russ, & Fiorelli, 

2010: 235). Το φαινόμενο αυτό δεν είναι παγκόσμιο και παρουσιάστηκε σε μεγάλα 

ποσοστά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε άλλες χώρες αλλά π.χ. στην Ινδία 

δεν παρατηρήθηκε (Runco, 2010: 426).  

Κατ’ επέκταση το γεγονός ότι η δημιουργική σκέψη των παιδιών της πειραματικής 

ομάδας δείχνει στατιστικά σημαντική αύξηση παρά τους περιορισμούς που 

προαναφέραμε για την ομάδα ελέγχου (κλείσιμο των σχολείων, fourth grade slump), 

μπορεί να ερμηνευτεί ως δείγμα της δραστικότητας του εκπαιδευτικού δράματος ως 

εργαλείου καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης. 

Τέλος, για την ερευνήτρια που εργάζεται στο δημόσιο σχολείο πάνω από δέκα 

χρόνια η όλη διαδικασία ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική χάρη στην αυτοπαρατήρηση της 

πρακτική της και τον προβληματισμό της σχετικά με τη δημιουργικότητα/δημιουργική 

σκέψη που συνιστά έναν από τους στόχους του μαθήματός της ούτως ή άλλως. Η 

εμπειρία της μαζί με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνάς της είναι χρήσιμα 

ευρήματα για την εκπαιδευτική κοινότητα σε σχέση με τη δημιουργική σκέψη, το σχολείο 

αλλά και την καλλιτεχνική εκπαίδευση. 

 

4.2. Συζήτηση – Σχετικές έρευνες 

 

Ο Beghetto (2010) αναφέρει ότι αυτό που ζητάμε από την έρευνα είναι να βοηθήσει 

τους εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν τη δημιουργικότητα των μαθητών τους (Beghetto, 

2010: 448). Μία μέθοδος που αναδεικνύεται από τη δική μας έρευνα είναι το 

εκπαιδευτικό δράμα χάρη σε κάποια χαρακτηριστικά του στα οποία δώσαμε έμφαση 

κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων.  

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας υποδεικνύουν συσχετισμό του εκπαιδευτικού 

δράματος και της δημιουργικής σκέψης με βάση το ποσοτικό μας εργαλείο Test for 

Creative Thinking – Drawing Production και την επεξεργασία των ποιοτικών μας 

δεδομένων. Στο ποιοτικό κομμάτι της έρευνάς μας ενισχύεται ένας γενικότερος 

προβληματισμός που συναντάμε και σε άλλες έρευνες σε σχέση με τις πρακτικές που 



78 
 

ευνοούν τη δημιουργική σκέψη. Θα ήταν κατά τη γνώμη μας λανθασμένη η προσέγγιση 

να θεωρήσουμε ότι το εκπαιδευτικό δράμα είναι μια πανάκεια και να μην στρέψουμε την 

προσοχή μας στο πως ευνοεί τη δημιουργική σκέψη και υπό ποιες προϋποθέσεις.  

Σε κάθε περίπτωση η έρευνά μας φαίνεται να εντάσσεται σε ένα αριθμό ερευνών 

που έχουν ως ανεξάρτητη μεταβλητή έννοιες συγγενικές με το εκπαιδευτικό δράμα και 

που στην πλειοψηφία του αποτελούν ένα επιχείρημα υπέρ της ένταξης του δράματος / 

θέατρου στην εκπαίδευση ως μέσο που καλλιεργεί ανάμεσα σε άλλα και τη δημιουργική 

σκέψη.  

Αναζητώντας ανάλογες έρευνες διαπιστώσαμε ότι αρκετές αναζητούν τη σχέση 

δημιουργικότητας και παιχνιδιού. Σύμφωνα με αυτές η παιγνιώδης διάθεση επηρεάζει 

θετικά τη δημιουργικότητα και αυτό συνδέεται έμμεσα με το εκπαιδευτικό δράμα. Στις 

έρευνες αυτές οι ανεξάρτητη μεταβλητή είναι το δραματικό, το συμβολικό, το 

φανταστικό και το προσποιητό παιχνίδι και αναζητείται η επίδρασή του στη 

δημιουργικότητα παιδιών μικρής ηλικίας είτε με τη στοχευμένη παρέμβαση ενός ενήλικα 

είτε όχι (Mellou, 1995: 91, 92, 101).  

Σε σχέση με το προσποιητό παιχνίδι, που αποτελεί δραστηριότητα συναφή με το 

εκπαιδευτικό δράμα, υπάρχουν έρευνες που αναζητούν κατά πόσο αποτελεί προβλεπτικό 

παράγοντα της μετέπειτα δημιουργικότητας. Οι Russ, Robins, & Christiano (1999)  

επιβεβαίωσαν ότι το προσποιητό παιχνίδι σε παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού 

προβλέπει την αποκλίνουσα σκέψη και τη φαντασία των ίδιων παιδιών για τα επόμενα 4 

χρόνια (Russ, Robins, & Christiano, 1999: 129, 134). Οι Mullineaux και Dilalla (2009) 

σε έρευνα που πραγματοποίησαν με υποκείμενο 127 παιδιά βρήκαν συσχετισμό ανάμεσα 

στο προσποιητό παιχνίδι στην προσχολική ηλικία (5 ετών) και τη δημιουργικότητα που 

θα αναπτύξει το ίδιο παιδί στην εφηβεία (10-15 ετών) (Mullineaux, & Dilalla, 2009: 1). 

Σε σχέση με το δράμα και τη δημιουργικότητα έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς 

αρκετές έρευνες με ενδιαφέροντα αποτελέσματα (Winner, Goldstein, & Vincent-Lancrin, 

2013: 190-191,193-194· Celume, Besançon, & Zenasni, 2019: 2-4).  Παρόλα αυτά δεν 

είναι πάντα σαφές τι ορίζεται εκπαιδευτικό δράμα και ποια η μεθοδολογία του γεγονός 

που επηρεάζει τα αποτελέσματα των εκάστοτε ερευνών (Wilkinson, 1996: 27). Το 1973, 

έρευνα σε δημόσιες βιβλιοθήκες στη Φιλαδέλφεια σύγκρινε το δημιουργικό δράμα 

(Creative Dramatics) και την ανάγνωση παραμυθιού και διαπίστωσε μεγαλύτερη θετική 

επίδραση στη δημιουργική σκέψη των παιδιών από την ανάγνωση παραμυθιού (Amato, 

Emans, & Ziegler, 1973: 161). Σύμφωνα όμως με τους Celume, Besançon, και Zenasni  

(2019) για να θεωρήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έγκυρα θα έπρεπε να 
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γνωρίζουμε καλύτερα τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς και το είδος των 

δραστηριοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση (Celume, Besançon, & 

Zenasni, 2019: 2, 3). 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1982, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο έφηβοι 

έμπειροι στο δημιουργικό δράμα έχουν περισσότερο καλλιεργημένη δημιουργική σκέψη 

και στοιχεία δημιουργικής προσωπικότητας. Στην έρευνα συμμετείχαν 37 μαθητές 

ηλικίας 13 μέχρι 17 ετών και χρησιμοποιήθηκαν τρία εργαλεία το Torrance Test of 

Creative Thinking (TTCT) (Torrance, 1974), το Something About Myself Checklist 

(SAM) (Khatena & Torrance, 1976) ενώ το ταλέντο και η εμπειρία βαθμολογήθηκε βάσει 

εφτάβαθμης κλίμακα ξεχωριστά από δύο κριτές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, οι μαθητές με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο δράμα αξιολογήθηκαν πιο υψηλά 

στα τεστ δημιουργικότητας (Clements et al., 1982: 272, 275). 

Σε έρευνα των Warger και Kleman (1986), αναζητήθηκε κατά πόσο μια παρέμβαση 

δύο βδομάδων δημιουργικού δράματος θα μπορούσε να βελτιώσει τη δημιουργικότητα 

αλλά και την αυτοαντίληψη παιδιών σε ιδρύματα ή μη, με διαταραχές συμπεριφοράς ή 

μη. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά και για τις δύο εξαρτημένες μεταβλητές (Warger, & 

Kleman, 1986: 165).  

Σε έρευνα των Berretta και Privette (1990), αναζητείται κατά πόσο θα υπάρξει διαφορά 

στη δημιουργική σκέψη παιδιών που θα παρακολουθήσουν αυστηρά δομημένο 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων τέχνης, δράματος και υπαίθριες δραστηριότητες και αυτών 

που θα παρακολουθήσουν παρόμοια προγράμματα με πιο ευέλικτη μεθοδολογική 

προσέγγιση. Τα αποτελέσματα της έρευνας με υποκείμενο 184 παιδιά, 9-10 ετών, έδειξαν 

ότι οι πιο ευέλικτες δομές μαθημάτων, όπου οι ιδέες των παιδιών και η φαντασία τους 

αξιοποιούνται, επηρεάζουν περισσότερο θετικά τη δημιουργική σκέψη (Berretta, & 

Privette, 1990: 659, 661, 662, 665). 

Τα αποτελέσματα έρευνας του Garaigordobil (1995), που διεξήχθη σε 154 παιδιά 

ηλικίας 8-10 ετών με προ-εξέταση και μετα-εξέταση μετά από παρέμβαση, δείχνουν 

αύξηση της δημιουργικής σκέψης. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν πρόγραμμα 

ομαδικών παιχνιδιών, ανάμεσα σε αυτά και δραματικά παιχνίδια, και διήρκεσε ένα 

σχολικό έτος. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Test for Creativity του Guilford 

(1951) (Garaigordobil, 1995: 38, 45, 48).    

Η έρευνα των Garaigordobil και Pérez (2002) χρησιμοποίησε συνδυασμό τεχνών, 

μουσική, εικαστικές τέχνες και δράμα, διενεργώντας μία παρέμβαση 21 συναντήσεων με 

συνολικά 135 παιδιά (πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου), ηλικίας 6-7 ετών. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαλείων Test de Abreacción para Evaluar la 

Creatividad (TAEC) (De la Torre, 1991) και Batería Verbal  de los Tests de Pensamiento 

Creativo (Torrance, 1990) που χρησιμοποιήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση, 

παρατηρείται βελτίωση της λεκτικής και εικαστικής δημιουργικότητας στην πειραματική 

ομάδα (Garaigordobil, & Pérez, 2002: 95, 100). Σε σχέση με τη συγκεκριμένη έρευνα 

σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα οφείλεται και στις μεθόδους διδασκαλίας που 

επιλέχθηκαν (Winner, Goldstein, & Vincent-Lancrin, 2013: 191). 

Οι Hui και Lau (2006)  πραγματοποίησαν έρευνα που έγινε σε 126 μαθητές, Α΄ και 

Δ΄ Δημοτικού (ομάδα ελέγχου και πειραματική). Επελέγησαν ως εργαλεία τo τεστ του 

Wallach-Kogan Creativity Τest (Wallach, & Kogan, 1965), το Test for Creative Thinking 

- Drawing production (TCT-DP) (Urban, & Jellen 1996) και το Story-Telling Test (STT) 

που σχεδιάστηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα. Μετά από μία παρέμβαση δημιουργικού 

δράματος διάρκειας 16 βδομάδων, η πειραματική ομάδα παρουσίασε βελτίωση της 

δημιουργικότητάς της σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές θεώρησαν ότι 

τα αποτελέσματά τους είναι μία πρώτη απόδειξη της σημασίας του δράματος στην 

εκπαίδευση και θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον σχεδιασμό του αναλυτικού 

προγράμματος στο Hong Kong (Bamford, & Wimmer, 2012: 10, 32· Hui, & Lau, 2006: 

34, 35, 39). 

Οι Yeh και Li (2008) σε δείγμα 116 παιδιών, 4-6 ετών, συμπέραναν, ανάμεσα σε 

άλλα, ότι τα παιδιά που είχαν δεχτεί περισσότερη διδασκαλία δημιουργικού δράματος 

είχαν καλύτερα αποτελέσματα αναφορικά με τη δημιουργικότητα σε σχέση με παιδιά που 

είχαν δεχτεί λιγότερη. Χρησιμοποιήθηκε το Preschoolers Creativity Test (PCT) που 

σχεδιάστηκε από τους ίδιους τους ερευνητές και μετράει μαζί με τη δημιουργικότητα, τη 

χρησιμότητα και την καινοτομία (Yeh, & Li, 2008: 131, 133, 136, 142, 143).   

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2009 και πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, οι 

βασικές ικανότητες που συνδέονται με την αποκλίνουσα σκέψη, νοητική ευχέρεια και 

ευελιξία, έδειξαν βελτίωση στην πειραματική ομάδα μετά από παρέμβαση 10 βδομάδων 

δημιουργικού δράματος. Το δείγμα ήταν 30 ατόμων, 15 άτομα πειραματική ομάδα και 

15 ομάδα ελέγχου, με μέση ηλικία τα 25 έτη. Μάλιστα, η ερευνήτρια Karakelle (2009) 

θεωρεί πιθανό το δημιουργικό δυναμικό να αυξήθηκε χάρη στο γεγονός ότι οι 

δραστηριότητες ήταν ανοιχτές και ημιδομημένες (Karakelle, 2009: 124, 127, 128). 

Σε έρευνα μελέτης περίπτωσης που πραγματοποίησε στα πλαίσια της διδακτορικής 

διατριβής της, η Davis (2010) αναζήτησε τις αντιλήψεις των εφήβων σε σχέση με τη 

δημιουργικότητα και τη συμμετοχή τους σε μαθήματα δράματος. Σύμφωνα με τις 



81 
 

συνεντεύξεις οι μαθητές θεωρούσαν ιδιαίτερα δημιουργικό να αυτοσχεδιάζουν ή να 

δημιουργούν δικά τους έργα. Επίσης πολλοί ήταν αυτοί που πίστευαν ότι η διαδικασία 

αξιολόγησης που πραγματοποιούνταν από τους ίδιους ανέπτυσσε τη δημιουργικότητά 

τους (Davis, 2010: 38, 39). 

Ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δύο ομάδες, με συνολικά 67 παιδιά 

ηλικίας 11-12 ετών στην Ταϊβάν, συνδέει την καθημερινή δημιουργικότητα με τη 

διδασκαλία του δράματος. Τα μαθήματα που διήρκεσαν 10 βδομάδες έδωσαν έμφαση 

στη σκέψη δυνατοτήτων (possibility thinking) ενώ τα δεδομένα περισυλλέχθηκαν από 

ημερολόγια των μαθητών, φύλλα απόκρισης και ομαδικές συνεντεύξεις. Τα παιδιά 

φαίνεται να συνδέουν το δράμα με την ανάπτυξη της φαντασίας, της αυτοπεποίθησης, 

της ανεξάρτητης σκέψης, του ρίσκου, του παιχνιδιού αλλά και της ελευθερίας (Lin, 2010: 

108, 212, 113, 114)  

Έρευνα των Garaigordobil και Berrueco (2011) στην Ισπανία με 86 υποκείμενα 

προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών συμπέρανε ότι ένα ετήσιο πρόγραμμα παιχνιδιού, στο 

οποίο συμπεριλαμβάνονταν και δραματικά παιχνίδια, επηρέασε τη δημιουργική σκέψη 

των παιδιών και ανέπτυξε χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που συναντάμε σε 

δημιουργικές προσωπικότητες. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν το The Torrance Test of 

Creative Thinking (1990) και το Behaviors and Traits of Creative Personality Scale που 

σχεδιάστηκε από τους ερευνητές. Στο δεύτερο καλούνταν να απαντήσουν γονείς και 

δάσκαλοι. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων οι εμψυχωτές τόνιζαν κάθε φορά που 

έδιναν οδηγίες την πρωτοτυπία, τη σημασία της συμπερίληψης των ιδεών όλης της 

ομάδας και άλλα στοιχεία που συσχετίζονται με τη δημιουργικότητα π.χ. το χιούμορ, τον 

πειραματισμό και την επιμονή. Τέλος, οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν για το 

πρόγραμμα δεν ήταν αυστηρά δομημένες (Garaigordobil, & Berrueco, 2011: 608, 611, 

612). 

Οι Yaşar και Aral (2012) πραγματοποίησαν έρευνα σε 80 παιδιά σύνολο, ηλικίας 6 

ετών, πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου, αναζητώντας κατά πόσο τα παιδιά που 

συμμετείχαν σε πρόγραμμα δράματος είχαν μεγαλύτερη βελτίωση της δημιουργικής τους 

σκέψης. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Test for Creative Thinking - Drawing 

Production των Urban και Jellen (1996) και τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στη βελτίωση της ομάδας ελέγχου και της πειραματικής 

(Yaşar, & Aral, 2012: 568, 574).  

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 σε παιδιά 10-13 ετών με πειραματική 

ομάδα και ομάδα ελέγχου (σύνολο 120 ατόμων) έδειξε ότι το δράμα καλλιεργεί τη 
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δημιουργική φαντασία των παιδιών. Εργαλείο της έρευνας ήταν το Test of Creative 

Imagination του Kujawski (2000) (Gündogăn, Ari, & Gönen, 2013b: 208, 215). Το 

συγκεκριμένο τεστ σχεδιάστηκε από τον Kujawski στα μέσα του ’90 και η γλώσσα του 

πρωτότυπου είναι τα πολωνικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας 6 ετών και 

άνω (Gündoğan, Ari, & Gönen, 2013a: 16). Οι υποκλίμακές του είναι συμβατές με τη 

δημιουργική σκέψη καθώς μετρούν τη νοητική ευχέρεια, την πρωτοτυπία, την 

επεξεργασία και την ικανότητα μετατροπής. Παρακινημένοι από τα αποτελέσματα της 

έρευνάς τους οι ερευνητές προτείνουν την εισαγωγή προγραμμάτων δράματος όσο πιο 

νωρίς ηλικιακά είναι δυνατόν (Gündogăn, Ari, & Gönen, 2013b: 208, 215).  

 Σε έρευνα των Mottweiller και Taylor (2014) αναζητήθηκε η συσχέτιση της 

δημιουργικότητας με το περίτεχνο παιχνίδι ρόλων όπου συμμετέχουν φανταστικοί 

χαρακτήρες. Το δείγμα απαρτιζόταν από 75 παιδιά 5 ετών και τα ευρήματα δείχνουν 

σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών χωρίς όμως να μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε 

σχέση αιτίας αποτελέσματος (Mottweiller, & Taylor, 2014: 277, 283). 

Έρευνα των Hainselin, Aubry και Bourdin (2018) αναζήτησε κατά πόσο ένα 

πρόγραμμα αυτοσχεδιαστικού θεάτρου διάρκειας 11 βδομάδων σε 18 έφηβους θα είχε 

θετικά αποτελέσματα για την αποκλίνουσα σκέψη των συμμετεχόντων συγκρινόμενο με 

ανάλογο αθλητικό πρόγραμμα. Για τη μέτρηση της αποκλίνουσας σκέψης 

χρησιμοποιήθηκε το Alternative Uses Task (AUT) και σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

διαπιστώθηκε βελτίωση στην πρωτοτυπία και στη νοητική ευελιξία για την ομάδα που 

παρακολούθησε το πρόγραμμα θεάτρου (Hainselin, Aubry, & Bourdin: 2018).   

Επίσης θετικά αποτελέσματα σε σχέση με το εκπαιδευτικό δράμα και τη 

δημιουργική σκέψη έχουν δείξει και έρευνες που αφορούν σε εκπαιδευτικούς. 

Συγκεκριμένα, έρευνα που έγινε σε σπουδαστές παιδαγωγικών σχολών που 

παρακολούθησαν μάθημα δράματος έδειξε ότι αναπτύχτηκε η δημιουργική τους σκέψη. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές η διδασκαλία του δράματος στο σχολείο είναι απαραίτητη  

όμως το ίδιο σημαντική είναι και η σχετική εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών 

(Özdemir, & Çakmak, 2008: 27).  

Άλλη μελέτη που μέτρησε την επίδραση της μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο 

δράμα διαπίστωσε ότι χάρη στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί άλλαξαν 

στυλ διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί υιοθέτησαν ένα στυλ διδασκαλίας πιο 

θετικό για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των παιδιών (π.χ. αποδέχονταν τις 

ιδέες των παιδιών στη διδασκαλία τους, επιδίωκαν τα παιδιά να είναι πιο ανεξάρτητα, να 

συμμετέχουν και να συνεργάζονται). Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι οι μαθητές των 
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δασκάλων που μετεκπαιδεύτηκαν ανέπτυξαν ικανότητες που σχετίζονται με τη 

δημιουργικότητα (Hui, et al., 2011: 34, 43).  

Στην Ελλάδα συναντούμε ανάλογες έρευνες φοιτητών στα πλαίσια μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων. Η Κεφαλάκη (2008) για το παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου 

Κρήτης συσχέτισε τη δημιουργική σκέψη με το θεατρικό παιχνίδι σε παιδιά δημοτικού. 

Επίσης οι Σπυροπούλου (2019), Φασουλή (2018) και Καλογεράκη (2018) για το Τμήμα 

Θεατρικών Σπουδών του Ναυπλίου πραγματοποίησαν πειραματικές έρευνες 

διαπιστώνοντας τη θετική επίδραση του δραματικού παιχνιδιού, του κοινωνικού-

δραματικού παιχνιδιού και του κουκλοθεάτρου αντίστοιχα στη δημιουργική σκέψη. 

Λόγω του μικρού δείγματος τα αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών δεν μπορούν να 

γενικευτούν.  

 

4.3. Περιορισμοί  

 

Η έρευνά μας είχε μικρό δείγμα και μάλιστα σκοπιμότητας. Αυτό είναι 

συνηθισμένο σε πειραματικές έρευνες που διεξάγονται σε ανάλογα πλαίσια εφόσον είναι 

δύσκολο κάποιο σχολείο να επιτρέψει να συσταθούν πειραματική και ομάδα ελέγχου με 

τυχαία δειγματοληψία για την πραγματοποίηση πειραματικού σχεδίου. Διεξαγάγαμε 

λοιπόν ουσιαστικά ψευδοπειραματικό σχεδιασμό (quasi-experimental design) που τα 

ευρήματά του μπορεί να οφείλονται σε άλλες μεταβλητές και τα αποτελέσματά του δεν 

είναι δυνατόν να γενικευτούν (Παπαναστασίου, & Παπαναστασίου, 2005: 219). Επίσης 

όπως προαναφέρθηκε υπήρξε επιφυλακτικότητα από την πλευρά των γονέων σχετικά με 

τη συμμετοχή στο τεστ βαθμολόγησης και αυτό έκανε το δείγμα μας ακόμα μικρότερο 

από το αναμενόμενο (14 άτομα και 15 άτομα πειραματική και ομάδα ελέγχου 

αντίστοιχα).  

Τα τεστ αποκλίνουσας σκέψης αποτελούν ένα χρήσιμο ερευνητικό εργαλείο 

ενδεικτικό του δυναμικού της δημιουργικής σκέψης και έχουν προβλεπτική αξία σε 

σχέση με την ικανότητα κάποιου να παράγει κάτι πρωτότυπο (Kaufman, Plucker, & Baer, 

2008: 41, 45, 46, 47, 48· Plucker, 1999: 103, 122) όμως στη δική μας έρευνα ήταν το 

μόνο εργαλείο ποσοτικής μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε. Με το ποιοτικό μέρος της 

έρευνάς μας προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε στοιχεία που μπορεί να διαφεύγουν από 

το συγκεκριμένο ποσοτικό εργαλείο (π.χ. κλίμα της τάξης) και να δώσουμε στην έρευνά 

μας μια ευρύτερη διάσταση.  
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Η δημιουργική σκέψη αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο και η αξιολόγησή της 

αδυνατεί να συμπεριλάβει όλες τις σχετικές θεωρίες που πολλές φορές αντικρούουν η 

μία την άλλη. Ο Hocevar (1981) υποστηρίζει ότι οι διαφορετικές μέθοδοι δίνουν ανόμοια 

αποτελέσματα και κάθε έρευνα, ανάλογα τη μέθοδο που χρησιμοποιεί, εξετάζει μια άλλη 

“πλευρά” της δημιουργικότητας (Hocevar, 1981: 458). Νιώθουμε την ανάγκη να 

αναφερθεί ότι πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η δημιουργικότητα εξαρτάται από τον 

τομέα που αφορά και με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να γίνονται οι μετρήσεις (Baer, 2011: 

311, 312). Η έρευνά μας δεν είναι αντίθετη σε αυτές τις θεωρίες όμως υποστηρίζει 

μοντέλα δημιουργικότητας που λαμβάνουν υπόψη τους και τις γενικές δεξιότητες 

δημιουργικής σκέψης που προσμετρούνται από τεστ όπως αυτό που χρησιμοποιήσαμε. 

Σύμφωνα με τον Plucker (1999) σε εκπαιδευτικά πλαίσια τα ψυχομετρικά τεστ 

αποκλίνουσας σκέψης, σαν το TCT-DP, αξιολογούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 

το κατά πόσο η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζει τη δημιουργική σκέψη (Plucker, 

1999: 111). Παρόλη όμως την αποτελεσματικότητά τους, σύμφωνα με μελέτες είναι 

ευαίσθητα σε εξωτερικούς παράγοντες (Kaufman, Plucker, & Baer, 2008: 41, 45, 46, 47, 

48). Ο Plucker (1999) υποστηρίζει ότι σίγουρα δίνουν καλύτερα αποτελέσματα αν 

συνδυαστούν με στοιχεία της προσωπικότητας των υποκειμένων καθώς και με 

κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες (Plucker, 1999: 111). Συμπληρωματικά μπορούν να 

λειτουργήσουν γονείς, δάσκαλοι κτλ. (Urban, 2004: 395). Όμως κάτι τέτοιο ήταν 

δυστυχώς έξω από τα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας.  

Επίσης, το γεγονός ότι χρησιμοποιήσαμε ένα τεστ με μολύβι και χαρτί επηρεάζει 

την ανταπόκριση των συμμετεχόντων (Honzίková, & Krotký, 2014: 48). Δεν έχει 

ερευνηθεί το κατά πόσο το ενδιαφέρον για τη ζωγραφική ή η ικανότητα στο σχέδιο 

επιδρά στα αποτελέσματα (Theurer, Berner, & Lipowsky, 2016). Επιπροσθέτως, το 

ιστορικό αλλά και πολιτισμικό περιβάλλον διαμορφώνει το τι θεωρείται δημιουργικό και 

τι όχι και για αυτό τα ψυχομετρικά τεστ είναι πιθανό κάποιες φορές να μην είναι 

αποτελεσματικά (Ζμπάινος, Μπελογιάννη, & Κατσαμπάνης, 2019: 141). 

Δεν γνωρίζουμε επίσης, κατά πόσο το κλίμα της πανδημίας δημιουργώντας ένα 

κλίμα φόβου και απαγορεύσεων επηρέασε τη δημιουργική σκέψη των παιδιών. Οι 

παρεμβάσεις έγιναν με μάσκες και με περιορισμούς στη σωματική επαφή. 

Προσπαθήσαμε ακολουθώντας τα υποχρεωτικά πρωτόκολλα οι ομάδες των παιδιών να 

μην αναμειγνύονται για μεγαλύτερη ασφάλειά τους. Το γεγονός ότι η λειτουργία δια 

ζώσης του σχολείου διακόπηκε δύο φορές για μεγάλη διάρκεια σίγουρα επηρέασε την 

έρευνα ως παρεμβαλλόμενη μεταβλητή, δεν μπορούμε όμως να προβλέψουμε σε τι 
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βαθμό. Κρίνουμε ουσιαστικής σημασίας ότι τα μαθήματα συνεχίστηκαν εξ αποστάσεως 

και διατηρήθηκε η επαφή με την εμψυχώτρια και με την υπόλοιπη ομάδα.  

Περαιτέρω περιορισμοί της έρευνάς μας είναι η έλλειψη κριτικού φίλου που θα 

μπορούσε να συνδράμει με τη δική του οπτική στα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας 

και στην ανατροφοδότηση του εμψυχωτή. Η απειρία της ερευνήτριας σίγουρα επηρέασε 

την έρευνα. Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του ίδιου του εμψυχωτή, το στυλ 

διδασκαλίας του δασκάλου γενικών γνώσεων του τμήματος αλλά και το κλίμα του 

σχολείου γενικότερα αποτελούν επείσακτες / αλλότριες (extraneous) μεταβλητές9 που 

μπορεί να επέδρασσαν στην εξαρτημένη μεταβλητή.  

Επίσης, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η ομάδα ελέγχου μπορεί να μη συμμετείχε 

στο πρόγραμμα των παρεμβάσεων αλλά παρακολούθησε κανονικά με την ίδια 

εμψυχώτρια το μάθημα θεατρικής αγωγής. Παρόλα αυτά το γεγονός αυτό δεν φαίνεται 

να επηρέασε τα αποτελέσματα της έρευνας. 

  

 

4.4. Προτάσεις για το μέλλον  

 

Η έρευνα σε σχέση με τη δημιουργικότητα και το εκπαιδευτικό δράμα, μπορεί να 

αποτελέσει ένα σημαντικό επιχείρημα ώστε να γίνει αποδεκτό ως μάθημα αλλά και ως 

μέθοδος διδασκαλίας στο ελληνικό σχολείο. Έρευνες για τη δημιουργικότητα, με 

ανεξάρτητες μεταβλητές συνδυασμό τεχνών, πιθανώς να συνδράμουν στη δημιουργία 

ενός κλίματος θετικότερου για την καλλιτεχνική εκπαίδευση. 

Στην Ελλάδα δεν έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες μεγάλης διάρκειας και κλίμακας 

που να συσχετίζουν το εκπαιδευτικό δράμα με τη δημιουργική σκέψη. Είναι σημαντικό 

λοιπόν να διεξαχθούν κάποιες που να εξετάζουν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και 

διαφορετικές ηλικίες αναζητώντας χρήσιμα ευρήματα. Επιπροσθέτως, θα μπορούσαν να 

συνδυαστούν διαφορετικοί ποσοτικοί τρόποι μέτρησης. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί 

το πώς κάποια ποσοτικά εργαλεία λειτουργούν συμπληρωματικά δίνοντας μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα του δημιουργικού προφίλ του ατόμου (Said-Metwaly, Kyndt, & 

Van den Nourtgate, 2017: 260).  

 
9 Στο βιβλίου των Παπαναστασίου και Παπανασταστασίου ονομάζονται επείσακτες (Παπαναστασίου, & 

Παπαναστασίου, 2005: 52) ενώ στο βιβλίο των Εμβαλώτη, Κατσή και Σιδερίδη αλλότριες (Εμβαλώτης, 

Κατσής, & Σιδερίδης, 2006: 9) 
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Κρίνουμε αναγκαίο να εξεταστούν ακόμα και διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης 

του εκπαιδευτικού δράματος σε σχέση με τη δημιουργικότητα, ώστε έτσι να έχουν οι 

εκπαιδευτικοί καλύτερη πληροφόρηση για θετικές πρακτικές. Για μια σφαιρική 

διερεύνηση του φαινομένου της δημιουργικής σκέψης, μπορούν να συμβάλλουν 

συνεντεύξεις γονέων και εκπαιδευτικών καθώς και η αναζήτηση των 

κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που πιθανώς επιδρούν. Ποιοτικές έρευνες θα 

μπορούσαν να μας παρέχουν σημαντικά ανάλογα στοιχεία γονιμοποιώντας τη θεωρία. 

Στα πλαίσια ερευνών για τη δημιουργική σκέψη μπορούν να εμπλακούν ολόκληρες 

εκπαιδευτικές κοινότητες (δάσκαλοι, γονείς, διευθυντές κ.α.). Επίσης, ομάδες 

εκπαιδευτικών θα ήταν ευκταίο να συνεργαστούν με παρόμοιους στόχους. Σε μία τέτοια 

προσπάθεια το εκπαιδευτικό δράμα ως μέθοδος θα ήταν αναντικατάστατο εργαλείο και 

θα εμπλούτιζε τη διδασκαλία διαφορετικών μαθημάτων ή δράσεων καλλιεργώντας και 

τη δημιουργική σκέψη. Την ίδια στιγμή ως ξεχωριστό αντικείμενο θα επιδίωκε την επαφή 

με την τέχνη του θεάτρου και την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Ούτως ή άλλως η 

δημιουργικότητα δεν είναι αποκλειστικό στοιχείο της τέχνης αλλά είναι μέρος της ζωής 

μας (Puccio, & González, 2004: 396). 

Μέσω ποιοτικών μεθόδων είναι δυνατόν να ανακαλύψουμε τις ιδέες των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τη δημιουργική σκέψη και με αυτόν τον τρόπο να 

διαπιστώσουμε τη θέση της στο σχολείο καθώς και τρόπους που θα μπορούσαν να την 

ενισχύσουν. Επιμορφώσεις πάνω σε ένα εκπαιδευτικό δράμα, με ανάλογη κατεύθυνση 

αλλά και σχετική ευαισθητοποίηση και πληροφόρησή τους, πιστεύουμε ότι θα δρούσε 

θετικά για τη δημιουργική σκέψη των ίδιων και των μαθητών τους.   
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Επίλογος  
 

Η δημιουργικότητα / δημιουργική σκέψη αναντίρρητα έχει συμβάλει στην πρόοδο 

του ανθρώπου και στην επιβίωσή του (Shi, Qu, & Liu, 2007: 74). Οι άνθρωποι που 

διακρίνονται για την καθημερινή δημιουργικότητά τους είναι συνήθως χαρούμενοι και 

μπορούν να αντιμετωπίσουν αγχογόνες καταστάσεις. Επίσης έχουν περισσότερες 

πιθανότητες επαγγελματικής επιτυχίας (Beghetto, Kaufman & Baer, 2015: 3). Διατηρούν 

τη σωματική και την ψυχική τους υγεία και λειτουργούν αποτελεσματικά στις 

προκλήσεις της ζωής (Runco, 2004: 659). Η δημιουργικότητα, όταν αποτελεί 

αυτοέκφραση, έχει θεραπευτική διάσταση αφού εξωτερικεύει συναισθήματα 

(Beetlestone, 1998: 2). 

Επειδή το μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί και καλούμαστε να ανταποκριθούμε 

σε νέες, απρόσμενες προκλήσεις, οι δημιουργικές ικανότητες βοηθούν τα παιδιά να 

αντιμετωπίσουν με επιτυχία ό, τι τους επιφυλάσσεται (Beghetto, 2010: 447). Το σχολείο 

αν και θα έπρεπε να τους δίνει εφόδια για το αβέβαιο μέλλον που ανοίγεται μπροστά 

τους, όχι μόνο δεν συνδράμει στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης αλλά συχνά 

πετυχαίνει το αντίθετο (Beghetto, 2010: 450).  

Μελέτες σχετιζόμενες με μεθόδους και στυλ διδασκαλίας ευνοϊκά για τη 

δημιουργική σκέψη, κρίνονται αναγκαίες. Η δημιουργικότητα δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως κάτι ξεχωριστό από το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων (Beghetto, 

2010: 448) αλλά να εντάσσεται σε κάθε μάθημα. Το εκπαιδευτικό δράμα, σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, μπορεί να συνεισφέρει στο να αλλάξει το κλίμα του 

σχολείου, να δημιουργήσει κίνητρα, να καλλιεργήσει τη φαντασία αλλά και τη διάθεση 

για πειραματισμό, χωρίς φόβο λάθους.  

Τα παιδιά μπαίνουν γεμάτα ερωτήσεις στο σχολείο (DiYanni, 2016: 143) με 

διάθεση να ανακαλύψουν τον κόσμο. Αυτή η περιέργεια θα πρέπει να καλλιεργείται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Χωρίς βεβαιότητες, με εργαλείο τη φαντασία, 

ο δάσκαλος του εκπαιδευτικού δράματος ονειρεύεται οι μαθητές του να συνεχίζουν με 

ενθουσιασμό, χωρίς φόβο και με συνεργατική διάθεση να αναζητούν τις άπειρες 

ερωτήσεις ή απαντήσεις σχετικά με τον κόσμο μας. Και φυσικά συνεχίζει να ερευνά 

δοκιμάζοντας καινούριους τρόπους να γίνει το σχολείο ένας χώρος δημιουργίας.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Παράρτημα 1: Test for Creative thinking – Drawing production. 
 

Μέρος Α. 
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Μέρος Β. 
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Παράρτημα 2: Παρεμβάσεις 
 

Στόχοι του προγράμματος των παρεμβάσεων ήταν: 

• Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τη δημιουργική τους σκέψη. 

• Να καλλιεργηθεί η αυτοπεποίθηση των μαθητών. 

• Να δημιουργηθεί κλίμα ασφάλειας μέσα στην τάξη. 

• Να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις. 

• Να καλλιεργήσουν το αίσθημα της αποδοχής. 

• Να τολμήσουν χωρίς να φοβούνται ότι θα αποτύχουν. 

• Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές τους εκπαιδευτικού δράματος και με αρχές του 

θεάτρου (ρόλος, δραματικός κόσμος, κτλ.) 

• Να μπουν μέσα σε φαντασιακούς κόσμους. 

• Να αναζητήσουν διαφορετικές οπτικές.  

1η ενότητα. 

Πραγματοποιήθηκε σε 2 συναντήσεις διάρκειας 1 διδακτικής ώρας η καθεμιά.  

 

Η ιστορία του πρίγκιπα Άντριου του Φαρσάκια. 

Στόχοι: 

• Να αναπτύξουν την φαντασία τους δοκιμάζοντας διαφορετικές ιδέες, μπαίνοντας 

σε διαφορετικούς ρόλους και καταστάσεις. 

• Να συνηθίσουν να δουλεύουν σε ρόλο. 

• Να γνωρίσουν την τεχνική “δάσκαλος σε ρόλο”. 

• Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση. 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι έχουμε θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά.  

Δάσκαλος - Αφηγητής:  

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας πρίγκιπας ο οποίος έμενε μόνος στο βασίλειο του 

και βαριόταν. Ο πρίγκιπας αυτός εκτός του ότι ήταν πολύ άτακτος είχε κάποιες μαγικές 

δυνάμεις και τις χρησιμοποιούσε για να διοργανώνει φάρσες…  

 

Μέσω ιδεοθύελλας δίνουμε ένα όνομα στον πρίγκιπα και στη χώρα του.  

 

Δάσκαλος - Αφηγητής:  
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Ο πρίγκιπας διοργάνωνε μεγάλα πάρτι. Σε αυτά πάγωνε όλους τους παρισταμένους με 

τις μαγικές του δυνάμεις και μόνο αυτός μπορούσε να κινείται.  

 

Δραστηριότητα: Παιχνίδι ευαισθητοποίησης  Ο Άτακτος Πρίγκιπας.  

Περιγραφή του παιχνιδιού: Ένα παιδί βγαίνει έξω. Η εμψυχώτρια ορίζει τον άτακτο 

πρίγκιπα. Το παιδί  που απουσιάζει επιστρέφει και στόχος του είναι να ανακαλύψει ποιος 

είναι ο άτακτος πρίγκιπας. Βάζουμε μουσική και όταν σταματά μένουμε όλοι ακίνητοι. 

Μόνο αυτός που έχει οριστεί ως ο άτακτος πρίγκιπας μπορεί να κινηθεί, όμως πρέπει να 

το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προδοθεί στο παιδί που τον αναζητά.   

 

Δάσκαλος - Αφήγητης:  

Μία από τις διασκεδάσεις του πρίγκιπα της ιστορίας μας ήταν ότι μπορούσε να 

μεταμορφώνει τα πάντα. Χρησιμοποιώντας αυτήν του την ικανότητα έκανε φάρσες στους 

υπηκόους του γιατί ήθελε απλά να τους φέρνει σε δύσκολη θέση, να τους βλέπει και να 

γελάει. Μία από τις αγαπημένες του φάρσες ήταν να μεταμορφώνει τα πάντα… σε 

μολύβια. 

 

Δραστηριότητα: Οι μαθητές καλούνται να μπουν στον ρόλο ενός πολίτη της χώρας του 

πρίγκιπα που έκανε φάρσες. Μας δείχνουν μία σκήνη της ζωής τους όπου ένα αντικείμενο 

που χρησιμοποιούν μεταμορφώνεται ξαφνικά σε μολύβι.   

 

Δάσκαλος - Αφήγητης:  

Κάτι άλλο που τον ευχαριστούσε πολύ ήταν να γίνεται αόρατος. Ως αόρατος διοργάνωνε 

περίεργα “παιχνίδια” στους πολίτες της χώρας του.  

 

Δραστηριότητα: Τεχνική “ιδεοθύελλας”, τί μπορεί να κάνει κανείς αν είναι αόρατος; 

 

Δραστηριότητα: Οι μαθητές σε ζευγάρια δείχνουν στο σύνολο της τάξης μια σκηνή όπου 

ο πρίγκιπας που έκανε φάρσες γίνεται αόρατος και κάνει διάφορες σκανδαλιές.  

 

Δάσκαλος - Αφηγητής:  

Οι κάτοικοι του βασιλείου δεν τον συμπαθούσαν και ήταν πολύ θυμωμένοι με όλα αυτά 

που συνέβαιναν. Αποφάσισαν λοιπόν να συγκεντρωθούν στο δημοτικό συμβούλιο για να 

αποφασίσουν τι μπορεί να γίνει. 
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Δάσκαλος σε ρόλο γραμματέα στο δημοτικό συμβούλιο: 

Σας καλωσορίζω στο δημοτικό συμβούλιο. Πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι πάρα πολύ 

εξοργισμένη. Τις προάλλες ενώ ήμουν στο μπάνιο ήρθε ο πρίγκιπας μας, αόρατος, και 

μου έκανε μια φάρσα. Εκεί που ήταν το σαπούνι έβαλε ένα αυγό, και έγινα χάλια. Δυο 

ώρες πλενόμουνα για να φύγουν τα τσόφλια από πάνω μου. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να 

πάρουμε αποφάσεις. Τι νομίζετε; 

 

Δραστηριότητα: Μαθητές σε ρόλο δημοτικών συμβούλων (κοινός ρόλος) λένε τις ιδέες 

τους. 

 

Δάσκαλος σε ρόλο αφηγητή: 

Δυστυχώς ή ευτυχώς ο πρίγκιπας, αόρατος, παρακολουθούσε το συμβούλιο και 

πραγματικά έπεσε από τα σύννεφα. Ούτε στιγμή δεν είχε φανταστεί ότι μπορεί να μη 

γελάνε οι συμπολίτες του με τις φάρσες του. Δεν του είχε περάσει απ’ το μυαλό  ότι 

μπορεί να τους ήταν τόσο αντιπαθής.  

 

Δραστηριότητα: Τεχνική “ρόλος στον τοίχο”. 

Η εμψυχώτρια τοποθετεί το περίγραμμα του πρίγκιπα που έκανε φάρσες στον τοίχο. Οι 

μαθητές κολλάνε χαρτάκια έξω και μέσα από το περίγραμμα. Μέσα στο περίγραμμα 

γράφουν τι αισθάνεται ο ίδιος και έξω από το περίγραμμα τι σκέφτονται οι άλλοι για 

αυτόν.  

 

Δάσκαλος-Αφηγητής:  

Ο πρίγκιπας στενοχωρήθηκε πάρα πολύ και αφού σκέφτηκε πού θα μπορούσε να πάει 

για να ζητήσει συμβουλή πήγε στους δασκάλους του. 

 

Δραστηριότητα: Δάσκαλος σε ρόλο πρίγκιπα ζητάει βοήθεια-συμβουλή από τους 

μαθητές που είναι σε ρόλο σοφών δασκάλων. 

Ανάλογα τι θα τον συμβουλέψουν οι δάσκαλοι ο πρίγκιπας επιστρέφει στο Δημοτικό 

συμβούλιο και από κοινού παίρνουμε μια απόφαση για το πως μπορούν να τον 

εμπιστευτούν οι πολίτες. 
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Δραστηριότητα: Αφού δίνεται λύση στο δράμα ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν ο 

καθένας ένα θετικό και ένα αρνητικό του χαρακτήρα του Πρίγκιπα. 

(Σημείωση: Η μία ομάδα έγραψε ένα τραγούδι που ο πρίγκιπας που έκανε φάρσες θα 

τραγουδήσει στους υπηκόους του για να  τον συγχωρήσουν. Η άλλη ομάδα θεώρησε ότι 

μπορεί να ζητήσει συγγνώμη και να υποσχεθεί ότι δεν θα το ξανακάνει εκτός από μία 

μέρα το χρόνο που θα είναι αφιερωμένη στις φάρσες. Οι μαθητές δημιούργησαν ζωντανές 

εικόνες από εκείνη τη μέρα).  

 

Δάσκαλος – Αφηγητής:  

Τα χρόνια πέρασαν. Ο Πρίγκιπας μεγάλωσε. Μετά από δέκα χρόνια όλα ήταν 

διαφορετικά. 

 

Δραστηριότητα: Τι πιστεύετε ότι συνέβη μετά από 10 χρόνια; Σε ομάδες των 2-3 ατόμων 

δείξτε μας τι μπορεί να έχει συμβεί.  

 

Αναστοχασμός συζήτηση:  

Σας έχει συμβεί ένα αστείο που έχετε πει να έχει παρεξηγηθεί; 

Γιατί νομίζετε πως μπορεί να συμβεί αυτό; 

Έχετε δώσει σε κάποιον δεύτερη ευκαιρία; 

Σας έχουν δώσει δεύτερη ευκαιρία; 

Με τί προϋποθέσεις; 

 

2η ενότητα 

Πραγματοποιήθηκε σε 2 συναντήσεις διάρκειας 1 διδακτικής ώρας η καθεμιά.  

 

Ο Ονειροφαγανιάρης/Ονειροφάγος 

Η ιστορία που χρησιμοποιήθηκε ως έμπνευση για αυτήν την ενότητα είναι η ιστορία The 

dream eater (Booth, 2005a: 49) 

 

Στόχοι: 

• Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με το συναίσθημά τους και κυρίως τον φόβο. 

• Να δημιουργήσουν ως ομάδα έναν φανταστικό κόσμο. 

• Να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις.  
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• Να μπουν σε ρόλους. 

• Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές “ανίχνευση σκέψης” και “ανακριτική καρέκλα”. 

Δραστηριότητα: Η εμψυχώτρια βάζει μουσική και αναφέρει στους μαθητές ένα 

συναίσθημα π.χ. χαρά, λύπη, φόβος, θυμός. Όταν η μουσική σταματά οι μαθητές 

παγώνουν σε μία στάση που για αυτούς χαρακτηρίζει αυτό το συναίσθημα. Ακολουθεί η 

τεχνική “ανίχνευση σκέψης” όπου η εμψυχώτρια περνώντας αναμεσά τους και 

ακουμπώντας τους στο κεφάλι, τους ζητά να πουν τι σκέφτονται.   

 

Δραστηριότητα: Οι μαθητές σε δυάδες προετοιμάζονται για να μας δείξουν έναν εφιάλτη 

και ένα καλό όνειρο. Μετά το παρουσιάζουν στο σύνολο της τάξης.  

. 

Δάσκαλος – Αφηγητής: 

Κλείστε τα μάτια σας. Φανταστείτε ένα χωριό όπου όλοι βλέπουν εφιάλτες. Οι χειρότεροι 

φόβοι τους γίνονται πραγματικοί στο όνειρό τους. Και κάθε πρωί ξυπνάνε κουρασμένοι 

και φοβισμένοι από ό,τι έχουν δει την προηγούμενη νύχτα. 

 

Δραστηριότητα: Βρίσκουμε πιθανά ονόματα για το χωριό και τελικά ψηφίζουμε το 

αγαπημένο μας. 

  

Δραστηριότητα: Ο εμψυχωτής χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες 2-3 ατόμων και μοιράζει 

κάρτες. Σε κάθε κάρτα αναγράφεται το όνομα, η ιδιότητα και η ηλικία ενός κατοίκου του 

χωριού. Ζητά από τις ομάδες να μας δείξουν το όνειρο του. 

Βλέπουμε τις ομάδες και δίνουμε ανατροφοδότηση.   

 

Δάσκαλος-Αφηγητής: 

 Μια μέρα ένα παιδί που ζούσε στο χωριό πήγε μια βόλτα στη λίμνη. Εκεί καθώς ήταν 

κουρασμένο από τους εφιάλτες που έβλεπε κάθε βράδυ το πήρε ο ύπνος. Καθώς 

κοιμότανε άκουσε κάποιον να φωνάζει βοήθεια. Ξυπνάει και βλέπει ένα πλάσμα στη 

λίμνη να παλεύει για να μη βουλιάξει. Χωρίς να χάσει στιγμή ρίχνει ένα σκοινί και 

αρχίζει να τραβάει το πλάσμα προς το μέρος του. Κατορθώνει να το σώσει. Το πλάσμα 

αυτό ήταν ο Ονειροφαγανιάρης. Ο Ονειροφαγανιάρης ένιωθε μεγάλη ευγνωμοσύνη για 

το παιδί που τον έσωσε και για να το ευχαριστήσει προσφέρθηκε να φάει όποιους και 

όσους εφιάλτες του ζητήσει. 
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Δραστηριότητα: Ζητάμε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν τον πλάσμα που τρώει τους 

εφιάλτες.  

 

Ο δάσκαλος παρουσιάζει την κούκλα που θα παίξει τον ρόλο του Ονειροφαγανιάρη.    

 

Δραστηριότητα: Αφού οι μαθητές γνωρίσουν την κούκλα Ονειροφαγανιάρη, 

πραγματοποιείται μια “τελετή”. Οι κάτοικοι του χωριού προσφέρουνε τον εφιάλτη τους 

στον Ονειροφαγανιάρη και αυτός τον τρώει με βουλιμία λέγοντας τι γεύση έχει. 

 

Δάσκαλος- Αφηγητής: 

Ο Ονειροφαγανιάρης έγινε πολύ διάσημος και αγαπητός αφού απελευθέρωσε ουσιαστικά 

το χωριό από τους εφιάλτες και όπως ήταν λογικό όλοι ήθελαν να μάθουν γι’ αυτόν.   

 

Δραστηριότητα: Μαθητές σε ρόλο δημοσιογράφων παίρνουν συνέντευξη από τον 

Ονειροφαγανιάρη. Ο Δάσκαλος εμψυχώνει τον Ονειροφαγανιάρη. Τεχνική “ανακριτική 

καρέκλα”.   

 

Δραστηριότητα: Ζητάμε από τα παιδιά να μας δείξουν σε ομάδες 2-3 τι συνέβη μετά στην 

ιστορία.  

 

Δραστηριότητα: Εμπνεόμενοι από την μέθοδο Scamper (Βλέπε κεφάλαιο Σχεδιασμός 

παρεμβάσεων) αναζητάμε μια εναλλακτική δράση σε περίπτωση που αφαιρέσουμε από 

την ιστορία τον κεντρικό ήρωα, τον Ονειροφαγανιάρη. Τα παιδιά σε ομάδα των 2-3 

καλούνται να συνεχίσουν μια ιστορία που αρχίζει: Μια φορά ήταν ένα χωριό όπου όλοι 

έβλεπαν εφιάλτες ώσπου μια μέρα… 

Τι θα συνέβαινε στο χωριό;  

Πως θα μπορούσαν να σωθούν οι κάτοικοι;  

 

Δραστηριότητα: Ζητάμε από τους μαθητές να μας δείξουν τα καλά όνειρα των χωριανών 

τώρα που εφιάλτες έχουν φύγει. 

 

Αναστοχασμός: Συζητάμε για τα όνειρά μας. Τι φοβόμαστε; Τι ονειρευόμαστε; Ποια 

είναι η δύναμη της φαντασίας; 
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3η ενότητα  

Πραγματοποιήθηκε σε 2 συναντήσεις διάρκειας 1 διδακτικής ώρας η καθεμιά.  

 

Πλήθος Εναλλακτικές – Εργαστήριο Δημιουργική Σκέψης 

Η ενότητα αυτή είναι εμπνευσμένη από ανάλογες δραστηριότητες του βιβλίου The new 

dramathemes: 3rd edition (Swartz, 2002: 42, 43) 

 

Στόχοι: 

• Εξοικείωση με την τεχνική της “ιδεοθύελλας”. 

• Εξάσκηση με τεχνικές δημιουργικής σκέψης. 

• Αναζήτηση ποσότητας ιδεών. 

• Συνδυασμός διαφορετικών ιδεών. 

• Αναζήτηση πρωτοτυπίας. 

• Προβληματισμός για τον μελλοντικό κόσμο. 

Δραστηριότητα: Κοινές αντιδράσεις. 

Δημιουργούμε έναν κύκλο. Ένας μαθητής βρίσκεται  στο κέντρο του. Θα πρέπει να 

αντιδράσει με τη φράση «Αχ! Τι ωραία!». Οι υπόλοιποι μαθητές θα πρέπει να σκεφτούν 

τι θα πρέπει να του πουν για να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο.  

 

Δραστηριότητα: Συνεχίζουμε την προηγούμενη δραστηριότητα μόνο που τώρα η 

αντίδραση θα είναι «Αχ! Τι κρίμα!».  

 

Δραστηριότητα: Τεχνική “Ιδεοθύελλα”. 

Αφού βάζουμε τον κανόνα ότι δεν θα κρίνουμε κατά τη διάρκεια της παραγωγής ιδεών, 

ζητάμε από τα παιδιά να πουν όσο πιο πολλά πράγματα μπορούν που έχουν τρύπες. Μετά 

όσο πιο πολλά πράγματα τους έρχονται στο μυαλό που είναι απαλά. 

 

Δραστηριότητα: Είστε εφευρέτες και δουλεύετε σε μια εταιρία που ζητά από σας να 

εφεύρετε κάτι που δεν υπάρχει αλλά που χρειάζεται και θα βοηθήσει τη ζωή των 

συνανθρώπων σας. Αφού προετοιμαστείτε, παρουσιάστε τις ιδέες σας στους άλλους 

επιστήμονες. 
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Δραστηριότητα: Σε ομάδες 2-3 παρουσιάστε ένα καινούριο προϊόν. Εμπνευστείτε από 

την προηγούμενη δραστηριότητα και συνδυάστε αυτή τη φορά τις ιδέες σας.  Στόχος σας 

είναι οι θεατές να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το προϊόν, δώστε του όνομα, δείξτε 

τι μπορεί να κάνει.  

 

Δραστηριότητα – Συζήτηση: Πώς θα είναι η ζωή στο μέλλον; 

 

Δάσκαλος-Αφηγητής:  

Βρισκόμαστε στο έτος 2150. Όλα είναι διαφορετικά. Πως ζουν οι άνθρωποι; Είναι 

χαρούμενοι; Είναι δυστυχισμένοι; Τι δουλειές υπάρχουν; Τι κάνουν τον ελεύθερό τους 

χρόνο.   

 

Δραστηριότητα: Τα παιδιά 2-3 μας δείχνουν τη ζωή στο μέλλον.  

(Σημείωση: Στο τμήμα Β υπήρχαν μπαλόνια στην αίθουσα επειδή τα παιδιά είχαν 

οργανώσει πάρτι στη δασκάλα τους που είχε γενέθλια. Με δική τους πρωτοβουλία τα 

παιδιά τα ζωγράφισαν και τα εμψύχωσαν χρησιμοποιώντας τα ως κούκλες στην 

τελευταία δραστηριότητα). 

 

Αναστοχασμός: Τα παιδιά γράφουν ένα μήνυμα στις μελλοντικές γενιές. Αν θέλουν το 

κοινοποιούν στην ομάδα. 

 

Ενότητα 4  

(Έγινε διαδικτυακά σε 3 συναντήσεις των 30 λεπτών. Δεν εντάσσεται στις 12 κυρίως 

παρεμβάσεις αν και στοχεύει στη δημιουργική σκέψη. Πραγματοποιήθηκε για να μη 

χάσουν τα παιδιά επαφή με το πρόγραμμα). 

 

Το ταξίδι του γίγαντα  

Εμπνευστήκαμε από το γνωστό μυθιστόρημα του Swift (1985) Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ 

που έχει διασκευαστεί πολλές φορές για παιδιά. Το κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε στο 

εκπαιδευτικό δράμα ήταν το ταξίδι του ήρωα στη χώρα των Λιλιπούτειων. Σε αυτό το 

νησί όπου όλοι είναι μικροσκοπικοί και αυτός φυσικά γίγαντας.    
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Στόχοι: 

• Να δημιουργήσουν οι  μαθητές ένα φανταστικό κόσμο. 

• Να αναζητήσουν πρωτότυπες ιδέες. 

• Να προσεγγίσουν ένα θέμα από διαφορετικές οπτικές. 

• Να αποκτήσουν ενσυναίσθηση. 

• Να εξασκηθούν σε τεχνικές λύσης προβλημάτων. 

• Να συνηθίσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες.  

• Να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση.  

Δάσκαλος – Αφηγητής: Σήμερα ετοιμαστείτε να μπούμε σε ένα πλοίο και να ταξιδέψουμε 

σε κόσμους διαφορετικούς. Η φαντασία μας θα είναι απεριόριστη. Σκεφτείτε ό, τι πιο 

τρελό. Άγνωστα νησιά όπου η ζωή και τα πλάσματα που ζουν εκεί είναι εντελώς 

διαφορετικά.  

 

Δραστηριότητα: Κατευθυνόμενος Αυτοσχεδιασμός (πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 

ενεργοποίησης των μαθητών). Κάνουμε ένα φανταστικό ταξίδι και μεταμορφωνόμαστε 

σε φανταστικά ζώα, σε ρομπότ, σε γίγαντες, σε μικροσκοπικά ανθρωπάκια, σε 

ανθρώπους που έχουν κάποιο περίεργο χαρακτηριστικό, κτλ.  

 

Δραστηριότητα: Τα παιδιά χρησιμοποιώντας αντικείμενα και μεταμφιέσεις που έχουν 

στο σπίτι τους μας παρουσιάζουν ένα φανταστικό νησί. Ποιο το όνομά του, ποιοι ζούνε 

εκεί, τι τρώνε, κτλ. 

 

Δάσκαλος – Αφηγητής:  

Καλώς ήρθατε στο νησί των Λιλιπούτιων. Εδώ οι άνθρωποι είναι μικροί, σαν playmobil, 

και η ζωή τους μοιάζει με τη δικής μας. Αυτό που είναι διαφορετικό είναι ότι όλα στο 

νησί τους είναι μικροσκοπικά.   

 

Δραστηριότητα: Προβάλλοντας ένα χάρτη με το σχεδιάγραμμα ενός νησιού γράφουμε τι 

φανταζόμαστε ότι υπάρχει πάνω στο νησί των Λιλιπούτιων.   

 

Δάσκαλος – Αφηγητής: 

Όλα ήταν όμορφα. Ώσπου μια μέρα… 
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Δραστηριότητα: Τους μοιράζεται ηλεκτρονικά μία εικόνα. Πρόκειται για την εικόνα 

όπου ο Γκιούλιβερ εμφανίζεται ξαπλωμένος και δεμένος με μικρά νήματα και γύρω του 

υπάρχουν μικροσκοπικά ανθρωπάκια.  Ζητείται από τα παιδιά να περιγράψουν τι 

βλέπουν, τι νομίζουν ότι βλέπουν και τι τους προβληματίζει.  

(Στο βιβλίο Story works (2000) των Booth και Barton αναφέρεται αυτή η προσέγγιση σε 

σχέση με ένα ποίημα που τίθεται ως προκείμενο.) 

 

Δραστηριότητα: Ζητάμε από δύο εθελοντές να πραγματοποιήσουν τον εξής 

αυτοσχεδιασμό. Το ένα παιδί είναι ένας λιλιπούτιος που κάνει βόλτα και ξαφνικά 

σκοντάφτει στο σώμα ενός γίγαντα που κοιμάται δίπλα στη θάλασσα. Φοβισμένος τρέχει 

να ειδοποιήσει τον βασιλιά του νησιού. Ο βασιλιάς στην αρχή δεν τον πιστεύει μετά όμως 

αποφασίζει να μεταβεί μαζί με στρατιώτες στο σημείο. 

 

Δραστηριότητα: Ο καθένα μόνος του σε παντομίμα, συνοδεία μουσικής, μας δείχνουν τι 

κάνουν οι λιλιπούτιοι για να ακινητοποιήσουν τον γίγαντα. 

 

Δραστηριότητα: Ζητάμε από τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα ηχητικό περιβάλλον με το 

τι άκουσε ο γίγαντας όταν ξύπνησε πριν ανοίξει ακόμα τα μάτια του. 

 

Δάσκαλος – Αφηγητής: 

Οι Λιλιπούτιοι είναι διχασμένοι. Τι να κάνουν; Να αφήσουν τον γίγαντα να μείνει μαζί 

τους; Μπορεί να να γίνει αυτό; Τι προβλήματα δημιουργεί; Να τον διώξουν; Αλλά πώς 

μπορεί να φύγει απ’ το νησί; Στα προβλήματά τους καλούνται να βρουν δημιουργικές 

λύσεις.   

 

Δραστηριότητα: Ζητάμε από την τάξη να μπει στον ρόλο των Λιλιπούτιων. Συζητάμε τι 

προβλήματα θα δημιουργούσε να μείνει ο γίγαντας στο νησί των Λιλιπούτιων. Συζητάμε 

τι θετικά θα είχε αυτό το ενδεχόμενο. Βρίσκουμε δημιουργικές λύσεις για οποιαδήποτε 

δυσκολία αναφέρεται.  

 

Δάσκαλος – Αφηγητής:  

Ο γίγαντας προσπάθησε να κινηθεί, ξαναπροσπάθησε αλλά ήταν δεμένος από παντού. 

Κοίταξε τα μικρά ανθρωπάκια… τόοοοσο μικροσκοπικά. Κουρασμένος καθώς ήταν τον 
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πήρε ο ύπνος. Τα όνειρα που είδε ήταν πολύ περίεργα. Πότε όμορφα όνειρα, πότε 

εφιάλτες. Και πάντα στα όνειρά του έβλεπε και αυτά τα μικρά ανθρωπάκια.  

 

Δραστηριότητα: 

Ζητάμε από τους μαθητές να φτιάξουν ένα μικρό ανθρωπάκι σε ένα χοντρό χαρτί και να 

μας το παρουσιάσουν. Πώς τον λένε. Πόσο χρονών είναι; Τί επάγγελμα κάνει; Ποια είναι 

τα χόμπι του; 

Αφού μας παρουσιάσουν το ανθρωπάκι, μας δείχνουν ένα από τα όνειρα του γίγαντα. 

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εαυτό τους στο ρόλο του γίγαντα ή κάποια μεγάλη 

κούκλα και το ανθρωπάκι σε ρόλο Λιλιπούτιου. 

 

Δάσκαλος – Αφηγητής:  

Οι μέρες περνούν. Πηγαίνουν συχνά στον γίγαντα φαγητό και νερό. Τρώει πολύ… 

Διψάει πολύ… Μία μέρα τους ζητάει να του ελευθερώσουν το ένα του χέρι. Τους δείχνει 

ότι δεν θα τους κάνει κακό. Βγάζει από την τσέπη του ένα χαρτί και ένα μολύβι και τους 

γράφει ένα γράμμα: 

« Δεν θα σας κάνω κακό. Αφήστε με να μείνω». 

 

Δραστηριότητα: Ψηφίζουμε. Οι προτάσεις που μπορεί να ψηφίσουν οι μαθητές είναι: Να 

μείνει. Να μείνει δοκιμαστικά για μία βδομάδα (Η ιδέα προτάθηκε από μαθήτρια του 

τμήματος Β΄). Να τον διώξουμε.  

(Στο τμήμα Β επειδή υπήρχε ισοψηφία μπήκε πρόσθετη δραστηριότητα “δάσκαλος σε 

ρόλο γίγαντα” ώστε τα παιδιά να πάρουν παραπάνω πληροφορίες για αυτόν). 

 

Δραστηριότητα: Σε ομάδες των 3-4 οι μαθητές δείχνουν το τέλος της ιστορίας. Τί συνέβη 

τελικά; (Σε αυτή τη δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα breakout sessions 

ώστε να χωριστούν οι μαθητές σε ομάδες).   

 

Αναστοχασμός: Δείξτε με το σώμα σας σε παγωμένη εικόνα (άγαλμα)  κάτι από την 

ιστορία του γίγαντα που σας εντυπωσίασε. 

 

5η ενότητα 

Πραγματοποιήθηκε σε 3 συναντήσεις διάρκειας 1 διδακτικής ώρας η καθεμιά.  
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Τρίτη  

Η ενότητα αυτή είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο Tuesday, του David Wiesner (1994) 

που αποτελείται από εικόνες και ελάχιστο κείμενο. Οι μαθητές μπορούν να 

δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία μέσα από τις εικόνες (Booth, & Barton, 2000: 77) 

 

Στόχοι: 

• Ανάπτυξη της φαντασίας. 

• Αναζήτηση πρωτότυπων ιστοριών. 

• Εμβάθυνση σε μία ιστορία.  

• Συνεργασία σε ομάδες. 

• Εξοικείωση με την τεχνική “παγωμένη εικόνα”. 

Σημείωση: Πριν να μπούμε στην ιστορία παίξαμε ένα ομαδικό παιχνίδι μιας και η 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από μεγάλο διάστημα παύσης λειτουργίας του 

σχολείου. Η πλειοψηφία των παιδιών δεν είχε συναντηθεί εδώ και μήνες.  

 

Δραστηριότητα – Παιχνίδι: Ένας μαθητής πέρναγε σε όποιον ήθελε από την ομάδα ένα 

παλαμάκι αφού τον κοίταζε στα μάτια. Αυτός σε έναν άλλον κτλ. Για μεγαλύτερη 

δυσκολία και συγκέντρωση μετά από λίγο είχαμε δύο παλαμάκια να “τριγυρνούν” μέσα 

στην τάξη.    

 

Δάσκαλος σε ρόλο νυχτοφύλακα: 

Χτες, Τρίτη, όταν έπεσε η νύχτα και βρισκόμουν μπροστά στο παράθυρο είδα το πιο 

παράξενο θέαμα της ζωής μου. Πολλά βατράχια πάνω σε μεγάλα νούφαρα πέταγαν πάνω 

από την κοιμισμένη πόλη. Πως είναι δυνατόν να έχει συμβεί αυτό; 

 

Δραστηριότητα: Τους ζητάμε να συμπληρώσουν τη φράση: Τα βατράχια μπορούν να 

πετάνε το βράδυ γιατί…  

Δραστηριότητα: Δείχνουμε δύο εικόνες από το βιβλίο. Ζητάμε να τις αναπαραστήσουν 

ως “παγωμένες εικόνες” και να τις ζωντανέψουν για λίγα δευτερόλεπτα έτσι ώστε να 

ακούμε τις φωνές των πρωταγωνιστών. Στη μία εικονίζεται ένας άνδρας που τρώει στην 

κουζίνα του ένα σάντουιτς ενώ βατράχια πετάνε έξω από το παράθυρό του. Στη δεύτερη 

εικονίζεται μία ηλικιωμένη κυρία που κοιμάται στην πολυθρόνα του σαλονιού της 
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μπροστά στην τηλεόραση ενώ βατράχια παίζουν με το τηλεκοντρόλ και υπερίπτανται 

μέσα στο δωμάτιο.  

 

Δραστηριότητα: Ζητάμε από τους μαθητές να φτιάξουν μικρές σκηνές με ανάλογο θέμα. 

Αρχίζουν με παγωμένη εικόνα ξεπαγώνουν για κάποια δευτερόλεπτα και παγώνουν ξανά.   

 

Δραστηριότητα: Τί θα έγραφαν τα βατράχια στο ημερολόγιό τους το επόμενο πρωί; Η 

δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε προφορικά με τους μαθητές σε ρόλο βατράχων. 

 

Δάσκαλος - Αφηγητής:  

Όταν ξημέρωσε όλα φαίνονταν κανονικά. Το μόνο παράξενο ήταν ότι νούφαρα από τη 

λίμνη βρίσκονταν παντού ακόμα και στο μέσον του δρόμου. 

Δραστηριότητα: Τοποθετούμε φύλλα στο πάτωμα. Κολλάμε στον πίνακα την εικόνα 

όπου ντεντέκτιβ, πολίτες και δημοσιογράφοι φαίνονται να αναζητούν τι συνέβη το 

προηγούμενο βράδυ. Ζητάμε από τα παιδιά να την αναπαραστήσουν παίρνοντας τη θέση 

κάποιου που εικονίζεται σε αυτήν. Όταν η εμψυχώτρια πλησιάζει κάποιον ακούμε τι 

σκέφτεται ή τι λέει.    

 

Δραστηριότητα: Ραδιοφωνικός σταθμός ανθρώπων. Ραδιοφωνικός σταθμός ζώων. 

Δείξτε μας τι μεταδίδει ο κάθε σταθμός την επόμενη μέρα. 

 

Η δασκάλα δείχνει τις τελευταίες εικόνες του βιβλίου. 

Δάσκαλος σε ρόλο αφηγητή:  

Αυτό που είδατε συνέβη την επόμενη Τρίτη. Αντί για βατράχια στον ουρανό της πόλης 

εμφανίστηκαν γουρούνια να κάνουν τη βόλτα τους πετώντας. Και μετά από ακόμα μια 

βδομάδα, Τρίτη βράδυ, κάτι άλλο περίεργο συνέβη.  

Ζητάμε από τους μαθητές σε ομάδες των 2-3 να μας παρουσιάσουν τι συνέβη στην πόλη 

την επόμενη Τρίτη το βράδυ.   

 

Αναστοχασμός: Πάνω στα νούφαρα οι μαθητές συνεχίζουν τη φράση “Νιώθω 

δημιουργικός όταν…” 

 

Ενότητα 6 

Πραγματοποιήθηκε σε 3 συναντήσεις διάρκειας 1 διδακτικής ώρας η κάθε μια.  
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Επίσκεψη στη Χώρα της Φαντασίας. 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει στοιχεία από την ενότητα που παρουσιάζει η Baldwin 

(2008a) στο βιβλίο της The primary drama Handbook. Επειδή η ανάλογη ενότητα 

απευθυνόταν σε μικρότερα παιδιά έγιναν πολλές αλλαγές (Baldwin, 2008a: 62-68) 

.   

 

Στόχοι: 

• Καλλιέργεια της φαντασίας. 

• Δημιουργία πρωτότυπων ιστοριών. 

• Εξοικείωση με τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος. 

• Επένδυση στον δραματικό κόσμο. 

• Δημιουργική λύση προβλημάτων. 

• Ελεύθερη έκφραση διαφορετικών απόψεων. 

• Εξοικείωση με διαφορετικές οπτικές για το ίδιο θέμα.  

 

Δάσκαλος σε ρόλο πωλητή: 

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Είστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί σήμερα πουλάμε 

εισιτήρια για να μπορέσετε να επισκεφτείτε τη χώρα της φαντασίας. Εκεί δεν θα βρείτε 

τη Χιονάτη και τη Σταχτοπούτα, τον κοντορεβιθούλη και τον Πίτερ Παν αλλά ήρωες 

διαφορετικούς. Πάρτε παρακαλώ το εισιτήριο σας. Και θυμηθείτε για να μπείτε στη 

Χώρα της Φαντασίας πρέπει να πείτε τη μαγική λέξη και να κάνετε τη μαγική κίνηση.  

(δίνουμε στα παιδιά ένα εισιτήριο). 

 

Δραστηριότητα: Ζητάμε από τα παιδιά να μας πούνε τι φήμες έχουν ακούσει για τη χώρα 

της φαντασίας.  

 

Δραστηριότητα: Τα παιδιά αποφασίζουν ποια είναι η μαγική λέξη και ποια η κίνηση που 

μπορεί να τους βάλει στη Χώρα της Φαντασίας. Τις δείχνουν στην ομάδα και τις 

επαναλαμβάνουμε όλοι μαζί. Στο τέλος αποφασίζουμε τον ομαδικό συνδυασμό που θα 

χρησιμοποιήσουμε για να μπούμε στη χώρα της φαντασίας.   
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Δάσκαλος – Αφηγητής: 

Βρισκόμαστε στην κεντρικό δρόμο της Χώρας της Φαντασίας. Τι βλέπετε; (Ο Δάσκαλος 

έχει κολλήσει χαρτί του μέτρου στον τοίχο).  

 

Δραστηριότητα: Τα παιδιά ζωγραφίζουν ένα στοιχείο που βλέπουν σε αυτόν τον δρόμο 

και το παρουσιάζουν στην ομάδα. 

 

Δραστηριότητα: Ζητάμε από κάθε μαθητή να σκεφτεί έναν ήρωα που μπορεί να ζει στη 

χώρα της φαντασίας. Να σκεφτεί το όνομά του και τα χαρακτηριστικά του. Αν θέλει 

μπορεί να τον ζωγραφίσει. Ο ήρωας δεν θα είναι γνωστός ήρωας παραμυθιού, 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού ή τηλεοπτικός χαρακτήρας. Πρέπει να τον φανταστούν οι 

μαθητές και να τον παρουσιάσουν στην τάξη.  

 

Δραστηριότητα: Σε ομάδες ζητάμε από τους μαθητές να συνδυάσουν τους ήρωές τους 

και να δημιουργήσουν μια ιστορία. Οι ήρωές τους μπορεί να είναι συνεργάτες ή εχθροί. 

Αν θέλουν μάλιστα μπορούν να δημιουργήσουν έναν ήρωα με στοιχεία και από τους δύο 

ήρωες που φαντάστηκαν. Ένα ακόμα στοιχείο που καλούνται να συμπεριλάβουν στην 

ιστορία τους είναι μία εικόνα που τους δίνεται τυχαία και δείχνει ένα από τα ακόλουθα: 

κλειδί, καράβι, μαγικός καθρέφτης, μαγικό γοβάκι, κάστρο, κοτσύφι, ιππότης, δράκος, 

πηγάδι. Τα στοιχεία που τους ζητάμε να συμπεριλάβουν στην ιστορία τους βρίσκονται 

σε πίνακα στο The new dramathemes: 3rd edition (Swartz, 2002: 88). 

 

Δάσκαλος σε ρόλο Πριγκίπισσα που παλεύει (φοράει στέμμα):   

Με λένε Ερμιτρούδη και είμαι πριγκίπισσα. Ήρθα σε σας γιατί αντιμετωπίζω ένα μεγάλο 

πρόβλημα και θέλω να με βοηθήσετε με τις συμβουλές σας. Εγώ είμαι μια πολύ δυναμική 

πριγκίπισσα. Μου αρέσει να οδηγώ φορτηγά, να παλεύω με τους ιππότες του βασιλείου 

για να διατηρώ τη δύναμή μου, να ασχολούμαι με μηχανές, να οδηγώ ελικόπτερα και 

φυσικά θέλω εγώ όταν ο πατέρας μου πάψει να βασιλεύει να γίνω  βασίλισσα. Ο μπαμπάς 

μου όμως, τον οποίον αγαπώ πάρα πολύ, θέλει να γίνω μια γλυκιά και αδύναμη 

πριγκίπισσα για να μπορέσω να βρω γαμπρό όπως τον θέλει αυτός. Εγώ δεν θέλω να 

παντρευτώ. Θέλω να γυρίζω τον κόσμο, να μάθω καινούρια πράγματα. Και βέβαια αν 

παντρευτώ, κάποια στιγμή, θέλω εγώ να επιλέξω τον άνδρα μου, έτσι ώστε να έχουμε 

παρόμοια ενδιαφέροντα και να με αποδέχεται όπως είμαι.  
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Σημείωση: Πρόκειται για ηρωίδα του βιβλίου The wrestling princess and other stories 

της Judy Corbalis (1991) και προτείνεται στο Structuring drama work των Neelands και 

Goode (2005: 80) στα πλαίσια αναφοράς σε συγκεκριμένη τεχνική του εκπαιδευτικού 

δράματος. 

 

Δραστηριότητα: Οι μαθητές κάνουν όποια ερώτηση θέλουν στη δασκάλα σε ρόλο 

Ερμιτρούδης για να πάρουν παραπάνω πληροφορίες για την ιστορία.  

 

Δραστηριότητα: Φτιάξτε με τα σώματά σας φωτογραφίες από τη ζωή της Ερμιτρούδης: 

όταν ήταν μωρό, όταν πήγε σχολείο και σήμερα. (Σε αυτές μπορεί να φαίνεται και ο 

μπαμπάς της). 

 

Δραστηριότητα: Τι σκέφτεται ο βασιλιάς; 

Ένας μαθητής ή η δασκάλα σε ρόλο βασιλιά κάθεται στο θρόνο του. Οι μαθητές 

πηγαίνουν από πίσω του και λένε τις σκέψεις του.  

 

Δραστηριότητα: Τί θα συμβουλεύατε την Ερμιτρούδη; 

Η Ερμιτρούδη περνάει και ακούει τις συμβουλές των μαθητών. 

 

Δραστηριότητα, “Πάρε θέση”: 

Ζητάμε από τα παιδιά να πάρουν θέση. Σε ποιον νιώθουν πιο κοντά; Ποιον υποστηρίζουν 

τον βασιλιά ή την πριγκίπισσα; Στη μέση μιας γραμμής στέκεται όποιος δεν έχει 

αποφασίσει στη μία άκρη της όποιος υποστηρίζει την πριγκίπισσα στην άλλη άκρη της 

όποιος υποστηρίζει τον βασιλιά.    

 

Δραστηριότητα: Φτιάξτε με τα σώματά σας μία φωτογραφία από το γάμο της 

πριγκίπισσας αν τον οργανώσει ο βασιλιάς. 

(Τί σκέφτονται όλοι όσοι βρίσκονται στη φωτογραφία;) 

Φτιάξτε με τα σώματά σας μια φωτογραφία από το γάμο της πριγκίπισσας αν τελικά 

αποφασίσει να παντρευτεί με κάποιον που αυτή αγαπά και ταιριάζει.  

(Τί σκέφτονται όσοι είναι στην φωτογραφία;). 

 

Δραστηριότητα: Δείξτε μας σε ομάδες τι θα συμβεί σε 5 χρόνια από σήμερα. Πώς θα 

είναι η Ερμητρούδη; Πού; Ποιανού η γνώμη θα έχει επικρατήσει; 
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Αξιολόγηση του προγράμματος συμπληρώστε τις φράσεις:  

Μου άρεσε… 

Θα ήθελα… 
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 Παράρτημα 3: Ημερολόγιο ερευνητή – Συμμετοχική παρατήρηση 
 

Ενότητα 1 

Στις δύο πρώτες παρεμβάσεις στο τμήμα Α΄ ασχοληθήκαμε με την ιστορία του 

πρίγκιπα Φαρσάκια (το όνομα δόθηκε από τους μαθητές του τμήματος). Στην άσκηση 

που κατά μόνας οι μαθητές καλούνται να δείξουν το μολύβι ως ένα άλλο αντικείμενο οι 

μαθητές δεν έδειξαν ιδιαίτερη πρωτοτυπία απαντήσεων. Δεσμεύτηκαν ιδιαίτερα από το 

σχήμα του μολυβιού ή από αντικείμενα στα οποία είχαν πρόσβαση στην αίθουσα. Η 

μαθήτρια Δ΄ δεν θέλησε να συμμετέχει πιθανώς λόγω εσωστρέφειας και ο μαθητής Ε΄ 

δυσκολεύτηκε να αντιληφθεί την άσκηση.  

Στην επόμενη άσκηση σε δυάδες όπου μας δείχνουν μία σκηνή όπου ο πρίγκιπας  

είναι αόρατος και κάνει μια σκανδαλιά εις βάρος κάποιου, είχαν μεγαλύτερη ποικιλία 

ιδεών τις οποίες εξέφρασαν και παρουσίασαν με χιούμορ και παραστατικότητα. Πρέπει 

να αναφερθεί ότι ο ένας επηρεαζόταν απ’ τον άλλον και κυρίως επικρατούσαν οι ιδέες 

παιδιών που έχουν ηγετική θέση στην τάξη. Υπήρχε μεγάλη προθυμία να μοιραστούν τις 

ιδέες τους με την ομάδα. 

Ο μαθητής Η΄, παιδί με ηγετική θέση στο τμήμα και ζωηρή φαντασία, έδειξε να 

μην μπαίνει ακριβώς στον ρόλο αλλά να παρασύρεται από την έννοια της σκανδαλιάς 

προσπαθώντας να κάνει τους άλλους να γελάσουν και να αναδείξει τις ικανότητές του. 

Το ίδιο και ο μαθητής Θ΄ που εκείνες τις μέρες είχε γίνει γνωστό στο σχολείο ότι δεν 

ένιωθε άνετα γιατί υποστήριζε ότι οι συμμαθητές του τον κοροϊδεύουν και δεν θέλουν να 

τον συμπεριλαμβάνουν στα παιχνίδια.  

Γενικά οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολία στο να αντιληφθούν το πως λειτουργεί 

η έννοια του ρόλου. Μερικές φορές οι δραστηριότητες χρησιμοποιούνται ως μέσο να 

επικρατήσουν στην τάξη και όχι ως επένδυση στον δραματικό κόσμο. Επίσης κάποιες 

φορές δεν παίρνουν τόσο σοβαρά τις δραστηριότητες. Βιάζονται από τον αυθορμητισμό 

τους και παρουσιάζουν την πρώτη σκέψη που τους έρχεται στο μυαλό.  

Στην δεύτερη παρέμβαση έλειπε η μαθήτρια Α΄. Οι μαθητές αποφασίσανε να 

βάλουμε και πρόεδρο στο συμβούλιο τη μαθήτρια Ι΄ ένα παιδί χαμηλών τόνων αλλά πολύ 

δίκαιο όπως οι ίδιοι είπαν. Με αυτόν τον τρόπο έδειξαν να λειτουργούν καλά ως ομάδα, 

αποδεχόμενοι ο ένας τα θετικά χαρακτηριστικά του άλλου. Αρκετοί μαθητές 

δυσκολεύτηκαν όταν τους ζητήθηκε να γράψουν τα συναισθήματα του ήρωα και τα 

ανάλογα των πολιτών, το ίδιο ένιωσαν όταν έπρεπε να γράψουν τα θετικά και τα 

αρνητικά χαρακτηριστικά του ήρωα. Μάλιστα ο μαθητής Ε΄ ένιωσε ότι αδυνατεί. Η 
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εμψυχώτρια προσπάθησε να τους καθησυχάσει, διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν υπάρχει 

λάθος και σωστό και δεν θα ληφθεί υπόψη η ορθογραφία. Τελικά συμμετείχαν όλοι. Η 

ιδέα που προέκυψε μετά από συζήτηση για τη λύση του δράματος έδειχνε ότι οι μαθητές 

είχαν μπει στη θέση του πρίγκιπα. Έτσι πρότειναν να υποσχεθεί ότι θα κάνει μια φάρσα 

το χρόνο, μια συγκεκριμένη μέρα, τη μέρα της φάρσας. Η ιδέα προέκυψε με πρωτοβουλία 

της ομάδας. Γενικά ως σύνολο οι μαθητές του τμήματος Α΄ παρουσίασαν δυσκολία να 

αντιλαμβάνονται πότε είναι σε ρόλο και πότε όχι. Παρόλα αυτά τους συνεπήρε η 

διαδικασία και το κλίμα ήταν θετικό.  

Στις δύο πρώτες παρεμβάσεις στο τμήμα Β΄ σε γενικές γραμμές η ομάδα κινήθηκε 

με χιούμορ και θετική διάθεση πράγμα που έκανε εμφανές τις σχετικά καλές σχέσεις των 

μελών. Οι μαθητές δείχνουνε ενθουσιασμό και παιγνιώδη διάθεση στις δραστηριότητες 

που παρουσιάζουν. Σε πιο σύνθετες δραστηριότητες δείχνουν επιφυλακτικότητα σαν να 

αναρωτιούνται αν υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις ή αν μπορούν να λειτουργήσουν 

ελεύθερα. Σε σχέση με την ανεύρεση ονόματος για την πόλη και για τον πρίγκιπα δεν 

έδειξαν ιδιαίτερη πρωτοτυπία. Αναζητούσαν αγγλικά βασιλικά ονόματα που ξέρουν (πχ. 

Κάρολος) ή ονόματα φανταστικών πόλεων που έχουν συναντήσει στο μάθημα της 

γλώσσας. Τελικά δεχτήκαμε το όνομα Άντριου και για την πόλη το όνομα Ζαχαρούπολη. 

Στις ιδέες μεταμόρφωσης του μολυβιού έδειξαν στοιχεία πρωτοτυπίας το ίδιο και στις 

φάρσες. Η ιδέα ότι κάποιος είναι αόρατος φάνηκε να είναι αρκετά ενδιαφέρουσα για 

αυτούς. Ο μαθητής ΣΤ΄ έδειξε ιδιαίτερο άγχος όταν κλήθηκαν να γράψουν σε χαρτάκια 

το τι νιώθει ο Άντριου και τι νιώθουν οι άλλοι για αυτόν. Αυτό ήταν αποτέλεσμα του ότι 

δεν ένιωθε αυτοπεποίθηση να γράψει. Η εμψυχώτρια τον διαβεβαίωσε ότι δεν μετρούν 

ορθογραφικά λάθη και ότι οτιδήποτε γράψει είναι σωστό. Αυτό χαλάρωσε και τους 

υπόλοιπους μαθητές που ίσως δυσκολεύονταν στον γραπτό λόγο.   

Σε σχέση με το πως θα μπορούσε να αλλάξει την άποψη των κατοίκων έδειξαν 

τάση για μαγικές λύσεις (να κάνει ξόρκι για να τους εντυπωσιάσει, να κάνει μαγικά κτλ.). 

Τελικά αποφάσισαν ότι θα ήταν αποτελεσματικό να γράψει ένα ποίημα και να το 

τραγουδήσει για να τους εξευμενίσει. Εμπνευστήκαμε ένα ποίημα όλοι μαζί. Είναι σαφές 

ότι κάποιοι μαθητές ήταν πιο ενεργητικοί σε σχέση με άλλους αλλά γενικά το κλίμα ήταν 

ομαδικό και θεώρησαν το τραγούδι επιτυχημένο. Το τραγούδι που έγραψαν ήταν: 

Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. 

Συγχώρεσέ με, μη θυμάσαι, μη θυμώνεις. 

Μη με διώξεις από δω. 

Ας ξεκινήσουμε μαζί μια καινούρια ζωή 
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Από το τέλος προς το φως.  

Στον αναστοχασμό έδειξαν να θέλουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με ειλικρίνεια 

και με άνεση μπροστά στους συμμαθητές τους. 

Η  εμψυχώτρια στις δύο πρώτες παρεμβάσεις έδειξε βιασύνη. Λόγω της έλλειψης 

χρόνου ένιωθε ότι πρέπει συνέχεια να ακολουθεί η μία δραστηριότητα την άλλη χωρίς 

ουσιαστικά να δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού. Επίσης οι πολύ δομημένες 

δραστηριότητες ενώ είχαν σχετική επιτυχία δεν αναδείκνυαν τη φαντασία και την 

πρωτοτυπία της σκέψης των μαθητών. Αυτό οδήγησε την εμψυχώτρια στο αναζητήσει 

πώς οι δραστηριότητες μπορούν πέρα από δομημένες να είναι περισσότερο ανοιχτές έτσι 

ώστε να απαιτείται η ενεργοποίηση της φαντασίας και τα παιδιά να νιώθουν πιο έντονη 

της συμβολή τους στην ιστορία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι μαθητές του τμήματος Α΄ 

έδειξαν να θυμούνται την ιστορία και να την αναφέρουν με κάποια ασήμαντη αφορμή 

μήνες μετά. 

Ενότητα 2 

Στην τρίτη παρέμβαση στο τμήμα Α΄ έλειπε η μαθήτρια Α΄. οι μαθητές έδειξαν 

μεγάλη ενεργητικότητα και ενθουσιασμό. Σε σχέση με τους εφιάλτες κάποιοι έδειξαν να 

εμπνέονται από ήρωες της τηλεόρασης ή βιντεοπαιχνιδιών. Δεν δίστασαν να μοιραστούν 

τους φόβους τους και τι τους κάνει χαρούμενους. Ο μαθητής Ε΄ δείχνει να δυσκολεύεται 

να εξωτερικέψει τις ιδέες του ίσως και λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης.   

Στην επόμενη συνάντηση δεν έλειπε κανείς. Αρκετοί ήταν οι μαθητές που είχαν 

ζωγραφίσει το πλάσμα το οποίο η συγκεκριμένη ομάδα αποφάσισε να ονομάσει μετά από 

ψήφισμα Ονειροφάγο. Είχαν κάνει πολύ ωραίες και πρωτότυπες ζωγραφιές, όμως δεν το 

είχαν θυμηθεί όλοι. Ο μαθητής Η΄ πάλι εμπνεύστηκε από κάποιο βιντεοπαιχνίδι οι 

υπόλοιποι όμως είχαν πολύ διαφορετικές ιδέες μεταξύ τους και πολύ πρωτότυπες. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ότι ο ένας αναγνώριζε της δουλειά του άλλου με 

ενθουσιασμό και θετικά σχόλια.  

Η παρουσία της κούκλας δημιούργησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα παιδιά. 

Παρατηρήσαμε ότι ακόμα και μαθητές που κάποιες φορές απέχουν λόγω συστολής 

παρασύρθηκαν από τον ενθουσιασμό τους και συμμετείχαν. Η κούκλα τους έκανε να 

αισθάνονται πιο άνετα και ενδυνάμωσε τον φανταστικό κόσμο που δημιουργήθηκε στην 

τάξη. Όταν κλήθηκαν να παρουσιάσουν τους εφιάλτες των συγκεκριμένων 

επαγγελμάτων και των ονείρων που βλέπουν οι ιδέες τους ήταν πολύ αστείες και 

πρωτότυπες και τις παρουσίασαν με αυτοπεποίθηση και εκφραστικότητα. Παραταύτα 

στην ανακριτική καρέκλα στην αρχή κάποια παιδιά δυσκολεύτηκαν να μπουν στο ρόλο 
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δημοσιογράφου που ρωτάει τον Ονειροφάγο και έκαναν ερωτήσεις που αφορούσαν την 

εμφάνιση της κούκλας και τον τρόπο κατασκευής της. Αυτό έδειχνε ότι δεν είχαν δεχτεί 

τον δραματικό κόσμο και ουσιαστικά τον υπέσκαπταν.  Μετά από επεξήγηση της 

εμψυχώτριας οι μαθητές επέστρεψαν στην ιστορία και αναζήτησαν περισσότερα στοιχεία 

για τον χαρακτήρα του ήρωα.  

Στο τμήμα Β΄ και στην τρίτη και στην τέταρτη παρέμβαση έλειπε ο μαθητής Β. 

Στην άσκηση που παρουσιάζουν τους εφιάλτες συγκεκριμένων επαγγελμάτων μία ομάδα 

από κορίτσια δυσκολεύτηκε να κατανοήσει το τι πρέπει να κάνουν όμως τελικά όλες οι 

ομάδες παρουσίασαν ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Στη δραστηριότητα όπου δημιουργούν μια 

καινούρια ιστορία χωρίς την παρέμβαση του ήρωα είχαν ωραίες ιδέες οι οποίες 

διακρίνονταν από ποικιλία. Χαρακτηριστικό είναι ότι μια ομάδα κοριτσιών έδειξε 

συμβουλές του τι πρέπει να κάνει κάνεις για να μην βλέπεις εφιάλτες (π.χ. να τρώει 

ελαφρά, να μην βλέπει θρίλερ) ενώ μια ομάδα αγοριών έδειξε τους εφιάλτες και τα καλά 

όνειρα να πολεμάνε για το ποιος θα επικρατήσει στο χωριό. Η μαθήτρια ΙΑ΄ επιμένει να 

χρησιμοποιεί την αγαπημένη της σταρ στους αυτοσχεδιασμούς γεγονός που δεν γίνεται 

δεκτό από τους υπόλοιπους και προκαλεί εντάσεις. 

Συμπερασματικά η εμψυχώτρια κινήθηκε με μεγαλύτερη χαλαρότητα σε σχέση με 

την πρώτη ενότητα παρεμβάσεων. Το κλίμα και των δύο τμημάτων πέρα από κάποια 

προβλήματα που δημιουργούνται είναι θετικό και γρήγορα τα προβλήματα που 

προκύπτουν ξεπερνιούνται. Κανένας μαθητής δεν φαίνεται να αισθάνεται φοβισμένος 

και τα παιδιά δείχνουν ευαισθησία αν προκύψει κάποια διένεξη. Η δυσκολία σε σχέση 

με τη σύμβαση του θεατρικού ρόλου για το τμήμα Α΄ δείχνει να παραμένει.  

Ενότητα 3 

Η πέμπτη και έκτη παρέμβαση αποτελούν την ενότητα Πλήθος Εναλλακτικές – 

Εργαστήριο Δημιουργικής Σκέψης. Στο τμήμα Α΄ έλειπε και στις δύο οι μαθήτρια Α΄ και 

στο τμήμα Β΄ έλειπε στην έκτη παρέμβαση ο μαθητής Β΄. Τα δύο τμήματα έδειξαν 

μεγάλο ενθουσιασμό στην τεχνική της “ιδεοθύελλας”. Συμμετείχαν όλοι χωρίς φόβο 

αποτυχίας ή κριτικής. Ως προετοιμασία η τεχνική αυτή βοήθησε τις επόμενες 

δραστηριότητες να είναι στο ίδιο κλίμα δημιουργικής σκέψης. Ο μαθητής Η΄ θέλοντας 

να παρουσιάσει τη ζωή στο μέλλον μόνος του έδειξε ιδιαίτερη παραστατικότητα και 

εκφραστικότητα. Γενικά παρατηρούμε ότι στο τμήμα Α΄ υπάρχουν κάποια παιδιά με 

μεγαλύτερη ευκολία στην έκθεση από άλλα. Κάποιοι μαθητές δυσκολεύονται να 

ρισκάρουν αν δεν δουν πρώτα τους άλλους να πραγματοποιούν τις δραστηριότητες.   
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Στο τμήμα Β΄ όλοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες χωρίς επιφύλαξη. Η 

μαθήτρια ΙΑ΄ συνέχισε να θέλει να βάλει την αγαπημένη της σταρ με κάποιο τρόπο στην 

παρουσίαση της ομάδας της γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση όχι τόσο των ατόμων 

της ομάδας της όσο των υπόλοιπων παιδιών που βρίσκουν αυτή την επιμονή της 

ενοχλητική. Το μάθημα διακόπηκε για να μπορέσουμε να λύσουμε την διένεξη. Μία 

ομάδα κοριτσιών είχε δυσκολία να αντιληφθεί τη δραστηριότητα που αφορούσε το τι θα 

συμβεί στο μέλλον. Φαίνεται ότι δεν δίνει τόσο προσοχή στις οδηγίες. Σημειώνουμε ότι 

το τμήμα Β΄ πραγματοποίησε διαφορετικά την παρέμβαση γιατί στην τάξη βρίσκονταν 

μπαλόνια που με δική τους πρωτοβουλία ζωγραφίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σαν 

κούκλες. Στόχος της εμψυχώτριας ήταν να τους αποδείξει ότι το μάθημα τους ανήκει, οι 

ιδέες τους ακούγονται και γίνονται αποδεκτές. Γενικά η παρουσίαση των εφευρέσεων 

ήταν ευφάνταστη ενώ είχε ενδιαφέρον το πόσο διαφορετικά έβλεπαν το μέλλον οι 

ομάδες, άλλες με αισιοδοξία άλλες πιο απαισιόδοξα.   

Ενότητα 4 

Η επόμενη ενότητα πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας λόγω της 

πανδημίας. Δεν εντάσσεται στο κύριο μέρος των παρεμβάσεων. Στόχο είχε να διατηρηθεί 

η επαφή με το πρόγραμμα. Πολλά παιδιά δεν συμμετείχαν λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής 

υποδομής, ενώ αυτά που συμμετείχαν αντιμετώπιζαν συχνά τεχνικά προβλήματα. 

Συγκεκριμένα  στο τμήμα Α΄ συμμετείχαν 13 άτομα, ένα άτομο απλά παρακολουθούσε 

χωρίς τη δυνατότητα μικροφώνου και κάμερας και τα υπόλοιπα τρία απουσίαζαν από τα 

διαδικτυακά μαθήματα. Στο τμήμα Β΄ συμμετείχαν 10 άτομα, 1 άτομο τις περισσότερες 

φορές χωρίς τη δυνατότητα μικροφώνου και κάμερας και τα υπόλοιπα 4 απουσίαζαν από 

το διαδικτυακό μάθημα. Στο μάθημα διατηρήσαμε τον βιωματικό του χαρακτήρα 

χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας (π.χ. breakout sessions, share screen, 

κτλ.). 

Στις διαδικτυακές συναντήσεις το γεγονός ότι τα παιδιά χρησιμοποίησαν 

αντικείμενα του σπιτιού ή μεταμορφώνονταν χρησιμοποιώντας διάφορα ρούχα τούς 

έδινε έμπνευση. Η ιστορία του Γκιούλιβερ στο νησί Λιλιπούτιων τράβηξε το ενδιαφέρον 

των παιδιών. Ο μαθητής Γ΄ παραπονέθηκε που σε τρεις συναντήσεις επιμείναμε στο ίδιο 

θέμα όμως συμμετείχε με ενθουσιασμό. Ανακάλυψαν πολλές και δημιουργικές λύσεις 

για το πως θα μπορούσε να μείνει ο γίγαντας στο νησί και πως να φύγει. Ακόμα και 

μαθητές που σε άλλες περιπτώσεις δυσκολεύονταν να μπουν στη σύμβαση και 

επιθυμούσαν με κάποιο “σκανδαλιάρικο” τρόπο να την υπονομεύσουν έδειξαν να 

προβληματίζονται για το τι απόφαση θα πάρουμε ως Λιλιπούτιοι. Ο μαθητής ΙΒ΄ που 
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πολλές φορές δυσκολεύεται να εκτεθεί και σχολιάζει τις δράσεις των άλλων έδειξε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία. Ενώ η μαθήτρια Α΄ παρουσίασε πολύ ωραίες 

μικρές δράσεις με χιούμορ και φαντασία ενώ στην τάξη συνήθως δεν εξωτερικεύεται 

εύκολα. Επίσης στην ψηφοφορία η μαθήτρια ΙΓ΄ πρότεινε μια περίοδο δοκιμής για τον 

γίγαντα διάρκειας μιας βδομάδας βρίσκοντας ουσιαστικά μια συμβιβαστική και ασφαλή 

λύση.  

Η εμψυχώτρια προσπάθησε να διατηρήσει το ενδιαφέρον των παιδιών μέσα σε 

αυτές τις δύσκολές συνθήκες και να τα βοηθήσει να συμμετέχουν. Δυστυχώς μόνο στην 

τελευταία συνάντηση χρησιμοποίησε τα breakout sessions (τη δυνατότητα να χωρίσει ο 

εμψυχωτής τα παιδιά σε ομάδες που συνομιλούν ξεχωριστά σε ψηφιακά δωμάτια και να 

προαποφασίζουν τις δράσεις τους) και έτσι οι μαθητές δούλεψαν κυρίως ατομικά. Σε 

γενικές γραμμές ο στόχος των τριών αυτών συναντήσεων να διατηρήσει σε επαφή τους 

μαθητές με τις τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος και να δημιουργήσει ένα 

φανταστικό κόσμο στέφθηκε με επιτυχία. Επιπροσθέτως η ερευνήτρια προσπάθησε να 

διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά το εργαλείο των ερωτήσεων προσπαθώντας να μην 

δυσκολεύεται όταν επικρατεί σιωπή δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στους μαθητές τη 

δυνατότητα και το χρόνο να σκεφτούν (Morgan, & Saxton, 1987: 86).   

Ενότητα 5 

Η ομάδα Α΄ επέστρεψε χωρίς καμία απουσία. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο 

ενθουσιασμό. Αποφασίσαμε να δώσουμε χρόνο σε ένα παιχνίδι προετοιμασίας που δίνει 

έμφαση στην βλεμματική επαφή μιας και είχαμε πολύ καιρό να βρεθούμε σαν ομάδα 

στον ίδιο χώρο. Οι μαθητές έδειξαν να δυσκολεύονται στην αρχή αλλά γρήγορα 

κατάφεραν να αποκτήσουν τη συγκέντρωση που απαιτεί το συγκεκριμένο παιχνίδι.  

Οι μαθητές έδειξαν από την αρχή μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία. Σε αυτό 

συνέβαλε και η αισθητική αρτιότητα του βιβλίου του Wiesner, Tuesday (1994). 

Εντύπωση μου έκανε ότι στην ομάδα Α΄ ο μαθητής ΙΔ΄ που συνήθως δε δείχνει μεγάλο 

ενδιαφέρον για το μάθημα ένιωσε “σαν πράκτορας του FBI” διερευνώντας το είχε συμβεί 

και οι βάτραχοι πέταγαν. Οι ιδέες σχετικά με το πως μπορούν να πετάνε οι βάτραχοι το 

βράδυ ήταν ιδιαίτερα πρωτότυπες. Ο ένας παίρνει την ιδέα του άλλου, την αναπτύσσει, 

τη μεταλλάσσει ή εμπνέεται από αυτήν. Με μεγάλη χαρά συνεργάζονται με μικρές 

ομάδες. Οι εικόνες που δημιούργησαν ήταν σχετικές με το θέμα όμως έδειξαν δυσκολία 

να καταλάβουν τη χρήση της παγωμένης εικόνας. Όταν για εμβάθυνση στην ιστορία 

ζητήσαμε από τους μαθητές να μπουν στο ρόλο των βατράχων που γράφουν στο 
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ημερολόγιο τους έδειξαν ενθουσιασμό. Το κλίμα ήταν γιορτινό λόγω της επιστροφής στο 

σχολείο. 

Στην επόμενη συνάντηση με το Α΄ τμήμα έλειπε ο μαθητής ΙΔ΄. Δόθηκε έμφαση 

στην παγωμένη εικόνα και στην ανίχνευση σκέψης. Με τη βοήθεια εικόνων του βιβλίου 

οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά. Μου έκανε εντύπωση ότι αν και το πλαίσιο 

ήταν περιοριστικό (δεν είχαν μεγάλη ελευθερία στη συγκεκριμένη δραστηριότητα) 

έδειχναν να απολαμβάνουν την εμπειρία του δραματικού κόσμου αναζητώντας αυτή τη 

φορά μια άλλη οπτική απ’ αυτή των βατράχων. Οι μαθήτριες Α΄ και Δ΄, εσωστρεφείς 

αλλά με πολύ ωραίες ιδέες, προτίμησαν να παρακολουθήσουν πρώτα τους συμμαθητές 

τους και μετά προθυμοποιήθηκαν να συμμετέχουν κι αυτές. Πέρα από ρόλους ανθρώπων 

οι μαθητές έδειξαν προθυμία να πάρουν και τον ρόλο ζώων που εικονίζονται. Αυτό έγινε 

με δική τους πρωτοβουλία ενώ ήταν εντυπωσιακή η παρατηρητικότητά τους σε σχέση με 

τις εικόνες.   

Στη δραστηριότητα όπου παρουσιάζουν μια σχετική ραδιοφωνική εκπομπή έδειξαν 

και πρωτοτυπία αλλά και χιούμορ. Έπαιξαν με την ύπαρξη του κάμερα μαν, με την 

αίσθηση ότι είναι σε στούντιο ή κάνουν ρεπορτάζ στο δρόμο και με πιθανά τεχνικά 

προβλήματα. Κάθε αυτοσχεδιασμός που μας έδειξαν ήταν διαφορετικός.  

Στην τελευταία συνάντηση για την ενότητα 5 έλειπε η μαθήτρια Α΄.  Οι μαθητές 

όταν είδαν την εμψυχώτρια έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό. Χαρακτηριστικό ήταν ότι ο 

μαθητής Η΄ είπε μας σώσατε από την βαρεμάρα. Αφού έγινε σύνδεση με την προηγούμενη 

συνάντηση οι μαθητές φαίνονται έτοιμοι να μπουν με ενθουσιασμό στον δραματικό 

κόσμο. Με πρωτοβουλία του μαθητή Η΄ κάνουμε έναν μικρό αυτοσχεδιασμό όλοι μαζί. 

Ετοιμαζόμαστε όλοι για ύπνο. Κυριαρχεί παιγνιώδης διάθεση αλλά και προθυμία να 

συνεχίσουμε τη διερεύνηση των θεμάτων που προτείνει η ιστορία. Όταν οι μαθητές 

καλούνται να πουν τις ιδέες τους για τη συνέχεια της ιστορίας η μαθήτρια ΙΕ΄ μοιράζεται 

μια ιδέα που εκτός από πρωτότυπη είναι και ιδιαίτερα σύνθετη το ίδιο και ο μαθητής ΙΣΤ΄ 

ο οποίος δείχνει μεγάλη φαντασία όταν έχει διάθεση να συμμετέχει ενεργά. Ο μαθητής 

Ζ΄ που είναι γενικά επιφυλακτικός μοιράζεται μια πολύ ωραία ιδέα. Η εμψυχώτρια 

επιμένει στο να περιορίσουν τις ιδέες τους σε σχέση με το θέμα και αυτό φαίνεται να 

βοηθά τα παιδιά να παράγουν πιο πρωτότυπες ιδέες που είναι όμως σχετικές.  

Στις δημιουργίες των ομάδων ξεχωρίσαμε ότι μία ομάδα προσέθεσε στοιχεία της 

σύγχρονης πραγματικότητάς μας με έναν αισιόδοξο και ευφάνταστο τρόπο. Δύο ομάδες 

υποστήριξαν την παρουσίασή τους με την κατασκευή αντικειμένων από χαρτί. Αυτό ήταν 
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δική τους ιδέα και λειτούργησε θετικά στην παρουσίαση. Σχολιάστηκε μάλιστα ευνοϊκά 

από τους συμμαθητές τους. 

Στο τμήμα Β΄ στην πρώτη συνάντηση για την ενότητα 5 έλειπαν η μαθήτρια ΚΑ΄ 

(που έσπασε τα δυο της χέρια και δεν συμμετείχε ξανά στο πρόγραμμα αν και είχε 

συμμετάσχει στο προέλεγχο), ο μαθητής Β΄ και η μαθήτρια ΚΒ΄. Με την επιστροφή στο 

σχολείο τα παιδιά έδειξαν καλή διάθεση. Στην πρώτη δραστηριότητα με στόχο την 

εγρήγορση και τη βλεμματική τα πήγαν ανέλπιστα καλά. Έδειξαν ότι ήταν αρκετά 

συντονισμένα και μπορούν να λειτουργήσουν ως ομάδα. Ενώ η εμψυχώτρια εισάγει την 

ιστορία οι μαθητές προσθέτουν στοιχεία και λεπτομέρειες σχετικές έτσι ώστε να γίνει πιο 

πραγματική και ζωντανή. Για αυτούς η χρήση της τεχνικής “δάσκαλος σε ρόλο” αύξησε 

το ενδιαφέρον. Οι ιδέες τους σχετικά με το γιατί τα βατράχια πετάνε είναι εντελώς 

διαφορετικές από την ομάδα Α΄. Είναι εμφανές ότι η κάθε ιδέα που κοινοποιείται στην 

ομάδα δίνει έμπνευση για νέες ιδέες σχετικές. Η ιδέες της ομάδας αφορούσαν σε μάγους, 

εξωγήινους, αλλαγή βαρύτητας, αόρατες λίμνες που υπερίπτανται κτλ. Γενικά οι ιδέες 

ήταν σύνθετες και πρωτότυπες σε αυτό πιστεύω ότι συνέβαλε και η χρήση των εικόνων 

του βιβλίου αλλά και οι προηγούμενες παρεμβάσεις.    

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμψυχώτρια με την εμπειρία που είχε από την 

προηγουμένη ομάδα άλλαξε σε κάποιο βαθμό τον τρόπο που πραγματοποιήθηκαν οι 

δραστηριότητες έτσι ώστε να έχουν κατά την άποψή της καλύτερο αποτέλεσμα. Στις 

εικόνες που κολλήσαμε στον τοίχο ο μαθητής ΙΘ΄ παρατήρησε ένα στοιχείο που δεν είχε 

παρατηρήσει κανείς στο προηγούμενο τμήμα και ούτε η εμψυχώτρια. Για να μπορέσει 

να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα η μαθήτρια ΙΖ΄ ανέλαβε βοηθητικό/συντονιστικό 

ρόλο επειδή η εμψυχώτρια προσφέρθηκε να συμμετέχει. Αυτό δεν σχολιάστηκε αρνητικά 

από τους συμμαθητές της μιας και όλη η προσοχή της ομάδας ήταν να πραγματοποιηθεί 

η δραστηριότητα με τον καλύτερο τρόπο. Ο μαθητής ΙΘ΄ έβαλε στοιχεία χιούμορ 

εντάσσοντας του βατράχους στην πραγματικότητά μας και αυτό έγινε αποδεκτό από τους 

υπόλοιπους. Οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα εκφραστικοί και ήθελαν με χαρά να συμμετέχουν 

ακόμα και όταν απλά συμπλήρωναν την εικόνα αναπαριστώντας αντικείμενα του χώρου. 

Στη δεύτερη συνάντηση έλειπαν ο μαθητής Β΄ και η μαθήτρια ΚΑ΄. Ο μαθητής Γ΄ 

είχε βγάλει ένα ψευδώνυμο για την ιστορία που διαπραγματευόμαστε το οποίο αποτέλεσε 

και ένα εσωτερικό αστείο της τάξης. Με αυτό τον τρόπο φάνηκε ότι για αυτούς ήταν η 

“δικιά” τους ιστορία και ότι είχαν διάθεση να τη συνεχίσουν. Στη δραστηριότητα όπου 

σε ομάδες μάς έδειξαν διαφορετικά στιγμιότυπα που συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης που 

οι βάτραχοι πετούσαν πάνω στην πόλη οι ιδέες τους είχαν ενδιαφέρον. Ένα στοιχείο που 
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χρησιμοποίησαν και σε αυτή τη δραστηριότητα αλλά και αργότερα σε άλλες ήταν ότι οι 

βάτραχοι έχουν μεγάλη γλώσσα. Συμπεριλαμβάνοντας αυτό το χαρακτηριστικό 

προσέθεσαν χιούμορ αλλά και έδωσαν ένα μοναδικό στοιχείο στην ιστορία. Δεν πετάει 

οποιοδήποτε ζώο αλλά ο βάτραχος. Οι ιδέες τους ήταν σχετικές με το θέμα της ιστορίας 

την οποία υποστήριξαν με την δική τους φαντασία. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι οι 

μαθητές έκαναν μεγάλη ησυχία για να δουν τι θα παρουσιάσουν οι άλλοι και τα σχόλια 

που αντάλλασσαν ήταν θετικά. 

Στη δραστηριότητα που έγραφαν στο ημερολόγιο ως βάτραχοι πολλοί συνέδεσαν 

τις προηγούμενες δραστηριότητες ενώ μπήκαν και σωματικά στον ρόλο του βατράχου 

δίνοντας μεγαλύτερη θεατρικότητα στην αφήγησή τους. 

Στην επόμενη τρίτη συνάντηση της ίδια ενότητας έλειπε η μαθήτρια ΚΑ΄. 

Παραλήφθηκε η δραστηριότητα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Η δραστηριότητα με την 

εικόνα στον δρόμο την οποία αναπαρέστησαν και ζωντάνεψαν είχε ιδιαίτερη επιτυχία. 

Μεταμόρφωσαν αντικείμενα για να μας τη δείξουν πιο πειστικά (πχ. χρήση τσάντας αντί 

για κάμερα) με δική τους πρωτοβουλία. Ο μαθητής Β΄ που τις σύνθετες δραστηριότητες 

τις χαρακτηρίζει βαρετές δείχνει μεγάλη προθυμία αλλά και συμμετέχει με αστείες και 

πρωτότυπες ιδέες μαζί με τους άλλους συμμαθητές του. Επίσης δείχνει να είναι καλύτερα 

ενταγμένος στην ομάδα.  

Στην τελική δραστηριότητα αυτή τη φορά, αντίθετα από ότι έκανε στην ομάδα Α΄, 

η εμψυχώτρια δείχνει πρώτα την εικόνα του βιβλίου και μετά προχωρεί στο να ζητήσει 

από τους μαθητές να της δείξουν τι συνέβη την επόμενη Τρίτη. Παρόλο που τους έδειξε 

τις εικόνες με τα γουρούνια που πετάνε αυτό δεν φάνηκε να δεσμεύει τη φαντασία των 

μαθητών αρνητικά. Οι τελικές ιδέες τους είχαν πρωτοτυπία αλλά και ποικιλία. Καμία 

ουσιαστικά δεν έμοιαζε με καμία άλλη. 

Ενότητα 6 

Στο Τμήμα Α΄ έλειπε η μαθήτρια Α΄. Αρχίσαμε την ενότητα “Επίσκεψη στη Χώρα 

της Φαντασίας” με χαλαρές δραστηριότητες. Το γεγονός ότι σηκωθήκαμε όλοι και 

κινηθήκαμε ακολουθώντας ο ένας την ιδέα του άλλου σε μαγική γλώσσα 

(ακαταλαβίστικα) ή όχι βοήθησε να δημιουργηθεί ένα κλίμα ευφορίας και χαλαρότητας. 

Η επόμενη δραστηριότητα όπου τα παιδιά ζωγράφισαν τι βλέπουνε στον κεντρικό δρόμο 

της χώρας της φαντασίας σε χαρτί του μέτρου και μας το παρουσιάσουνε είχε επιτυχία. 

Οι μαθητές συνδύασαν κάποιες φορές τις ιδέες τους με ό,τι είχε ήδη ζωγραφιστεί. Ο 

μαθητής ΙΖ΄ ζωγράφισε στο χαρτί έναν βάτραχο από την προηγούμενη ενότητα αφού και 

αυτό ήταν στη χώρα της φαντασίας. Αυτό ήταν μια απόδειξη το πόσο καλά λειτούργησε 
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η προηγούμενη ενότητα και πόσο τους είχε εντυπωθεί. Οι μαθητές κάνουν κολακευτικά 

σχόλια ο ένας για τη δημιουργία του άλλου. Όταν αναφερόμαστε στους ήρωες που μπορεί 

να συναντήσει κανείς στη “Χώρα της Φαντασίας” βάζουμε τον περιορισμό ότι δεν θα 

είναι ήρωες γνωστοί από ηλεκτρονικά παιχνίδια, ταινίες κτλ. Η μαθήτρια Δ΄ προτείνει να 

τους ζωγραφίσουμε για την επόμενη φορά. Μου έκανε εντύπωση ότι είχε το θάρρος να 

κοινοποιήσει την ιδέα της μια και είναι ένα συνεσταλμένο παιδί με μεγάλη φαντασία. Η 

ιδέα της έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την ομάδα.  

Στην επόμενη συνάντηση έλειπε ο μαθητής ΙΔ΄. Η πλειοψηφία είχε ζωγραφίσει τον 

ήρωα που συνάντησαν. Έδειξαν με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον τους για τη 

δραστηριότητα. Οι ήρωες τους ήταν πολύ πρωτότυποι. Τους έδωσαν και ένα πρωτότυπο 

όνομα. Εντύπωση μου προκάλεσε ο μαθητής ΙΒ΄ που είχε κάνει έναν ήρωα μισό ζώο μισό 

μπαμπά γιατί αρκετές φορές δεν συμμετέχει, όμως στα τελευταία μαθήματα είναι πιο 

ανοιχτός να μοιραστεί τις ιδέες του. Επίσης η ιδέα του ήρωα “κυρίου φασκομηλάκια” 

ήταν ιδιαίτερα πρωτότυπη. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μαθήτρια ΙΗ΄ έδωσε στην ηρωίδα 

της μία ιδιότητα που απ’ ότι μοιράστηκε με την τάξη θα ήθελε να είχε η ίδια στην 

πραγματικότητα.  

Στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές πρέπει να συνδυάσουν τους ήρωες και 

ένα στοιχείο που τους δόθηκε και να δημιουργήσουν μία ιστορία. Ήταν θετικοί στον 

συνδυασμό διαφορετικών πραγμάτων και φάνηκε βοηθητικό το ότι τους ζητήσαμε να 

συμπεριλάβουν σε ό,τι είχαν ήδη σκεφτεί ένα ακόμα στοιχείο. Οι ιδέες είχαν ποικιλία. Οι 

μαθήτριες ΙΗ΄ και Κ΄ δημιούργησαν μια ωραία ιστορία και μας κοινοποιήσαν ότι ήταν 

τόσο ενθουσιασμένες με την ιστορία τους που σκέφτονταν να γράψουν και ένα βιβλίο με 

τις περιπέτειες των ηρωίδων τους. Επίσης μια ομάδα αγοριών συνδύασε με πρωτότυπο 

τρόπο τους ήρωες, χρησιμοποίησε αυτοσχέδια αντικείμενα και εικόνες και αυτό που 

παρουσίασε έμοιαζε τελικά με κουκλοθέατρο. Ο μαθητής ΙΣΤ΄ εντυπωσίασε για ακόμα 

μια φορά με την περιπλοκότητα των ιδεών του τις οποίες υποστηρίζει με πάθος. 

Στην τελευταία συνάντησή μας έλειπε η μαθήτρια Α΄ και ο μαθητής Ε΄. Αρχικά 

παρουσίασαν οι μαθητές που δεν είχαν προλάβει. Ενδιαφέρον είχε ότι οι ιδέες τους 

συμπεριλάμβαναν το στοιχείο της έκπληξης. Η εμψυχώτρια εισήγαγε τον δάσκαλο σε 

ρόλο και τα παιδιά έδειξαν να μπαίνουν στη θεατρική σύμβαση με μεγάλη ευκολία και 

χωρίς να την αμφισβητούν. Ήταν αξιοπρόσεκτο ότι ενώ πρόκειται για μια τάξη που έχει 

έντονο τον διαχωρισμό αγόρια κορίτσια στις παρέες και κάποιο στοιχείο ανταγωνισμού 

μεταξύ τους, στην ιστορία όλη τάξη από κοινού πήρε θέση υπέρ της πριγκίπισσας και 

του δικαιώματος της να επιλέγει η ίδια τι θα κάνει. Επίσης εμφάνισαν τον πατέρα πολύ 
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προβληματισμένο δίνοντας βάθος στον χαρακτήρα του λέγοντας τις σκέψεις του. Στις 

εικόνες που δημιούργησαν έβαλαν μέσα και φανταστικά πρόσωπα αλλά και ζώα που 

σχολίαζαν τη δράση. Στην τελική δραστηριότητα είχαν πρωτότυπες ιδέες που έφτιαχναν 

ένα παραμύθι με ενδιαφέρουσα πλοκή.  

Το Β΄ τμήμα στην πρώτη συνάντηση της ενότητας έλειπε η μαθήτρια ΚΑ΄ και ο 

μαθητής Β΄. Η ομάδα σε κατάσταση χαράς βρήκε και επανέλαβε τις μαγικές λέξεις και 

κινήσεις που θα τους έβαζαν μέσα στη “Χώρα της Φαντασίας”. Οι ιδέες τους για τον 

κεντρικό δρόμο της Φαντασίας έχουνε έντονα παραμυθικά στοιχεία. Ενώ όταν 

μοιραζόμαστε με την τεχνική της “ιδεοθέλλας” τις ιδέες μας για τους ήρωες νιώθουμε 

την ανάγκη πέρα από το να παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά τους να δείξουμε πως 

περπατάνε και πως μιλάνε. Νιώθουν έντονη την ανάγκη να σωματοποιήσουν αυτό που 

λένε στην ομάδα.  

Στην επόμενη συνάντηση λείπει η μαθήτρια ΚΑ΄ και η μαθήτρια ΚΒ΄. Οι μαθητές 

έχουν σκεφτεί καλύτερα τους ήρωές τους και μας τους δείχνουν. Έχει ενδιαφέρον ότι 

μεγάλο μέρος τους δεν είναι ανθρωπόμορφοι. Είναι πλάσματα ιδιαίτερα, κάποιοι είναι 

χιουμοριστικοί ενώ κάποιοι είναι και κακοί. Έχει ενδιαφέρον ότι ήδη από την 

παρουσίαση του ήρωα ουσιαστικά προτείνεται μια ιστορία, εναλλαγές, πλοκή. Στην πιο 

σύνθετη δραστηριότητα ήταν πολύ εκφραστικοί και κινητικοί και με στοιχεία 

πρωτοτυπίας. 

Στην τελευταία συνάντηση λείπει η μαθήτρια ΚΑ΄ και ο μαθητής Β΄. Οι μαθητές 

έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν στοιχεία από την ιστορία της Ερμιτρούδης. 

Υποστηρίζουν από την αρχή το δικαίωμά της να αποφασίζει με πάθος. Ενώ στις εικόνες 

που δημιούργησαν δεν φοβήθηκαν αγόρια ακόμα και να αναλάβουν γυναικείους ρόλους 

γεγονός που αποτελεί μια απόδειξή των καλών σχέσεων που έχουν μεταξύ τους αλλά και 

του γεγονότος ότι έχουν αντιληφθεί τη λειτουργία του θεατρικού ρόλου. Ο μαθητής Γ΄ 

ως βασιλιάς ήταν εξαιρετικός και μπόρεσε με σοβαρότητα να υποστηρίξει τον ρόλο με 

τη βοήθεια των παιδιών που έλεγαν τις σκέψεις τους. Στην δραστηριότητα “πάρε θέση” 

δεν έδειξαν να επηρεάζονται ο ένας από τον άλλον αλλά με τόλμη να υποστηρίζουν την 

άποψή τους. Στις τελικές παρουσιάσεις οι ιδέες τους είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποια 

παιδιά δε δίστασαν να δώσουν ακόμα και “κακό” τέλος στην ιστορία. Κάποιοι έπαιξαν 

παραπάνω από ένα ρόλο για να υπηρετήσουν την ιστορία. Οι ιστορίες διακρίνονταν από 

ποικιλία.  

 

 


